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Hlávku kapusty, šošovicu, domáce
vajíčka, sušené huby i peceň chleba –
takéto prostriedky si súbor Milené
babenky – očepčený farbami Európskej únie, vybral na privítanie EÚ
v Malackách.

Že seniori nielen citlivo vnímajú spoločenské zmeny, ale vedia sa i zabaviť
a zasmiať na svoj vlastný účet, o tom sa
presvedčili hostia októbrového stretnutia
Mestskej organizácie Jednoty na Slovensku v Malackách.

Žiaci prihlasovali svoje dobré skutky
do 6 kategórií: Záchrana ľudského života,
pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode a Dobrý nápad. Zo všetkých listov vybrala expertná
skupina 30 nominácií. Detská porota,
členmi ktorej môžu byť žiaci každej ZŠ,
špeciálnej ZŠ či osemročného gymnázia,

Pokračovanie na 4. strane

Dvere dokorán
Vo štvrtok 18. septembra od 8.00 do
17.00 h boli obrazne i doslovne otvorené všetky dvere na MsÚ. Akcia
niesla názov Dvere dokorán a jej cieľom bolo zvýšiť informovanosť verejnosti o práci samosprávy a pokračovať vo vytváraní viacsektorového
partnerstva v meste.

Súčasťou dňa bol o 10.00 h krst loga
mesta Malacky, o 10.30 h tlačová konferencia, o 11.00 h odovzdanie kníh v hodnote 200 tisíc Sk – výhry zo súťaže Cocacola kamión mestskej knižnici a o 14.00
h diskusné fórum otázok občanov a od-

rozhodne o tom, ktorých šesť skutkov získa najväčšiu podporu a stane sa tak Detským činom roka 2003. Uzávierka detskej poroty je 15. novembra.
Medzi 30 nominovanými skutkami sú
aj dva, ktoré vykonali deti z nášho regiónu.
V kategórii Pomoc prírode je to dobrý
skutok Kevina Jakába zo Záhorskej Vsi:
„Raz som bol v obchode so zvieratkami
a mali tam zajačika, čo nemal očko. Nikto
ho nechel. Tak som si zajačika kúpil a starám sa oňho dodnes.”
Kategóriu Dobrý nápad obohatil skutok známej skupiny Vega zo Zohoru:
Pokračovanie na 7. strane

Malackí atléti rozhodne hanbu nerobia

Filip majstrom Slovenska,
Hollá strieborná

Aj tento rok si viacerí malackí atléti
svojimi výkonmi zabezpečili účasť na
Majstrovstvách SR v atletike.
M SR v atletike žiačok a žiakov,
Trnava, 13.–14. september:
V behu na 1500 m nezachytila Aneta
Hollá zrýchlenie v poslednom okruhu, čo
ju stálo umiestnenie medzi tromi najlepšími. Všetko si však vynahradila v behu na
800 m, v ktorom si dofinišovala pre striebornú medailu.
V skoku do diaľky delil Katarínu Ďuricovú jediný centimeter od najcennejšie-

Október odjakživa patrí starším a tomu, čo by sme im mali preukazovať po
všetky mesiace roka – úcte. Mgr. Alžbeta
Dubajová, predsedníčka MV JDS, privítala 7. októbra členov svojej organizácie
a hostí v zasadacej miestnosti spoločnosti Nafta Gas.
Blahoželať k Mesiacu úcty k starším
prišiel a informácie o nových udalostiach
v meste podal primátor Jozef Ondrejka;
hovoril o otvorení mamografického centra v NsP Malacky, začiatku výstavby no-

Mesto Malacky je jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré majú vlastné logo. Pokrstila ho Anna Lončeková, v poradí 50. návštevníčka Mestského úradu v Malackách, vo štvrtok 18. septembra – v deň otvorených dverí. „Je to pre mňa
veľké prekvapenie! Krstné mamy bývajú mladé a mne sa
pošťastilo stať sa ňou vo vyššom veku. Vysoko si vážim cti,
ktorej sa mi dostalo,” hovorí čerstvá krstná mama. A keďže ako prostriedok na krstenie sa
pred rokom mimoriadne osvedčila šošovica – pokrstili ňou Divadlo na hambálku, ktoré sa
ihneď veľkými písmenami zapísalo do novodobej histórie mesta – aj tentoraz sa krstilo
drobnou strukovinou.
–ipo–, foto: –oTaNo–

Detský čin roka
Spoločnosť Whirlpool už po štvrtýkrát vyzvala slovenské deti, aby napísali o svojom či rovesníkovom dobrom skutku a zapojili sa do súťaže
Detský čin roka 2003. V tomto roku
sa do nej zapojilo 13 145 detí z 267
škôl.

www.malackyhlas.sk

EÚ, kapusta
a Ženský zákon

ÚVODNÍK

„Keby som vedel, že je to poslednýkrát, čo ťa vidím zaspávať, lepšie by
som ťa prikryl.
Keby som vedel, že je to naposledy,
čo ťa vidím odchádzať z našich dvier,
objal by som ťa aj pobozkal omnoho
silnejšie.
Keby som vedel, že to je naposledy,
čo počujem tvoj hlas, nahral by som si
každé tvoje slovo, aby som ho mohol
počúvať znova a znova...”
E-mail s týmto textom obletel prostredníctvom internetu 11. septembra
celý svet. Fotografie, ktorými bol dokument doplnený, podčiarkovali smutné chvíle New Yorku spred dvoch rokov. Spomienka na pasažierov a pilotov, zamestnancov Svetového obchodného centra i nič netušiacich okoloidúcich je ešte veľmi čerstvá. O nič
menšia nie je ani bolesť matiek nad zomierajúcimi deťmi v Iraku, Afganistane, na Bali.
Prvé novembrové dni nasmerujú naše kroky na pietne miesta odpočinku
našich blízkych. Aj ten, kto po celý rok
neprekročí bránu cintorína, pokorne
vezme do rúk kahanček a zápalky. Veď
sa to patrí. Chryzantémy všetkých farieb ozdobia mramorové dosky, červené plamienky budú ticho plápolať
o večnosti.
A my budeme v chladom dušičkovom čase spomínať na starú mamu,
ktorú sme nestihli pohladiť po postriebrenej hlave, na otca, odišiel skôr
než sme stihli prijať jeho pomocnú ruku, na suseda, s ktorým sme roky viedli zbytočnú a nezmyselnú vojnu...
Záver e-mailovej správy priniesol
myšlienku: zajtrajšok nemá nik z nás
istý – či už je starý alebo mladý. Dnešok by mohla byť posledná šanca objať
svojich milovaných.
Nepremárnime ju.

malackyhlas@malacky.sk

ho kovu. Šprintér Marek Mráz si vybojoval pekné šieste miesto v behu na 300 m.
Z výsledkov:
Žiačky, 800 m – 1. Krišková (ŠŠK Junior Prešov) – 2:23,10; 2. Hollá (AC Malacky) – 2:24,50; 1500 m 1. Bučková (AK
Spartak Dubnica) – 5:05,03; 4. Hollá (AC
Malacky) – 5:07,49.
Diaľka – 1. Klusová (AK B. Bystrica) –
515; 2. Ďuricová (AC Malacky) – 514.
Žiaci, 60 m – 1. Anda (Olympia Galanta) – 7,46; 14. Mráz (AC Malacky) –

povedí primátora mesta a poslancov
MsZ.

Nad kolískou loga
Novorodené rozprávkové bytosti zvyknú vítať na svet dobré sudičky. Logo vyprevadili na jeho životnú cestu autori Stano Bellan a Vladimir Yurkovic, primátor
mesta Jozef Ondrejka a asi štyri desiatky
návštevníkov úradu.
„Svet je ohromné miesto, kam sa narodiť,” prihovoril sa herec, režisér a pesničkár Vladimír Zetek účastníkom krstu
slovami Lawrenca Ferlinghettiho a jedným dychom dodal, že aj do Malaciek sa
oplatí narodiť.
„Od Kútú až po Malacky vyprávjáme
záhorácky,” spustila Miška Adamovičová
báseň Požehnaná naša reč od Jozefa Moravčíka-Jakubovca.
Krstná mama Anna Lončeková hrsťou
šošovice popriala novému symbolu šťastné dni.
Diskusné fórum
Popoludňajšie diskusné fórum, na ktorom sa občania stretli s primátorom mesPokračovanie na 3. strane

„Osemdesiat babička má, oslavuje rodina. Pridávame naše prianie: nech je zdravá, spokojná,” takýmto želaním pozdravili seniori jubilujúce členky JDS.

Slivky na tisícku spôsobov
SARVAŠ (Maďarsko) – Dni sliviek sú
udalosťou, na ktorú sa tešia všetci
obyvatelia mesta Sarvaš. A hoci
v tomto roku ich vôľu poriadne preverilo počasie – mimoriadny chlad
v sprievode dažďa pripomínal neskorý november – na dni 12.–14. septembra pripravilo mesto už 6. ročník
podujatia oslavujúceho jeden z plodov novej úrody a pozvalo naň aj zástupcov partnerských zahraničných
miest.

nom Vavrincom, boli predsedníčka komisie kultúry MsZ v Malackách Rozália Habová a členka tej istej komisie Eva Režná
(obe sú zároveň učiteľkami na Základnej
umeleckej škole v Malackách).
Pokračovanie na 5. strane

Členkami malackej delegácie, vedenej
prednostom MsÚ v Malackách Ing. Duša-

Rokovanie MsZ
sa skončilo nadránom
Septembrové zasadnutie mestského
zastupiteľstva má ozaj právo získať
prívlastok „dvojdňové”. Začalo sa
osemnásteho septembra poobede
o štrnástej a poslanci sa rozchádzali
domov okolo pol druhej v noci, kedy
už v kalendári figuroval ďalší dátum.
Naplánovaných základných dvanásť
bodov bolo prerokovaných.

AD HOC s novým riaditeľom
Hneď na začiatku si poslanci odhlasovali doplnenie rokovacieho poriadku
o zákaz používania mobilných telefónov
počas rokovania i zákaz zhotovovania obrazového či zvukového záznamu z rokovania bez predchádzajúceho súhlasu primátora. Vzhľadom na účasť zástupcov firiem Swedwood a Eurovalley boli pred-

nostne prerokované body rokovania, ktoré sa ich dotýkali. Najskôr generálny riaditeľ OZ Knut Guellesen odolával prívalu
otázok poslacov, ktoré sa týkali znečisťovania životného prostredia zo strany
Swedwoodu, a potom Ing. Ivan Kočiš,
člen predstavenstva, podal informácie
o stave a. s. Eurovalley a predložil návrh
mandátnej zmluvy týkajúcej sa budovania
Priemyselného parku Záhorie, ktorý poslanci schválili. Nasledovalo vymenovanie nového riaditeľa príspevkovej organizácie AD HOC Malacky Vladimíra Mihočku, ktorý vo funkcii nahradí Ing. R. Reháka.
Zelená LIDL-u
Až po týchto bodoch nasledovala kontrola plnenia uznesení. Tentoraz mala zaPokračovanie na 2. strane

Zabávajte sa so Senzusom

Chcete vyhrať dve vstupenky na tanečnú zábavu so skupinou Senzus,
ktorý sa bude konať 15. novembra na Kamennom mlyne? Vylúštite tajničku
Pokračovanie na 8. strane v Malackom hlase a pošlite správne riešenie do redakcie!

Každé z partnerských miest malo v jarmočnom prostredí vlastnú expozíciu. V tej malackej dominovali propagačné predmety
mesta, domáce pečivo a keramika z umeleckej dielne oboch keramikárok. Snahou R.
Habovej a E. Režnej, členiek malackého klubu výtvarníkov s názvom Artclub 2002, bolo
aj nadviazať partnerské vzťahy s podobným
profesijným združením z Maďarska.

ČÍTAJTE V BUDÚCOM ČÍSLE

Malacká nemocnica
– ako ďalej?
Dva roky
v americkej škole

AKTUALITY

Novinka
na trhu práce,
personálna
banka

TIENE DNÍ

Ako môžu prísť
dôchodcovia o peniaze
Dňa 23. septembra po 18.00 h asi
35-ročný neznámy páchateľ stretol
v Malackách 86-ročného dôchodcu,
ktorému sa predstavil ako spolupracovník poisťovne. Následne po príchode s ním domov od neho vylákal
14 000 Sk ako províziu za zvýšenie dôchodku od poisťovne.
•••
26. septembra o 14.00 h prišli za
78-ročnou dôchodkyňou do rodinného domu v Malackách asi 50–55-ročný muž so ženou. Povedali jej, že počítač ju vybral ako výherkyňu 50 000
Sk finančnej hotovosti. Pričom jej doma vypísali papiere, požiadali o manipulačný poplatok 5 000 Sk. Po odchode neznámych páchateľov poškodená
zistila, že jej odcudzili všetku hotovosť,
ktorá bola 52 000 Sk. V oboch prípadoch v skrátenom vyšetrovaní pokračuje OO PZ v Malackách.
Žiadame občanov, aby nepúšťali do
svojich príbytkov neznámych ľudí,
ktorí uvádzajú rôzne dôvody svojej
návštevy. Z organizácií a inštitúcií,
ako sú poisťovne či stávkové kancelárie, nechodia pracovníci osobne do
domácností, ale písomnou formou
informujú svojich klientov.
OR PZ

Na podporu
regionálneho
rozvoja

Agentúra na podporu regionálneho
rozvoja, Špitálska 8, Bratislava vypísala
Grantovú schému miestneho a regionálneho rozvoja – výzvu na podanie projektov v rámci projektu 2002/000.610-13.
Výzva podporuje tri oblasti aktivít grantovej schémy miestneho a regionálneho
rozvoja: stratégie a partnerstvá, miestne
rozvojové organizácie a rozvoj projektov,
ktoré sú progresívne určené na rozvoj regionálnej infraštruktúry na celom území
Slovenskej republiky a sú financované Európskym spoločenstvom z Národného
programu Phare 2002. Oprávnenými žiadateľmi sú mestá, obce, mikroregióny,
miestne a regionálne verejné organizácie,
združenia miest a obcí, mimovládne organizácie. Konečný termín na predkladanie
projektových návrhov je 27. november.

V krajinách strednej a východnej Európy sa odohráva zápas o získanie zahraničných investorov, ktorí sú hlavným
motorom pri transformácii ekonomík
týchto krajín.

Malačania podporujú zbierky
10- a 20-korunáčkami

Sloboda zvierat uskutočnila na prelome mesiacov september a október prostredníctvom dobrovoľníkov na celom
Slovensku zbierku, výťažok z ktorej je venovaný na pomoc týraným zvieratám.
Zapojili sa do nej aj študenti Gymnázia
v Malackách – tri skupiny štvrtákov vyzbierali 2. októbra spolu 2513 korún. Náš
fotograf zachytil niekoľko momentov,
v ktorých Malačania prispievali na zbierku. Maturanti Peter Ferenčič, Ivan Hvozdiak, Matej Režný, Peter Antálek a Richard Sivák navštívili s pokladničkou aj
Mestský úrad v Malackách, firmy a inštituácie a po uzatvorení zbierky skonštatovali, že do pokladničky padali najčastejšie
desať- a dvadsaťkorunáčky: „Všeobecne
však možno povedať, že keď robíme
zbierku v Deň narcisov na konto Ligy proti rakovine, obyvatelia mesta prispievajú
viac.” Akcia, koordinátorkou ktorej v Malackách bola profesorka gymnázia Mgr.

www.build.gov.sk

Poslanci NR SR
za HZDS
v Malackách
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Rozsvieťte svetlá!

Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách
upozorňuje všetkých vodičov motorových vozidiel, že im odo dňa 15. 10.
vyplýva povinnosť používať počas
jazdy rozsvietené svetlá svojich motorových vozidiel.

„V záujme rozvoja, teda aj získavania
zahraničných investícií musí byť primárnou úlohou Slovenska realizovať všetky kroky pre udržanie si kvalifikovanej
pracovnej sily,” hovorí Mgr. Katarína Ikrényiová, výkonná riaditeľka agentúry
Omega. „Cieľom projektu Personálna
banka je spracovávanie databázy profilov kvalifikovanej pracovnej sily, vhodnej pre zahraničných investorov vstupujúcich do priemyselných parkov na Slovensku.”
Agentúra, ktorá pôsobí v Malackách
od minulého roku, pripravila na 19. september prezentáciu projektu Personálna
banka.
Zúčastnili sa jej zástupcovia samosprávy, Bratislavskej obchodnej a priemyselnej komory, Národného úradu
práce, vzdelávacích organizácií, odborných škôl a firiem z mesta a okresu
Malacky.
–ipo–

Koordinačný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Malackách pripravil na dni 26.–27. septembra mestskú výstavu
ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá sa uskutočnila pod záštitou
primátora mesta Jozefa Ondrejku.
Vystavených bolo celkom 387 exponátov, ktoré pochádzali
od 71 pestovateľov zo štyroch malackých záhradkárskych osád:
Olšiny, Prídavky, Nad výhonom a Riadok. Z vystavených exponátov najpočetnejšiu skupinu tvorila zelenina (243), zastúpené
bolo aj ovocie (120; tu hrali jednoznačný prím jablká, ktorých
mohli návštevníci vidieť až 99) a aranžované kvety (24). Diplom
za najkrajšiu kolekciu ovocia a zeleniny si odniesli: 1. miesto Karol Žilavý (48 bodov), 2. Milan Lančarič (42), 3. Jozef Hrica (40).
Najkrajšou kolekciou jabĺk sa popýšili Ondrej Magyar (47 bodov), Ladislav Fajkoš (46) a Ing. František Klíma (44), čestné
uznanie za najkrajšiu hrušku získal Augustín Peller. Preukázaná
šikovnosť a cit pri aranžovaní kvetín priniesli úspech Jele Blažíčkovej (jej dve kolekcie získali po 28 a 18 bodov), Ľubomíre Štig–ipo–, Foto: –oTaNo–
licovej (17) a Terézii Brennerovej (13).

@

V utorok 7. októbra sa uskutočnil výjazd poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky za Ľudovú stranu – Hnutie za
demokratické Slovensko do okresu Malacky. Zúčastnili sa ho poslanci Ján Jasovský, Gabriel Karlín, Ján Mikuš a bývalá poslankyňa Katarína Tóthová. V rámci výjazdu poslanci navštívili mesto Malacky a obce Pernek a Veľké Leváre.
Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala na záver výjazdového dňa, poslanci informovali o výsledkoch svojej cesty. Jej
poslaním bolo podľa účastníkov hovoriť
s občanmi o problémoch, ktorým celoslovenské médiá nevenujú dostatok pozornosti, zbierať impulzy pre ďalšiu prácu
strany a interpelácie členov vlády na zasadnutiach parlamentu. Medzi problémami, s ktorými sa na poslancov najčastejšie
obracali starostovia obcí na Záhorí, rezonovali obavy zo zrušenia okresných orgánov polície, prokuratúry a súdov. Zároveň vyjadrili svoju podporu zachovaniu
súčasného územného členenia štátu –
pripravované podľa nich nebude ani pružnejšie, ani lacnejšie. Podvečerného stretnutia s poslancami za HZDS sa okrem
funkcionárov mestských a okresných
štruktúr strany zúčastnilo asi desať občanov. Hovorilo sa hlavne o sociálnych
problémoch obyvateľov, poklese životnej
úrovne, nedôstojných podmienkach dôchodcov a zvyšovaní cien.
–ipo–

–ipo–,
foto: –oTaNo–

Čo záhrada dala
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Magda Vávrová, nie je v tomto roku poslednou – už teraz sa študenti pripravujú
na celonárodnú verejnú zbierku s názvom Biela pastelka, ktorá sa uskutoční
v dňoch 15. októbra až 15. novembra
a bude určená na podporu služieb pre
nevidiacich a slabozrakých občanov.
V novembri sa zúčastnia aj medzinárodnej kampane Nefajčiarsky deň 2003,
výťažok ktorej bude venovaný na fond
Dýchajme čistý vzduch.

Pripravená kvalifikovaná pracovná
sila je vhodnou konkurenčnou výhodou krajiny, ktorá sa usiluje o získanie zahraničných investícií – umožní
znižovanie vstupných nákladov zahraničného investora na vzdelávanie
a predstavuje pre neho zároveň možnosť spustiť výrobu takmer ihneď
a naplno.

Na výsledky celoročnej práce záhradkárov sa prišli
pozrieť školské kolektívy i skupinky
obyvateľov mesta.
Jesenné plody záhrad, ktoré vyrástli
aj v suchom roku
do utešenej podoby, potešili chuťové bunky i oči.

Rokovanie MsZ sa skončilo nadránom
Dokončenie z 1. strany

ujímavý priebeh – v jej rámci sa poslanci
po štvrtýkrát zaoberali návrhom na výstavbu obchodného strediska Lidl v centre mesta a tajným hlasovaním schválili
realizáciu tohto zámeru. Vzhľadom na
prítomnosť riaditeľov škôl a školských zariadení prednostne poslanci zobrali na vedomie informáciu o začiatku školského
roku na školách. Najviac problémov
okrem stavebnej havárie na cirkevnej škole má ZŠ na Ul. 1. mája, ktorá stále zápasí
s priestorovými problémami. Poslancov
so situáciou podrobne zoznámil riaditeľ
školy Mgr. Dušan Šuster. Nesmierne zaujímavou časťou dlhého rokovania bola
ústna správa o zámeroch NsP v Malackách, ktorú poslacom predložil terajší riaditeľ nemocnice MUDr. Mario Mikloši.

Poldruha milióna cirkevnej škole
Dodatok č. 1 k Odmeňovaciemu poriadku zamestnancov a volených predstaviteľov nebol úplne schválený vzhľadom na to, že ku dňu zasadnutia neboli
jasné cesty schvaľovania platov a odmien
vedúcim školským pracovníkom v meste.
Jeho prerokovávanie sa opätovne objaví
na nasledujúcom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Bez väčších problémov
poslanci schválili predložené návrhy na
prevody vlastníctva bytov a pozemkov
a zadanie urbanistickej štúdie Priemyselného parku Záhorie.
Dlhšiu diskusiu vyvolal materiál, ktorý
predkladal vedúci ekonomického oddelenia MsÚ – Správa o čerpaní rozpočtu
mesta za I. polrok a návrh zmeny rozpočtu. V rámci jeho schvaľovania poslanci

odsúhlasili príspevok 1500 000 Sk na riešenie havarijnej situácie na ZŠ M. Olšovského.
Detské jasle – ako ďalej?
Rozpočtu sa týkala i správa o činnosti
detských jaslí v meste. Mesto každoročne
prispieva na ich prevádzku, avšak súčasne
vzrastá podiel rodičov na ich finančnom
zabezpečení, napríklad v roku 2000 sa
rodičia podieľali 19,68 % a v I. polroku
2003 34,12 %. Keďže naše mesto patrí
medzi tie, kde sa detské jasle zachovali,
potreba financií však na zabezpečenie ich
prevádzky rastom nákladov tiež stúpa, zostáva na poslancoch, aby pri zostavovaní
budúcoročného rozpočtu rozhodli, čo
ďalej. Je faktom, že detské jasle sú súčasťou sociálneho systému v meste.
Správu o kontrole financovania prene-

JEDNOU VETOU
• V dňoch 25.–27. 9. sa Bratislavský samosprávny kraj prezentoval
na výstave cestovného ruchu Tour+
Travel Varšava 2003 ako spoluvystavovateľ v slovenskom národnom stánku. Záujem návštevníkov stánku Bratislavského samosprávneho kraja sa
orientoval na ubytovacie možnosti
kraja, programy pre skupiny, mládež
a pobyty detí, možnosti kongresového cestovného ruchu, ponuku silvestrovských pobytov, ponuku kultúrnych a športových podujatí, pútnické
miesta, historické pamiatky, podmienky pre cykloturizmus a ďalšie zaujímavosti poznávacieho turizmu.
• Primátor mesta Gänserndorf Johann Karl privítal 30. septembra na
radnici primátora mesta Malacky Jozefa Ondrejku a jeho zástupcu Jozefa Bullu. Predmetom rokovania bola
cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry.
• Seminára Okno do sveta štrukturálnych fondov sa 3. októbra zúčastnili pracovníci MsÚ, referátu mediálnej činnosti.
• Tretieho októbra sa vo Veselí nad
Moravou – partnerskom meste Malaciek – uskutočnilo slávnostné otvorenie novej hudobnej školy. Zúčastnili sa ho zástupca primátora mesta
Ing. Jozef Bulla a riaditeľka Základnej umeleckej školy v Malackách Eva
Zaicová.
• Prednosta MsÚ Ing. D. Vavrinec
absolvoval na Štrbskom Plese školenie o nových legislatívnych zmenách
a ich dopade na územnú samosprávu.
V Poprade rokoval so zástupcami tamojšieho poslaneckého zboru o zriadení a fungovaní kancelárie prvého
kontaktu na MsÚ.
• Spolok pre podporu Pomoravia
pripravil na 9. október plavbu po rieke
Morave. Posádka, ktorej členom bol
aj J. Bulla, sa plavila z Hodonína 8-kilometrovou rýchlosťou proti prúdu
rieky a vypočula si prednášku o plánovaných prácach na dokončení
Baťovho kanála.
• Pracovného stretnutia určeného
prijímateľom pomoci z programu
Phare CBC sa 13. októbra zúčastnil
primátor mesta J. Ondrejka a pracovníci oddelenia územného rozvoja
a životného prostredia MsÚ.
• 14. októbra sa primátor mesta
RNDr. J. Ondrejka zúčastnil zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Službyt, s. r. o.
• Primátor mesta zvolal na 15. október ustanovujúce zasadnutie Mestskej školskej rady, na ktorom sa uskutočnila voľba výboru.
• Prednosta MsÚ D. Vavrinec zvolal rokovanie s odborovou organizáciou, predmetom ktorej bola zmena organizačnej štruktúry MsÚ. S vedúcimi organizačných jednotiek úradu hovoril o aplikácii organizačného
poriadku na správu registratúry na
MsÚ.
• Pracovníci Mestského úradu
v Malackách absolvovali 17. októbra
cvičenie civilnej ochrany a školenie
v oblasti požiarnej ochrany.
• 21. októbra sa uskutočnilo zasadnutie MsR a 23. októbra zasadnutie
MsZ. Ich výsledky prinesieme v budúcom čísle.
–ipo–
seného výkonu štátnej správy predniesla
hlavná kontrolórka mesta Ing. Ľubica Čikošová. Poukázala na problémy, ktorých
sa musí mesto vyvarovať v nasledujúcom
období pri využívaní štátnych financií na
úsekoch sociálneho zabezpečenia, životného prostredia a regionálneho rozvoja,
no hlavne školstva.
Nová škola na dosah ruky
Ing. Gabriela Reháková podala informáciu o aktuálnom stave prípravy výstavby novej školy na sídlisku Juh. Poslanci
schválili opatrenia, ktoré by mali urýchliť
vysporiadanie pozemkov potrebných na
samotné začatie výstavby v tomto roku.
Poslanci bez pripomienok schválili informáciu o činnosti mestskej polície za
I. polrok. V závere primátor mesta oboznámil poslancov s prácou mestských orgánov.
ANTON PAŠTEKA
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TÉMA MESIACA

Logo mesta z autorskej dielne Malačanov Stana Bellana a Vladimira Yurkovica sa snúbi
s mladosťou. Na jeho krst sa prišli pozrieť aj žiaci ZŠ Dr. J. Dérera.

Sú či nie sú podľa vás Malacky dobrým miestom pre život? Nad touto otázkou si lámali hlavu Malačania. Odpovede si prečítajte pod titulkom Čo ukázala anketa?

ÁNO,

Dvere dokorán
Dokončenie z 1. strany

ta a poslancami, sa návštevníci zaujímali predovšetkým o podporu
tretieho sektora zo strany samosprávy, opravy miestnych komunikácií, výstavbu inkubátora pre malé
a stredné podnikanie, doterajšie dosiahnuté výsledky mesta v tomto volebnom období, výstavbu kultúrneho domu a pešej zóny a prácu
mestskej polície.
Vo väčšine prípadov obyvatelia

Malacky sú dobrým miestom pre život, lebo:
sú pokojným a bezpečným mestom,
majú zabezpečené služby pre občanov,
dynamický rozvoj, dostatok pracovných
príležitostí, bohatý kultúrny život, pýchou
mesta je Zámocký park, majú dobrú geografickú polohu, nové detské ihrisko, expozíciu Krypty pod františkánskym kláštorom, výborné výsledky športovcov, prílev investícií, ambiciózne vedenie mesta,
žijú tu pekné dievčatá a ženy.

mesta žiadali o odpoveď primátora
Jozefa Ondrejku.
Tohtoročný deň otvorených dverí bol už tretím v poradí, ktorý MsÚ
v Malackách pripravil. Možno preto
hovoriť o tradícii, ktorou sa samospráva snaží urobiť ústretový krok
smerom k obyvateľom mesta. Tým
najsprávnejším a najviditeľnejším
však bude každodenný pružný
a odborný prístup ku klientom.

NIE,

–ipo–, foto: –oTaNo–

Z najväčšej diaľky zavítal na mestský úrad
Štefan Maroš (na fotografii v strede). Záhorák žijúci už 22 rokov v Juhoafrickej republike bol v čase Dverí dokorán na návšteve
u Malačianky Heleny Ondrovičovej. Potešilo
ho privítanie chlebom a soľou v podaní
ochotníkov z Divadla na hambálku a s radosťou rozprával o svojom vzťahu k Záhoriu.

Čo ukázala
anketa?

Hasiči v replikách uniforiem leteckého generála z čias 1. svetovej vojny (tzv. „štefánikovských uniformách”) držali čestnú stráž pri vstupe do úradu i dverách primátora mesta.
Vzbudovali všeobecnú pozornosť a úctu. Páčili sa aj deťom z Domu Svitania, ktoré sa potešili balónikom s logom mesta.

V duchu sloganu mesta Malacky –
dobré miesto pre život návštevníci dňa
otvorených dverí odpovedali na anketovú
otázku: PREČO SÚ/NIE SÚ MALACKY
DOBRÝM MIESTOM PRE ŽIVOT? Tu sú
najčastejšie odpovede (odpovedalo 117
návštevníkov, z nich 89 sa priklonilo viac
k odpovedi ÁNO, 28 k odpovedi NIE ):

Neznalosť zákona neospravedlňuje
Týmito slovami možno najlepšie
uviesť ďalšiu z predstavovaných komisií MsZ – právnu. Zohráva medzi
komisiami obzvlášť dôležitú úlohu,
veď mesto si vytvára aj vlastné zákony všeobecne záväzné nariadenia
(VZN), ktoré majú vplyv na život
obyvateľov mesta.
VZN schvaľujú poslanci MsZ, ktorí sa
tak stávajú miestnymi zákonodarcami.
Situácia v tomto volebnom období je
o niečo ťažšia – v poslaneckom zbore nie
je žiaden právnik. O to je úloha komisie
dôležitejšia. Jej členmi sú dvaja poslanci,
štyria neposlanci a zapisovateľka.
Komisia sa v tomto volebnom období
stretla štyrikrát. Venovala sa návrhom
VZN, dodatkom k rôznym pracovnoprávnym dokumentom pre pracovníkov
mestského úradu, ale i pre volených zástupcov. Nemenej dôležitú úlohu zohrávajú v práci komisie i rokovania o kúpnych, predajných a nájomných zmluvách,
ktoré uzatvára mesto. Novým členom komisie je prokurátor JUDr. Marek Sivák.
Aký názor na prácu komisie majú jednotliví jej členovia?
Ing. Mária Tedlová, 45 r., ekonómka
Start automation, s. r. o., Malacky, poslankyňa za KDH, predsedníčka komisie
Čomu bude venovať vaša komisia
najviac pozornosti?
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Samozrejme príprave a schvaľovaniu
všeobecne záväzných nariadení, ktoré sú
vlastne malými zákonmi mesta. Ďalej
zmluvám, ktoré mesto uzatvára, resp. do
nich vstupuje po právnej stránke. Využijeme na to odborný potenciál našich členov.
Ing. Jozef Mračna, 48 r., technický riaditeľ STV Bratislava, poslanec za koalíciu
SDKÚ, ANO, DS, člen mestskej rady,
podpredseda komisie
V poslaneckom zbore chýba právnik,
ako to vplýva na prácu zastupiteľstva?
Prítomnosť právnika v mestskom zastupiteľstve je veľmi užitočná. Nesupluje
pozíciu právnika mestského úradu, ale
jeho prítomnosť pomáha nielen kvalifikovanejšie posudzovať jednotlivé predkladané materiály v komunikácii s ostatnými
poslancami, ale do značnej miery pomáhajú jeho priame reakcie na zasadnutí
MsZ zvyšovať právnu kvalitu postojov
ostatných poslancov. Osobne si myslím,
že neprítomnosť právnika v radoch poslancov vplýva i na dĺžku rokovania o jednotlivých bodoch.
JUDr. Jozef Walter, 57 r., právny zástupca Holcim (Slovensko), a. s.
V akom právnom vzťahu sú VZN
mesta s celoštátne platnými právnymi
normami?
Základným zákonom je ústava. Všetky

právne normy – ústavné zákony, všeobecné zákony, vládne nariadenia, vyhlášky, ktoré majú všeobecnú platnosť
a regulujú život spoločnosti, sa vzťahujú
na celé územie Slovenska. VZN, ktoré
musia byť v súlade s vyššie uvedenými
právnymi normami, sú záväzné, teda platia na území mesta Malacky a musí sa nimi riadiť nielen občan nášho mesta, ale aj
iný občan, ktorý sa pohybuje alebo vykonáva činnosť na území mesta.
JUDr. Marián Polakovič, 54 r., právnik
Okresného úradu práce Malacky
Právny servis je pre mesto ako právny subjekt nesmierne dôležitý, aký máte názor na jeho stav v meste?
Mesto Malacky, teda necelých 20 000
obyvateľov – zastupuje pri prijímaní rozhodnutí primátor mesta, zamestnanci
mestského úradu a samotný poslanecký
zbor. Z nedávnej poslaneckej praxe mám
skúsenosti, že vybudovaniu silného a odborného právneho referátu nebola venovaná dostatočná pozornosť. To sa automaticky prejavovalo na kvalite prijímaných rozhodnutí s priamym dopadom na
občanov.
V súčasnej dobe, ktorá sa vyznačuje
veľkou frekvenciou právnych legislatívnych zmien, sú kladené vysoké nároky na
schopnosť zástupcov mesta používať ich
tak, aby presadili a obhájili záujmy našich
občanov.

mestu chýba:
chodníky, kanalizácia, viac čistoty, historické centrum s pešou zónou, viac tolerantnosti obyvateľov, vyriešenie dopravnej situácie, zrušenie stránkových hodín
na úradoch, koncepčná architektúra mesta, nová škola, múzeum, lepšie fungovanie ŠH Malina, čisté ovzdušie.
Po vyhodnotení ankety sa uskutočnilo
žrebovanie o ceny – darčekový kôš získava Jolana Žáčková z Olšovského ul.,
predplatné Malackého hlasu na budúci
rok Štefan Tesarovič z Hviezdoslavovej
ul. a tričko Alena Kršková z Kukučínovej
ul. Prosíme výhercov, aby sa ohlásili v redakcii na MsÚ Malacky.
Na záver jedna zo zaujímavých
odpovedí:
„Som autorkou spracovania všetkej
mestskej zelene, takže viem veľmi podrobne, čo mesto Malacky má. Vaše mesto
je stále krajšie a prajem vám, aby vám to
vydržalo.”
Ing. arch. Marcela Masaryková, Trnava.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: –oTaNo–

Podľa môjho názoru by sa na tomto
úseku nemalo šetriť. Mesto by malo poskytovať aj bezplatný či finančne dostupný právny servis pre svojich obyvateľov.
Takúto službu očakávam aj od vznikajúceho podnikateľského inkubátora.
JUDr. Miroslav Zobok, 28 r., advokát
Advokátskej kancelárie Valko & Partners
Poznajú občania všeobecne záväzné
nariadenia, ktoré v meste platia?
Som presvedčený, že väčšina nie. Nepoznajú asi možnosti, kde by sa s nimi
mohli oboznámiť. A z ich strany je i slabá
iniciatíva smerujúca k ich poznaniu, príčinou je možno nedostatok času, s ktorým
všetci bojujeme. Zaujímať sa začínajú až
vtedy, keď vznikajú problémy s ich dodržiavaním.
Mária Škrabáková, 57 r., pracovníčka
MsÚ, zapisovateľka komisie
Akým spôsobom sa občania mesta
môžu zoznámiť s VZN mesta?
VZN sú prístupné k nahliadnutiu verejnosti vo vestibule budovy mestského
úradu. Ak ich tam záujemcovia náhodou
nenájdu, k dispozícii sú aj na sekretariáte
prednostu mestského úradu. Pri podrobnejšom výklade VZN pomôžu občanovi
pracovníci jednotlivých oddelení mestského úradu. VZN sú verejne prerokovávané na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a občania majú možnosť sa zúčastniť i rokovaní, kde sú VZN schvaľované.
ANTON PAŠTEKA

To je ono! V jednote je sila! Pamätníci ešte
dnes počujú ozvenu revolučných dní. Výkrikmi sa ozýval aj Zámocký park v Malackách. Skrehnuté ruky štrngajúce kľúčami
a mohutné hlasy vyháňali neslobodu. O niekoľko dní tomu bude štrnásť rokov. Čo o 17.
novembri 1989 vedia tí, ktorí v tom čase stavali veže z detských kociek – dnešní študenti? Čítajte anketu na tejto strane.
–ipo–, foto: archív

NAŠA ANKETA

Čo vám hovorí dátum
17. november 1989?

S touto anketovou otázkou sme oslovili študentov Gymnázia v Malackách na Ul. 1. mája.
Lucia Ševčíková,
IV. A, Rohožník
Z toho obdobia si
veľa nepamätám.
Viem však, že pred
týmto dátumom
u nás boli komunisti a po ňom je demokracia. A nastala sloboda vo viere.
Juraj Říha, IV. B,
Malacky
V ten deň prišlo
k prevratu. Ľudia
vyšli do ulíc, padol
komunizmus. Tento deň nazývame
nežnou revolúciou. Skončilo sa obdobie okupácie
Československa ruskou armádou.
Rastislav Sopóci,
IV. B, Malacky
Deň, keď sa zmenil režim–zo socialistického na demokratický. Deň,
od ktorého je možné vojsť do ľubovoľného obchodu s hudobninami a kúpiť si CD-čko bez obavy, či to bude vyhovovať režimu.
Michal Režný,
IV. B, Malacky
Predovšetkým je
to deň, ktorý priniesol zmenu celej
spoločnosti, a teda
aj mne. Nastala
sloboda a tú ja
osobne veľmi potrebujem k životu. Revolúcia prišla prirodzenou cestou, nie
násilím – to je veľmi dôležité.
Ondrej Mok, IV.
B, Malacky
Tento dátum, samozrejme, poznám. Priniesol
veľa zmien a nové
možnosti, i keď
nie dostupné všetkým vrstvám obyvateľstva. Mám na
mysli ekonomické možnosti či bývanie.
Po 17. novembri prišiel čas, keď ľudia
môžu sami vo svojom živote mnohé
zmeniť.
Lenka Turkovičová, III. B, Malacky
Bol to pád komunizmu a Slovensku
priniesol predovšetkým slobodu.
Otvorili sa dvere
pre nové možnosti. O tomto období mám viac poznatkov zo školy než od rodičov.
–ipo–, foto: –oTaNo–
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Kresliarňou znel
Otčenáš v japončine
Prvý október bol slávnostným dňom
pre učiteľov a študentov Gymnázia
sv. Františka Assiského v Malackách.
Po svätej omši, na ktorej si pripomenuli hlavnú patrónku misionárov
a misií sv. Teréziu z Lisieux, privítali
medzi sebou vzácneho hosťa z Japonska – slovenského misionára dona Ľudovíta Suchána.

V úvodnom príhovore priblížil svoj doterajší život. Narodil sa 25. augusta 1921
v Trstíne. Študoval v Šaštíne, v Trnave, vo
Svätom Beňadiku, vo Svätom Kríži nad
Hronom. Vysvätený za kňaza bol v júni
1949. Začal študovať na Univerzite Komenského v Bratislave, ale štúdiá musel
prerušiť a v apríli 1950 sa spolu s inými rehoľníkmi dostal do sústreďovacieho koncentračného tábora v Podolínci. V októbri 1950 sa mu za pomoci saleziána dona
Ernesta Macáka podarilo utiecť. Po úteku sa dostal do Talianska, kde v rokoch
1950 –1954 študoval kánonické právo na
Pápežskej univerzite v Turíne. Odtiaľ odišiel v roku 1954 ako misionár do Japonska, kde pôsobí dodnes.
Don Suchán si zaspomínal na svoje
štúdiá v Šaštíne. Vyzdvihol i malacké gymnázium, v ktorom učili vynikajúci profesori – študenti zo Šaštína chodili robiť skúšky do Malaciek. Zaujímavé bolo rozprávanie o jeho úteku z tábora v Podolínci
a o prechode rieky Moravy pri Moravskom Svätom Jáne. V srdečnom priateľskom rozhovore so študentmi priblížil
hosť svoju misionársku prácu. Don Suchán po japonsky zaspieval mariánsku
pieseň, pomodlil sa Otčenáš a niektoré
slovenské slová vtipne prekladal do japončiny. Študentom predstavil Japonsko
ako krajinu so špičkovou elektronikou,
najmodernejšou dopravou, ako krajinu,
v ktorej je hlboko zakorenená úcta k starším, zmysel pre poriadok, estetiku, pracovitosť. Japonskú mládež im dal za vzor náročnosti a pracovitosti. Don Suchán s humorom prirovnal svoju misionársku prácu

k chytaniu rýb „na udicu” – teda po jednom. Len ťažko sa dá v Japonsku robiť
misionárska práca vo veľkom – chytať
„do siete”, keďže hlavným náboženstvom
je tu šintoizmus. Zo 125 miliónov obyvateľov je len 0,5 % kresťanov.
Na záver sa don Suchán predstavil ako
básnik. Zo svojej knihy Posledný makovník (don Suchán má makové jedlá veľmi
rád) zarecitoval slovenské hexametre z Japonska. Toto dielo je obohatením našej
poézie. Veď kto už dnes píše časomierou
a ešte k tomu vo svojom rodnom nárečí?
Jeho verše nie sú vždy striktne časomerné. V prvom rade majú za cieľ priniesť
humor a radosť.

Pozdrav mladým
Slovákom
„Zdrav buď, mlaď naša, čos’
nositeľkou krásneho rána,
tiež aj čos’ tvoriteľka mladá
slovenského budúcna!“
Vedz, že v Japonsku Slovák raritú
neni vóbec žádnú:
Ved šedesát je rokóv, čo tu
najstarší brat prebývá,
ver šedesát sa rokóv s tymi „kandžimi“
tažko tu trápil...
Nuž teda, len sa neboj a smelým
dopredu krokom kráčaj
a s valaškú rozsekaj trampoty
rozmanité tu.
Čest urobíš temu nášmu malému
Slovensku milému.
Majte sa dobre a též tu na nás aspon
ráz si spomente,
šak my tuná sa za vás ve modlitbách
denne modlíme.
Učitelia a študenti Gymnázia sv. Františka Assiského v Malackách budú nielen
s láskou spomínať na vzácneho hosťa
z Japonska, ale budú v modlitbách prosiť
Pána, aby ho odmenil, požehnal a dal mu
silu pre jeho náročnú misionársku prácu.
PaedDr. MÁRIA DRŠKOVÁ

Škola na vozíčku

Telesná výchova je v 8. B na Základnej
škole Záhorácka 95 obľúbenou hodinou
– veľká telocvičňa, možnosť behať, skákať, kričať... Pre jedno dievčatko je však
náplň tejto hodiny odlišná. Petra Zaťková
nemôže behať ani skákať. Od rána do
večera sedí na invalidnom vozíku.
„Som veľmi vďačná, keď mi pani zástupkyňa dá nejakú prácu.” Petrin úprimný pohľad je plný záujmu: „Aj spolužiaci
mi pomáhajú, správajú sa ku mne pekne.”
Malá slečna, ktorá je pre svoj hendikep
od narodenia trochu iná ako ostatné deti,
má rada slovenčinu s pani učiteľkou Belkovou a počítače. Rodičia ju každé ráno
privezú autom do školy, popoludní vyzdvihnú. Hoci je jej trieda umiestnená
na prízemí, do odbornej učebne sa žiaci
sťahujú na prvé poschodie.
Ak náhodou nejde výťah, spolužiak ju dvihne do náručia
a odnesie.
V 5. B na hodine angličtiny
sme zastihli Lukáša Říhu. Do troch rokov
bol zdravým dieťaťom, potom sa ohlásila
choroba. Dnes v školskej lavici sedí na invalidnom vozíku. Spolusediaca Natália
Petrášová prezrádza, že Lukáš rád rozpráva. „A kreslím,” zdôrazňuje piatak. Najradšej siaha po pastelkách a farbičkách. Zato
s matematikou sa neveľmi kamaráti.
Nie je jednoduché integrovať do vyučovacieho procesu žiakov s hendikepom.
„Sme však veľmi radi, že sa nám to podarilo,” hovorí zástupkyňa riaditeľa PaedDr.
Jana Pagáčová. „Len revízia výťahu nás
stála trinásťtisíc korún. Spolupráca s rodičmi postihnutých detí je veľmi dobrá.
A myslím si, že aj triednym kolektívom prospieva, že majú medzi sebou takýchto
spolužiakov. Deti sú o čosi jemnejšie, stávajú sa vnímavejšími.”
Základná škola Záhorácka 95 nesie prívlastok „športová”. Okrem neho by si zaslúžila ďalší – ľudská škola.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: –oTaNo–
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Michal, David a Matej (zľava) sa podľa vlastných slov v komunite Cenacolo stali inými ľuďmi.

Matej, ktorý prešiel peklom drogy:

„Bol som handra”

telia či obslužný personál. Každý nováčik
dostane „anjela strážneho” – mladíka,
ktorý má podobný osud, len žije v komunite už dlhšie obdobie. Anjel strážny vždy
hovorí svojmu zverencovi pravdu. Aj keby
bola veľmi nepríjemná. A taká pravda niekedy bolí. „Okrem čaju a drogy som nevedel uvariť nič,” zdôveruje sa Matej. „Po
príchode do komunity ma postavili do kuchyne a povedali: budeš pre všetkých variť. To, čo som „uvaril”, sa nedalo jesť, no
chlapci so sebazaprením vyprázdnili taniere. U nás sa totiž nič nevyhadzuje, jedlo je božím darom. V komunite sa chlapci zbavujú pýchy, ktorú si so sebou prinesú. Je dôležité byť čistý vnútri i zvonku.”
Študenti sa zaujímali o denný režim
v komunite, o to, ako dlho v nej chlapci
zostanú a či plánujú návrat do „normálneho” života. Dozvedeli sa, že dorozumievacím jazykom vo všetkých domoch
je taliančina. „Bol som handra. No nechcel som skončiť predávkovaný na záchode. Som šťastný, že dnes som už niekde inde.” Tvrdé slová z úst mladých
mužov zneli ako memento. A v zamyslených mladých tvárach, ktoré opúšťali spoločenský dom, sa dalo čítať: musí človek

„Prvou drogou, ktorú som okúsil, bolo klamstvo. Klamal som všade – doma rodičov, v škole učiteľov. Potom
prišli ďalšie drogy: cigarety, alkohol
a heroín,” hovorí 29-ročný Matej
z Trnavy. Pri svedectvách, ktoré znejú z úst troch chlapcov, obecenstvo
v sále Záhorského centra kultúry
v Malackách zatajuje dych.
Ani David z Washingtonu a Michal zo
Zvolena nemajú čo skrývať. So svojou minulosťou sú vyrovnaní. Vo štvrtok 25. septembra o nej otvorene rozprávali žiakom
malackých škôl. Na prekvapenie obecenstva sa stretnutie začalo i končilo spoločnou modlitbou.
ZCK, Mesto Malacky a piešťanské
združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu
pripravili otvorenú diskusiu s tromi abstinujúcimi narkomanmi z komunity Cenacolo sestry Elvíry Petrozzi z chorvátskeho
Medžugoria. Komunita má viac ako štyridsať komunitných domov po celom svete, v ktorých sa vracajú do života chlapci
a dievčatá, ktorí prešli peklom drogy.

Chvíľkami, najmä pri slovách o prežitom pekle, bolo v sále hrobové ticho.

Hlavnou terapiou v komunite je viera.
Mladí ľudia sa tu živia vlastnou prácou jedia to, čo si sami dopestujú, dochovajú
a uvaria. Žiadne upratovačky, vychováva-

prejsť takouto hroznou životnou skúsenosťou, aby našiel tú správnu cestu?
IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: –oTaNo–

EÚ, kapusta a Ženský zákon
Dokončenie z 1. strany

Kým si spolužiaci vybíjajú energiu pri športových hrách, Petra
vo vestibule čaká, akú dostane
prácu. Zvyčajne polieva kvety,
alebo robí nástenku.

vej školy i krste loga mesta. Predsedníčka
Okresnej organizáciu JDS Žofia Lomnická hovorila o svojej účasti na celoslovenskej konferencii a jej konštatovaní, že život dôchodcov u nás sa dostáva na nedôstojnú úroveň. Riaditeľka Záhorského
centra kultúry Jana Zetková pozvala dôchodcov na podujatia, ktoré ZCK pripravuje v rámci tohtoročných Adventných
Malaciek, i januárovú premiéru novej hry
v podaní ochotníckeho Divadla na hambálku.
Milým momentom posedenia bolo
blahoželanie členkám JDS, ktoré oslavujú
osemdesiatiny: Ružene Osuskej, Vlaste
Nemečkovej, Márii Bujnovskej, Anne Pecinovej a Veronike Jastrábkovej a manželským párom, ktoré sa tešia zo zlatej
svadby: Matilde a Ferdinandovi Rothovcom a Štefánii a Františkovi Suchoňovcom. A takéto želanie prišlo na adresu or-

Piataci nedajú na svojho spolužiaka Lukáša dopustiť.

ganizácie: „Milé staré mamy a otcovia,
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vám
posielame srdečný pozdrav a prajeme
veľa zdravia, úsmevov a lásky počas celého roku.” Podpísané mamy a deti z detského centra Vánok.
Pripomenúť chvíle detstva a mladosti
starkým prišli deti z Materskej školy na
Bernolákovej ul. v Malackách s riaditeľkou
Evou Šimkovou: „Hovorí sa, že deti sú kvety zeme. Priniesli sme vám pestrú kytičku...” Hudobníci zo Základnej umeleckej
školy v Malackách zabrnkali na správnu

nôtu: riaditeľka školy Eva Zaicová na husliach, učiteľ Štefan Daniel za klávesami,
žiačka Silvia Lisá za mikrofónom s interpretáciou vlastnej piesne. A keď v programe A. Dubajová sťa Dora zo Ženského
zákona v spoločnosti E. Stupavskej stvárňujúcej Miška preberali zážitky z ciest, dovtedy v obecenstve pokojne sediaci Jozef
Šatan, ochotník z Divadla na hambálku,
vstal a citovaním replík z Tajovského hry
sa zapojil do dialógu. Takto veselo býva na
stretnutí dôchodcov...
–ipo–, foto: –oTaNo–

Všetky cesty vedú
do Malaciek
Záhorie je región bohatý nielen na
prírodné krásy, ale aj na pestrú
skladbu obyvateľov. Žijú tu roduverní Záhoráci, ale i obyvatelia, ktorí sa
sem prisťahovali za prácou či láskou.
Malacky sú právom nazývané srdcom Záhoria. Iste bude zaujímavé
dozvedieť sa, z ktorých končín Slovenska či sveta k nám osud a život
priviedol spoluobčanov. Napíšte
nám, ako sa vám žije v meste na
Záhorí.

Ako prvý v tejto novej rubrike uvádzame list Mgr. Alžbety Dubajovej, ktorá žije v Malackách od roku 1951 a pochádza
zo Železníka v okrese Revúca.
„Pred desiatkami rokov som v Malackách našla svoj nový trvalý domov, keď
som prišla za manželom. Lesy rodného
Gemera som vymenila za rovinu s pieskom a borovicami. Padla nejedna slza,
kým som si zvykla na nové prostredie, vetry a komáre. Mali sme šťastie na dobrých
ľudí, ktorí nás vedeli prijať medzi seba. Aj

teraz si občas spomeniem na reč stredného Gemera. Čítajte:
– Šva sä stálo, ši sä nestálo. Dakodi starí
luďe tag buli vykladali svojim ďečom
a vnúšätám, eš tot najvišší kopec nad Sirkom je bruch toho obra Železníka. Aj to
buli pódali, ež preto je Sirk f ťé hlboké doline pod Železníkom, lebo koj Pánboško
stvoriv svet a bú bars unavení, oprú sä
o Zem a tam, gde položiv velkí palec ruki,
zostála velká jama. Luďe si pódali ež f ťé
jame aspon viatr na nich nebude fúkač. Tu
si zašäli staväč domi. Ši to tak bulo, ši ni, to
via len sám Hospodžin. –

Ozvite sa nám:

Spišiaci, Oravčania, kopaničiari! Napíšte nám krátky pozdrav vo vašom nárečí – potešíte čitateľov Malackého hlasu
a možno s prekvapením zistíte, že v Malackách žije oveľa viac ľudí pochádzajúcich z vášho regiónu, ako by ste tušili.
A v našich novinách môžeme inovovať
vžité úslovie: Všetky cesty vedú do Malaciek.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
ZABÁVA NÁS PANI VOZÁROVÁ

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

– Každý deň počúvam ve správách,
že poliši neco vyvédli, – dokuádá súsedovi Francek.
– Ano, aj já sem si všimeu, že tvorá
velice divné kmeňové spoločenstvo, –
dohodzí súsed.
•••
– Co to f téj hubje žvachleš, Francku,
tuším ti to nejde požváchat, – zvjedavý
je Janek.
– Ale, Maryša mi kúpiua patnást deka údzenárskej záhady, – odpovidá
Franckovi Janek.
•••
Naši ministri si vítali nového ministra
hospodárstva: – Vítaj, v realice!

POTREBUJÚ KOČÍK:

Makový koláč
SPOTREBA:

250 g masla, 7 vajec, 250 g tekutého medu, 5 dl rumu, štipku soli, 1vanilkový cukor, 100 g mletých orechov, 250 g mletého maku, lyžička
mletej škorice, tuk na vymastenie
chlebíkovej formy, citrónová poleva
POSTUP:

Vymiešame maslo a žĺtky. Postupne
zašľahávame med. Primiešame rum,
soľ, škoricu a vanilkový cukor. Z bielkov
ušľaháme tuhý sneh. Asi štvrtinu vmiešame do žĺtkovej hmoty. Striedavo
vmiešame mak, orechy a zvyšný sneh.
Dno vymastenej formy vyložíme mastným papierom. Naň navrstvíme cesto.
Pečieme asi 70 minút v predhriatej rúre.
Vychladnutý koláč vyklopíme z formy
a polejeme citrónovou polevou.
Ďalší recept nám poslala Mária Starnbergerová, rod. Biksadská – Záhoráčka, žijúca už niekoľko desaťročí pri
Viedni. Vyrástla v Gajaroch a keď mala 13 rokov, jej rodičia emigrovali do
susedného Rakúska. Pani Mária sa rada vracia na Záhorie, je častou návštevníčkou Malaciek a vernou čitateľkou Malackého hlasu. Poslala nám
recept na likérovú bábovku so želaním, aby chutila všetkým na oboch
brehoch rieky Moravy.

Likérová bábovka
SPOTREBA:

100 g postrúhanej čokolády, 250 g
tuk RAMA, 250 g cukor, 250 g miešanej múky, 4 vajcia, 1 prášok do
pečiva, 1/4 l vajcového likéru,150 g
čokoládovej glazúry
POSTUP:

Vajcia s cukrom vymixujeme, pridáme tuk, múku, prášok do pečiva a vajcový likér a naposledy jemne postrúhanú čokoládu. Cesto vylejeme do vymastenej a múkou vysypanej formy. Pečieme pri 175 °C asi 60 minút. Po vychladnutí polejeme čokoládovou glazúrou.

Zábava
so Senzusom

Kamenný mlyn – Vajarský srdečne
pozýva na tanečnú zábavu skupiny
SENZUS – 2003, ktorá sa uskutoční
15. novembra od 20.00 do 04.00 h.
Predpredaj vstupeniek:
034/7793279, e-mail: kmv@nextra.sk.
Chcete sa zabávať so Senzusom
a neublížiť svojej peňaženke?
Vylúštite tajničku dnešnej krížovky, doručte správne riešenie do redakcie Malackého hlasu a dve vstupenky na Senzus sú vaše!

HASPRUNSKÝ
DUBÁK

Podujatie s týmto názvom sa uskutoční 8. novembra od 9.00 h pred
Obecným úradom v Studienke. Jarmoku sa zúčastnia podnikatelia, remeselníci a súkromní predajcovia, ktorí
budú prezentovať svoje výrobky a široká verejnosť tu môže príjemne stráviť
víkendový deň.
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Takto varia slivkový lekvár maďarskí Slováci. Ruženka Habová si
opásala modrotlačovú zásteru a vyskúšala technológiu nad kotlom
šíriacim slivkovú vôňu.

D. Vavrinec, člen degustačnej komisie, hodnotí vôňu, farbu i chuť
jednotlivých vzoriek slivovice, výtvarníčky R. Habová a E. Režná
držia palce pálenému z Malaciek.

Slivky na tisícku spôsobov
Dokončenie z 1. strany

Mesto voniace slivkami
Mesto Sarvaš leží na území Békešskej
župy. Popri tradičnom poľnohospodárstve
sa v ňom v ostatných rokoch úspešne rozvíja cestovný ruch. Predpoklady na jeho
expanziu vytváza predovšetkým mŕtve
rameno rieky Kereš – oddychová zóna
s množstvom chát, chalúp i moderných
apartmánov pre náročných turistov i vhodné klimatické podmienky.
V prvý deň návštevy partnerského mesta čakala na hostí zo Záhoria, ale i Popradu
a rumunských miest Barót a Szentegyháza
plavba po mŕtvom ramene Kereša a návšteva ústrednej budovy Národného parku
Kereš – Maroš. Park sa rozkladá na ploche
31 tisíc hektárov a je unikátom v Európe
zásluhou toho, že sa v ňom nachádza najväčšie množstvo púst – povestných maďarských trávnatých stepí so zvyškami románskych stavieb. Na druhý deň už celé
mesto voňalo slivkami a všetkým, čo s nimi
súvisí: lekvárom, slivovičkou, sušenými slivkami i modrotlačovými tkaninami na výzdobu kuchyne. Slávnostné otvorenie za
tónov dychovky a vystúpení troch súborov mažoretiek sa nieslo v znamení oslavy
úrody v sezóne, ktorú sužovali tropické horúčavy a sucho.
Malacky prispeli trikrát

Tradičné Dni sliviek priniesli aj v tomto
roku ľudový jarmok, ochutnávku produktov zo sliviek a súťaž slivovíc, na ktorú sa
vždy teší hlavne mužská časť populácie.
Popoludnie patrilo degustácii slivovíc
i destilátov vyrobených z iných druhov
ovocia. Do súťaže prispeli Malacky hneď
trikrát – vzorkou domácej slivovice, účasťou D. Vavrinca v degustačnej komisii i venovaním zvláštnej ceny – reliéfu z dielne
malackej keramikárky Libuše Čtverákovej.
A hoci si slivovička zo Záhoria vavrín víťazstva neodniesla (získal ho domáci pestovateľ), hanbu rozhodne neurobila – v konkurencii dvadsiatich piatich vzoriek skončila v prvej päťke.
Ako vyzerá slovenská škola
na Dolnej zemi?
Každá zo zahraničných výprav mala na
Dňoch sliviek svoju hostesku. Slovenskú
skupinku sprevádza sympatická Anikó –
maďarská Slovenka, ktorá vyštudovala
strednú školu v Modre a vysokú v Nitre.
Teraz učí na slovenskej základnej škole
v Sarvaši. Škola sa počas Dní sliviek pripravovala na veľkú udalosť – slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej budovy do užívania. Návštevníci zo Slovenska spomínajúc na mizériu, v ktorej sa nachádzajú
naše školské budovy, v nemom úžase sledovali, ako vyzerá škola slovenskej národ-

nostnej menšiny v hlbokom maďarskom
vnútrozemí financovaná z maďarského
štátneho rozpočtu: nové plastové okná
i dvere, kvalitné podlahy, na dvore novovybudované športoviská a čerstvá zeleň
upravená záhradným architektom...
V rámci Dní sliviek sa konala aj konferencia partnerských miest, na ktorej zazneli konkrétne návrhy na ďalšiu spoluprácu. Medzi mestami Malacky a Sarvaš
by sa mala aj v budúcnosti rozvíjať predovšetkým v oblasti kultúrnych výmen, športu a cestovného ruchu. Najbližším podujatím, na ktorom sa stretnú zástupcovia
oboch miest, budú Adventné Malacky
2003.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: autorka

Zostane v našich srdciach
Pri výkone prác na diaľnici D2 utrpel
22. septembra ťažký pracovný úraz
náš spolupracovník

Štefan
Leskovský.

Následkom zranení o tri dni neskôr
vo veku 55 rokov
podľahol. Tichú
spomienku mu venujú pracovníci.
Slovenská správa ciest,
Stredisko správy a údržby diaľníc 1.

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky
Október 2003
24. piatok Pupendo
Mp-12
25. sobota Filmová komédia, hrajú B. Polívka, J. Dušek, E. Holu26. nedeľa bová
31. piatok Po čom dievča túži
Mp-12
Komédia, hrajú A. Bynes, C. Firth, K. Preston, E. Atkins,
J. Pryce

November 2003
Len o 19.15 h!
7. piatok Bad Boys 2
MP
8.sobota Akčná komédia, hrajú M. Lawrence, W. Smith, G.
9. nedeľa Union
Len o 17.00 h!
8. sobota Bruce Všemohúci
MP-12
9. nedeľa Komédia, hrajú J. Carrey, M. Freeman, J. Aniston
13. štvrtok Kill Bill
MP-12
14. piatok Akčný film, hrajú U. Thurman, L. Liu, D. Hannah, D.
Carradine
15. sobota Kašlem na lásku
MP-12
16. nedeľa Komédia, hrajú R. Zellweger, E. McGregor, D. H.
Pierce
22. sobota Podvodníci
MP-12
23. nedeľa Komédia, hrajú N. Cage, S. Rockwell, A. Lohman,
B. Altman, S. Eastin
29. sobota Pravá blondínka 2
MP-12
30. nedeľa Komédia, hrajú R. Witherspoon, S. Field, R. King
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Začiatky predstavení: štvrtok, piatok, sobota a nedeľa o 19.15 h
Informácie: 0905 650 070, 0903 939 040, vikino@gmx.net,
http://www.zahoran.szm.sk

ZCK Malacky pozýva
OKTÓBER – 25. 10. o 18.00 h – DnH: Ženský zákon; 25.–26. 10.
Víkendový výtvarný kurz pre dospelých; 26. 10. o 15.00 h – prvá

rozprávková nedeľa: Šípková Ruženka, hrá herečka BBD Marta
Žuchová, začiatok súťaže o najlepšieho diváka; 28. 10. DnH: Ženský zákon – účasť na medzinárodnej prehliadke amatérskych divadiel Scénická žatva 2003; 30. 10. o 17.00 h – Stretnutie Klubu filatelistov; 30. 10. o 18.00 h – FOTOTRIBÚNA, stretnutie Klubu
milovníkov fotografie.
NOVEMBER – 5. 11. o 14.00 h – v SD ZCK – Akadémia III. veku,
téma: Nová koncepcia NsP Malacky, stretnutie s riaditeľom NsP
MUDr. M. Miklošim; 7. 11. o 9.00 h – v SD ZCK – výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ: Potulky Macka Packa; 9. 11. o 16.00 h – v SD ZCK
– Malí majstri z Vánku, organizátor DC Vánok; 14. 11. o 17.00 h
– v SD ZCK – DOTYKY vernisáž výstavy výtvarníčky Vlasty Peltznerovej; 15. 11. o 17.00 h – v SD ZCK – divadlo ZADIRO Rohožník,
J. Solovič: Žobrácke dobrodružstvo; 23. 11. o 15.00 h – v SD ZCK
– rozprávková nedeľa – Divadlo na vešiaku: O hlúpom Janovi;
30. 11. o 16.30 h – vo františkánskom kostole – Adventné Malacky: I. adventná nedeľa – koncert Martina Babjaka, organový doprovod Kajetana Pulišová.
VÝSTAVY – od 20. 10. do 9.11. FOTOTRIBÚNA; od 9.11. do 5.12.
samostatná výstava výtvarníčky Vlasty Peltznerovej, otvorené
Po–Pia 9.00–12.00, 13.00–17.00; So+Ne 14.00–17.00 h.
KRYPTY – otvorené na požiadanie t. č. 772 25 37.
ZÁJAZDY – 16. 11. Koválov, DnH: Ženský zákon; 28. a 29. 11. Trebišov – tanečná skupina SALTATRIX – tanečná súťaž TREBIDANCE
– kategórie SHOW a HIP HOP.
Pravidelné aktivity ZCK, Čulenova, Malacky
Kurzy: AJ – pondelok 16.00–20.30; piatok 13.00–14.30 h; NJ –
streda 16.30–19.30 h; FJ – štvrtok 18.00–19.30.
Tanečné štúdio ZCK: tanečná rytmika I. II. – Po 15.00–17.00 h; tanečná skupina SALTATRIX – junior – Po 17.00–18.00 h; tanečná
skupina SALTATRIX – Pi 19.00–21.00 h.
Štúdio spevu a hlasovej výchovy, Čulenova – Pi 14.30–18.30 h;
DnH – v SD ZCK – Po, Pi 19.00–22.00 h.
Detské divadelné štúdio DnH – SD ZCK – Po 17.00–19.00;
Pi 16.00–18.00; So 9.00–14.00 h.
Skupina historického šermu OCELOT – SD ZCK – St 18.00–20.00;
Ne 14.00–17.00 h.
Klub fotografov – ZCK – posledný štvrtok v mesiaci 18.00–20.00
h; Klub filatelistov 52–32 – ZCK – posledný štvrtok v mesiaci
17.00–18.00 h; ART CLUB 2002 – nepravidelné stretnutia.

Od 1. 9. do 30. 9. 2003
Adam Benkovič, Závod; Nikola Pittnerová, Malacky;
Denis Egl, Závod; Kristián Linder, Závod; Patrícia Hudecová, Rohožník; Jozef Štermenský, Sekule; Sebastián Vrba, Malacky; Karolína Nemcová, Malacky; Tomáš Hurban, Holíč; Alexandra Růžičková, Kostolište; Jana Demeterová, Malacky; Lukáš Lovíšek, Bílkove Humence; Šimon Hlavatý, Plavecký
Mikuláš; Lukáš Demetrovič, Kúty; Andrej Beluško, Rohožník; Lucia Húšeková, Moravský Sv. Ján; Adam Baláž,
Studienka; Martin Klempa, Lakšárska
Nová Ves; Martin Stančík, Rohožník;
Laura Kubištová, Zohor; Adam Miklušičák, Veľké Leváre; Gabriel Rigáň,
Malé Leváre; Filip Dúška, Moravský
Sv. Ján; Viktória Límová, Kostolište;
Patrik Šišolák, Gajary; Veronika Dinušová, Jablonové; Norbert Filípek,
Malacky; Sofia Havlíková, Zohor; Viktória Danihelová, Závod; Laura Dávidová, Malacky; Sebastián Klíma, Malacky; Timea Smáková, Rohožník.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Október:
80 – Paulína Štepsová, 31.
10. 1923; Katarína Schvalierová, 23. 10. 1923; Otto
Nimsch, 21. 10. 1923; František Šidlík, 18. 10. 1923; Viera Turkovičová, 7. 10. 1923; Štefan Julényi,
1. 10. 1923; 85 – Antónia Valentová,
26. 10. 1923.

POVEDALI SI ÁNO:
Mária Zaičková a Stanislav Gašpar; Katarína Kamenistá
a Richard Dávid; Ľubomíra Námesná
a Radoslav Štora; Katarína Walterová a Marián Vrlák; Zuzana Tančiboková a Dušan Došek; Drahomíra
Drinková a Pavol Pullmann; Martina
Nevizánska a Jozef Klas; Lenka Škodová a Karol Fruhauf; Marcela Jurkovičová a Marek Váradi; Hana Hájková a Peter Švorec; Vladislava Maceková a Martin Tušš; Karolína Ďurišová a Juraj Demeter; Katarína Foltýnová a Martin Pullmann; Hana Škriňová a Branislav Štupák; Martina
Míznerová a Martin Vasaráb.

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Vojtech Hronkovič, 1905, Borský Sv. Jur; Ferdinand Višváder, 1931, Záhorská Ves; Karol Pruška, 1905, Malacky; Anna Baroková,
1912, Sväty Jur; Dušan Spusta, 1965,
Gajary; František Čerňanský, 1922,
Pernek; Johana Míznerová, 1918, Láb;
Štefan Rafael, 1946, Malacky; Alžbeta Kovaničová, 1922, Malacky; Rudolf
Tellár, 1933, Veľké Leváre; Juliana
Brichtová, 1926, Jablonové; Štefan
Spusta, 1937, Gajary; Ján Pavúček,
1925, Borský Sv. Jur; Paulína Králová,
1922, Malacky; Pavlína Bukovská,
1922, Jakubov; Mária Kovárová,
1920, Láb; Peter Vrablec, 1962, Malacky; Anastázia Bojkovská, 1915, Zohor; Katarína Mravíková, 1925, Jakubov; Alojz Višváder, 1929, Malacky;
Karol Fúsek, 1931, Záhorská Ves; Štefan Dinuš, 1943, Sološnica; Bernardína Hollá, 1948, Veľké Leváre; Terézia
Košíková, 1920, Malacky; Júlia Grúzová, 1950, Plavecké Podhradie; Jozef
Gelinger, 1925, Malacky.
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka

Pozvanie

Prišla jeseň farebná,
s ňou Babičkina čajovňa.
Jedáleň zas ponúka
naša pani Mračnová.
Čakáme Vás s kávou, čajom,
veselo aj s múdrym slovom.
Vonku bude dážď i mráz,
u nás teplo každý raz.
Príďte, čaká „Čulenova”,
program, rady a pohoda.
Od 10. novembra o 14.00 h každý
párny pondelok sa na Vás teší MsV
Jednoty dôchodcov na Slovensku.
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PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

okénko
jak biuo, jak je
a jak bude

alebo

CHZP Apollo,
pobočka Gbely,

Starenka spomínavali, že ket bili muadá, chodzívauo sa z Brodského do Marietálu pješki. První deň sa doputovauo
do Malacek, de sa konaua svatemša
a pobožnost na svatich schodech. Nocovali u Malačanú, kerí si ich došli ke
kuašteru rozebrat. Skoro ráno po pobožnosci pohli sa dál, abi došli do Mariatálu na hrubú.
No ale mi už sme jezdzili vlakem do
Devinskeho Jazera, kam dojížďali vlaki
z oboch smjerú. Pristavené už bili svinčáki smjerem na Stupavu, nastaua tuačenica a krik. Vylezali sme do tich vagónu, co menší aj štvernožki. Starenka
z noškú na chrbce bojovali o místo statečne. Ve vagóne, jak také dzecko, sem
nic nevidzeua, lebo mja stuačili medzi široké sukne a nad huavú mi visaua ňečí
noška. Vagón smrdzeu od sviní, keré sa
v ňem vozili, od spocenich pútniček, kerím sem tam aj ubjehuo do sukní. V Stupavje sme polopridusení povilezali, z huboka sa nadechli čerstvého luftu a príčki rolma sme sa roztracení ubírali cez
Záhorskú Bistricu do Mariatálu.
Ked sa z huavní silnice schádzauo dúle kopečkem ke kuašteru, po oboch stranách cesti sedzeli na zemi žebráci z rúžencama na krku a ze svatíma obrázkama popripínaníma na handrách, co mjeli na sebje.Chromí, slepí otŕčali nohi a ruki posipané ranama. Velice sem sa ich
báua a držaua sem sa starenki jak kléšť.
Ludé mi hádzali peníze a buchti. Ked
sme aj túto kalváriu prekonali, čekali nás
už enem radosci.
V Mariatáli je kosteu malučkí. Vječinú
sme sa doňútra dostali až po objedze,
co biu furt plní. Ze šeckich strán sa ozívali slovenské a maďarské modlidbi a spjev.
Svatá omša sa súžiua venku pred lurdskú jaskiňú pod kopcem, na kerém sa
rozkuadá velice pjekná krížová cesta.
Oproci jaskini je mostek cez hubokí járek, cez kerí odteká voda ze zázračného
prameňa. Národa tam bívauo dicki moc.
Dochádzali aj pješí procesie s koruhvičkama. Jaskiňa bívaua pri svatemši obstúpená ze šeckich strán. Ludé stáli aj
na mostku, kolko sa ich tam zmjesciuo.
Ale jedenráz mostek nevidržau a preuomiu sa. Šeci z neho popadali do vodi a aj
tí, co sa nemínili kúpat. Vipádauo to velice škaredze. Trámi a deski trčali medzi
huavama a rukama, ale krema mokrich
šatú a trochu kriku sa nikomu nic nestauo. Panenka Mária zretovaua.
(Z priestorových dôvodov krátené.)
EVA LIBUŠOVÁ

Napíš aj ty, milý čitateľ!
Môže to byť príbeh zo súčasnosti
alebo minulosti. História sa rodí už
dnes. Napíšme si záhorácku históriu
TONI GÚTH
z našich príbehov.

Evu Libušovú, podobne ako každého, kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na
nákup v supermarkete
.

Vynikajúce zákusky a torty
na každú príležitosť

MH 03/B1

Divadlo
na hambálku
pre DEXIU
Pri príležitosti zmeny obchodného mena pozvala 5. októbra Dexia banka Slovensko, a. s., Regionálna pobočka Bratislava (predtým Prvá komunálna banka),
svojich klientov a spolupracovníkov na
predstavenie Ženský zákon v podaní Divadla na hambálku.
Hosťami Dexie a návštevníkmi Spoločenského domu ZCK boli napríklad zástupcovia spoločností Swedwood, Eurovalley či Dopravného podniku mesta Bratislava.
–ipo–

PÍŠU A VYSIELAJÚ O NÁS
O tom, že Malacky majú svoje logo, sa obyvatelia ostatných regiónov
dozvedeli z periodík s celoslovenskou
pôsobnosťou, vysielania Slovenského
rozhlasu i Rádia Regina.
Do relácie Otáčavé kreslo táto rozhlasová stanica pozvala 6. októbra primátora mesta Jozefa Ondrejku. Témami asi polhodinového rozhovoru
boli: výstavba novej školy, otvorenie
mamografického centra i pripravovaná realizácia kancelárie prvého kontaktu na mestskom úrade.
–ipo–

Slovenské národné povstanie má pre
našu krajinu dejinný význam – treba
ho vysvetľovať hlavne mladej generácii, aby bola hrdá na účastníkov
partizánskych bojov.

Základná škola na Záhoráckej 95 v Malackách každoročne organizuje exkurziu
do podjavorinského kraja k pamätníku
SNP v Lubine-Hrnčiarovom (v tomto školskom roku už po 25. raz). Žiaci živo besedujú s priamymi účastníkmi povstania, výklad im podávajú rodáci tohto kraja.
Radi spomíname na riaditeľa ZŠ v Bzinciach pod Javorinou Gustáva Rubaninského, jeho brata Jána, priameho účastníka. V posledných rokoch ich úlohu prebrala učiteľka Oľga Hrabovská. Žiaci sa dozvedia o priebehu bojov v podjavorin-

CHZP Apollo, pobočka Gbely
J. Holúbková – marketing

Otázka: Pri akej príležitosti navštívili v septembri pracovníci poisťovne
Apollo spoločnosť Nafta Gas?
Odpovede posielajte alebo hádžte
do schránky s označením Malacký hlas
na budove MsÚ do 7. novembra.
Za správnu odpoveď z minulého čísla (samostatne zárobkovo činná osoba
je povinná podať výpis z daňového priznania zdravotnej poisťovni do ôsmich
dní) odmeníme vitamínovým balíčkom
Danielu Stískalovú z Písnikov. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

DROBNÁ INZERCIA

v supermarkete
TÝŽDEŇ OD 27. 10. DO 2. 11.
• Chlieb zemiakový krájaný, 450 g –
12,50 Sk • Persil Greenpower, prací
prášok, 4,5 kg –389,90 Sk • Bonduelle multipack – 2x kukurica + mexická
zmes za 69,90 Sk

I.

ných pilotov asi nebolo zbytočné. Otrasy
sme pozorovali i v novšej dobe. Aj extrémne počasie vyčíňalo. Po poslednom
zemetrasení nastala vraj taká tuhá zima,
že v Malackách a na okolí vymrzli takmer
všetky ovocné stromy. Tuhá zima bola
i v roku 1895, kedy napadlo snehu až do
výšky jedného metra. Nasledujúci rok napadlo v máji 30 cm snehu, takže naše tulipány, ktoré v posledných rokoch tiež
niekoľkokrát zasypal sneh, nie sú zvláštnym javom.
I suchá sťažovali život starých Malačanov. V roku 1904 bolo také sucho, že sa
urodilo len minimálne množstvo zemiakov. Františkáni mali každoročne okolo
800 vriec zemiakov, ale v tom roku iba
48. To ich veľmi poškodilo v zásobovaní
kláštora.
Pokračovanie v budúcom čísle
Dr. PAVOL HALLON

Predám záhradu s chatkou v osade
2 km za Malackami, smer Studienka. Cena dohodou. Tel.: 0908/48 78 43.
■ Kúpim RD so samostatným dvorom do
cca 150 km od Bratislavy (severne, sv)
alebo vymením za 1-izb. byt v BratislaveDúbravke pod lesom. Tel: 02/45 52 10 98,
mobil: 0907/89 66 83.
■ Kúpim RD v dobrom stave so samostatným dvorom v Malackách a okolí. Tel.:
02/45 52 10 98, 0907/89 66 83, gucom
@pobox.sk.
■ Predám chatu č.31v záhradkárskej kolónii Jakubov, cena 600 tis. Sk. Kontakt:
Plzeň, 00420-736-125 947.
■ TAXI–AUDI, english, russian speaking
cab driver. Tel.: 0907/81 63 95 (vzdialenosť len cez 30 km).
■ Doučujem angličtinu, štúdium v USA.
Tel.: 0908/27 47 87.
■ Predám drevené spojené okná, š. 2400
mm, v. 1500 mm, 3 ks – v dobrom stave
a plastové rolety, š. 2400 mm, 3 ks. Cena
dohodou. Tel.: 0904/63 03 92 (večer).
■ Ponúkam odborné murárske práce od
základov až po strechu.
Tel.: 0908/44 15 03.
■ Ponúkam záujemcom detskú železnicu
s automatickým systémom na paneli,
umiestnená do hornatého prostredia
a záujemcom o letecké modelárstvo lietadlá s rozpätím krídel do 2 m (stroje absolvovali rôzne súťaže). Dohoda. Tel.:
0903/45 71 92 (po 18.00 h).
■ Darujem rozmaznané čistotné mačiatko, vhodné do bytu. Tel.: 0905/44 84 08.
■ Predám 2 ks plynové kachle GAMA, 3
kW, na zemný plyn, používané jednu vykurovaciu sezónu. Kachle sú pripojiteľné ku komínu, s redukciou je možný odťah spalín aj cez stenu. Účinnosť spaľovania je 88 %, stoja 4500 Sk/kus.
Kontakt na tel. 0905/64 54 50.
■

TIP NA NÁKUP

Z františkánskej kroniky

Prvý dôležitý záznam pochádza z roku
1726, ktorý nám hovorí, že 24. marca pocítili Malačania veľké ZEMETRASENIE.
Bolo ho cítiť i v kláštore, i na zámku. Tieto budovy sú postavené z veľmi pevných
materiálov, a tak ich zemetrasenie nepostihlo. O škodách v meste len toľko, že
popadali mnohé komíny, a to iba na starších budovách.
Ďalšie zemetrasenie bolo cítiť 25. decembra 1890 o 11.00 hodine pred obedom a trvalo iba 5 sekúnd, avšak bolo
omnoho silnejšie ako minulé. Tých 5 sekúnd však stačilo na to, aby v meste vypukla zase veľká panika. O to bola väčšia,
keď sa zemetrasenie opakovalo ešte
o 3.00 hodine ráno. Prišlo iba k niekoľkým škodám na komínoch, ale k žiadnej
inej väčšej škode na budovách.
Vidíme teda, že stavanie malackých
činžiakov na zvláštnych do zeme zabíja-

Žiaci odhaľujú históriu SNP

MH 03/B2

Jak sme chodzívali
ze starenkú
na púť do Marietálu

Zástupcovia Chemickej zdravotnej
poisťovne Apollo, pobočka Gbely, sa
koncom septembra zúčastnili Dňa baníkov v spoločnosti Nafta Gas, a.s., Malacky. Túto príležitosť využili na poďakovanie bezpríspevkovým darcom krvi
– držiteľom zlatej a striebornej plakety
profesora Janského. Veľmi si vážime
prístup našich poistencov–darcov krvi,
ktorí bez nároku na odmenu prichádzajú na hematologicko-transfúzne
stanice a odovzdávajú najvzácnejšiu
tekutinu pre ľudský život. Darcovstvo
krvi má v tejto spoločnosti dobrú tradíciu, až 72 zamestnancov z celkového počtu 265 v tomto roku viackrát
darovalo krv bez nároku na odmenu.
Piati zamestnanci Nafty Gas, a. s.,darovali krv viac ako 40-krát, za čo obdržali zlatú plaketu prof. Janského. Chceme
sa všetkým bezpríspevkovým darcom
krvi v okrese Malacky poďakovať aj
prostredníctvom novín Malacký hlas.

skom kraji, počujú o kpt. Milošovi Uhrovi,
ktorý v bojoch položil svoj život. Pravidelne navštevujeme aj Bradlo, izbu gen. M. R.
Štefánika v Košariskách a múzeum Samuela Štúra v Lubine. Vďaka patrí aj vyučujúcim, ktorí zabezpečujú priebeh týchto exkurzií.
Riaditeľstvo ZŠ Záhorácka 95, Malacky
foto: archív

Deň otvorených
pivníc

Malokarpatské osvetové stredisko
v Pezinku pozýva na IV. ročník Dňa otvorených pivníc na Malokarpatskej vínnej
ceste, ktorý sa uskutoční v dňoch 14.–15.
novembra. Od Bratislavy po Trnavu bude
otvorených 50 pivníc malých i veľkých
producentov vína.
Predpredaj vstupeniek týždeň pred konaním podujatia: Bratislava – vinotéka
Sv. Urban, Pezinok – Informačné centrum, Modra – obchod s vínom Pavúk,
Trnava – vinotéka Dobrý pocit. Bližšie
informácie: tel.: 033/643 34 89, fax:
033/643 34 89, e-mail: moska@nextra.sk.

Súťažte o vkladnú
knižku Dexia banka
Slovensko, a. s.
S Malackým hlasom si môžete osviežiť pamäť a zároveň súťažiť o vkladnú knižku. Na stránkach novín si spolu pripomíname udalosti, ktoré
ovplyvnili vývoj mesta a jeden z vás
získa 500-korunovú vkladnú knižku
od Dexia banka Slovensko, a. s.

Naše mesto postihlo niekoľko zemetrasení. Písala o nich aj františkánska kronika. Napíšte aspoň dva roky, v ktorých sa
Malačanom pod nohami triasla zem. Pri
hľadaní odpovede vám pomôže Malacký
hlas. Odpoveď spolu s nalepeným kupónom posielajte na adresu redakcie alebo
hádžte do schránky s označením Malacký
hlas na budove MsÚ do 7. novembra. Na
víťaza čaká vkladná knižka.
Za správnu odpoveď z minulého čísla
sa vkladnej knižke poteší Vladimír Spusta z Mierového nám. v Malackách, ktorý správne uviedol, že zbierka na konto
Mamograf sa začala v roku 1998. Prosíme výhercu, aby sa ohlásil v redakcii.
KUPÓN
DEXIA BANKA SLOVENSKO, a. s.
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NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI

Divadelné aktuality
Viete, čo je „na hambálku” nového?
Chystajú niečo od Shakespeara veľkého.
Po predvedení Ženského zákona pochopili,
akí sú Malačania kultúry chtiví.
No teraz to bude niečo iné,
čosi, čo nevídate ani v kine.
Nebude to veru sranda,
tvrdí táto divadelná banda.
Skúšanie majú na mysli,
lebo texty sú krásne nezmysly.
Skvelo sa pobavia najmä diváci
a zabudnú na starosti o práci.
Práve o to predsa v divadle ide,
zabaviť sa a skrátiť dlhé chvíle.
Stráviť v kultúre zopár večerov
je lepšie než chodenie do barov.
Tak im prajme veľa zdaru,
tešíme sa na premiéru!

R. BIKSADSKÁ

PÍSALI SME
Desiate číslo Malackého hlasu v roku 1995 prinieslo článok s titulkom
Dvadsať rokov Múzea Michala Tillnera.
„Múzeum dal do užívania v roku
1975 Mestský národný výbor v Malackách pod vedením vtedajšieho
predsedu Augustína Janečka. Múzeum vzniklo z podnetu akademického maliara Michala Tillnera a jeho
manželky v renovovanom objekte bývalého Froncovho mlyna. Na začiatku expozíciu múzea tvorila celoživotná zbierka historických pamiatok zozbieraná manželmi Tillnerovcami a
časť maliarskej tvorby majstra Tillnera, ktorú venoval mestu. Akademický
maliar sa, žiaľ, otvorenia múzea nedožil. Starostlivosť o úpravu mlyna a inštaláciu exponátov prevzala jeho manželka Lili Tillnerová.”
Redaktor Anton Pašteka svoj príspevok uzatvára slovami:
„I keď činnosť múzea prekonala za
uplynulých dvadsať rokov mnohé úskalia, myslím si, že je dobre, že sa v našom meste zachovalo. Niekedy to nie
je z ekonomického hľadiska jednoduché, no ak chcú byť Malacky centrom Záhoria, múzeum si určite zaslúžia a zachovajú. Takže veľa zdaru
do ďalších najmenej dvadsiatich rokov.”
Autor pri písaní článku pred ôsmimi
rokmi i čitatelia pri jeho čítaní isto
netušili, že dni mestského múzea sú
spočítané. Kdeže ďalších dvadsať rokov – Malacky síce zostali centrom
Záhoria, múzeum je už však niekoľko
rokov minulosťou. Objekt v rámci reštitúcií získali pôvodní majitelia, nový
sa zatiaľ v meste nenašiel. Kultúrna komisia pri MsZ v spolupráci so ZCK
pracuje na projekte rekonštrukcie objektu v centre vo vlastníctve mesta.
Bodaj by Malačania znovu mohli po–ipo–
vedať: máme múzeum!

Opravujem chladničky
a mrazničky

Pavol Šišolák, Závod 663,
tel.: 034/779 94 35, 0903 750 612.
MH 03/F1

KTO JE NA FOTOGRAFII?

VYSYPANÉ Z OBÁLOK

VYSYPANÉ Z OBÁLOK

Vzácna návšteva

Budú mať Malacky
cestný obchvat?

Milí čitatelia,

exotická postava tmavej pleti v uniforme veterána, ktorú sme priniesli
v minulom čísle, vám nespôsobila
žiadne problémy – spoznať Ibrahima
Maigu nebolo pre čitateľov Malackého hlasu vôbec ťažké. Výherkyňou
je tentoraz pani Nemochovská z Partizánskej ul. v Malackách. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.
Hádajte, kto je na dnešnej fotografii – hoci každodenné manažérske starosti mu spôsobujú skôr chmáry, chvíľka v úlohe kormidelníka lode vylúdila
úsmev na jeho tvári. Odpovede spolu
s nalepeným kupónom posielajte alebo hádžte do schránky na budove
MsÚ s označením malacký hlas do 7.
novembra. Na výhercu čaká balík zákuskov z cukrárne Dobrotka.
Uhádnite, kto je na fotografii!
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Stretnutie leteckých veteránov

Náš čitateľ Tibor Kollár sa na redakciu obrátil s takouto otázkou:
„Pred časom Malacký hlas informoval
o prerokovávaní zámeru vybudovať
cestný obchvat mesta Malacky. V ostatnom čase verejná diskusia o tomto projekte utíchla. Je v otázke obchvatu niečo nové?”
Odpoveď sme hľadali u Ing. Gabriely Rehákovej, vedúcej oddelenia
územného rozvoja a životného prostredia MsÚ v Malackách:
„Platný územný plán rieši upokojenie
frekventovanej Záhoráckej ulice v centre mesta odklonom dopravy po miestnych komunikáciach mesta. Toto riešenie bolo súčasťou prerokovávania
územného plánu v minulom roku.
O vlastnom obchvate, ktorý by riešil
prekládku štátnej cesty I/2 (Bratislava–
Veľké Leváre), rokujeme so Slovenskou
správou ciest – ona je investorom, keďže je správcom tejto cesty. Konkrétne
riešenie zatiaľ nie je stanovené, uskutočňujú sa rokovania na túto tému aj
v súvislosti s realizáciou projektu Priemyselno-technologický park Záhorie
a možnosťami nového riešenia prepojenia s Rakúskom.”
Budovanie obchvatu mesta je závažnou témou, ktorú v momente aktuálnosti a nových informácií podrobnejšie zmapujeme aj v našich novinách.
–ipo–

Na
linke 159
Výsledky svojej práce za I. polrok t. r.

Dvanásteho septembra sa uskutočnilo piate stretnutie bývalých príslušníkov letiska Kuchyňa, ktoré pravidelne organizuje výbor Klub veteránov
letiska Kuchyňa (KVLK) pod záštitou
veliteľa útvaru.
Účastníci po úvodnom slove veliteľa
pplk. Ing. Petra Dobrotu ocenili ústretovosť veliteľstva pri organizácii pravidelných stretnutí. Vidia v tom morálne
ocenenie ich podielu a u mnohých celo-

životného pôsobenia v leteckých silách
SR. Účastníci vyjadrili očakávanie, že
kompetentné orgány si nájdu čas na vypočutie názorov širokej odbornej verejnosti, ktorá sleduje procesy spojené
s realizáciou reformy ozbrojených síl do
roku 2010. Myslia si, že by sa tým predišlo mnohým chybám, ktoré vznikajú
v procese hľadania optimálneho priebehu reformy.
–kvlk–

Detský čin roka
Dokončenie z 1. strany

„Raz na Mikuláša sme hrali v detskom domove v Malackách. Do oka nám padlo
asi 12-ročné dievča, ktoré vytrvalo spievalo s nami všetky naše pesničky. Mala
dobrý hlas, držala si melódiu. Hovorili jej
Siska. Dozvedeli sme sa, že šikovné dievčatko s krásnym menom je mentálne postihnuté. Odmala žije v domove, kde ju
odložili rodičia, keď zistili, že nikdy nebude ako iné deti. Napadlo nám využiť
jej talent a naspievať s ňou niekoľko piesní. Podarilo sa. Vyšlo nám naše prvé CD

a v máji sme ho pokrstili. Jeho názov je
Všetci túžia po láske.” (O tejto udalosti
sme písali aj na stránkach Malackého hlasu – pozn. red.)
Žiace kolektívy, ktoré sa chcú zapojiť
do detskej poroty a vyhrať ceny v hodnote
10 tisíc Sk, získajú informácie na adrese:
Agentúra Poppins, Detský čin roka,
Fialkové údolie 16, 811 01 Bratislava,
tel.: 02/54 41 82 46.

ĎALŠIE INF ORMACIE NÁJDETE NA ADRESE

+

www.detskycin.sk

@

zhodnotila Mestská polícia v Malackách.
Podľa slov jej náčelníka Mgr. Ivana Jurkoviča v tomto období zamestnanci objasňovali spolu 1001 skutkov. Z toho v blokovom konaní vyriešili 551 priestupkov,
hotovosť získaná za uložené blokové pokuty predstavovala 73 300 Sk. Dohováraním vyriešili zamestnanci MsP 329 priestupkov. Pokuty udeľovali najčastejšie za
parkovanie na chodníku, porušenie VZN

Ďakujeme Ti, Bože, za apoštola nášho národa, Svätého Otca Jána Pavla II.
Silou svojho pokoja a pravdy priniesol
nášmu ľudu radostnú zvesť Božieho
slova – hájiť si svoju vieru v našom každodennom živote. Dodal nám silu na
prácu, ktorú máme vykonať. Je morálnou autoritou, oslovil aj neveriacich,
lebo i oni uznávajú atribúty morálky.
Žije vierou, trpí z lásky k nám.
EDITA VOZÁROVÁ, Malacky

ČO ODVIAL ČAS

Objasnili požiar kostola

ČSTK–PRAVDA, 11. 3. 1988: „V rímskokatolíckom kostole v Malackách,
okres Bratislava-vidiek vypukol 21. februára 1988 požiar, ktorý spôsobil škodu za 100 000 korún. Intenzívnym pátraním zistili príslušníci VB skupinu 6
učňov, ktorí v uvedený deň vnikli do
skladu kostola, odkiaľ ukradli 2 obradné rúcha. Požiar zapríčinili zápalkami,
ktorými si svietili pri krádeži. So súhlasom okresného prokurátora dvoch
z nich, O. V. z Bratislavy a V. V. z Malaciek zadržali.”
Aj vy máte niekde na dne zásuvky
výstrižky z novín hovoriace o udalostiach, ktoré sa v našom meste odohrali pred rokom, piatimi, desiatimi? Pošlite, alebo prineste nám ich. Ľudská pamäť je krátka–pripomeňme si spolu to,
–ipo–
čo odvial čas.
mesta o likvidácii odpadov a chove zvierat, parkovanie na mestskej zeleni a verejné pohoršenie. Pri žiadosti o poskytnutie pomoci Malačania najčastejšie využívajú beztarifnú telefónnu linku 159. Na
MsP sa obracajú s rôznymi žiadosťami:
od závad technického charakteru, cez
straty a nálezy, až po prípady osobitného
druhu (nález osoby ležiacej na verejnom
priestranstve, pálenie neznámeho odpadu či pohyb túlavých psov). V období I.
polroka MsP v Malackách preverila 590
–ipo–
telefonických oznámení.

ČÍTAJTE A VYHRAJTE
V tejto rubrike vám predstavujeme
knižné novinky a vy môžete súťažiť –
vždy jeden čitateľ získa predstavovanú knihu.
Kniha Rozlúčte sa s chorobami prináša skúsenosti z vlastného vyliečenia
podľa Systému zdravia japonského profesora K. Nishiho. Poznatky čerpal zo
starogréckej, staroegyptskej, čínskej a filipínskej liečebnej praxe, jogy a výskumov. Vytvoril tak unikátny systém zdravia. Kniha je výborným pomocníkom
v prevencii chorôb.
Ak vás kniha zaujala, vystrihnite kupón a spolu s vašou adresou ho pošlite
do redakcie alebo vhoďte do schránky
s označením Malacký hlas na budove

Kníhkupectvo

Ľ U B I CA

MsÚ do 7. novembra. Ak sa na vás
usmeje šťastie, kniha bude vaša.
Knihu Cena za šťastie od D. Steel
získava Dáša Dubovská z Ul. Ľ. Fullu
v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby
sa ohlásila v redakcii.
Kníhkupectvo
Ľubica,
Obchodné
centrum
hotela Atrium
tel.:
034/772 67 34
Po–Pia
9.00–17.30 h;
So
9.00–12.00 h
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KRÍŽOVKA
Babie leto zdá sa pominulo a svoje
žezlo neodvratne prevzala jeseň. Horúce
letné počasie vystriedali dažde, ktoré sme
v lete tak túžobne očakávali. Začalo pršať
a hlavne hubári si mädlia ruky s nádejou,
že konečne „budú rásť”. Suchohríby, dubáky, masliaky, bedle, baranie hlavy, václavky, kuriatka a mnoho ďalších hríbov
sa už začína objavovať v našich košíkoch.
Koncom septembra a v októbri očividne vzrastie počet obyvateľov Záhoria.
V našich krásnych listnatých a borovicových lesoch často počuť našu záhoráčtinu, čistú slovenčinu, odvar slovenčiny,
ktorou hovoria Prešporáci, a niekedy aj
češtinu. Na moje počudovanie som minulý rok v lese stretol aj manželský pár zo
susedného Rakúska.
Hríby neodmysliteľne patria k nášmu
Záhoriu. Jeseň na Záhorí sa však vyznačuje ešte niečím výnimočným, čo nám
príroda každoročne ponúka. Uhádnite
teda, čo nesmie Záhorákovi na jeseň chýbať okrem hríbov... (odpoveď je ukrytá
v tajničke.)

MALACKÝ HLAS

10/2003

VODOROVNE – A sladkovodná ryba;
časť tváre; vodík; práca po anglicky; klobúk po maďarsky B druh kvaseného nápoja; pokolenie; obyvateľ Nemecka; násyp; jestvovala C náter; zhluknutie ľudí;
zakrič; ovocná záhrada; likviduj požiar obrátene D iniciálky riaditeľa Rádia
TWIST; začiatok tajničky; citoslovce pobádania E praobyvateľ Austrálie; čistiaci

prášok; odbor penzijných nárokov; stred
slova KOVAL; Ikarus F väzenie hovorove;
meno moderátorky Strakovej; MPZ Španielska; meno speváka Hellera; stred slova NEZOPAKOVAL G spôsobila zranenie; ruské ženské meno; dokončenie tajničky.
ZVISLE – 1 nádoba na atrament 2 mohamedánsky Boh; papagáj 3 kôrovec;

cudzie mužské meno; dusík 4 mesto
v ČR; daruje; Roman-Štefan-Irena 5 síra;
návod; spoluhlásky slova TLO 6 fáza Mesiaca; prvá žena; spojka 7 predložka s 2.
p.; porušenie tajomstva 8 predložka so 7.
p.; pánske oblečenie; podmienková spojka 9 český baletný umelec 10 Ján; meno
amerického herca Penna; rímska dvojka
11 koncovka ruských mužských priezAk nám do 7. novembra
pošlete správne vylúštenie
tajničky krížovky spolu
s nalepeným kupónom,
zaradíme vás do žrebovania o cenu, ktorú venuje
Kamenný mlyn – Vajarský:
dve vstupenky na tanečnú
zábavu so skupinou Senzus, ktorá sa uskutoční
15. novembra. Na korešpondenčný lístok napíšte
aj svoje telefónne čísle,
aby sme výhercu mohli
včas informovať.

visk; žena po smrti manžela 12 mužský
hlboký hlas; značka jogurtov; Beáta 13
draslík; zvieracia končatina; odborné
učilište 14 potom; doktor; medzinárodné označenie na železničných vozňoch
15 zariadenie na stláčanie materiálu; ktorý-obrátene; Čestmír 16 mužské meno
(8. 3.); ktorá 17 menší vrch v teréne.
Na pomoc: 14 IPR
Pripravil: JUDr. Marián Polakovič

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky krížovky –
dunihlav, že ani on sám ho nesce pit,
sme vyžrebovali Pavla Malého zo
Slovenskej ul. v Malackách, ktorý získava knihu Ako sa učiť školu chrbtice
alebo Výchovná rehabilitácia, ktorú
vydalo vydavateľstvo Liečreh. Prosíme
výhercu, aby sa prihlásil v redakcii.

MALACKÝ
HLAS
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Nie je škola ako škola
alebo Na dne bane Bartolomej

Nie každá škola musí byť pre žiakov
strašiakom alebo niečím nepríjemným. Keby ste sa opýtali ôsmakov zo
ZŠ Záhorácka 95, či by sa vrátili do
školy v prírode v Kováčovej, v ktorej
strávili 9 septembrových dní, všetci
by povedali, že hneď.
A nielen oni, ale aj ich učiteľky.

To, že ZŠ Záhorácka už pravidelne
organizuje školu v prírode v septembri
pre žiakov 8. ročníka, nie je žiadnym tajomstvom, hoci nad tým niektorí krútia
hlavy. „S ôsmakmi? Najhorší vek!” Aj takéto reakcie často počúvame. No skúsenosti hovoria iné...
A tak v piatok 12. 9. nasadlo 40 ôsmakov do vlaku smer Bratislava, kde ich čakal rýchlik do Zvolena. Možno je to čudné, ale v dnešnej dobe niektorí išli vlakom
prvýkrát. Vo Zvolene ich čakal autobus
a o 15 minút už vystupovali aj so svojou
batožinou pred rekreačným zariadením
Ovčiar v Kováčovej. Toto zariadenie je
ako stvorené pre školu v prírode – zasadené do nádherného prostredia Štiavnických vrchov, obklopené už farebnými
stromami.
Škola v prírode plní niekoľko funkcií –
okrem poznávania neznámych kútov Slovenska (zemepis) je to tiež hľadanie histórie (dejepis), spoznávanie samých seba
v inom ako rodinnom prostredí, schopnosť starať sa sám o seba bez rodičov, ale
aj prehlbovanie vzájomných vzťahov
medzi spolužiakmi (etická výchova,
občianska výchova) a nemalú úlohu zohráva pohyb na čerstvom vzduchu – turistické vychádzky, ranné rozcvičky, branné preteky, pridali sme k tomuto aj plávanie v blízkom kúpalisku v Kováčovej.
Popoludnia patrili táboráku alebo jazde na koňoch.
Počas ŠvP sme navštívili Zvolen a Zvolenský zámok, Kremnicu s jej známym
Múzeom peňažníctva a mincí či baňu
v Banskej Štiavnici. Tu každý dostal pravý
banícky plášť, prilbu a lampáš. Prehliadka
bane Bartolomej bola čarovná – dostali
sme sa dole pod zem ako naozajstní baníci.
Zaujímavý bol aj výlet do Múzea SNP
v Banskej Bystrici a azda najcitovejšie
však zapôsobila návšteva pamätnej izby
J. G. Tajovského v Tajove. Život a dielo
tohto významného slovenského spisovateľa priblížil ôsmakom starý pán učiteľ –
o ťažkom živote nášho chudobného ľudu
hovoril tak citlivo a pútavo, že pri rozlúčke sa mnohým žiakom leskli v očiach slzy.
Bola to nezabudnuteľná lekcia slovenčiny,
národného cítenia, etiky a vzájomného
pochopenia medzi ľuďmi, ktoré sme si
odnášali v srdciach.
Zdá sa nám, že po návrate zo školy
v prírode sme kamarátskejší, lepší k sebe
a že sme vytvorili fajn spoločenstvo. ŠvP
v Kováčovej nám ukázala, že nie je škola
ako škola.

Ôsmaci zo ZŠ Záhorácka 95 v Malackách sfárali na dno bane Bartolomej ako ozajstní
baníci.

Pohárové umiestnenie
malackých fitnesiek
Začiatkom septembra sa v Martine
za účasti 16 fitnesiek konala súťaž
Fitness Lady International 2003, z toho 6 štartovalo v kategórii body Fitness a 10 v kategórii Fitness. Súťaž
bola súčasťou nominácie na majstrovstvá sveta a pod vedením trénera Stanislava Jurkoviča sa jej zúčastnili i dve pretekárky kulturistického
oddielu TJ Strojár Malacky: Drahomíra Rechtorovičová a Katarína Bilkovičová.

Dievčatá mali pôvodne štartovať v body Fitness, kde sa hodnotí postava bez voľnej zostavy.
Ich topánky však nespĺňali kritériá pre túto
kategóriu, a tak štartovali v kategórii Fitness aj s voľnou zostavou.
Katarína Bilkovičová obsadila 2. miesto a Drahomíra Rechtorovičová 3.
miesto. Obe získali poháre
a patrí im naše poďakovanie za výbornú reprezentáciu TJ i mesta.
Dobré umiestnenie
by sa nezrodilo bez prispenia ďalších aktérov.
Tréner Boxing klubu Malacky Ali Reisenauer ml.

poskytol
miestnosť na
nácvik voľnej
zostavy, oddielová kolegyňa
Adriana Bittnerová zase zabezpečila
pre voľnú zostavu
choreografiu a výbor kulturistického
oddielu TJ Strojár
pod vedením Rudolfa Rusnáka
zabezpečil finančnú podporu.
–ap–
foto: archív

Drahomíra (na obrázku vľavo)...
...a Katarína v Martine dokázali, že v Malackách
rastú nielen múdre, ale i pekné ženy.

PaedDr. J. PAGÁČOVÁ
foto: archív

Aneta Hollá (s číslom 6) sa chystá na záverečný finiš v behu na 1500 m junioriek, v ktorom
dosiahla na striebornú priečku.

Filip majstrom Slovenska,
Hollá strieborná
Dokončenie z 1. strany

7,73; 300 m 1. Žilka (Slávia Trenčín) –
38,61; 6. Mráz (AC Malacky) – 41,10.
Krátko sa vrátime aj k M SR v atletike
dorasteniek a dorastencov v Nitre, ktoré
sauskutočnili 5.–6. júla.
Najviac nádejí sa vkladalo do šprintérky Barbory Šimkovej. Napokon z toho bola jedna medaila, a to s príchuťou bronzu
v behu na 200 m. V najkratšom šprinte na
100 m jej patrila zemiaková priečka, keď
ju od tretieho miesta delila desatina sekundy. Našou najúspešnejšou sa stala najmladšia členka výpravy, 13-ročná Aneta
Hollá. V behu na 1500 m dokonale zaskočila oveľa skúsenejšie súperky a skvelým
finišom v závere si vybojovala striebornú
medailu.
Na M SR v atletike junioriek a juniorov
v Bratislave, 12.–13. júla predviedol sympatický výkon Ján Čabrun v šprinte na
100 m a vo svojej obľúbenej disciplíne –

Usporiadateľmi tohto ročníka boli Komisia školstva, mládeže a športových činností MsZ v Malackách a MO Zväzu mladých na Slovensku. Spoluorganizátormi
boli ZŠ Dr. J. Dérera, Gymnázium Malacky, AC Malacky a Klub MSD. Na štarte sa
zišlo 205 bežcov z Malaciek, Lábu, Sološnice a Veľkých Levár. Drvivú väčšinu
tvorili žiaci základných škôl, pre ktorých
organizátori pripravili osem kategórií. Po

štartovnom výstrele absolvovali pretekári
2100 m dlhú trať, ktorú pripravil dlhoročný hlavný rozhodca podujatia Jozef
Pullman. Po prvý raz chýbali v roli organizátorov vojaci, študenti gymnázia spolu
s mestskou a štátnou políciou však svoje
úlohy pri zabezpečovaní trate zvládli výborne.
Výsledky:
Rodičia a deti – 1. M. Lörinczi s rodičom, Malacky; 2. A. Valúchová s rodičom,
Láb; 3. Ľ. Kovár s rodičom, Malacky
Žiaci 1.–2. ročník – 1. F. Lörinczi, ZŠ
Dr. J. Dérera, Malacky; 2. F. Vanek, ZŠ
Sološnica; 3. D. Černý, ZŠ Sološnica.
Žiačky 1.–2. ročník – 1. K. Žáčková,
ZŠ M. Olšovského, Malacky; 2. S. Kainederová, ZŠ Ul. 1. mája, Malacky; 3. B.
Cholková, ZŠ Záhorácka 95.

Žiaci 3.–4. ročník – 1. V. Rybjanský,
ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky; 2. P. Rebs, ZŠ,
Sološnica; 3. J. Sedlák, ZŠ Dr. J. Dérera,
Malacky.
Žiačky 3.–4. ročník – 1. E. Eliášová,
ZŠ Sološnica; 2. V. Harculová, ZŠ Záhorácka 95; 3. N. Končeková, ZŠ Záhorácka
95.
Žiaci 5.–6. ročník – 1. J. Kubina, ZŠ
Sološnica; 2. K. Gašpar, ZŠ Sološnica; 3. I.
Pajdlhauser, ZŠ Sološnica.
Žiačky 5.–6. ročník – 1. K. Opatovská, ZŠ Záhorácka 95; 2. P. Uheráková,
ZŠ Záhorácka 95; 3. V. Hozáková, ZŠ Záhorácka 95.
Žiaci 7.–9. ročník – 1. L. Homola, ZŠ
Dr. J. Dérera, Malacky; 2. J. Beňa, ZŠ Záhorácka 95; 3. R. Mikulič, ZŠ Záhorácka
95.

VLADIMÍR HANDL,
PaedDr. PETR FILIP – tréneri
Foto: MILAN ÁGH

Úspešná jeseň
mladých „žolíkov”

Dve mužstvá zo Športového klubu
ŽOLÍK Malacky reprezentujú naše mesto
v súťažiach Bratislavského kraja. Začína
sa prejavovať práca s mladými futbalistami, ktorá je na dobrej úrovni. Výsledky
hovoria za všetko: prípravka ŠK ŽOLÍK
A hráva skupinu PMB a prípravka ŠK
ŽOLÍK B hráva skupinu PMC. Obe družstvá ŠK Žolík vo svojich skupinách jednoznačne vedú tabuľku: ŠK Žolík A v prípravke PMB – skóre 60 :11, 27 bodov, ŠK
Žolík B v prípravke PMC – skóre 44:12,
22 bodov.
Dosiahnuté výsledky:
1. kolo VTJ Ružinov–Žolík A 0:8, Koba
Senec–Žolík B 0:8;
2. kolo SFM Senec–Žolík A 1:6, SFM
Senec–Žolík B 1:3;

Jubilejný ročník Večerného behu zdravia
Ďalšie z malackých bežeckých podujatí oslávilo v tomto roku jubileum.
Už po dvadsiaty raz sa postavili pretekári na štart Večerného behu zdravia –Behu vďaky SNP pri ZŠ Dr. J. Dérera, aby absolvovali trať vedúcu do
Zámockého parku na štadión ŠK Malacky.

v behu na 1500 m, v supervýkonoch pokračovala Aneta Hollá. Na štartovú čiaru
sa postavila s 18- a 19-ročnými dievčatami. Podala veľmi dobrý taktický a bežecký výkon a opäť získala striebornú medailu!
Pri neúčasti zranenej Aleny Patkánovej
a Juraja Moravčíka, ktorý ukončil športovú kariéru, sa domáceho šampionátu dospelých M SR v atletike dospelých v Košiciach 3.–4. augusta zúčastnil len jediný
Malačan, pretekajúci za Sláviu UK Bratislava, Petr Filip. V šprintérskych štafetách
na 4 x400 m si vybojoval zhodne dva tituly majstra SR. V individuálnych disciplínach sa prebojoval do finálového behu
na 400 m, kde obsadil štvrtú priečku a vo
finále behu na 100 m mu patrilo ôsme
miesto.

Žiačky 7. –9. ročník – 1. L. Azzolini,
ZŠ Záhorácka 95; 2. A. Vávrová, ZŠ Záhorácka 95; 3. M. Sršňová, ZŠ Záhorácka
95.
Dorastenci – 1. J. Valachovič, AC Malacky; 2. J. Horák, Gymnázium sv. Františka z Assisi.
Dorastenky – 1. R. Pišková, Gymnázium sv. Františka z Assisi; 2. J. Sedláková,
Gymnázium Malacky.
Muži – 1. P. Merc, Malacky; 2. J. Sekáč, Malacky.
Ženy – neštartovali.
Najmladší pretekár – Mário Lörinczi,
Malacky.
Najstarší pretekár – Peter Merc, Malacky.
ANTON PAŠTEKA

3. kolo Žolík A–PVFA Vengloš. akad.
16:1, Žolík B–PVFA 10:2;
4. kolo Dúbravka–Žolík A 3:0, Ivánka–Žolík B 0:2;
5. kolo Žolík A–Inter Bratislava 3:1, Žolík B–Karlova Ves 0:2;
6. kolo Rača–Žolík A 2:3, Vrakuňa–Žolík B 1:3;
7. kolo Žolík A–Pezinok 4:0, Žolík
B–Spoje 7:1;
8. kolo Devínska Nová Ves–Žolík
A 0:11, Báhoň–Žolík B 3:3;
9. kolo Kinkon–Žolík A 1:6, Žolík B –
Voľno;
10. kolo Žolík A–Bernolákovo 3:2, Žolík B–Stupava 7:2.
–fl–

Malacká X
opäť pozýva

Jubilejný 20. ročník Malackej X je
zaradený do Slovenskej bežeckej ligy.
Uskutoční sa v sobotu 15. novembra
na ZŠ Záhorácka 95. Prezentácia je od
8.00–9.45 h, štart o 10.00 h. Trasa: ZŠ
Záhorácka–Cesta mládeže–smer Vinohrádok–obrátka na ceste Plavecký
Štvrtok a späť. Povrch asfalt, dĺžka trate 10 km.
Kategórie: žiačky do 15 r., žiaci do
15 r., juniorky, ženy, ženy 35–49 r., ženy od 50 r., juniori, muži, muži 40–49
r., muži 50–59 r., muži 60–69 r., muži
od 70 r. Pre zaradenie do kategórie je
rozhodujúci rok narodenia. Bodovanie
podľa bodovacieho systému Slovenského bežeckého spolku.
Štartovné: 30 Sk – žiaci a juniori,
50 Sk – muži a ženy.
–mh–
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