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ÚVODNÍK

Čas

Čas! Načo ho vlastne meriame? Jedným z možných dôvodov je ten, aby sme
si uvedomili, ako rýchlo plynie do nenávratna. Sledujeme rýchly sled dní, hodín,
minút, sekúnd... ako sa vzďaľujú a my
sme stále starší. V momente, keď nás
láska splodí, spustia sa pomyselné stopky
každého z nás, merajúc dĺžku nášho života. Až sa zastavia na konečnom čísle.
Stopky treba vynulovať a pripraviť pre
druhého. Potom ich spustíme opäť. Kolobeh plynie. Nastáva jeseň – divadlo života! Sladkastá vôňa hnijúcich listov na vlhkom chodníku pripomína stratené sekundy, ktoré nemám šancu už nikdy vrátiť.
„A ty bežíš, chceš dohnať slnko, ale to
mizne a vyjde za tvojím chrbtom. Opäť si
bližšie smrti,” znie text skladby jednej
britskej rockovej skupiny.
Čaká nás to všetkých, pravda. Nezamýšľajme sa nad zmyslom života, každý
si žije po svojom. Zoberme ho do vlastných rúk a začnime sledovať dianie okolo. „Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné
je očiam neviditeľné,” povedala líška malému princovi v knihe Antoina de Saint
Exupéryho.
Zoberme si poučenie líšky k srdcu!
Navštívme ľudí, ktorí sú nám blízki, využime každý okamih s nimi, možno ich vidíme naposledy. Vyrazme si do kina, navštívme koncert, skočme na „pivečko”!
Do prírody za našimi živočíšnymi príbuznými, ktorých sme povýšenecky odvrhli
a dnes ich tyranizujeme. Otvorme svoje
srdce – pre druhých, ale v prvom rade
pre seba – a prestaňme sa hrať na dôležitých a klamať samých seba. Urobme
všetko pre to, aby sme si mohli na sklonku svojho života povedať, prežil som plnohodnotný život so svetlými i tmavými
stránkami, videl som radosť i utrpenie,
smiech i plač, belasé nebo nad hlavou
i spaľujúci žiar, sám som vykonal mnoho
dobrého i zlého. Snažil som sa však žiť
v pokore, rešpektujúc všetko živé, ktoré
si to zaslúžilo. Nezostávajú po mne prevratné objavy, nové štáty, ani po mne nepomenujú hlavné mesto, ale v mysliach
iných pretrvávajú dobré spomienky na
môj život. Môžem odísť! Stopky dajte niekomu, kto si ich zaslúži! Zhasínam svetlo!
JAKUB VALACHOVIČ

Konferenciu otvorila riaditeľka Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Malackách Ing.
Mária Biksadská.

Fungujúca
rodina – zdroj
bohatstva
spoločnosti

Celé mesto u vás doma
Celé mesto je pravidelne u vás doma aj
prostredníctvom nás – mestských médií
a aj vďaka momentom zo života mesta zachyteným fotoobjektívom nášho fotografa
Stanislava Osuského.
Ak sa chcete pokochať pohľadom na
fotografie, ktoré boli uverejnené v Malac-

kom hlase alebo eM TV, ale aj na tie, ktoré
sa do médií nedostali, nenechajte si ujsť jedinečnú výstavu, ktorú pre vás organizujeme. Expozíciu so vzácnosťami z nášho fotoarchívu si budete môcť prezrieť od 5. do
20. novembra vo výstavných priestoroch
Spoločenského domu Mestského centra

Cvičenie civilnej ochrany

Na tejto téze sa zhodli všetci účastníci
konferencie s názvom Rodina v centre
našej pozornosti, ktorá sa konala 21.
októbra v Malackách.

kultúry v pondelok až piatok od 9.00 do
17.00 ha a cez víkend od 14.00 do 17.00 h.
Príďte a možno nájdete na záberoch aj
seba. Tak ako chlapček s gaštanmi z titulnej
fotografie.
-lucy-, foto: S. Osuský

Keďže sociálna politika sa inak javí z pohľadu samosprávy, inak z pohľadu verejnej
správy a celkom inak z pozície organizácií
tretieho sektora, asi 80 hostí z radov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Pokračovanie na 2. strane

V Malackách sa 26. októbra začalo dvojdňové cvičenie civilnej ochrany, ktoré organizoval Krajský úrad, Odbor krízového riadenia, Bratislava. Do akcie boli zapojené dva obvody – Malacky a Senec.

Prvá časť predstavovala cvičenie Krízového štábu Obvodného úradu v Malackách a Bezpečnostnej rady obvodu Malacky v riešení krízových situácií za predpokladu havárie Jadrovej
elektrárne Jaslovské Bohunice či pri teroristických útokoch. Na ďalší deň boli odprezentované napríklad aj praktické ukážky činnosti výdajného strediska prostriedkov individuálnej
ochrany. Záchranné zložky Integrovaného záchranného systému predviedli postup pri likvidácii podozrivej zásielky a cvične bola evakuovaná Základná škola na Štúrovej ulici.
Reportáž z cvičenia aj s fotografiami uverejníme v budúcom čísle.
-tabu-

Znelka Malaciek až k vám

V duchu avíza uverejneného
v uplynulom čísle Malackého
hlasu prinášame notový i textový záznam znelky mesta.
Malacky sa podľa dostupných informácií stali prvým
mestom na Slovensku, ktoré
znelku ako symbol mesta v takejto podobe používa. (Rovnako prvenstvo si môže pripísať i za vytvorenie loga mesta, pozn. red.)
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990
Zb. v znení neskorších predpisov má mesto právo používať vlastné symboly ako
erb, vlajku, pečať a prípadne
i znelku. Ak by iná právnická
alebo fyzická osoba chcela
tieto symboly využiť, môže
tak urobiť len so súhlasom
mesta.
-mh-

Peter Pápay postavil vo finále na rečnícky pult víťaznú trofej. Nech motivuje k výkonu.

Vojna argumentov

Pôda malackého Gymnázia na Ul. 1. mája sa v piatok 21. októbra stala pomyselným bojovým poľom. Proti sebe sa na debatnom „bojisku“ postavilo osem trojčlenných družstiev zložených zo študentov malackého gymnázia i bratislavských
škôl, aby v dvoch ofenzívnych kolách viedlo slovnú vojnu vo vyvracaní či obhajovaní téz – Bráni nelegálne kopírovanie rozvoju hudobného priemyslu či Malo by USA
zrušiť vízovú povinnosť voči všetkým krajinám EÚ?

„Vavrínovým vencom” pre víťaza sa stal
pohár s označením Malacká osmička, ako
už druhý ročník turnaja v debatovaní po-

menoval organizátorský Debatný klub, ktorý v miestnom gymnáziu pôsobí.
Pokračovanie na 4. strane

SPRAVODAJSTVO
JEDNOU VETOU
• 11. októbra sa uskutočnilo stretnutie akcionárov spoločnosti Eurovalley. Hlavným bodom jeho rokovania bolo dohodnutie súčinnosti pri vzniku projektovej dokumentácie a zabezpečení kofinancovania na
realizáciu projektu infraštruktúry. Po ukončení územného a stavebného konania budú mesto Malacky a obce Plavecký Štvrtok a Veľké Leváre žiadať o podporu zo
štrukturálnych fondov na technické zabezpečenie infraštruktúry v zónach A, C a E.
• Študenti architektúry, ktorí zabezpečili zakreslenie skutočného stavu Pálfiovského
kaštieľa (oficiálna projektová dokumentácia neexistuje), navštívili primátora mesta
13. októbra. Priniesli pôdorys podlaží v obrázkových súboroch. V ďalšom období nastúpi práca geodetov, ktorí určia presné zameranie, výškopisy a polohopisy kaštieľa.
• 18. októbra sa konala veľká porada primátora Jozefa Ondrejku s vedúcimi oddelení MsÚ a riaditeľmi rozpočtových a príspevkových organizácií.
• O deň neskôr vykonalo mesto komplexnú obhliadku mestských komunikácií. Jej
cieľom bolo určenie poradia, ktoré časti
verejného priestranstva budú z finančných
rezerv mestského rozpočtu prioritne rekonštruované.
-ipo-

Rekonštrukcia
hlavnej križovatky
v budúcom roku

Boľavým miestom na tvári centra mesta
je jednoznačne hlavná svetelná križovatka,
ktorou prechádza štátna cesta. 24. októbra
sa primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka
stretol s generálnym riaditeľom SSC Ing. Petrom Havrilom. Výsledkom ich stretnutia je
dohoda o postupe pri rekonštrukcii križovatky: prvým krokom bude vypracovanie položkového rozpočtu a zabezpečenie verejného obstarávania, ďalším samotná rekonštrukcia – jej investorom bude mesto. Náklady na rekonštrukčné práce sa odhadujú na
5 miliónov Sk. Po uskutočnení rekonštrukcie
bude nasledovať prefinancovanie nákladov
– budú sa na nich podieľať Regionálne cesty,
a. s., a Slovenská správa ciest. Sklamaním pre
tých Malačanov, ktorí očakávali, že v strede
mesta vznikne kruhový objazd, bude nasledujúca informácia: križovatka zostane križovatkou, zväčšia sa však ostrovčeky, skrátia sa
priechody pre chodcov a zabudovaním dynamických slučiek sa zrýchli pohyb vozidiel
i peších.
-ipo-

Starostovia
nespokojní
s prácou
ministerských
úradníkov
Primátor Jozef Ondrejka sa 12. októbra
zúčastnil v Šali na zasadnutí sekcie regionálneho rozvoja ZMOS-u. Na programe rokovania sekcie bola novela zákona o územnom
plánovaní i hodnotenie nedostatkov žiadostí
o podporu projektov v oblasti regionálneho
rozvoja. Skúsenosti primátorov a starostov
s podávaním žiadostí o granty sú negatívne.
Výsledkom rokovania bude formulovanie
spoločného stanoviska s pripomienkami,
ktoré sekcia ZMOS adresuje vláde.
Účastníci zasadania sa zaoberali aj prioritami programovacieho obdobia rokov
2007 – 2013 a stanovením cieľov a stratégie rozvoja regiónov. Malacký primátor
prezentoval dôraznú výhradu voči skutočnosti, že Bratislavský kraj je vylúčený z Cieľa 1. Zároveň navrhol, aby v komisiách, ktoré posudzujú kvalitu jednotlivých projektov
a schvaľujú podporu zo strany štrukturálnych fondov, mali zastúpenie aspoň v podobe jednej tretiny predstavitelia samosprávy.
Sekcia rokovala aj o pripravovanej novele Zákona o dani z nehnuteľností a vyjadrila nevôľu nad tým, že parlament neakceptuje pripomienky samosprávy.
-ipo-
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Milión je už v „mestských” rukách.

Milión pre Malacky
Začiatok zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo vo štvrtok 20. októbra, mal slávnostný ráz.
Primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka
prevzal z rúk generálneho riaditeľa
spoločnosti NAFTA, a. s., Ing. Bohumila Kratochvíla symbolický šek s hodnotou milión korún.
Týmto príspevkom podporí Nafta budúcoročné oslavy 800. výročia prvej písomnej
zmienky o meste (640-tisíc Sk), rekonštrukciu učební v Gymnáziu Malacky (50-tisíc),
rekonštrukciu telocvične v ZŠ Mansvéta

22. októbra bolo slávnostne uvedené do
prevádzky nové Centrum podporných sociálnych aktivít združenia Svitanie na Ul. 1.
mája v Malackách (informácie o ňom boli
zverejnené v MH 16/2005, pozn. red.). Centrum hosťom predstavila jeho riaditeľka
PhDr. Jana Petrová. Medzi tými, ktorí sa zúčastneným prihovorili, nechýbala ani zakladateľka a predsedníčka OZ ZPMP Svitanie
Mgr. Eliška Klenová. Na fotografii v spoločnosti svojho manžela a nemeckej hostky
z obdobnej národnej organizácie Lebenshilfe, ktorá s malackým Svitaním už viac ako
desať rokov spolupracuje.
-jaki-, foto: Zora Novotová

kej inventarizácii majetku mesta k 30. 6.
2005 s návrhom opatrení uložených UIK,
ktorá sa uskutočnila z dôvodov sťahovania
mestského úradu do nových priestorov
• Žiadosť Jána Kovárika o zníženie ceny
nájmu – bufet na letnom kúpalisku v Malackách vzhľadom na jeho sezónnosť
• zmenu rozpočtu na rok 2005, a to tak,
že celkové bežné príjmy sú 188 451 000 Sk,
celkové bežné výdavky sú 184 801 000 Sk,
celkové kapitálové príjmy sú 103 029 000 Sk
a celkové kapitálové výdavky sú
103 226 000 Sk
• zmenu účelu využitia ubytovne na
Mierovom námestí č. 2545/12 na polyfunkčný objekt a následný zámer na prevod jeho priestorov do vlastníctva všetkých
nájomcov
• odpustenie pohľadávky z úrokov omeškania na nájomnom vo výške 141 324 Sk
p. Babjakovej
• Dodatok č. 1 cenníka pri monitorovaní
objektov na pulte centrálnej ochrany, ktorým
právomoci citované v cenníku prechádzajú
z mestskej rady na mestské zastupiteľstvo
• zmenu v obsadení v dozornej rade
PROGRES, s. r. o.
• Dodatok k mandátnej zmluve medzi
Mestom Malacky a SLUŽBYTOM, s. r. o., v sú-

vislosti so zmenou právnej normy – SLUŽBYT, s. r. o., sa zmenil na SLUŽBYT, a. s.

MsZ neschválilo
• zvýšenie základného imania v spoločnosti EUROVALLEY, a. s., zo strany Mesta
Malacky
Zobralo na vedomie
• predložené dôvodové správy k jednotlivým bodom rokovania
• prijatie daru Mestu Malacky od firmy
NAFTA GBELY, a. s., vo výške 1 000 000 Sk
a súčasne vyslovilo poďakovanie za finančné prostriedky určené na rozvoj kultúry,
školstva a športu v meste
• Správu o vykonanej kontrole v príspevkovej organizácii MsCSS za účelom vykonávania sociálnych služieb
• Správu o výsledku inventarizácie exekučne vymáhaných pohľadávok Mesta Malacky
• informáciu o priebehu rekonštrukcie
Zámockého parku (II. a III. etapa)
• informáciu o stave riešenia kamerového bezpečnostného systému
• informáciu o začatí činnosti azylového
domu Betánia v meste Malacky
• informáciu o realizácii projektu O krok
bližšie ku klientovi

• informáciu o príprave volieb a harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych
krajov v roku 2005 v meste Malacky
Uložilo Mestskému úradu
• vykonať opatrenia vyplývajúce zo Správy o výsledkoch inventarizácie exekučne
vymáhaných pohľadávok mesta a následne
podať správu o ich realizácii mestskému
zastupiteľstvu
• s firmou STRABAC prerokovať rozpočtové krytie rekonštrukcie chodníka na Záhoráckej ulici
• vydať úplné znenie Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva
• odpovedať písomne na interpeláciu poslancov na základe ich požiadaviek
Splnomocnilo primátora mesta
• menovať komisiu zloženú z členov finančnej komisie a komisie územného rozvoja na prehodnotenie využívania rozpočtu
podľa vypracovaného projektu pri rekonštrukcii chodníka na Záhoráckej ulici
Splnomocnilo riaditeľku CVČ
Mgr. A. Šurinovú
• podpísať nájomné zmluvy s OZ Vánok
a ÚPSVaR Malacky na priestory v CVČ na
Ul. M. Rázusa 20 v Malackách
ANTON PAŠTEKA

TATIANA BÚBELOVÁ, foto: S. Osuský

ZAUJALO VÁS

Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 8. novembra na adresu redakcie, ktorý príspevok vás zaujal,
budete mať šancu získať šiltovku mesta
Malacky. Tak neváhajte a zapojte sa! Ak
chceme písať o tom, o čom chcete čítať,
musíme poznať váš názor. Tak vystrihnite
kupón a napíšte naň, čo vás zaujalo.
V minulom čísle to boli najmä príspevky
Jedna ruka nemôže robiť iné ako druhá,
Oči sú bránou do duše, Centrum zdravia s lekárňou na Juhu – komfort pre
všetkých a iné.
Spomedzi všetkých sme vyžrebovali D.
Novotu z Veľkomoravskej ulice v Malackách.

✒
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IVANA POTOČŇÁKOVÁ
Foto: S. Osuský

Centrum Svitania
slávnostne otvorené

O čom rokovali poslanci MsZ 20. októbra?
MsZ schválilo
• kontrolu plnenia uznesení mestského
zastupiteľstva s tým, že zo sledovania vypustilo 8 uznesení ako splnené
• Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku
mestského zastupiteľstva a jeho orgánov
týkajúci sa zmien v dôsledku zrušenia mestskej rady
• VZN o záujme nebytových priestorov
vo vlastníctve Mesta Malacky s pripomienkami, ktorým sa od 1. 1. 2006 mení aj výška
nájomného
• prenájom kancelárskych priestorov
v administratívnej budove MsÚ pre 8 nájomcov za cenu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
• nájomné zmluvy na prenájom nebytových priestorov v komplexe budov rozpočtovej organizácie Mesta Malacky – CVČ,
Ul. Martina Rázusa 30 na dobu neurčitú
s Detským centrom Vánok, počnúc dňom
1. 6. 2005, s udelením výnimky z nájomného vo výške 1 Sk/m2/rok a Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny v Malackách, počnúc dňom 1. 9. 2005
• opatrenia vyplývajúce zo správy o výsledku inventarizácie exekučne vymáhaných pohľadávok mesta
• Správu o vykonanej mimoriadnej fyzic-

Olšovského (150-tisíc), Školský volejbalový
klub na Záhoráckej ul. (40-tisíc), TJ Strojár
Malacky - volejbalový oddiel (40-tisíc) a judo club (40-tisíc), činnosť 1. FSC Nafta Malacky (30-tisíc) a Okresné centrum Slovenského zväzu telesne postihnutých v Malackách (10-tisíc).
„NAFTA chce byť dobrým sociálnym
partnerom všetkých miest, v ktorých žijú
naši zamestnanci a kde chodia do školy ich
deti,“ uviedol počas aktu slávnostného
odovzdávania Ing. B. Kratochvíl.

Dokončenie z 1. strany
(MPSVaR SR), ministerstva spravodlivosti
(MS SR), ústredia i malackej pobočky Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí boli
hlavnými organizátormi stretnutia, reprezentanti cirkví detských domovov i neziskových
organizácií fungujúcich v Malackách nielen
hodnotili legislatívne zmeny v Zákone o rodine a v Zákone o sociálnej ochrane detí
a sociálnej kuratele, ale neraz aj obrusovali
hrany a trecie plochy medzi rozličnými názormi na pálčivé problémy spojené najmä
s decentralizáciou samosprávy, prenesenými
kompetenciami a financiami.
„Sme zodpovední za to, aké príbehy si
raz naši vnuci a pravnuci budú hovoriť
o nás...”
JUDr. A. Kromík z MS SR sa prihovoril
nečakane neoficiálne: „Cítim bázeň pred inštitútom rodiny a manželstva ako najstarším
zväzkom v histórii spoločnosti. Rodina ma
vychovávala. Vždy sme si hovorili príbehy
predkov a robíme to tak aj teraz so svojimi
deťmi. Som človek, ktorý má svoje dejiny. Ak
stratíme predkov, stratí sa niečo z nás. Sme
zodpovední za to, aké príbehy si raz naši
vnuci a pravnuci budú hovoriť o nás...”
A konferencia bola aj o tomto – o hodnotách, ktoré treba cítiť a znovu uvádzať
do života, aby nenastávali krízové situácie,
rozvody, rozvraty medzi rodičmi a deťmi,
drogová závislosť a iné neželané dôsledky
rýchleho komerčného života a neraz bezbrehej honby za kariérou a peniazmi. Veď
každé riešenie problematických situácií stojí nemalé peniaze. Ale kto ich má platiť?
Prehadzovanie horúcich zemiakov?
Z pohľadu MS SR to má byť MPSVaR,
kto musí nájsť formy práce s rodinami, ktoré
sa dočasne dostanú do finančnej tiesne. Tak
sa ľahko ocitne v domove 5 detí matky, ktorú deložujú z bytu, pretože dlhuje na nájomnom 20 000 Sk. Jej exmanžel však neplatí výživné a dlhuje tak rodine 150 000 Sk.
Tých 5 detí bude ročne stáť štát 2 mil. Sk, no
kým vyrastú, budú tam musieť stráviť možno
aj 10 rokov. Je to výhodné pre štát? Pre rozbitú rodinu, pre psychiku detí násilím odtrhnutých od matky? Podľa MPSVaR to môže
(ale nemusí) byť samospráva, ktorá pomôže.
Sú však aj prípady, keď prispievať MUSÍ, hoci financie jej na to nik nepridelí. A tak sú
neraz obeťami systému tí, ktorí majú svojich
vlastných starostí aj tak vyše hlavy.
Čo dodať na záver? Prevencia je aj
v tomto prípade lacnejšia ako liečba, oplatí
sa investovať do všetkého, čo udrží rodiny
pokope a zmysluplne zabezpečí voľný čas
dospelých i detí.

ZAUJALO MA V ČÍSLE

MALACKÝ HLAS

19
19/2005

PUBLICISTIKA
Čo nás zaujalo:
• Pôvodná výmera Zámockého parku bola 40 ha. Dnes je to už len 30 ha, pretože zvyšok
pohltili „cudzorodé” areály (nemocnica, športoviská, dopravné ihrisko, tréningové ihrisko).
• Územný plán mesta v budúcnosti ráta s vyňatím športovísk z parku.
• Hlavná aleja pôvodne nebola platanová, ale lipová. Platany boli vysadené až v 20. storočí a zámerom je aleju znovu urobiť lipovou.
• Plán Zámockého parku z roku 1897 má čitateľné hranice, črtá sa v ňom záhradníctvo,
skleníky, rozárium i koryto Maliny s mlynským náhonom. Pri hlavnej bráne býval strážnik,
ktorý park uzamykal.
• V 20. rokoch 20. storočia z kaštieľa odišli Pálfiovci, prevzali ho františkáni, založili tam
školu a františkánsky rád. Postavili v parku jazdiareň a toto miesto sa stalo zárodkom neskorších športových plôch.
• Františkáni vybudovali aj fontánu na hlavnej lúke pri kaštieli, tá však rekonštruovaná
nebude. Zato v 2. etape sa vyrieši aj oprava groty (poloblúkovitá kaplnka) v areáli parku
a neskôr aj živelne vzniknutých otvorov do parku a južnej brány od železnice, z ktorej sa
našli len pozostatky.

Dobrá správa pre všetkých
Zelená ozdoba mesta sa teší zaslúženej
pozornosti odborníkov. Zámocký park ako
jeden z členov prihraničnej siete parkov
v Rakúsku, Maďarsku a na Slovensku má
teraz vynikajúce šance čerpať inšpiráciu
a skúsenosti z obnovy podobných parkov
v zahraničí. Manažéri projektov obnovy
šiestich významných parkov (Eisenstadt,
Bruck, Eckartsau, Marchegg, Rusovce, Malacky), odborníci na architektúru i partneri
sa 11. októbra stretli v Malackách na medzinárodnom workshope s názvom Prihraničné parky a ich rekonštrukcie. Nie je to náhodou. Veď všetky spomenuté parky sa
pasovali s podobnými problémami – boli
schátrané, zanedbané, divoké a na ich rekonštrukciu nebolo dosť peňazí... Úsilie ich
zveľaďovateľov je spoločné – vrátiť im vo-

Čo sa podarilo, čo nás ešte čaká
O prvú etapu rekonštrukcie Zámockého parku sa mesto postaralo už v rokoch
1999 – 2000 s výraznou podporou fondu
PHARE. Presvetlenie, výrub drevín a výsadba nových trávnatých plôch a úprava
chodníkov na ľavej strane parku pri pohľade smerom na kaštieľ od vstupnej brány
zhltli neuveriteľných 33 mil. Sk. Ale výsledok je úchvatný.
V súčasnosti čosi podobné čaká i opačnú, oveľa rozľahlejšiu džungľovitú časť parku. Druhá a tretia etapa plánovaných prác
bude mať dve fázy. Najskôr treba vykonať
sadovnícke úpravy (tie majú byť dokončené do konca júna 2006) a investícia na ne
predstavuje takmer 22 mil. Sk. Financie sa
podarilo získať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – program cezhraničnej
spolupráce (50 %), zo štátneho rozpočtu –
program INTERREG IIIA Rakúsko – Slovensko (45 %) a zvyšných 5 % leží na pleciach
mesta. Potom by mali nasledovať stavebné

• Zámocký park v Rusovciach – nachádza sa južne od Bratislavy
v blízkosti ramena starého Dunaja. V polovici 19. storočia bol
pretvorený do podoby anglického prírodného parku.
• Zámocký park v Eisenstadte – bol vybudovaný pre rodinu Esterházy. Pôvodne barokový komplex sa začiatkom 19. storočia
pretvoril a rozšíril do krajinného parku.
• Zámocký park Eckartsau – nachádza sa v lužných lesoch na
ľavom brehu Dunaja, východne od Viedne. Z pôvodnej formy
parku sa dodnes zachovala skoro celá sieť chodníkov a exempláre starých stromov.
• Zámocký park Fertöd – leží na juhovýchodnom konci Neziderského jazera. Bol vybudovaný v 18. storočí pre rodinu Esterházy.
• Zámocký park v Bruck/Leitha – bol naplánovaný začiatkom
18. stroročia pre rodinu Harrach ako barokový. Koncom 18. storočia bol pretvorený v štýle anglických prírodných parkov.
• Zámocký park v Marcheggu – v 13. storočí tu vznikol vodný
hrad, ktorý sa v 18. storočí barokizoval. K zámockému nádvoriu
pribudli záhradné úpravy v duchu anglických parkov, ako aj pravidelne upravená záhrada.
• Zámocký park v Krakove – na prelome 19. a 20. storočia bol
tento geometricky komponovaný park zmenený v duchu anglického parku a jeho rarita – Čínsky domček sa ocitol na ostrove.
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Fakty známe i neznáme
Okrem zahraničných hostí, ktorí predstavili jednotlivé parky pred obnovou a po
nej, jednou z prednášajúcich bola i garantka technickej realizácie úprav historického
malackého lesoparku doc. Gažová. Sledovať jej prezentáciu bol ozajstný zážitok.
Oprášila cenné informácie, fotodokumentáciu či historické plány pôdorysu parku
tak, že aj nezainteresovaný pozorovateľ zrazu musel pocítiť naliehavosť potreby vykonať presne to, o čo sa v Malackách tak
úporne snaží celý tím nadšencov.

strávil v Alpách, kde veľa lozil, a dnes už
prednáša na univerzite predmet, ktorý sa
nazýva Ochrana stromov. A nečudo. Keď
zo stromu zliezol, zastavil sa pri koreni, odlúpol kus kôry, rozmrvil medzi prstami hmotu pod ňou, mierne zakopol o vyčnievajúci
koreň a vyriekol ortieľ: „Tento strom umiera.
Niekedy to trvá aj desaťročia, ale je stratený.
Jeho koniec je nezvratný, lebo sa po ňom
rozširuje huba. A tamten vzdialený, čo má
šikmú puklinu po kmeni, ten môže byť nebezpečný,“ dovádzal divákov do úžasu.
„Dôležité je kontrolovať stromy, aby sa včas
odhalilo, kedy je strom chorý a kedy iba
dutý, a nie nebezpečný. Treba sledovať potenciál nebezpečenstva každého stromu.
Treba sledovať reč stromu... Strom je obrovský zázrak od Boha. Predstavte si, že udrží
10 – 20-násobok vlastnej hmotnosti, zatiaľ
čo žeriav váži 10 ton a zdvihne iba jednu!”
Držme si teda palce, Malačania, aby sa
nám tento dar, vlastne celý poklad v podobe budúceho ozdraveného a skrášleného
lesoparku podarilo vydolovať a zachovať
pre pokolenie našich potomkov.
Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

Popoludnie prekvapilo najmä hostiteľov z Malaciek, pretože očakávali iba ukážky ozdravných
rezov na strome s mnohými suchými konármi aj v najvyšších miestach koruny. Dostali však aj
odborný výklad a rady, o akých sa im ani nesnívalo.

JEDNA

PANI

Aj Malackám sa už podarilo zaradiť Zámocký park
do siete prihraničných parkov
(pozri na ilustračnej mape),
ku ktorým patria:

práce na zdevastovaných obvodových múroch či bočných vchodoch. Projekt na ne je
už podaný a rozpočet vyčíslený na 77 mil.
Sk.
Je prirodzené, že bez finančnej podpory eurofondov by sa Malacky do takejto gigantickej práce na zveľadenie a v istom
zmysle slova aj záchranu Zámockého parku nemohli odhodlať, no napriek tomu vykonané dielo nebude tým najväčším sústom, ktoré Malačanov čaká: „Keď toto všetko dokončíme, budeme mať za sebou iba
prvý krok. Druhý obrovský krok, ktorý musíme urobiť, je rekonštrukcia Pálfiovského
kaštieľa v areáli parku. Podľa nekvalifikovaných odhadov na ňu treba nájsť zhruba
500 mil. Sk. Pustíme sa do toho spolu s Regionálnou rozvojovou agentúrou Záhorie
a Bratislavským samosprávnym krajom,”
zdôraznil primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka v uvítacom príhovore.

JPP

Každý Malačan má bezpochyby vzácne
spomienky spojené s touto zelenou oázou
– a väčšinou patria k tým najkrajším. Prvé
rande, letné tanečné zábavy, pravidelný
beh lesnými chodníčkami, stretnutia s lesnou zverou, šuchotavé kroky pomedzi popadané listy na jeseň...

ľakedajšiu dôstojnosť, premyslenú architektúru, ozdraviť ich, sprístupniť pre verejnosť a oživiť citlivú turistiku v regióne medzi Viedňou, Bratislavou a Šoproňou. Spolupráca v sieti parkov sa rozvíja v dvoch
smeroch. Kultúrne a historické aspekty idú
ruka v ruke s osobitosťami technickej realizácie jednotlivých úprav. Výmena skúseností a know-how pri riešení konkrétnych
problémov je dominantnou myšlienkou
a mottom tejto zaujímavej spolupráce.

AGENTÚRA

Hoci návštevníkom Malaciek sa neraz
aj oprávnene natíska myšlienka, že jeho obyvatelia sa k svojmu mestu možno aj nevedomky vo všeličom správajú
macošsky, predsa len sú miesta, na
ktoré sú miestni mimoriadne citliví.
Jedným z nich je aj Zámocký park.

Naučiť sa počúvať telo stromu
Výruby a náhradná výsadba v parku nie
sú len vecou ľubovôle architektov. Prácam
vždy predchádza rozsiahla inventarizácia
drevín a treba povedať, že pred ňou pôvodný koncept úprav vyzeral inak. Zavážili viaceré faktory, no nekompromisne sa likvidovali napríklad úletové kroviny, ktorých semienka vietor dovial z bližšieho či vzdialenejšieho okolia, vyrubovali sa choré stromy,
ktoré by mohli byť pre ostatný porast zdrojom nákazy. O reči tela stromov sa účastníci
workshopu najviac dozvedeli na živej prezentácii priamo v teréne, ktorú zabezpečili
rakúski partneri. Na jednom z okrajových
stromov v Zámockom parku, ktorý mal
v rozličnej výške viacero suchých konárov,
nezvyčajný odborník – akýsi „lekár stromov“ predviedol všemožné techniky lezenia na strom po lane, istenia sa, pohybu po
strome a práce s pílou či iným náradím.
Podľa fyzickej kondície a zručnosti sa zdalo,
že tento sympatický a srdečný muž bude
zrejme skúsený lesný robotník. Na záver
však vyšlo najavo, že síce je pôvodne vyučeným záhradníkom, no detstvo a mladosť

POVEDALA

Zámocký park členom
prihraničnej
siete parkov

Pohyb vo výškach diplomovanému inžinierovi Christianovi nespôsoboval nijaké problémy. Pôvodne mal orezať suché haluze, no ako sa ukázalo, stromu
to nepomôže. Je napadnutý drevokaznou hubou, ktorá ho postupom času
celkom zničí. Tu sa treba správne rozhodovať, či ho neodstrániť skôr, ako
sa od neho nakazia ostatné dreviny.

Fámy sa dokážu šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. Veď koľkokrát
ste počuli z úst ostatných: počula si, že... Je to pravda, či nie je
to pravda. Často sa však i s nepravdou stotožníme. Aj to bol jeden z podnetov, prečo sme uviedli do života rubriku s príznačným názvom JEDNA PANI POVEDALA. Jej cieľom je vyvrátiť či
potvrdiť to, čo sa dostalo do našej redakcie alebo vám do uší.

„Počula som, že Kultúrno-spoločenské centrum
pre mladých Priestor sa ruší. Je to pravda?”
Áno, je to pravda.
V poslednom období sme zaregistrovali znížený záujem zo strany mladých ľudí o aktivity, ktoré sa konali v KCM Priestor. A keď nie je dopyt, nemôže byť ponuka. Ďalším podstatným faktorom je, že činnosť v KCM Priestor viedli mladí ľudia, ktorí cez deň pracovali
vo svojich zamestnaniach a večer dobrovoľne organizovali podujatia v Priestore. Bolo to
veľmi časovo náročné. Po vyše troch rokoch pravidelných aktivít sa cítime aj my unavení.
Dorástli sme do veku, kedy už začíname mať aj iné priority, ako je takmer dennodenné
organizovanie kultúrnych podujatí pre mladých, ktorí o ne nejavia záujem.
Činnosť OZ Neverland však nekončí, a tak sa mladí môžu tešiť na občasné koncertné
lahôdky, ktoré plánujeme v spolupráci s MCK v budúcom roku.
OTO DIVINSKÝ, OZ Neverland

Poznámka redakcie:
V budúcom čísle prinesieme rozhovor
s predsedom OZ Neverland Otom Divinským.
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Vojna argumentov

Dokončenie z 1. strany

Valentín Magdolen, riaditeľ inkubátora po roku:

Malačania v semifinále
Malacké farby hájili dve družstvá. Jedno
z nich sa v zložení Jitka Barteková, Miroslav
Juza a Eva Chmelíková s úspechom predebatovalo až do semifinále. Čo bolo v súťaži rozhodujúce? V prvom rade presvedčiť hodnotiacu komisiu o schopnosti zorganizovať si čas
na obhajobu, nájsť argumenty pre podporovanie či vyvrátenie tézy, mať prevahu v reakciách na oponentské družstvo a vystupovať suverénne a pritom vyrovnane. „Výkony súťažiacich boli veľmi dobré,” povedal jeden z porotcov Mgr. Martin Mydlár, reportér CNN, ktorý
je už dlhoročným skúseným debatérom. Sám
nás o svojich prezentačných schopnostiach

presvedčil v prednáške, ktorá oživila program
súťaže na tému Genocídne režimy – Kambodža, keď sa s ľahkosťou vysporiadal so zlyhaním techniky a namiesto premietania prezentácie využil spoľahlivosť slovného prejavu.
„Papánka” verzus lýceum
Krátko predpoludním vyhlásili organizátori finálovú tézu: Štát by mal podporovať
školy pre mimoriadne nadané deti. V slovnom debakli sa proti sebe stretli favorizované
družstvá z Evanjelického lýcea a Gymnázium
J. Papánka. Vyhrá prezentácia úzko profilovaného vzdelávania alebo všeobecného
s podporou mimoškolskej aktivity? Túto
otázku si kládli všetci, i piati porotcovia. Nakoniec sa priklonili k presvedčivejšiemu vý-

konu tímu z Gymnázia J. Papánka, ktorý si
do Bratislavy odnášal víťazný pohár.
Spokojní s priebehom súťaže boli i za
Malacky hlavní organizátori Peter Pápay
a Michal Režný. „Tohto turnaja sa zúčastnili
študenti 1. a 2. ročníka gymnázia, väčšinou
začínajúci debatéri. Výkon podaktorých pokojne možno prirovnať už k tým, ktorí majú
nejakú tú súťaž za sebou,” zhodli sa.
V Malackách Debatný klub pôsobí už od
roku 1998 aj vďaka podpory vedenia miestneho gymnázia. „Stretávame sa raz do týždňa, pričom zmyslom debatovania je nielen
naučiť sa obhajovať názor na verejnosti
a hľadať vhodné argumenty, ale aj vzdelávať
sa, keďže pri debatovaní využívame poznatky z dejín, filozofie, politológie, ekonomiky
a práva. Tréningy nebývajú dlhé, ale o to intenzívnejšie,” dodávajú malackí debatéri.
Text, foto: LUCIA POLÁKOVÁ

„Čísla hovoria v náš prospech”
26. októbra uplynul rok od chvíle, kedy bol slávnostne sprevádzkovaný
rozlohou najväčší podnikateľský inkubátor na Slovensku – Inkubátor Malacky. Nastal čas pre bilancovanie.
Oslovili sme teda riaditeľa inkubátora
Ing. arch. Valentína Magdolena.

Pýtame sa za mnohých Malačanov,
prečo sú v inkubátore aj komerčné firmy,
keď má projekt primárne slúžiť začínajúcim podnikateľom?
Prioritou každého podnikateľského inkubátora je podporovať začínajúcich podnikateľov. No potrebné sú i finančné zdroje na
prevádzku, ktoré sa pohybujú mesačne na
úrovni 500-tisíc Sk. Tie je nutné odniekiaľ získať, inak by finančnú stratu musel vykrývať
zriaďovateľ – teda mesto. Vďaka prenájmu
priestorov komerčným subjektom je projekt
inkubátora dlhodobo udržateľný a navyše
mestský rozpočet nebolo zatiaľ nutné zaťažiť
ani korunou. Rovnako samotné architektonické riešenie inkubátora, tvarovo i jasne vyčlenený parter budovy, je predurčené na
umiestnenie komerčných firiem. Toto riešenie
je výhodné aj pre mestské centrum.
Často sa hovorí o tom, že v inkubátore musia komerčné i nekomerčné subjekty platiť vysoké nájomné. Aká je pravda?
Ceny nájomného v inkubátore sú porovnateľné s inými v centre mesta. V priebehu
roka sa nám ich dokonca podarilo stlačiť na
súčasných – bez energií, okolo 300 Sk/m2 pri
komerčných subjektoch a 150 Sk/m2 pri inkubátorových firmách. Ak si chce však začínajúci podnikateľ prenajať komerčný priestor (napr. na obchod), musí platiť v zmysle
stanovených projektových pravidiel komerčné nájomné. Pri hodnotení cien nájomného
je treba prihliadať aj na kvalitu priestorov.
Našim klientom poskytujeme vysoký západ-

ný štandard. Komplexná starostlivosť zahŕňa
aj strážnu službu, služby recepcie, možnosť
kopírovania, využívania internetu za zvýhodnených podmienok a i. Len málokto vie, že
v priestoroch vestibulu a kaviarne inkubátora je možné vďaka bezdrôtovému pripojeniu
surfovať zadarmo po internete. Malacky patria v tomto smere medzi špičku.
Dopočuli sme sa, že do inkubátora sa
nemá šancu dostať každý.
Každá firma, ktorá spĺňala kritériá a podala si žiadosť, priestor v inkubátore získala. Pár
nespokojných môže byť ozaj len v prípade
kaviarne či bufetu, kedy sa robil výber z viacerých záujemcov. Dnes je však priestor vyhradený začínajúcim firmám naplnený na
80 % a v komerčnej časti je voľný už len jeden komerčný priestor. Pôsobí tu 51 firiem
(29 inkubátorových, 22 komerčných, z toho 8
zahraničných). Klientom chceme vyjsť v ústrety úpravou niektorých priestorov na menšie kancelárie. Pracuje sa i na dobudovaní
štruktúrovanej kabeláže. Činnosti mnohých
tu etablovaných firiem sa výborne dopĺňajú.
Je potešujúce vidieť, ako sa niektoré inkubátorové subjekty za ten rok rozrástli. V jednej
napríklad dnes majú o jedenásť zamestnancov viac. Vďaka projektu zriadenia inkubátora našlo k dnešnému dňu zamestnanie až
126 ľudí. Tieto čísla hovoria v náš prospech.
V závere nášho rozhovoru sme sa dotkli
i priaznivého imidžu, ktorý si Inkubátor Malacky buduje v zahraničí. Prezentoval sa na
viacerých medzinárodných výstavách a konferenciách s veľmi pozitívnym ohlasom.
Ak sa chcete dozvedieť o inkubátore
viac, čítajte na www.inmalacky.sk.
V prípade záujmu môžete kontaktovať
i manažment inkubátora na adrese
Inkubátor Malacky, n. o.,
Bernolákova 1A, 901 01 Malacky
Sekretariát riaditeľa: +421 34 774 12 84
Projektový manažér: +421 34 772 61 37
Projektový manažér: +421 34 772 61 38
Fax:
+421 34 774 12 85
E-mail:
inkubator@inmalacky.sk

Zákon treba dodržiavať aj
po zavedení klientskeho systému
Vo viacerých číslach Malackého hlasu
sme vás informovali o projekte O krok bližšie ku klientovi, ktorý realizuje naša samospráva. Jeho výsledkom by malo byť zabezpečenie maximálnej spokojnosti klientov –
občanov pri každej návšteve MsÚ v Malackách. Každý úradník musí mať však vždy na
zreteli dodržiavanie zákona. Príkladom sú
zamestnankyne tunajšieho matričného úradu. Ako nám potvrdili, často sa stretávajú
s požiadavkou od občanov, ktorí si chcú na
počkanie vyžiadať informácie o svojich príbuzných či známych, ktoré však patria do
kategórie osobných údajov chránených zákonom. „Radi by sme im vyhoveli, ale nedá
sa to,” hovoria.
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Podľa zákona č. 154/1994 o matrikách
v zmysle § 18 matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky
a robiť z nej výpisy len osobe, ktorej sa zápis
týka, alebo členom jej rodiny. Za člena rodiny sa pritom považuje manžel(ka), rodičia,
deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade
preukázania oprávneného záujmu aj iná
blízka osoba. Ak teda prídete na matričný
úrad a chcete zistiť titul, meno, priezvisko,
adresu trvalého pobytu či iné osobné údaje,
môžete tak urobiť len na základe písomnej
žiadosti a vždy len so súhlasom dotknutej
osoby, ktorej sa informácie týkajú. Rovnako
sa postupuje aj pri záznamoch evidencie
obyvateľov.
-mh-

Debatný duel domácich Malačanov (vľavo) s víťazným družstvom z Gymnázia J. Papánka.

DO POZORNOSTI

MCK otvára
kurz brušných
tancov!

Zažite orientálny víkend s kurzom brušných tancov, ktorý sa uskutoční v MCK
na Záhoráckej ulici od 11. do 13. 11.
v čase v piatok od 17.00 – 19.00 h, v sobotu od 9.00 – 11.00 h, od 15.00 – 17.00
h a v nedeľu 13. 11. od 9.00 – 11.00 h.
Cena kurzu brušných tancov:
1000 Sk.
Z dôvodu obmedzeného počtu tanečníčok sa treba prihlásiť v predstihu do
4. 11. na tel. číslo: 034/772 21 55,
772 20 91, 772 25 37, 772 30 68.

Kandidujete do poslaneckého zboru
do VÚC? Využite možnosť prezentácie v malackých mestských médiách.

Úspech úmerný
prezentácii

Bližšie informácie získate u Mgr. Lucie
Polákovej (034/796 6173) v redakcii Malackého hlasu, u Mgr. Tatiany Búbelovej
(034/796 61 74) v redakcii eM TV alebo
u Jany Sedlákovej (034/796 61 22) v prípade záujmu o služby mestského rozhlasu. Uzávierka materiálov do najbližšieho vydania Malackého hlasu pred termínom konania volieb je 7. novembra,
tak neotáľajte pridlho.
-red-

Krásna kytička ženu vždy poteší. Inak tomu nebolo ani v prípade oslávenkyne.

20. októbra oslávila pani Štefánia Pálková z Mestského centra
sociálnych služieb rovných 80 rokov.

„Fajn, hoci to nie je doma!”

K tomuto termínu jej sestričky a spolubývajúci pripravili dôstojnú oslavu jej jubilea. Pani,
ktorá vychovala štyri deti, už postupom veku
nebola schopná sama bývať vo svojom domčeku neďaleko nemocnice.
Ako priznáva: „Nie je to doma, ale inak je tu
pozorný personál a príjemní spolubývajúci.”
Osemdesiatročná pani, býva v tomto „azyle” od minulého roka. Počas našej návštevy

pôsobila veľmi sviežo, neskrývala zmysel pre
humor. V izbe rozváňali čerstvé kvety pre oslávenkyňu. „Ja neviem, prečo to všetko?” komentovala pozornosť všetkých okolo, vrátane rodiny, s ktorou oslavovala deň pred našou návštevou v reštaurácii. Prílišná skromnosť však nie je
na mieste, dožiť sa osemdesiatich rokov a navyše v dobrej kondícii a psychickej pohode je
obdivuhodné.
-jaki-

25. 10. asi o 6.30 h neznámy páchateľ unikol z miesta nehody na Družstevnej ulici v Malackách (neďaleko hostinca „U koňa”), kde svojím zavinením terénnym vozidlom tmavej
farby s vzadu umiestnenou rezervnou pneumatikou narazil do stojaceho osobného motorového vozidla Seat Ibiza (červená farba) a značne ho poškodil. Verím, že sa nájdu svedkovia udalosti, ktorí sa mi budú snažiť pomôcť. Relevantné poznatky budú finančne odmenené. Ďakujem za pomoc.
Kontakt: 0905/447 535 majiteľka vozidla

MALACKÝ HLAS
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PUBLICISTIKA

Kde budeme voliť?

V sobotu 26. novembra pristúpia občania k volebným urnám, aby rozhodli o tom, ktorí predseda BSK a poslanci budú obhajovať ich občianske záujmy v regionálnych parlamentoch v nadchádzajúcom volebnom období. Náš Bratislavský samosprávny
kraj je rozčlenený do ôsmich volebných obvodov, pričom okres Malacky spadá do obvodu č. 6. V ňom budeme voliť spomedzi
kandidátov päť poslancov na území mesta v 12 volebných okrskoch. Kde budeme voliť?

Pomohli sme vykročiť z hmly
Malý modrý, nežný kvietok nezábudky sa
ako symbol boja za ochranu duševného
zdravia zaskvel aj na hrudi zamestnankyne MsÚ Barbory Ballovej.

Aj ona sa pridala k radu Malačanov i návštevníkov mesta, ktorí podporili celoslovenskú
zbierku Dni nezábudiek s podtitulom Vykročme z hmly, konajúcu sa v uliciach Malaciek 14.
a 15. októbra. Vďaka aktivistom z DC Vánok
a dobrovoľníkom – študentom z Gymnázia na

Ul. 1. mája tak na konto Ligy za duševné zdravie
pribudlo 36 475 Sk.
Možno i malá podpora z vášho vrecka v budúcnosti prispeje k zlepšeniu informovanosti
verejnosti o duševnom zdraví a duševných chorobách a k rozšíreniu preventívnej činnosti
v tejto oblasti.
V celoslovenskom meradle sa podarilo
vyzbierať 1 308 271 Sk, čo je dvakrát viac ako
v uplynulom roku. Ďakujeme.

-mh-, foto: S. Osuský

Prvá dáma slovenského divadla v Babinci:

„Láka ma ,hambálkovský‘
Ženský zákon”

Okrsok

Ulice, ktoré patria do okrsku

Volebná miestnosť

Okrsok č. 1

Stupavská, F. Malovaného, Štúrova 2491, 2801, 2492

ZŠ Štúrova ul. 142 A

Okrsok č. 2

Ul. Ľ. Fullu, D. Skuteckého, Pri Maline,
Štúrova – južná časť po Boreckého, M. Tillnera

MŠ – elokovaná trieda Štúrova ul. 139

Okrsok č. 3

Štúrova ul. od Boreckého, Ul. gen. Štefánika, Boreckého, A. Veselého,
gen. L. Svobodu, K. Orgoňa, Kukorelliho, V. Clementisa, kpt. Š. Uhra,
J. Gabčíka, Ľ. Zúbka, J. Murgaša, Jilemnického, P. Blahu,
L. Novomeského, Radlinského, Nám. SNP, Nádražná, Š. Čulena

ZŠ, Ul. gen. M. R. Štefánika 1175/7

Okrsok č. 4

Záhorácka ul. 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935,1936, 1937, 1938, 1945,
1896, 1900, 1898, 55. 59/8

ZUŠ Záhorácka ul. 1918/49

Okrsok č. 5

Záhorácka 4, 5, 8, 9, Břeclavská, Brnianska, Poľná, Pribinova

MCK Záhorácka ul. 1919

Okrsok č. 6

Mierové nám., Kláštorné nám., J. Kostku, Jánošíkova, J. Hollého,
M. Nešpora, Slovenská, Budovateľská, Vlastenecká, Robotnícka,
Rastislavova, Mojmírova, Svätoplukova

Sobášna sieň – Mierové nám. 2954/22

Okrsok č. 7

Veľkomoravská 2410 až 2416, 2420, Bernolákova

MsÚ Radlinského ul. 2751/1

Okrsok č. 8

Veľkomoravská – rodinné domy, V. J. Kučeru, Kozia, Cesta mládeže,
Vinohrádok, Hviezdoslavova, M. Benku, V. Gajdoša, Družstevná,
Záhorácka 1940 + rodinné domy

ZŠ Záhorácka 95

Na brehu, Sasinkova, Kollárova, Sládkovičova, J. Kubinu, Kukučínova,
Olšovského, Vajanského, Legionárska, Oslobodenia, Nová, Zámocká,
Malé nám., Nad Výhonom

MŠ Kollárova ul. 896

Okrsok č. 10

Ul. 1. mája, M. Rázusa

CVČ, Ul. M. Rázusa 2383/30

Okrsok č. 11

Partizánska, Pezinská, Záhradná, Dielenská, Jesenského,
Dubovského, Sadová, Továrenská, Ota Kožucha

Letné kúpalisko, Jesenského 924/29
objekt bufetu

Okrsok č. 12

Ul. R. Dilonga, B. Nemcovej, J. Kráľa, Hurbanova, Lesná, Rakárenská, Duklianskych hrdinov, Písniky, Hlboká, Vysoká, Táborisko, Džbankáreň, NsP

NsP, Duklianskych hrdinov 857/34
objekt jedálne

Okrsok č. 9

MESTO MALACKY

prijme do trvalého pracovného
pomeru s miestom výkonu práce
v MsÚ Malacky:

REFERENTA
ODDELENIA
PRÁVNEHO
A SPRÁVY
MAJETKU
Mestské centrum kultúry v Malackách
pripravilo pre občanov ďalšiu zaujímavú
lahôdku – cyklus stretnutí žien zvaný Babinec. 19. októbra napísal svoju prvú sezónnu kapitolu. Do Malaciek zavítala prvá
dáma slovenského divadla, známa z mnohých javiskových, rozhlasových i filmových úloh – Mária Kráľovičová.
Sedemdesiatosemročná dáma s mladíckym
temperamentom sa predstavila prítomným –
väčšinou diváčkam po smutnej rodinnej udalosti (deň pred stretnutím jej zomrel manžel). Práve jeho si sympatická slovenská herečka, ešte
aktuálne účinkujúca v seriáli STV Rodinné ta-

jomstvá, v rozhovore s publikom viackrát pripomenula. Humorne si zaspomínala na detstvo,
ktoré prežila na Záhorí v Čároch, svoju prvú
návštevu Bratislavy, herecké prvotiny a ochotne
zodpovedala i otázky súčasnosti. Po príjemnej
hodinke strávenej v priateľskej atmosfére spoločenského domu sa Mária Kráľovičová rozlúčila
prednesom básne, ktorou si uctila pamiatku
svojho zosnulého muža, s pohnutím a slzami
v očiach. V absolútnom závere prejavila silný
záujem o predstavenie hry Ženský zákon v podaní hercov malackého Divadla na hambálku
a prisľúbila, že sa pokúsi toto predstavenie vidieť na vlastné oči.
-jaki-, foto: S. Osuský

Malacky hostili právnikov
Európske výzvy súčasného právneho vývoja
– taká bola téma dvojdňovej medzinárodnej
konferencie doktorantov a mladých vedeckých
pracovníkov, ktorá sa uskutočnila v priestoroch
hotela Atrium v Malackách. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa právnickej fakulty TrMALACKÝ HLAS
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navskej univerzity v Trnave. Garantom konferencie sa stala prof. JUDr. Helena Barancová,
DrSc., slovenská kapacita v oblasti európskeho
pracovného práva, ktorá v súčasnosti v Trnave
pôsobí aj ako prodekanka pre vedecký výskum
a edičnú činnosť.
-mh-

Podmienky prijatia:
• VŠ vzdelanie právneho smeru
• občianska bezúhonnosť
• môže byť aj absolvent
Výhodou sú:
• prax v oblasti verejnej
alebo štátnej služby
• prax v zastupovaní v súdnych
sporoch
Nástup:
podľa dohody
Žiadosti s profesijným životopisom,
dokladom o dosiahnutom vzdelaní
zasielajte na adresu
Mesto Malacky,
Mestský úrad Malacky,
sekretariát prednostu,
Radlinského 2751/1,
901 01 Malacky
v termíne do 18. 11. 2005.
Bližšie informácie budú podané
na tel. 034/796 61 65
alebo 034/796 61 55.

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Bratislavské rožky
SPOTREBA:

300 g polohrubej múky, 20 g droždia,
120 g palmarínu, 20 g práškového cukru, 2 žĺtky, 1 dl mlieka, soľ
PLNKA:

200 g orechov, 200 g kryštálového cukru, 1 dl vody, citrónová kôra, škorica
POSTUP:

Z múky, droždia, palmarínu, cukru, žĺtka, soli a mlieka vypracujeme cesto,
ktoré necháme asi pol hodiny stáť. Potom ho rozdelíme na cca 25 ks, z ktorých formujeme guľky. Rozvaľkáme ich
do tvaru elipsy a potrieme orechovou
plnkou. Potom ich stočíme, potrieme
rozšľahaným žĺtkom, dáme stuhnúť na
chladné miesto, znovu sformujeme
(aby žĺtok popraskal) a upečieme
v stredne teplej rúre.
Plnka: Cukor rozvaríme s vodou, prisypeme mleté orechy, pomiešame a nakoniec pridáme postrúhanú citrónovú
kôru a mletú škoricu.
DOBRÚ CHUŤ!

Prijmeme
pracovníkov
pre strážnu službu
v Malackách
Podmienka:
preukaz odbornej spôsobilosti.
Výhodné platové podmienky.
Kontakt: 0907/809 425.
MH 05 F23

PORADŇA
PRE OSAMELÉ
MATKY

vám ponúka poradenské služby každý
štvrtok od 12.00 do 17.00 h v budove
MsÚ, v časti mestskej polície.
Objednávky – Fórum osamelých matiek
na t. č. 0903/31 41 36.

MH 05 F28

DROBNÁ INZERCIA
• Predám, alebo prenajmem 4 a záhradku
s chatkou v ZO Nad Výhonom. Kontakt:
0903/70 08 66, stacho@chello.sk.
• Dám do prenájmu 4 a záhradu v ZO za
letným kúpaliskom. Kontakt: 0907/74 13 34
• Predám 2-i byt v OV v Malackách v tichej
lokalite Domky prerobený na 4-izbový. Kontakt: 0903/73 03 63.
• Učiteľka so štyridsaťročnou pedagogickou
praxou doučí prírodopis a chémiu žiakov
ZŠ. Kontakt: 772 24 93 alebo osobne na Pribinovej ulici 40 v Malackách.
• Kúpim 2-i byt, nie na Juhu v OV. Môže byť
i neprerobený. Kontakt: 0907/11 89 44.
• Modelovanie gélových nechtov a úprava
prírodných nechtov za výhodné ceny. Študenti a dôchodcovia zľavy. Po dohode s vami aj u vás doma. Tešíme sa. Lenka a Monika. Kontakt: 0911/10 98 87, 0907/26 93 93.
• Predám dvojrýchlostnú Babettu 210. Cena:
7000 Sk. Kontakt: 0903/78 97 89.
• Predám biele, kučeravé šteniatka bišónikov
– Bichon a poil frisé s PP.
Kontakt: 0905/53 86 39.
• Robím porcelánové nechty na všetky typy
(aj na obhryzené). Podľa dohody aj u vás doma. Cenovo výhodné.
Kontakt: 0908/86 80 71
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MH 05 F30

ZVAC SYSTEMS prichádza s profesionálnymi riešeniami
Spoločnosť ZVAC SYSTEMS bola založená v roku 1995
pod menom ZVÁČ COMPANY. Jej nosnou činnosťou bol
vtedy predaj registračných pokladníc, počítačov a príslušenstva a ich záručný a pozáručný servis. S rozširujúcim sa počtom klientov i rozbehnutím úspešných projektov, ktorými reagovala na rastúci dopyt na trhu softvérových riešení, sa z nej
postupne za desať rokov stala moderná dynamická firma.
Len prednedávnom sa verejnosti predstavila v nových farbách, s novým „proeurópskym” menom aj logom a do tretice
v nových obchodných priestoroch na Sasinkovej ulici.
O zmenách hovorí konateľ spoločnosti Ing. Maroš Zváč.
Prečo ste sa rozhodli pre zmenu?
Pohnútkou bola snaha odlíšiť sa od konkurencie – drobných softvérových a hardvérových firiem rodinného typu
a „zaútočiť” na segment stredných a väčších klientov. Im ponúkame riešenia, ktoré im zjednodušia prácu. V minulosti
sme vyvinuli viaceré úspešné softvérové systémy. Spomeniem napríklad obľúbený dochádzkový systém RS2000 či

skladový informačný systém MAGISTER. Ten je určený pre
malé a stredné spoločnosti, svojou funkcionalitou zastrešuje
skladové hospodárstvo, odbyt, reklamácie, servis a zákazky.
Riešenia však prinášate aj v iných oblastiach.
Venujeme sa napríklad systémom automatickej evidencie. Ako službu ponúkame výrobu profesionálnych zamestnaneckých preukazov. Zaujímavosťou je, že nami vyrobené produkty SAI dnes používajú i na Ministerstve práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. V rámci budovania podnikovej
infraštruktúry dodávame klientom produkty významných
svetových výrobcov ako IBM, FUJITSU-SIEMENS, HP, COMFOR a iné. V ponuke ZVAC SYSTEMS nechýbajú ani kamerové, prístupové, obchôdzkové systémy či vývoj aplikácií využívajúce prenosné alebo fixné dátové terminály a čiarové kódy.
ZVAC SYSTEMS je tu pre všetkých klientov bažiacich po
konkurenčných výhodách, ktoré im vytvoria podmienky pre
úspešný rast.
-pr-

MH 05 F29

KRÍŽOVKA

Na úpätí Malých Karpát, asi 16 km východne od Malaciek, leží obec Kuchyňa,
v ktorej žije cca 1550 obyvateľov. Po prvý
raz sa v písomnej podobe spomína v roku
1206 pod názvom Cuhnamezej. Vtedy patrila hradu Bratislava, neskôr grófom zo Sv.
Jura a Pezinka a od 16. storočia bola súčasťou Plaveckého panstva. Z pôvodných pomenovaní Chuhna (1238), Cohnha (1244)
a Kuhna (1291) sa v 19. storočí ustálil názov
Kuchyňa.
K tradičným remeslám obyvateľov obce
patrila výroba drevených nástrojov a (tajnička č. 1), ktoré chodili predávať až do Bratislavy. Kuchynčania boli známi tiež zberom
a predajom liečivých bylín. Často sprevádzali panstvo pri love zveriny po bohatých revíroch v okolí obce. V obci sa nachádza rímskokatolícky barokový kostol z roku 1701,
ktorého patrónom je sv. (tajnička č. 2) a neďaleko obce je poľovnícky kaštieľ z roku
1885. Dnes je obec známa ako východisko
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turistov do Malých Karpát a obľúbená lokalita chalupárov a chatárov. Neďaleká vodná
nádrž (tajnička č. 3) sa stala vyhľadávaným
miestom letných rekreantov.
VODOROVNE
A najdrahšia bytosť; nedostatok potravy;
kyslík; vápencové pohorie; bezcenná vec B
Írska republikánska armáda; konštrukcia strechy; strážna bezpečnostná služba; cudzokrajný dravec; ľúbiť po latinsky C pojem duše
starých Egypťanov; boh vína; MPZ Španielska; hlodavce s vzácnou kožušinou; mesto
v Čechách D Uršuľa; tajnička č. 1; rímska
jedna E pole; zúrivo hľadaj; sonda; zmluva;
obec na juhu Slovenska F úryvok z opery;
rub; kyslík; mesto v Chorvátsku; česká TV stanica G kapitán slovenských hokejistov; premiestňuje; minister zahraničných vecí SR.
ZVISLE
1 tajnička č. 2 2 papagáj; Barbora expresne 3 ŠPZ Malaciek; skratka pre doktora;

spojovací klinec 4 spojka; poľské mestečko;
ad acta 5 druh ovocia; dusík 6 časť tela medzi trupom a dolnými končatinami; oddelenie pasovej služby 7 začiatok abecedy; tajnička č. 3 8 ŠPZ Dunajskej Stredy; zívnutie
zriedkavo; koncovka zdrobnenín ženského
rodu 9 samosprávna jednotka; výrastok na
hlave zvierat 10 kus; spoluhlásky slova nohatá; rozprávkový macko 11 polomer; použí-

vaj pumpu 12 auto v 3. páde; odporovacia
spojka 13 strašidlo v podobe kostry človeka;
draslík 14 prvá spoluhláska abecedy; Medzinárodná asociácia imitátorov; časť slova nuda 15 egyptský boh Slnka; rovnaké samohlásky; bočná časť, japonská lovkyňa perlorodiek; sopečná vyvrelina 16 skratka americkej lekárskej asociácie; vyteká zo sopky
17 chodí okolo Ústavného súdu SR.

Na pomoc: 14 AIIT

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 8. novembra pošlete správne
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným kupónom, budete mať šancu získať
knihu prof. Virsíka Odchádzam s Hippokratom.

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Plavcov,
2. Kameňák, 3. Bezodné, sme vyžrebovali Irenu Hefkovú z Veľkomoravskej
ul. v Malackách, ktorá vyhráva knihu
Varíme bez skúseností.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS

KUPÓN
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA / OZNAMY / KULTÚRA
PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

ŽIJE MEDZI NAMI...

obdobie, keď boli malackí Židia odvlečení
do koncentračných táborov. „Trudy Wiesnerová išla medzi prvými. Neskôr sa vytratili všetci. Ich majetok zhabali arizátori Facínek a Halás. Pre niečo sa však nepohodli
a všetko zostalo na Facínekovi.”

alebo

okénko jak biuo,
jak je... a jak bude
Moje spomínky z dectva
Najstarší spomínku mám, ked sme
mjeli v arendze rolu pri kríži nedaleko Posránky. Posránka biuo pole za dálnicú, de
je fčil Majír. Posránka a kríž, to biua spomínka na choleru, de umírauo hodne vojákú. To nám vyprávjali starí rodičé.
Moseu sem byt hodne mauý, ale si
pamatám, jak mi dali do puse kušček kúrky z chleba, zabalený do vječší handričky,
to proto, aby sem sa nezadusiu a dali mja
spat pod orech, kerý biu na konci role.
Ked sem už biu vječší, tak si spomínám
na zámek, jak sme chodzili na lipinu
a vartáš Gál nás naháňau. Gál mjeu
dvoch vlčákú a flintu sólofku. Ked streliu
ze sólofkú do zadku, tak to dobre zaščípauo. Nepomohli žádné výstrahy. Ked
biu vartáš na druhém konci, friško sme
natrhali lipiny a už nás nebiuo. Léčivé zeliny kupovau pán Majer, kerý bývau oproci
pošce. Ked sem dostau za lipinu nejaké
šestáky, tak sem sa potešiu, aspoň sem si
moheu kúpit nejaké engliše a ostatní sem
dau mamince.
Spomínám si aj na dragúnú. Mjeli červené nohavice a pjekné kone. Tam, de sú
fčil Léčivé rostliny, bili maštale, za nima
veliký dvúr, de bili drevené hranty, tam
kone napájali. Ked sme išli ze škouy, tak
sme sa tam zastavili. Aj nejaký cvíboch
(keks) sme od dragúnú dostali. Biua tam
aj rajčura, de kone cvičili. My sme temu ríkali Pančula. Ešče aj fčil starší ludé to pod
týmto názvem poznajú. Dnes je to Hurbanova ulica.
Kone chodzili cvičit aj na písniky, de
tedy ešče bili stodouy, za nima hrišče, de
ich drezúrovali. My za ohradú, kerú biu
ohradzený les, sme zapískali, kone sa
spuašili a dragún už biu na zemi. My sme
sa enem smíli, lebo za ohradu nemoheu.
Kone chodzili kúpat na Výhonský most,
na Malinu.
Šecky radosci z dectva pominuli, už
enem spomínky na muadost ostali.
FRANTIŠEK OSUSKÝ, Malacky

Napíš aj ty, milý čitateľ!
Môže to byť príbeh zo súčasnosti alebo
minulosti. História sa rodí už dnes. Napíšme si našu záhorácku históriu z našich príbehov.
TONI GÚTH, autor rubriky
Františka Osuského, podobne ako každého, kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na nákup
v predajniach BILLA.

Mária Makytová (prvá zľava) so svojimi kamarátkami, ktoré rovnako pracovali u Wiesnerovcov počas výletu na „feldu” v Jakubove. Vzadu je Wiesnerových vnuk – Hansi.

Vychýrená kníhtlačiareň
u Wiesnerovcov
v spomienkach

V Malackom hlase 17/2005 sme uverejnili výzvu, v ktorej sme apelovali na pamätníkov rodiny Wiesnerovcov – vlastníkov kníhtlačiarne v Malackách. Potešilo nás,
keď sa onedlho redakcii ohlásila Malačianka Mária Makytová (85), ktorá u Wiesnerovcov pracovala. Tí v tom čase zamestnávali 25 ľudí. Jej rozpomienky možno
niektorým umožnia vrátiť sa do čias ranej mladosti a nám mladším vyfarbia minulosť jasnejšími kontúrami.

U Wiesnerovcov
„Keď som vyšla meštianku, vykonávala
som rôzne zamestnania, no asi ako 18–ročná som sa od kamarátky dozvedela, že by
som mohla dostať prácu u Wiesnerovcov.
Bola to známa malacká židovská rodina,
ktorá vlastnila kníhtlačiareň (objekt bývalého Kožatexu),“ začína svoje rozprávanie
pani Makytová. „Zo začiatku som si len privyrábala lepením vrecúšok na kávu. Za rovnú tisícku obalov som dostala zaslúžených
8 Kčs. Nebolo to jednoduché, do lepenia
som zapojila celú rodinu.” Neskôr bola mladá Malačianka poverená zodpovednou úlohou. „U Wiesnerovcov sa tlačili na krásny
a kvalitný kriedový podklad aj cenné papiere. Dostala som úlohu akcie očíslovať. Ne-

mohla som sa pomýliť a pracovala som
v noci od ôsmej večer do rána do piatej.”
Malacká kníhtlačiareň
Pamätníci iste vedia, že Wiesnerovci
mali do ulice tlačiareň a obchod so školskými potrebami a vzadu bola kníhtlačiareň.
„Všetci z rodiny tam boli zamestnaní.
O chod podniku sa starala pani Wiesnerová a jej syn zháňal zákazky po celom Slovenku. Ich kníhtlačiareň bola zrejme vychýrená. Vyhotovovali sa tu veľké obchodné
knihy.“ Wiesnerovci mali dve deti – dcéru
a syna. Jedna z nich sa vydala za Grosmanna a mala dve dievčatá Sisu a Trudy
a chlapca Hansiho. Aj tí, teda vnúčence,
pomáhali.“ Pani Makytová spomína aj na

Ostatné rodiny
Počas nášho rozhovoru si pripomenula
i ostatné známe malacké židovské rodiny.
Jednou z nich boli Weinwurmovci, ktorí
vlastnili metráž (v objekte dnešnej HVB
banky). „Dve šikovné ženy z ulice smerom
na Studienku im šili košele. Viete, konfekcia
nebola tak ako dnes.“ Podľa pani Makytovej si Siska Grosmannová (Wiesnerových
vnučka) vzala za muža jedného od Weinwurmovcov. Ďalší Weinwurm bol mäsiar.
Obchod mal smerom ku kinu, kde sú dnes
potraviny „na schodkoch”. Aká bola židovská komunita? Nekonfliktná a priateľská.
Všetci sme spolu dobre vychádzali. Nerozlišovalo sa medzi kresťanmi a Židmi. Židia
veľmi tvrdo pracovali. Mária Makytová si
nepamätá na to, že by Wiesnerovci boli
niekedy na dovolenke, vždy však prísne
svätili sobotu. „Židia boli súdržní. Bohatší
pomáhali chudobným. Jednoznačne však
s porovnaním môžem povedať: I keď bola
bieda, život bol oveľa veselší.”
LUCIA POLÁKOVÁ

SPOMIENKA

Za pani učiteľkou

Kto ste ju poznali,
kto ste ju mali radi,
koho učila, spomeňte si na ňu.
Vo veku 86 rokov nás
18. októbra opustila
MÁRIA MIKOVÁ.

Posledné obdobie života strávila
v MsCSS v Malackách. Mnohí si ju pamätáme ako láskavú pani učiteľku klavíra zo Základnej umeleckej školy v Malackách, kde pôsobila dlhých 28 rokov.
Málokto však pozná jej neľahký osud.
Mária Miková nepoznala ani vlastnú
matku, pretože zomrela pri pôrode
v deň jej narodenia (15. apríla 1919).
Úplnou sirotou sa stala už v siedmich
rokoch. Odvtedy ju vychovávali sestričky v kláštore v Bratislave, kde nadobudla základné hudobné vzdelanie a prvé
roky tam učila hudbu a hru na klavíri.
V roku 1951 sa prihlásila do školských
služieb a 15. marca 1951 nastúpila do
Hudobnej školy v Malackách, kde vychovala niekoľko generácií klaviristov.
Na tomto pôsobisku zotrvala až do roku
1979, a tak sa natrvalo zapísala do pamäti všetkým žiakom.

PRÍĎTE ZA KULTÚROU DO MALACIEK

5. 11. o 18.00 h v SD MCK, Divadlo na hambálku, M. Gavran: Všetko o ženách
7. – 10. 11. Soľ staroslovienskeho chleba, výchovné koncerty pre ZŠ, umelecká agentúra MITU
11. – 13. 11. Kurz brušných tancov
13. 11. o 16.00 h v SD MCK, Rozprávková nedeľa
16. 11. o 14.00 h v SD MCK, Stretnutie s Táliou pre ŠK
Divadlo Piraňa: Červená čiapočka
17. 11. o 17.00 h v SD MCK, Nie je tak zle, len doba je zložitá, večer s pesničkami a básňami z obdobia pred novembrom 1989, organizátor OZ M.L.O.K.
19. 11. o 18.00 h v SD MCK, Divadlo na hambálku, A. Procházka: S tvojou dcérou nikdy
20. 11. o 14.00 h v Country clube, Venček kurzu spoločenského tanca
23. 11. o 17.00 h v SD, Babinec s kozmetičkou Ivetou Sádovskou, Permanentný make-up – krása v každom veku
24. 11. o 17.00 h v SD MCK, A. Beňková-Ružičková – ŠEPOTOM, prezentácia knihy
25. 11. o 18.00 h, Vianočná výstava Art club 2002, vernisáž
27. 11. od 8.00 do 12.00 h, kino Záhoran, Burza hokejových
kartičiek
27. 11. o 16.00 h, kino Záhoran, Kinečko: Madagaskar, animovaný film
27. 11. o 17.00 h vo františkánskom kostole, I. adventná ne-

deľa, koncert spojený so zapaľovaním I. sviečky na adventnom venci – Bratislavský chlapčenský spevácky zbor
30. 11. o 17.00 h Adventné koncerty vo františkánskom kostole, B.P.T – Zlín – Spirituály
Výstavy v SD MCK
Otvorené: Po – Pia 9.00 – 17.00, So – Ne 14.00 – 17.00
od 27. 10. – Strašidielka, masky, dyne
od 5. do 20. 11. Celé mesto objektívom Stana Osuského,
fotografa eM TV a Malackého hlasu
od 25. 11. – Vianočná výstava Artclub 2002
KRYPTY POD FRANTIŠKÁNSKYM KOSTOLOM
otvorené na požiadanie
na t. č.: 772 30 68, 772 21 55, 772 25 37
KINO ZÁHORAN (premietanie vždy o 18.00 h.)
4. a 6. 11. – Bavme sa o sexe, dráma
11. a 13. 11. – Ostrov, triler
18. a 20. 11. – Temná voda, triler
25. a 27. 11. – Madagaskar, animovaný film
KNIŽNICA
Otvorené: Po – Pia 10.00 – 18.00 h, So 10.00 – 13.00 h
Internet 10 min. – 7 Sk, Kopírovanie

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pondelok – Tanečné štúdio MCK, 13.00 – 21.00 h, MCK na
Záhoráckej ul. Detské divadelné štúdio, 16.30 – 19.00 h v SD
MCK
Divadlo na hambálku, 19.00 – 22.00 h v SD MCK
Utorok – anglický jazyk, 16.00 – 20.30 h v MCK na Záhoráckej ul.
Klub spoločenského tanca – deti 16.00 – 17.30 h, dospelí
18.00 – 20.00 h v SD MCK
Pilates cvičenie, 18.30 – 19.30 MCK na Záhorácka 1919
Streda – anglický jazyk, 16.00 – 19.00 h v MCK na Záhoráckej ul.
Detské divadelné štúdio, 15.00h – 18.00 h v MCK na Záhoráckej ul.
Prednášková činnosť, Spoločenský dom MCK
Štvrtok – Klub spoločenského tanca – deti 16.00 – 17.30 h,
dospelí 18.00 – 20.00 h v SD MCK
Detské divadelné štúdio DNH v MCK, 15.00 – 18.00 h
Klub filatelistov, posledný štvrtok v mesiaci
Pilates cvičenie, 18.30 – 19.30 MCK na Záhoráckej ul.
Piatok – Tanečné štúdio MCK, 13.00 – 19.00 h v MCK na
Záhoráckej ul.
Divadlo na hambálku, 19.00 – 22.00 h v SD MCK
Zmena programu vyhradená

BLAHOŽELANIE
Nech Ti láska srdce hreje,
nech Ti nikdy smutno
nie je,
nech Ti Pán Boh ako
sám vie,
ráči dopriať pevné
zdravie.

Všetko najlepšie k 85. narodeninám
dedkovi ŠTEFANOVI POLÁKOVI
z Malaciek prajú vnučky Lucia a Petra.
SPOLOČENSKÁ KRONIKA

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
November 2005:
80 – Ľudmila Blusková; Július
Ferenčík; Anna Chvasteková;
Katarína Kučerová; Terézia Macíčková;
Klára Rečná; 85 – Mária Merešová; Anna Rohlíčková; 93 – Jozef Osuský; 94 –
Terézia Poláčková; 95 – Jozef Puss
POVEDALI SI ÁNO:
Október 2005:
Monika Poláková a Tibor Mládek; Mária
Tedlová a Vladimír Pollák; Monika Šipická a Branislav Sloboda; Mária Ledvényiová a Juraj Daněk; Mgr. Zuzana Sedláková a Ján Pajonk; Mária Juríková a Roman Rapavý

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Október 2005:
Štefánia Čelústková, Malacky;
Cecília Hájková, Malacky; Jozef Michalovič, Malacky; Pavlína Foltýnová, Malacky; Josef Tonkovič, Lozorno; František Gajdár, Gajary; Tomáš Petráš,
Malé Leváre; Mária Knotková, Gajary;
Richard Novota, Malacky; Mária Sečkárová, Malacky; Róza Procházková,
Malacky; Mária Miková, Malacky; Ján
Bakaráč, Malacky; Etela Ščepánková,
Zohor; Božena Jursová, Malacky; Marcela Šefčíková, Malacky; Jozefína Havlínová, Zohor; Cyril Petráš, Kuchyňa;
Stanislav Daniček, Malacky; František
Taškár, Malacky; Věra Slámová, Malacky; Rozália Vajarská, Plavecký Štvrtok;
Katarína Martinkovičová, Malacky;
Bernardína Šimeková, Malacky.
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka

Zimná čitáreň

Pod týmto honosným názvom sa
ukrýva budova Mestského centra kultúry na Záhoráckej ulici č. 1919. Letné slnečné dni vystriedali dni sychravé a studené, preto sa pracovníčky knižnice
rozhodli presťahovať letnú čitáreň z terasy do teplého a príjemného prostredia obklopeného množstvom zelene
a výtvorov z dielne malackej sochárky
Libuše Čtverákovej.
V ponuke je množstvo časopisov,
denná tlač a, samozrejme, nechýba ani
občerstvenie. Tak neváhajte a príďte do
čitárne
vždy v pondelok až piatok
od 10.00 do 18.00 h
a najnovšie aj v sobotu
od 10.00 do 13.00 h.

-mck-

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 7. DO 13. 11. 2005
• Edusho mocca grande, 250 g za
39,90 Sk • Kiri syr, 100 g za 24,90 Sk •
Vademecum, zubná pasta, 75 ml za
29,90 Sk za 289 Sk
MH 05 B4

MALACKÝ HLAS
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Prelomia malackí
volejbalisti smolu?

V časti slovenskej volejbalovej extraligy sa malackému
mužstvu zatiaľ nepodarilo
vyhrať v odohraných dvoch
zápasoch na domácej pôde.

Symbolické podanie rúk. Malačania sa tentoraz museli skloniť pred prevahou súpera.

14. októbra sa stretli s družstvom VK Cityfarma Nové Mesto
nad Váhom. Výsledok 0:3 (-26, 17, -22) v neprospech domácich
určil vývoj prvého setu, v ktorom
Malacky nevyužili dva setbaly.
Favorizovaní hostia napokon využili svoju hernú prevahu a zvíťazili.
Na druhý deň si malackí volejbalisti merali sily s VŠK Púchov 0:
3 (-16, -19, -30) a opäť neúspešne. V prvých dvoch setoch podali
katastrofálny výkon. Pred domácim publikom hrali nervózne
a v treťom sete nezvládli dramatickú koncovku. Púchov bol lepší
vo všetkých herných činnostiach.
Najbližší domáci zápas sa
uskutoční 5. 11. o 20.00 h proti
VKM Žilina.
Dúfajme, že malackí volejbalisti konečne prelomia smolu na
domácej palubovke a zápas
skončia vo svoj prospech.
-dušFoto: S. Osuský

Františkánske gymnázium 3. na Slovensku
Študenti Gymnázia sv. Františka Assiského v Malackách nenapredujú v škole len
po stránke vedomostnej, súčasťou formovania ich osobností je tiež rast v oblasti
telesnej výchovy.

Zľava: Monika Jursová, Magda Sršňová
a Aneta Hollá.

O tom, že sa im v tejto činnosti darí,
svedčia aj výsledky zo športových podujatí. Naposledy počas uplynulých týždňov
úspešne reprezentovali školu v cezpoľnom
behu.
V septembri družstvo v zložení Aneta
Hollá, Monika Jursová a Magda Sršňová
po víťazstve v okresnej súťaži postúpilo
ďalej, navyše A. Hollá bola prvá medzi jednotlivcami. Na majstrovstvách kraja 5. októbra v Bratislave obsadila A. Hollá prvé
miesto a M. Jursová skončila tretia. Družstvo sa tak kvalifikovalo na najvyššiu slovenskú súťaž.
Majstrovstvá Slovenska sa konali 20. októbra v Brezne. Aj tam si družstvo dievčat
z Gymnázia sv. Františka Assiského počínalo
úspešne a v konkurencii najlepších škôl z celej republiky obsadilo tretie miesto, pričom
za sebou nechalo viaceré športové gymnáziá. Prípadnému lepšiemu umiestneniu dievčat z Malaciek zabránilo zranenie Anety
Hollej. Jej výkon je však hodný obdivu aj

z toho dôvodu, že napriek veľkej bolesti dobehla do cieľa.
V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť úsilie
dievčat pri budovaní dobrého mena svojej
školy i výbornú reprezentáciu mesta. „Príklady by mali tiahnuť aj ostatných,“ domnieva sa Mgr. Teker, učiteľ telesnej výchovy, ktorý má tiež podiel na tomto úspechu.
Vyslovil presvedčenie, že dievčatá budú
v ďalších pretekoch rovnako úspešné, prípadne aj úspešnejšie.
Zásluhu na úspechoch školy má aj vedenie františkánskeho gymnázia, vďaka jeho
podpore sa v škole vytvára priestor pre športové aktivity.
MARTIN MACEJKA,
foto: Lukáš Antálek

1. FSC Nafta Malacky – F.A.C.Górnik Trnava 5:4 (4:3)

Górnik prišiel do Malaciek
po body, zostali však u nás
V 1. slovenskej fusbalovej lige zastupuje Malacky mužstvo 1. FSC Nafta Malacky, ktoré sa v piatok 14. októbra
v kole tohtoročnej súťaže stretlo na
domácej palubovke s trnavským Górnikom. Hoci Trnavčania pricestovali do
Malaciek s veľkými ambíciami a snom
o víťazstve, narazili na tvrdého súpera.
Body si pripísali 1. FSC Nafta Malacky.

Zápas sme začali dobre a po nepremenených šanciach na oboch stranách sme sa
ujali po góle Pištu Kovárika 1:0 vedenia. Hostia onedlho vyrovnali, ale potom nastal uragán dvojice Bajan – Sobolič, ktorí v rozpätí
4 minút zvýšili na 4:1. Lukáš svojimi presnými nahrávkami rozleptal obranu hostí a Martin Sobolič dosiahol čistý hatrick. Rozhodcovia často pískali nezmyselné fauly, napokon sme ich nazbierali na tri desiatky. Hostia
však ešte do prestávky znížili na 4:3.

Po prestávke sme dlho hostí nepustili k akcii a najmä Bajan, Sobolič, Šulla a Adámek
boli na neudržanie a len Repa v bránke Górniku zachránil hostí od gólov. Nedáš – dostaneš sa potvrdilo a bolo vyrovnané. Napokon
body ostali doma po spolupráci Soboliča so
Smolinským, keď druhý z dvojice vsietil víťazný gól. Znovu sa ukázalo, že dokážeme zvládať krízové situácie a sme schopní ich riešiť.
Hostia sa odhodlali hrať power-play, nevyšlo
im to a dokonca inkasovali červenú kartu za
udretie lakťom do tváre nášho Andreja Smolinského. Ten ešte pred koncom netrafil
prázdnu bránku. Prezident malackého klubu
Dušan Radovič po zápase povedal: „Potvrdili
sme dovezené body z Bratislavy a zvládli
koncovku zápasu. Som rád, že chalani tvoria
partiu a našli sme náhradu za Peťa Haľka. Je
ním Martin Sobolič. Dnešný zápas mu náramne vyšiel a jeho forma i výkon Lukáša
Bajana stúpa.”
-rad-

Komisia školstva, mládeže a športovej činnosti v Malackách v spolupráci
s Mladými sociálnymi demokratmi, Klubom Malacky
pozýva všetkých sympatizantov behu na

22. ročník tradičnej Malackej desiatky.
Podujatie sa uskutoční v sobotu 12. novembra. Prezentácia účastníkov sa uskutoční
v čase od 8.00 – 9.45 h v areáli ZŠ, Záhorácka 95, odkiaľ sa o 10.00 h vyštartuje na
trasu dlhú 10 km, ktorá povedie od ZŠ Záhorácka – Cesta mládeže – smer Vinohrádok
– obrátka na ceste Plavecký Štvrtok a späť.
Štartovať môžete v kategóriách: 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.
Štartovné 30 Sk žiaci a juniori, 50 Sk muži a ženy zahŕňa aj malé občerstvenie. Tak neváhajte a podporte Malackú desiatku svojou účasťou, veď máte možnosť získať vecné
ceny i diplomy, odmenení budú tradične najstarší a najmladší účastníci.
Vyhodnotenie podujatia je plánované o 12.00 h v jedálni v ZŠ na Záhoráckej.

Stretnutie veteránov

Cyklotúra v záhrade Európy

15. a 16. októbra sa členovia SCK Záhorák Malacky na bicykloch vybrali na víkendovú cyklotúru za krásami južnej Moravy v časti Pálava.

Výletu prialo i počasie, aj vďaka nemu
boli cyklisti za náročný výstup na
Dívčí hrady – Děvečky odmenení
nádherným výhľadom na panorámu okolia. Moravské cestičky, typické svojimi malebnými vínnymi
„sklípkami”, sa stali centrom záujmu Záhorákov v Pavlove. V nedeľu
navštívila záhorácka cyklovýprava oblasť
Lednicko–Valtického areálu s historickými
klenotmi – Apolónov chrám, Janův hrad, Tri
Grácie, Koloseum, ktoré pochádzajú z ma-

jetku šľachtického rodu Lichtenštajnov.
Cyklistika na juhu Moravy je príjemná aj vďaka nenáročným cyklocestám zasadených v lone prírody. Sú tým pravým miestom pre
oddych pre romantikov. Každý,
kto sa vyberal a ešte aj niekedy vyberie bicyklovať so SCK Záhorák
na západ od Malaciek smerom na Moravu,
určite neoľutuje. V radoch členov SCK Záhorák Malacky sú vítaní všetci ľudia pozitívnenaladeníprebicykelabicyklovanie. -sck-

Športový galavečer v Malackách
Výbor Boxing Clubu – Robotnícka telovýchovná jednota
pozýva všetkých fanúšikov a priaznivcov boxu na

I. ročník Memoriálu Aliho Reisenauera v boxe juniorov

spojený s výnimočnou exhibičnou šou, ktorý sa uskutoční
uskutoční 12. novembra o 19.00 h v ŠH Malina v Malackách.
Galavečer, na ktorom sa stretne výber západného Slovenska a výber Moravy bude doplnený exhibíciami malackých džudistov, karatistov, ukážkou aerobiku TAE BO dievčat
z Boxing Clubu RTJ a vystúpením malackých mažoretiek. Podujatie budú sprevádzať špeciálne svetelné efekty a skvelé ozvučenie. Nenechajte si ujsť jedinečné športové podujatie. Vstupné len symbolické, 50 Sk.
ALI REISENAUER, tréner
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Klub veteránov Letiska Kuchyňa so
sídlom v Malackách pod záštitou veliteľa samostatnej Dopravnej letky
Kuchyňa pplk. Ing. Miroslava Nováka zorganizoval koncom septembra
v priestoroch leteckého útvaru pravidelné stretnutie členov Klubu veteránov Letiska Kuchyňa a profesionálnych vojakov slúžiacich v minulosti
v útvaroch letiska.
Vekový priemer účastníkov stretnutia
a spomienkový rámec diskusií v priebehu
stretnutia ukázali, že bývalá profesionálna

orientácia prítomných pri zabezpečovaní
leteckej činnosti na letisku a priľahlej strelnici položila základy zodpovednosti a trvalých priateľských vzťahov.
Hostí zaujali procesy, ktorými prechádzajú Vzdušné sily Slovenskej republiky
pri realizácii smerovania Reformy Ozbrojených síl SR – Modelu 2010 s výhľadom
do roku 2015.
To, že osud Letiska Kuchyňa a priľahlej
strelnice im nie je ľahostajný, odrazil obsah
diskusií o budúcnosti. Mnohí z bývalých
profesionálov by očakávali väčší záujem
kompetentných o ich podiel na riešení zlo-

žitých procesov, ktorými budú prechádzať
vzdušné sily.
Priebeh stretnutia potvrdil nevyhnutnosť
organizovania podobných stretnutí, na ktorých sa nielen upevňujú priateľstva, ale
i pocit potrebnosti. Mnohých zúčastnených potešil osobný prístup veliteľa a
príslušníkov leteckého útvaru k bývalým
profesionálnym vojakom, ktorí sa presvedčili, že i v súčasných vzdušných silách sú
zodpovedné vzťahy spolupráce a úcta k ľuďom s najvyššou hodnotou pri plnení náročných úloh leteckého výcviku.
Výbor KVLK
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