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Prečo kohúty
kikiríkajú
za tmy?
Romantický víkend na samote, kde líšky
dávajú dobrú noc, je snom každého zane
prázdneného človeka. Len vy, tôňa šumia
cich liesok, spiežovce obďaleč sa pasúcich
oviec, drevený válov priezračnej ľadovej vo
dy a nekonečné lesné ticho. Po dlhej noci
prebdenej pri ohníku pod holým nebom by
bodol spánok až do neskorých predpolud
ňajších hodín. Bodol by. Keby ten operený
dvojnohý nepriateľ dlhého vylihovania, kto
rý ešte pred brieždením spustí to svoje: kikiri
kííí! – aspoň raz zaspal. On však svoju každo
dennú ódu na nový deň príde so železnou
pravidelnosťou zaspievať pod vaše okno.
Spánok je v háji a opuchnuté viečka sú reali
tou. V tej chvíli pomstychtivo premýšľate, že
nie je nad silný vývar z odrastenej hydiny.
Myšlienku na zakrvavený nôž v ruke odrazu
zaženie otázka: čo vlastne robí kohút, keď
dokikiríka? Asi spí! A robí dobre: vykoná, čo
od neho všetci očakávajú, posilní tým svoj
majestát užitočnosti a dôležitosti a vychut
návajúc plody svojej práce oddychuje. Netú
ži po impériu cudzieho dvora, vládne si na
svojom. Kohúty zaiste nezažívajú stresy.
Ivana Potočňáková

malackyhlas@malacky.sk • www.malackyhlas.sk

• Čítate nás už 15 rokov! •

Kráľ Ondrej II., vedený Herodesom, sprevádzaný stovkami svojich poddaných, mieri do Zámockého parku, aby otcovi
mesta slávnostne odovzdal listinu s prvou zmienkou o Malackách. O Malackom historickom dni sa dočítate na stranách 6 a 7.										
Foto: S. Osuský

Malacké brko s pečaťou
osemstoročnice

„...čo cítim, nevyjadrím spevom ani slákom. Sú vpísané pre nás i vás v knihe
brkom.“ Poetický úvod slávnostného vyhlásenia výsledkov piateho ročníka
literárnej súťaže Malacké brko, ktoré sa konalo v stredu 13. septembra, naznačil, že mestské jubileum vtlačilo pečať aj študentskej súťaži. Moderátori
podujatia – mladí herci Katka Trenčanská a Michal Režný – v dobových kostýmoch pozvali na pódium vyhlasovateľa súťaže, primátora Malaciek.

„Je dôležité mať myšlienku, no ešte
dôležitejšie je vedieť ju položiť na papier.“
RNDr. Jozef Ondrejka spolu s predsedom poroty Jozefom Moravčíkom odovzdali ceny víťazom a skonštatovali: „Súťaž odhalila, že na malackých gymnáziách je mnoho talentov.“ Podľa Jozefa

Moravčíka-Jakubovca sa za každým slovíčkom skrýva poetická duša. A ešte čosi
vyčítala porota z prác: „Mladí ľudia sú
plní neistoty a očakávaní. A mňa, šedzi
vého, co už čeká? Volajaká zubatá za
rohem!“ Jozef Moravčík nezaprel v sebe
Záhoráka a briskným humorom nabádal
Pokračovanie na . strane

Slávnostné
zhromaždenie
15. septembra
– dôstojný
začiatok osláv
Deň, keď si kresťanské Slovensko
pripomína Sviatok Sedembolestnej
Panny Márie – patrónky Slovenska
(15. september), si mesto zvolilo aj
za prvý deň trojdňových hlavných
osláv 800-ročných Malaciek. Do
tohto výnimočného dátumu organizátori vniesli sviatočnú atmosféru
– sústredili doň najvážnejšie aspekty celých osláv a ich najdôstojnejšie
okamihy.
Udalosťou dňa bolo slávnostné
zhromaždenie predstaviteľov malackej samosprávy, zástupcov verejných inštitúcií a zahraničných hostí
zo samospráv spriatelených miest
v Česku (Veselí nad Moravou), Maďarsku (Sarvaš a Albertirša), Rakúsku (Gänserndorf), Poľsku (Žnin)
a Taliansku (Gaggiano), ale aj sponzorov osláv tohto jubilea.
Pokračovanie na . strane
Do konca roka si Malačania nájdu vo
svojich schránkach dvojtýždenník

ešte 6-krát

Podľa edičného harmonogramu –
4. 10. (uzávierka „U” – 25. 9.), 18. 10. (U – 9.
10.), 2. 11. (U – 23. 10.), 15. 11. (U – 6. 11.),
29. 11. (U – 20. 11.) a 13. 12. (U – 4. 12.).
Prosíme prispievateľov, spolupracovníkov, inzerentov, organizácie, teda všetkých, ktorí plánujú zverejňovať oznamy
a informácie prostredníctvom Malackého hlasu, aby dodržiavali termíny uzávier
ky, ktoré sú záväzné a nemenné. Uľahčite
prácu redakcii aj tým, že svoj zámer zviditeľniť sa avizujete skôr ako v deň uzávierky. Bližšie informácie: 034/796 61 73,
0910/97 21 47, media@malacky.sk

– Čuj hlas zvonov, to nie je zvuk honov, lež tento hlas nás núti ísť k osemstoročnej púti,
– týmito slovami sa lúčili na Malackom brku moderátori Katarína Trenčanská a Michal
Režný a poľahučky, potichučky sa o pár dní presunuli do dejiska osláv –16. septembra,
rovno na hlavnú tribúnu.				
-lucy-, foto: S. Osuský

pozvánka
28. 9. o 14.00 h sa v zasadačke MsÚ na Radlinského ulici uskutoční zasadnutie MsZ. Medzi bodmi programu sú:
• Návrh VZN o určení kritérií pri prevodoch majetku mesta • Návrh zmien a doplnkov
ÚP a VZN o záväzných častiach • Návrh na prevod pozemku parc. č. 1658 – Fastav
Malacky • Návrh na prevod pozemkov pod byt. domami – Záhorácka, Veľkomoravská • správa o vykonanej kontrole dodržiavania VZN č. 3/2004 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta za rok 2005 • správa o činnosti a hospodárení
príspevkových organizácií mesta v roku 2006 • informácie o projektovej pripravenosti kompostárne v Malackách, rekonštrukcii križovatky Severínek, stave detských
ihrísk v meste, vykonanej následnej finančnej kontrole zo správy finančnej kontroly.
V bode rôzne sa bude rokovať aj o Návrhu zámeru využitia pozemkov v extraviláne
mesta.
Kompletný program MsZ nájdete na www.malacky.sk, vo vývesnej skrinke
MsÚ a v eM TV.
MH 06 F14
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Chod
samosprávy
je dobre
naštartovaný
7. septembra sa v malackom inkubátore uskutočnilo spoločné stretnutie primátora Jozefa Ondrejku so
všetkými politickými subjektmi pôsobiacimi (SMER, HZDS, SNS, SDKÚ,
KDH, ANO) v meste.
Volebné obdobie 2002 – 2006 sa chýli
ku koncu, a preto bolo hlavným motívom
stretnutia odprezentovanie výsledkov
štvorročného úsilia malackej samosprávy.
Tie sa tak môžu stať reálnym východiskom pre určovanie priorít politických subjektov pre nadchádzajúce volebné obdobie. Ako sa vyjadril pozývateľ – súčasný
otec mesta: nie sú dôležité sľuby, ale sľúbiť to, čo je reálne.
Samospráva sa podľa jeho slov pasovala s úlohami, ktoré vyplývali z prenosu
kompetencií a nedostatku financií na ich
plnenie. Využívala možnosti čerpania financií z eurofondov s cieľom nezaťažovať
mestský rozpočet pri riešení problémov
dotýkajúcich sa života občanov. Poradie
dôležitosti pritom v rámci finančných
možností stanovovali poslanci ako priami
zástupcovia občanov v otázkach riadenia
mesta. Štvorročný život mesta priniesol
konkrétne činy a merateľné výsledky.
„Chod samosprávy je dobre naštartovaný,” povedal J. Ondrejka.
Na záver stretnutia primátor verejne
poďakoval všetkým politickým subjektom za korektné vzťahy a aktívnu pomoc
pri presadzovaní potrieb Malačanov. Vy
zdvihol aj kvalitnú spoluprácu so svojím
zástupcom Ing. J. Bullom a prednostom
MsÚ Ing. D. Vavrincom. Dosiahnuté úspechy mesta sú však výsledkom práce všetkých pracovníkov mesta, ktorí nie sú straníckymi nominantmi, ale odborníkmi. Na
ich kvalifikovanú spoluprácu sa podľa
slov primátora možno spoľahnúť, aj keby
nastali zmeny vo vedení.
-lucy-

ZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 25. septembra
na adresu redakcie, ktorý príspevok vás
zaujal, budete mať šancu získať tričko
s logom osemstoročnice. 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 Stop „plotu slobody“, Príloha k 800. výročiu, Primátori okresných miest majú informácie len z médií a iné.
V tomto čísle odmeníme Janu Holešovú zo Záhoráckej ulice z Malaciek,
ktorá pripísala. „Nakoľko pracujem mi
mo Malaciek, rada si prečítam všetko,
čo sa o našom meste uverejní. Či je to
kultúra, šport, zastupiteľstvo, zdravot
níctvo... Človek je rád, keď má takýto
prístup k dianiu vo svojom rodisku.
Aspoň mňa a mojej rodiny sa to týka
na 100 %. Prajem Vám veľmi dobrých
správ do ďalšej práce pre tento dvojtýž
denník.“
Ďakujem J. Holešovej za povzbu
dzujúce slová. Dúfam, že sa rady ver
ných čitateľov budú rozširovať.

187 prváčikov zo zá
kladných škôl a 6 zo
špeciálnej školy začalo školský rok veselo.
V piatok 8. septembra
prijali pozvanie mesta
na Indiánske rozprávky v podaní divadla
Piraňa. Medzi školákmi ich privítal primátor mesta a zo stretnu
tia si odnášali aj malé
darčeky.

JEDNOU VETOU
• 8. septembra prijal primátor Jozef Ondrejka zástupcov agentúry Moodys. Na základe podkladov o hospodárení mesta za
uplynulé obdobie vykoná agentúra ratingové hodnotenie mesta.
• Posledné stretnutie organizačného tímu
Malackého historického dňa sa „za zatvo
renými dverami“ konalo 11. 9. Po ňom nasledovali praktické výjazdy na miesta osláv,
predovšetkým do Zámockého parku.
• Prerokovanie hodnotiacej správy o spoločnosti Progres Malacky, s. r. o., ktorá bude
na programe rokovania najbližšieho zasadnutia MsZ, sa za účasti hlavnej kontrolórky
mesta Ing. Ľubice Čikošovej a konateľa spoločnosti Jána Držku uskutočnilo u primátora mesta 12. septembra.
• Pripravovaný zákon o osamostatnení Bratislavy, ktorý má jeho autor, bratislavský primátor Andrej Ďurkovský predstaviť verejnosti v tomto mesiaci, bol predmetom rokovania J. Ondrejku s bratislavským županom V. Bajanom 14. septembra.
• V ten istý deň predstavila Slovenská televízia v relácii Regionálny denník pripravovaný Malacký historický deň prostredníctvom
živého vysielania a účasti hostí z Malaciek.
		             - ipo -

Poslanci
mimoriadne
11. 9. predvečerom sa v zasadačke
MsÚ uskutočnilo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Poslanci odsúhlasili jeden bod programu, ktorý sa týkal návrhu na kofinancovanie projektu – Obnova a rekonštrukcia Zámockého parku v Malackách – II. a III. etapa
– časť 3 – zo strany Mesta Malacky.

Stanovisko poslancov bolo nutné doložiť k projektovej dokumentácii na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Celkové náklady projektu 40,5
mil. Sk z februára tohto roka sa v júli pri
opätovnej žiadosti o nenávratný finančný
príspevok zvýšili na 47 mil. Sk. Tým sa
zmenila aj výška 5 % spoluúčasti mesta
na rozpočte projektu na 2,35 mil. Sk (teda
o 300 tis. Sk viac, ako sa pôvodne predpokladalo).			
             -lucy-

Školská štatistika
Podľa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení sú zriaďovatelia základných škôl povinní nahlásiť počty žiakov do 30. septembra. Koľko žiakov nastúpilo v tomto
roku do malackých škôl? Informácie
podala Mgr. Alexandra Hrnková zo
Školského úradu v Malackách.
Do školských lavíc štyroch základných
škôl v Malackách zasadlo 4. septembra

2026 žiakov v 86 triedach. Je to o 75 žiakov
menej ako na začiatku minulého školského
roka. Pokles počtu žiakov je spôsobený
najmä väčším počtom odchádzajúcich deviatakov než nastupujúcich prvákov.
Každá zo škôl by kapacitne stačila aj na
väčší počet žiakov, no ukazuje sa, že ešte
niekoľko rokov bude žiakov v malackých
školách skôr ubúdať. Silnejšie ročníky budú
opúšťať deviatu triedu, prváčikov by mohlo byť výrazne viac asi až v roku 2009.
Osemnásť percent žiakov malackých zá

kladných škôl je z okolitých obcí. Školy
v Malackách majú rôznych zriaďovateľov.
Tri základné školy (ZŠ Dr. Dérera, ZŠ Štúrova a ZŠ Záhorácka) patria Mestu Malacky,
cirkevné školy (gymnázium i ZŠ) Arcibiskup
skému úradu v Trnave. Špeciálnu ZŠ a Praktickú školu zriaďuje Krajský školský úrad
v Bratislave a štátne gymnázium Bratislavský samosprávny kraj. Do systému školstva
patrí aj materská škola, ktorá sídli v štyroch
budovách, centrum voľného času a základ
ná umelecká škola. Ich zriaďovateľom je
tiež Mesto Malacky. Do škôlky rodičia den
ne vodia takmer 500 detí.
		    -mh-, foto: S. Osuský

Chcete prejsť na zelenú? Treba stláčať…
Od 11. septembra bola do dvojtýždňovej skúšobnej prevádzky po rekonštrukcii uvedená križovatka Severínek.

pôvodné stĺpy budú odstránené. Štyri v
centre križovatky však rušiť nemožno. Sú

na ne napojené inžinierske siete a verejné osvetlenie. 	           Text, foto: -lucy-

Program, ktorý bude automaticky riadiť chod križovatky, je nastavený tak,
aby sa svetelná signalizácia zapínala počas pracovných dní od 5.30 do 20.00 h a
v sobotu od 5.30 – 13.00 h.
Mnohých chodcov znervózňuje pridlhá červená. „Treba stláčať signalizačné
zariadenie,” vysvetľuje Ing. Viliam Konček
z oddelenia územného rozvoja, dopravy
a služieb. Inak program „pustí” ďalší jazdný pruh.
Mnohí si kladú otázku, prečo je v križovatke toľko zbytočných železných stĺpov. Ing. V. Konček prezradil, že niektoré

MsZ uznesením č. 100/2006 dňa 22. 6. 2006 v zmysle § 9 ods. 3 zák. č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov určilo
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 6 trojmandátových volebných obvodov a 18 poslancov do Mestského zastupiteľstva mesta Malacky. Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 2. decembra 2006 od 7.00 do 22.00 h.

Na križovatke Severínek sa opravila svetelná signalizácia a položili dynamické slučky do
komunikácií. 9. septembra vo večerných hodinách náš objektív zachytil robotníkov pri vybrusovaní vodorovného značenia. Priechod k HVB banke sa po mnohých rokoch mierne
posunul.

-red-

✒


ZAUJALO MA V ČÍSLE
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11. septembra sa začali práce na tej časti Záhoráckej (od ZUŠ po dolný kostol), ktorá bude financovaná zveľkej miery z europeňazí. Projekt sa začal terénnymi úpravami na pravej
strane, kde budú nové chodníky v zeleni. Ľavá strana komunikácie pri ZUŠ bude vydláždená zámkovou dlažbou. Následne sa bude pokračovať s obnovou fasád na budovách ZUŠ a
MCK. Táto časť Záhoráckej bude dokončená ešte do konca roka 2006.
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OSEMSTOROČNÉ MALACKY

Po Malackách chodia s otvorenými očami
12. septembra sa v galérii MCK uskutočnil v rámci osemstoročných osláv
kvíz pre malacké základné školy,
ktoré zorganizovali zamestnankyne
Knižnice MCK.
Každá zo štyroch škôl postavila družstvo z troch štvrtákov. Žiaci museli
v priebehu tridsiatich minút odpovedať
na 15 otázok týkajúcich sa života v meste. Na prvú, kto je primátorom Malaciek,
odpovedali všetci správne, veď sám primátor im svojou prítomnosťou odpoveď našepkal. Okrem toho kreslili erb
mesta, museli vymenovať športy, ktoré
sa dajú pestovať (lepší boli chlapci), napísať, aké pamiatky sa v našom meste
nachádzajú, vymenovať ulice a významné osobnosti. Teda preukázať, že po Malackách chodia s otvorenými očami
a nastraženými ušami.
Vedomosti všetkých boli na vysokej
úrovni a jednotlivé miesta si medzi sebou podelili len s malým rozdielom bodov:
1. ZŠ Štúrova (Denis Šatan, Roman
Toldy, Martin Kunštek) – 55 b, 2. ZŠ Záho
rácka (Lukáš Mikulášek, Sára Mária Hre-

Ukážky:
Máte radi svoj rodný kraj – svoje mesto? Napíšte krátku báseň! – posledná tvorivá otázka z kvízu a vybrané odpovede:

bíková, Simona Škodová) – 54 b, 3. ZŠ
Olšovského (Kristína Dobrovocká, Vero-

Rozprávkové bytosti
zo Zámockého parku

nika Rybáriková, Monika Lapšová) – 52 b,
4. ZŠ Dr. J. Dérera - 49 b.	            -lucyNepotrebné dubové pne z rekonštrukcie zo Zámockého parku sa pred MCK premenili na štyri rozprávkové bytosti. Od 11.
septembra ich počas rezbársko-sochárskeho sympózia vytvorili štyria umelci. Sochár
sky mág, ktorý tvorí v Plaveckom Štvrtku,
Alojz Machaj je autorom dievčiny s knihou
poézie. „Inšpirovala ma k tomu prítomnosť
neďalekej mestskej knižnice,“ povedal A.
Machaj, ktorý sa tento rok zúčastnil už desiateho sympózia. „So svojimi sochami sa
rád rozprávam, aj o tom, akú knihu práve
číta...“ (Skúste skontrolovať, meno akého
autora sa na knihe objavilo, pozn. red.).
Rudolf Cserge vyrezal šaša, veď do MCK
chodí veľa detí, tak nech ich poteší. Jozef
Bárta sa celý týždeň venoval princeznej.
Trojicu umelcov z Bratislavy doplnil Miroslav Kinder z Brodského, pod ktorého rukami sa možno priamo z Maliny vynorila postava vodníka.
Sochy venovali umelci mestu a všetkým ľuďom. Od 17. septembra, kedy boli
slávnostne odhalené, ich dokončené môže obdivovať každý, kto pôjde okolo.

MCK sa rozozvučalo
muzikantmi
Spevák Jiří Dvořák a ďalší členovia z moravskej kapely Sanitka „vystúpili“ (na
foto) z fotografií visiacich od 14. 9. do 8. 10. na stenách výstavnej miestnosti MCK
na prízemí Záhoráckej ulice, aby dotvorili atmosféru slávnostnej vernisáže. Kolekcia 26 portrétov, ktoré spája chvíľa ich vzniku – len niekoľko minút po skončení koncertu – zachytáva okom autora duše osobností hudobného sveta. Projekt
portrétovania ľudí po práci rozbehol V. Jurkovič 30. 7. 2004 na letnom festivale
v Janohradoch, kde mu ako prví zapózovali práve Moravania zo Sanitky. Výstavu
by si nemal nechať ujsť žiadny hudobný fajnšmeker. Objaví tu mená ako Marián
Varga, Jaromír Nohavica Ján Berky-Mrenica, Jiří Dvořák... Choďte sa pozrieť.
  Text, foto: -lucy-

Už sa žitko sype...

Na fotografii autor grafického návrhu celiny a loga
osemstoročnice P. Holenka
a iniciátor myšlienky vydania celiny, predseda Filatelistického klubu 52 – 32 Mgr.
A. Pašteka.

tosť byť za 10 Sk medzi prvými vlastníkmi obálky,
v ktorej posielali pozdravy
do celého sveta. Exkluzívny darček bol pre oslavujúcich prichystaný na sobotu
16. septembra. V tento deň
si pri stánku MsÚ mali možnosť opečiatkovať „pozdra-

Text, foto: -lucy-

O podnikaní a histórii v inkubátore
V  týždni pred hlavnými oslavami
800-ročných Malaciek sa v prednáškovej sále inkubátora v Malackách uskutočnili dva zaujímavé semináre. Jeden o histórii podnikania
na Záhorí a druhý o histórii mesta
vôbec. Obe stretnutia mali jedno
spoločné – historické návraty a pripomenutia podnetných zaujímavostí z minulosti.
Prednáška Mgr. P. Vrableca sa venovala
najmä rozvoju remesiel na Záhorí v 9. až
12. storočí. Rozhovoril sa o vzniku cechov,
ich poriadkoch a význame. Pikantné podrobnosti zaujali študentov a podnecovali
k zamysleniu starších návštevníkov. Naprí
klad podmienky prijatia remeselníka do
cechu, ktorými boli mravná čistota a hlboká nábožnosť. Veľa faktov, ktoré takto súhrnne len ťažko niekde nájsť, boli úžasnou
príležitosťou pre nenásilné poučenie.
Seminár o histórii Malaciek zrejme už
svojím názvom oslovil návštevníkov viac,
a tak možno povedať, že miestnosť praskala vo švíkoch, vzduch bol vydýchaný, až
kým pracovníci inkubátora nezasiahli, nezapli klimatizáciu a nepriniesli ďalšie stoličky. Prednášali odborníci nielen zo Záhorského múzea v Skalici a zo Štátneho
archívu, ale aj našinci – Mgr. P. Vrablec
MALACKÝ HLAS
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a Mgr. M. Havlík, jeden z autorov novej
publikácie o histórii nášho mesta S. Bellan
a o dianí v súčasnosti, ktorým tiež tvoríme
históriu, aj primátor mesta RNDr. J. Ondrejka. Poslucháči si odniesli poznatky na
príklad o tom, že územie, na ktorom sa

rozprestiera naše mesto, je kontinuitne
osídľované už od praveku. Existujú seriózne archeologické výskumy, ale aj náhodne nájdené dôkazy ľudskej existencie
a činnosti v tejto lokalite. V roku 1902 sa
v malackej „cihelni“ náhodne našli nádoby z doby veľkomoravskej. Na Vinohrádku
sa zasa pri prácach na vodovode našla neporušená zrubová konštrukcia studne
a v nej najstarší doklad pestovania viniča
na Slovensku – zrniečko viniča.
Tatiana Búbelová

... na príležitostnú obál
ku s predtlačenou známkou s lipovou ratolesťou,
ktorú pri príležitosti osláv
na podnet malackých fila-

telistov a mesta
vydala Slovenská pošta.
Slávnostnej inaugurácie
15. septembra sa v sobášnej sieni MsÚ zúčastnilo
niekoľko desiatok hostí. Ni
kto si nenechal ujsť príleži-

vy“ jedinečnou
len na jeden deň určenou
príležitostnou pečiatkou.
A k tomu poslať priamo
z dejiska osláv cyklopoštou
ďalej.
-lucyFoto: S. Osuský, L. Vidanová

Malacky na dobových fotografiách
Jedno, čo Malačania oceňujú a pozitívne vnímajú, sú reminiscencie v podobe starých fotografií, ktoré sa na verejnosti objavujú čoraz častejšie. Veľkú radosť zberateľom
starých fotografií, ale aj každému, kto vstúpi do budovy podnikateľského inkubátora,
urobí stála výstava dobových fotografií z rozličných období vývoja nášho mesta. Známe, menej známe i celkom neznáme zábery, atraktívne pohľady a miesta, ktoré mnohým zostali už iba v matných spomienkach, sa vyjavia v pamäti a s nimi azda aj nejaké
milé spomienky. Chodby všetkých poschodí inkubátora zdobia veľkoplošné fotografie,
ktoré dávajú na známosť, že ste skutočne v Malackách. Z pozostalosti bývalého mestského kronikára fotografie vybral jeho syn Michal Hallon, ich veľkoplošné spracovanie
a inštaláciu v spolupráci s inkubátorom zabezpečila firma Zullu – výroba reklamy.
				                   Text, foto: -tabu-
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Darček k osemstoročnici - viac ako 8000 km za 80 dní v sedle bicyklov

Najnáročnejšia expedícia naplnená

Tu dnes stojí najväčší inkubátor na Slovensku.

Pamätáte sa?
Na mieste niekdajšej „desaťmiliónovej
jamy“, kde mala stáť pôvodne prístavba
mestského úradu, na ktorú neboli financie, vyrástol v roku 2004 najväčší podnikateľský inkubátor na Slovensku s celkovou
úžitkovou plochou 4770 m2. Vďaka zrealizovanému projektu za 91,2 milióna Sk
z programu PHARE dnes na Bernolákovej
ulici sídli Inkubátor Malacky, nezisková organizácia mesta, ktorej poslaním je vytvoriť vhodné podmienky na začiatok podnikania malých a stredných podnikov. Inkubátor vyrástol za 9 mesiacov, je doteraz

jediným na Slovensku, ktorý sa ako inkubátor aj projektoval a je schopný samofinancovania.
Podľa štatistiky z júla tohto roka tu
nájdete 54 podnikateľských subjektov,
z toho 32 inkubátorových (firiem začínajúcich podnikateľov) a 22 komerčných.
Zamestnanie v nich našlo 141 ľudí.
V priestoroch inkubátora sídli aj tu
risticko-informačná kancelária mesta.
Ide o ďalší úspešný projekt mesta
s oprávnenými nákladmi 0,6 milióna Sk.
-lucy-, foto: archív

„Čierny Peter” za plotom

Jeden z najkrajších zážitkov, aké štvorica zažila. Fotografia vznikla na najzápadnejšom mieste Írska – na ostrove, ktorý všetci volajú
„Prsty“. Juhozápad Írska totiž tvorí päť polostrovov s najsevernejším Dingle. Na foto zľava: Peter Patsch, Branislav Sýkora, Rado Belšák (Malačan, ktorý členov expedície päť dní sprevádzal), Ľuboš Horňák a Jozef Bocko.

Konečne doma – takto sa 8. septembra
predpoludním ohlásil redakcii predseda
SCK Záhorák a vedúci cykloexpedície Slovakia – British Islands Tour 2006 Peter
Patsch. Ešte nad rámec plánu štvorica –
Peter Patsch (54), Branislav Sýkora (47), Jozef Bocko (33) a Ľuboš Horňák (30), v stanovenom čase od 19. 6. do 8. 9. zdolala za
80 dní 8200 km po Británii a jej ostrovoch,
po Škótsku, Severnom Írsku, Írsku a Walese. Z bicyklov definitívne zosadli vo východzom mestečku Hagenah pri Hamburgu
v Nemecku, odkiaľ pricestovali autom.
O tom, že išlo podľa Petra Patscha o jeho
najnáročnejšiu túru, svedčí skutočnosť,
že sa dobrodruhovia vrátili spolu o 66 kg
ľahší. O ďalších NAJ rozprávame s P. Pa
tschom.
Najnáročnejšia cykloexpedícia
Určite táto. S Braňom sme zvládli v roku 2001 Tunisko, v roku 2002 sme šesť mesiacov išli do Japonska, v roku 2004 sme
prešli Island a Škandináviu. Vtedy to bolo
5 000 km za 60 dní a teraz 8000 km za 80
dní. Tých tritisíc kilometrov navyše sťažili
zlé cesty a značenia.

Časť pozemku zostala ležať „úhorom“. Financie na zastavanie celej plochy neboli. Čo tu
vyrastie, dnes nikto netuší, rovnako ako to, komu prejde pozemok pod správu.

V roku 1997 vykopali základy budovy, ktorá bola odovzdaná do
užívania Okresnému úradu v Malackách 5. decembra 1999. Súčasne využívaná administratívna budova je dnes v podielovej správe
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Malackách a Katastrálneho úradu v Bratislave, Správa katastra Malacky. Opýtali sme
sa riaditeľky UPSVaR Ing. Márie
Biksadskej, či nemá novšie informácie ohľadom doriešenia „okrasy
mesta“ hneď v hlavnom ťahu smerom na Brno.
„ÚPSVaR v Malackách sa stal správcom budovy bývalého okresného úradu
delimitáciou v roku 2004. Predmetom
delimitácie nebol vedľajší pozemok s nedokončenou časťou budovy. Ani mňa
osobne stav neteší. Negatívne ovplyvňuje aj meno nášho úradu, keďže si tento pozemok ľudia s úradom práce ako
správcom vedľajšej administratívnej budovy spájajú. Dostavbu budovy by sme
uvítali, nie sme však vlastníkmi nevyužitého pozemku, ten patrí krajskému úradu.“



Podľa zainteresovaných bude nutné
tlačiť do definitívneho vyriešenia situácie vlastníka. Kto im bude, je otázne.
Krajské úrady sa majú rušiť a ich agenda
prejde delimitáciou zrejme na vyššie
územné celky (VÚC).
Najnovšie prinášajú médiá správy, že
prvý január 2007 je dátum, kedy by
mohli prevziať právomoc krajských úradov a krajských školských úradov VÚCky, v malackom prípade Bratislavský samosprávny kraj. Už v minulom čísle Malackého hlasu sme však informovali, že
primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský
chce postaviť hlavné mesto na úroveň
samosprávneho kraja. Predpokladá sa,
že okresy Malacky, Pezinok a Senec skon
čia pod Trnavou. (Na to, či s tým súhlasia,
sa ich zatiaľ nikto nepýtal.)
Samé špekulácie. Ako súvisia s malým kúskom pozemku v Malackách?
S neustálymi a pre bežného smrteľníka
chaotickými zmenami vo verejnej správe koluje z rúčky do rúčky aj majetok
úradov. Karty sú teda stále otvorené.
Najnovšie zrejme v roku 2007 sa verejnosť dozvie, komu zostane v rukách
„Čierny Peter“ za plotom.
Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Najpríjemnejší zážitok
Každé stretnutie s vľúdnymi ľuďmi.
V Škótsku sme si išli nabrať vodu k jednej
rodinke a zrazu mi domáca strčila do ruky
štyri lyžice s otázkou, budete aj polievku,
však? K tomu sa ešte pridalo výborné lečo
a dlhý priateľský rozhovor do noci.
Najhoršie cesty so šoférmi
V Írsku – tu sú cesty úzke, rozbité, so
zlým povrchom asfaltu. Nepríjemní sú aj
šoféri na cestách, takmer sme sa raz nevyhli zrážke. Íri majú aj zle vyznačené pamiatky,

všetko sme museli hľadať. Neradi tu vraj vidia turistov a asi to je pravda.
Najnepríjemnejšie prekvapenie
Najviac sme sa tešili na Moherské útesy,
nakoniec boli v rekonštrukcii. Všetko bolo
oplotené, stavali tu vyhliadkový tunel. Prekážalo nám i množstvo autobusov plných
turistov.
Najťažšia fáza expedície
Dojazd. Aby sme dodržali náročný harmonogram a určený termín návratu, 6. 9.
sme prešli na bicykli posledných 218 km.
Z Brém nám na miesto zostávalo asi 75 km,
stmievalo sa a chceli sme to „dotiahnuť“.
Nemohli sme nájsť cestu, po ktorej by mohli ísť cyklisti. Nakoniec sa to podarilo a s úľavou sme sa dostali až do cieľa. Určite sme
vtedy načreli na dno svojich fyzických i psychických síl. Odtiaľ nás už čakala cesta autom na Slovensko. Premávka bola hustá,
počasie zlé, ale zvládli sme to.
Najčastejšia strava
Ryža, cestoviny, fazule, tuniak, sardinky, chlieb (zlý toustový), maslo, čokoláda
a keksy na energiu. Na pitie – čaj a voda.
Sem-tam sme si prilepšili pivom. Okrem
hľadania cieľov vytýčených trás sme totiž
strácali čas aj dobíjaním batérií (nielen
svojich), ale aj fotoaparátov, mobilov...
a vtedy sme zablúdili tak na dve hodinky
do podnikov.
Najčastejšia „nocľaháreň“
V stanoch na pasienkoch. Každý mal
svoj stan, kde mal súkromie, kde mohol komunikovať s rodinou sms-kou... Určite by
vznikla ešte väčšia ponorková choroba, keď
by sme boli aj večer všetci štyria spolu.

Neočakávaná technická štatistika
Ľuboš mál jedenásť defektov, ja sedem,
Braňo päť a Jožko tri. Zničili sme plášte na
plátno. Braňo a ja sme ich úplne museli vymeniť za nové, lebo boli deravé od skla a tŕňov, až sa cez ne svietilo. Kvôli členitosti terénu sa veľa brzdilo, takže sme menili poniektorí až tri páry brzdových gumičiek.
Osobne som zničil ložisko na zadnom kolese. Váha našich batožín u každého bola do
65 kg. Neubúdalo z nej ani vtedy, keď sme
niečo zjedli, lebo sme ju doplnili propagačnými materiálmi. Napodiv bicykle DEMA
výborne držali.
Zdravie – nezdravie
Našťastie sme sa v zdraví vrátili. Len Braňo bol takmer dva dni v nemocnici, pretože bol dehydrovaný. Za Nottinghamom
v Anglicku. Ľubo mal žalúdočné problémy.
Na začiatku nechýbali klasické svalovice,
ale našťastie nikdy nič vážnejšie. Keď sme v
zlom počasí, fujavici a daždi vystúpili na
najvyššiu horu Británie Ben Nevis (1344 m
n. m.), dostali sme poriadnu svalovicu na
tie svaly, ktoré človek nepoužíva pri bicyklovaní, ale pri výstupe. To nám iste utkvie
v pamäti.
Počasie – nepočasie
Vyšlo nám nad očakávanie. Málokedy
pršalo. Väčšinou len v noci a ráno o deviatej, keď sme vyrážali na cesty, vykuklo slnko, hoci len spod mrakov.
To je len zlomok skúseností našich cyklodobrodruhov. O svojich zážitkoch by vedeli rozprávať celé hodiny. Pre všetkých,
ktorí majú záujem dozvedieť sa viac, máme
dobrú správu. Chystajú výstavu fotografií
spojenú s besedou. Avízo získate včas.
LUCIA VIDANOVÁ, foto: archív SCK

Lepšie uplatnenie pre zdravotne postihnutých
Vyše dva milióny korún sa podarilo získať Okresnému centru Slovenského zväzu telesne postihnutých v Malackách
z Európskeho sociálneho fondu na projekt s názvom Predchádzanie sociálnemu vylúčeniu zvýšením potenciálu
jednotlivcov pre trh práce.
Ide v ňom o zlepšenie uplatnenia tých skupín, ktoré sú pre svoj
zdravotný hendikep z pohľadu zamestnanosti znevýhodnené,
a teda ohrozené sociálnym vylúčením. Nenávratný príspevok,
ktorý spomenuté občianske združenie vďaka premyslenému
a užitočnému projektu získalo, jeho garanti použijú na vzdelávanie zdravotne postihnutých spoluobčanov v informačných technológiách, v oblasti získavania jazykových zručností a komunikácie v nemeckom jazyku a nezabúda sa ani na užitočné minimum
samozamestnávateľa. Pozornosť sa pritom sústredí na právne,
ekonomické, marketingové a psychologické minimum, čo má priniesť ovocie napríklad aj v schopnosti nájsť a vypracovať si perspektívny podnikateľský zámer.
Celý projekt potrvá 15 mesiacov. Počas tohto obdobia sa

uskutočnia tri trojmesačné komplexné kurzy, ktoré zabezpečia
lepšie šancu na zamestnanie vždy dvadsiatim absolventom.
Účastníci kurzov, z ktorých prvý bol slávnostne otvorený 5. septembra, budú dochádzať do Malaciek trikrát do týždňa na semináre, pričom zo získaných financií im organizátori uhradia cestovné i stravu. Treba pripomenúť aj to, že záujemcovia nemusia byť
výlučne z mesta Malacky. Šancu majú ľudia z celého okresu. Po
celý čas trvania projektu bude otvorená kontaktná kancelária
v priestoroch Centra voľného času v Malackách (každý utorok,
stredu a štvrtok od 9.00 do 13.00 h). Telesne postihnutí alebo ich
rodinní príslušníci tam získajú cenné informácie a budúci frekventanti sa môžu prihlásiť aj do nasledujúcich dvoch kurzov. Keďže
zdravotne postihnutí občania nemusia byť vedení na úrade práce,
ich evidencia je sťažená. Tu sa im však núka šanca bezplatne získať
vzdelanie a potrebné zručnosti pre budúci kvalitnejší život.
Tatiana Búbelová

Projekt je
financovaný
MALACKÝ HLAS
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Špeciálna príloha k 800. výročiu Malaciek vydaná s podporou sponzorov

malackyhlas@malacky.sk • www.malackyhlas.sk

Slávnostné zhromaždenie
15. septembra
– dôstojný začiatok osláv
Dokončenie z . strany
Fanfáry a veľa milých slov...
Začiatok slávnosti bol impozantný.
O 14.00 h pri prvých tónoch otextovanej
verzie znelky mesta celé zhromaždenie
povstalo. Nasledovala živá fanfára v podaní profesionálnych hudobníkov a pri jej
zvukoch do miestnosti spolu s primátorom mesta RNDr. Jozefom Ondrejkom so
všetkou dôstojnosťou vošli hostia najvá
ženejší – riaditeľ sekretariátu prezidenta
SR RSDr. M. Parkányi a podpredsedníčka
Bratislavského samosprávneho kraja a eu

Hostia sa po slávnosti odobrali do farského kostola a tam sa zahĺbili do tónov väčšinou
sakrálnej hudby v podaní speváckeho zboru Lúčnica. Koncert toto významné teleso venovalo mestu, tohtoročnému 250. výročiu narodenia W. A. Mozarta a zároveň Sviatku
Sedembolestnej Panny Márie.

svojich potomkov písomné svedectvá
o tom, ako sme v tento výnimočný deň
stavali mosty pre budúcnosť.

Riaditeľ základnej školy v poľskom Žnine Jerzy Krynicki zaspomínal na začiatky kontaktov s Malackami, ktoré písali malí futbalisti na pravidelných výmenných stretnutiach.
Nezabudol sa poďakovať za štedrú pohostinnosť Malačanov a vynikajúcu starostlivosť
o chlapcov, z ktorých najmladší často mávali iba 6 rokov.

roposlankyňa Monika Flašíková-Beňová,
ktorá bola za predsedníckym stolom jedinou ženskou ozdobou.
V úvodnom príhovore primátor
všetkých privítal a o. i. povedal:
„V mene všetkých súčasníkov
z Malaciek ďakujem našim pred
kom za všetko dobré a múdre,
čo nám zanechali... Vítam vás vo
svojom rodnom meste – v Malac
kách. Je to mesto, ktoré prirástlo
k srdcu aj uhorskému palatínovi
grófovi Pavlovi Pálfimu tak, že po
smrti mu ho venoval a nabalza
mované spočinulo v spoločnej ro
dovej hrobke pod františkánskym
kláštorom. Verím, že aj vy sa u nás
budete cítiť dobre.“
Prezident ohlásil
skorú návštevu
Vzápätí nasledovalo posolstvo prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorý bol
práve na stretnutí prezidentov krajín V4,
a preto malackú slávu musel oželieť. Okrem blahoželaní a milých slov v jeho liste,
ktorý M. Párkányi osobne odovzdal do
rúk primátora,   zaznel aj prísľub skorej
návštevy Malaciek, na ktorú sa pán prezident vraj veľmi teší. A potom odznelo
mnoho krásnych slov a príhovorov zahraničných hostí.
MALACKÝ HLAS
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Krstilo sa šošovicou
Dôležitou súčasťou slávnosti bol krst
novej publikácie o 800-ročnej histórii
nášho mesta z dielne S. Bellana, J. Jurkoviča a V. Šípa. „Krstím túto knihu šošovicou, pradávnym symbolom Malaciek,“
odznelo pred tým, ako sa z hlineného
džbána šošovička rozsypala po skvoste,
ktorý sa ako darček mesta občanom má

dostať do každej malackej domácnosti
zdarma. Potom už len zápis do Pamätnej
knihy mesta, aby sme aj my zachovali pre

dostať pozvánku na oslavy malackej
osemstoročnice, no osud kruto zasiahol
a už nestihol do Malaciek prísť.
T. Búbelová
Foto: S. Osuský

Kompas priateľstva odhalený
bez Josefa Planého
Bodku za celým ceremoniálom uro
bilo odhalenie kompasu priateľstva pred
úradom MsÚ. „Stĺp, ktorý vidíte, sme nazvali Kompasom priateľstva. Jeho dnešným odhalením chceme dať na známosť,
že jeho smerovky ukazujú na miesta,
kde máme najlepších zahraničných priateľov. Tento kompas bude od dnešného
dňa posielať Malačanov tam, kde sme
zasiali semienka priateľstva,“ povedal pri
mátor Jozef Ondrejka, no ešte predtým
všetkých požiadal, aby si  spolu s ním minútou ticha uctili pamiatku jedného
z týchto priateľov – Ing. Josefa Planého
z Veselí nad Moravou, ktorý ešte stihol

Viera Nádejková

Môjmu mestu
Svoje mesto v srdci nosím,
znie v ňom pieseň domova.
Požehnaj ho, Pane, prosím,
požehnaj môj rodný kraj!
Nech druh druha láskou hostí,
lásku na stôl prestiera!
Osemsto rôčkov v sebe nosíš,
osemsto rôčkov ďalekých.
Rozkvitalo si za čias dávnych,
rozkvitaj nám naveky.
Ako kvet si moje mesto,
ako kvet krásny voňavý.
Vo dne v noci dýchaš láskou,
láskou mne drahých.
Kolískou si môjho žitia,
dom, v ktorom prebývam.
Nech každý z nás dobro skýta
a hosťa chlebom víta.



OSEMSTOROČNÉ MALACKY

Vstúpili sme do celomestskej hry na minulosť

Jozef Ondrejka,
primátor:

16. 9. – Malacký historický
deň – v dobrej nálade
sme bojovali s počasím
Program osemstoročných osláv mesta
vrcholil v sobotu 16. septembra. Od rána začali na výlet do minulosti Malačanov pozývať aj dve krojované ženičky
Jozefka a Bjetka.

Helena Hefková (58), dôchodkyňa
s vnučkou Dominikou (10) a jej kamarátkou Kristínkou (9)
„Pekné to tu je. Najviac som sa tešila na historický sprievod a akt
odovzdania listiny kráľa Ondreja II. nášmu primátorovi. Čakali
sme pri kaštieli, kým sprievod dorazí a bolo to trochu zdĺhavé. A
keď účinkujúcich obkolesili ľudia, nebolo nič vidieť. Deti sa naj
viac tešili na koníky, divadielka a večer na ohňovú šou s tanečni
cami. Takéto akcie by sa mohli robiť častejšie.

Katarína Habová (36), učiteľka ZŠ
s dcérou Pavlínkou (11) a synom Martinkom (5)
(po výbuchu nespútanej radosti)
„Fantastický deň. Vonku je príjemne (v čase, keď ešte nepršalo),
postretali sme veľa ľudí. Klobúk dolu pred organizátormi. Čo sa
nám tu páči? Historické remeslá v takomto rozsahu sú tu prvý
krát. Tešili sme sa na Divadlo na hambálku a na atrakcie pre deti.
Ako učiteľka to hodnotím na jednotku s hviezdičkou.“

– Pámbudaj zdravjá, Jozefko!
– Aj tebje, miuá Bjetko, to sme sa ale zobu
dzili do pjekného dňa. Šak aby aj suníčko sví
cilo krajší než inokedy. Dneska dondú ten pán
urodzený – král Ondrej II.
– Já nuž, Jozefko, nevím, či je to po kostel
nem porádku. Ludé ríkajú, že sa nás pán král
scú zbavit. Nevím, či im náš posušný a oddaný
záhorácký lud neni dost dobrý, ket nás scú vo
lakomu dat.
– Bjetko moja zuatá, ale co nám inšího
ostává? Mosíme temu našému miloscivému

Ondrejovi vjerit. Šak on to isce dobre míní –
moseu by byt na huavu paduý, keby si púščau
královský majetek bohu dýmem.
– Bubeník bubnovau, že nás dostane jakýsi
gróf Alexandr Pázmány–to teda vúbec v ušoch
nezní po našinsky. A keby mjeu dostat enem
nás! Ale aj Štvrtek, Láb a čert ví koho ešče.
– Ceuú Plaveč, ženo moja! Konc ceuú. Mo
síme im enem vjerit, že nám to dobro donese.
Enemže to budú mocit povidat až naše dzeci
a naších dzecí dzeci, Bjetko miuá! Dzime si my
pjekne obrídzit hyd a vyzametat pred domka
ma.
– Pot vyoblékáme sa a pújdeme pánú uro
dzených privítat!
(A veru sa vyobliekalo spolu s nimi aj niekoľko stoviek Malačanov – Záhorákov z okolia.)
– Husľový virtuóz Peter
Uličný na balkóne rozhecoval dav aj originálnym prevedením Macejka niekoľko
minút pred záverečným ohňostrojom, ktorý osvietil
oblohu nad staručkými
osemstoročnými Malackami krátko pred polnocou.

Padol slovenský rekord
– 800 rozdaných
„pocherajú“

Giuseppe Sicolo (60),
senior zo švajčiarskeho mestečka Aaron
„Som veľmi prekvapený, koľko sa tu zišlo ľudí. Teším sa, že tu mô
žem byť. Je to super. Takéto úžasné folklórne slávnosti som ešte
nevidel. Chválim, že sa ľudia spojili a vytvorili takúto hodnotnú
zábavu pre všetkých. Skutočne vynikajúci sú herci Divadla na
hambálku. Už som ich mal možnosť vidieť hrať aj v divadle. Kedy
koľvek budem môcť, rád prídem do Malaciek opäť. Nech žijú
v tomto meste stále takí priateľskí ľudia.“

Rudolf Masarovič (67), senior predávajúci v stánku
„Už dvanásť rokov chodím po jarmokoch a slávnostiach, kde pre
dávam olejomaľby. Pre dvoma týždňami som bol na Bratislav
ských korunovačných slávnostiach, myslím, že organizácia bola
porovnateľná s malackými. Bola tu ozaj zábava. Páči sa mi toto
prostredie, určite sem prídem maľovať. Krásny park, bol som tu
pred pár rokmi a veľa sa tu za ten čas urobilo. Malacky sú na dob
rej ceste a ako stolný tenista prajem, aby sa okrem iného darilo aj
malackým športovcom.“

Malacký historický deň je zapísaný aj
v Knihe slovenských rekordov. Prekonali
sme rekord v počte napečených, prinesených a rozdaných koláčov na jednom mieste.
Natália Murat-Oravcová, komisárka, skonštatovala, že vajnorský rekord 720 koláčov
Malačania posunuli na rovných 800 (iné číslo
nebolo ani vhodnejšie): „Bolo to fajn. Koláče
pieklo asi tridsať ženičiek zo združenia Viktória, klubu dôchodcov, Jednoty dôchodcov
Slovenska a Zlatého veku,“ a s veľkou radosťou odovzdala certifikát primátorovi J. Ondrejkovi.

Pavol Gyurczo z Tostaburu – Tovarišstva starých bojových
umení a remesiel z Bratislavy
„Všetko sa nám od rána kazilo. Najskôr do nás narazil kamión,
keď sme viezli kone s rekvizitami, potom nás vystrašilo počasie
a mali sme i obavy z toho, ako nás „paštekárov“ prijme záhorácke
publikum, keďže sme tu boli po prvýkrát. Všetko však dopadlo
nad očakávania. Celé naše tovarišstvo bolo prekvapené vrúcnos
ťou publika. Po jednom vystúpení ku mne prišla staršia pani a vy
objímala ma, že to bolo skvelé. To som ešte nezažil.
Divák pochopí, čo je pripravené a čo nie... Nedá sa oklamať.
Malačanom by som zaželal, aby boli stále takí spontánni, akí sú.
Záhorie je také naše malé Taliansko. A Záhoráci sú živí. Nech sa tu
ľuďom žije minimálne ďalších 800 rokov dobre a bez svárov
a nech si zachovajú svoje tradície.“



Zuzana (42) a Miroslav (41) Lepišovci,
učiteľka a technik, s priateľmi:
„Veľká vďaka všetkým, ktorí oslavy osemstého výročia pripravo
vali. Sme hrdí na to, že máme takých šikovných ľudí, ktorí dokážu
dať život v Malackách do pohybu. Bola to úžasná udalosť. Všetko
bolo výborne pripravené. Oceňujeme aj opätovné programové
vstupy, kde si každý mohol nájsť svoje. Nielen my Malačania sme
sa spolu s ostatnými dokázali stretnúť a spoločne prežiť niečo veľ
mi pozitívne. Na budúci rok by mohli byť oslavy 801. výročia prvej
písomnej zmienky o Malackách, aby sme opäť cítili tlkot srdca
veľkej mestskej rodiny – mesta a ľudí v ňom.“

„Nech nikto nič nekritizuje, každý si
tu mohol prísť na svoje.“
•••
„Bolo to nádherné. Krásny zážitok.“
•••
„Niektoré maličkosti sa mohli dotiahnuť, ale ak zoberiem oslavy ako
celok, niet im čo vytknúť.“
•••
„Do Malaciek sa radi vraciame a tešíme sa spolu s mestom a všetkými
ľuďmi v ňom. A už aj na historickú publikáciu, aby sme dokonalejšie spoznali
dejiny mestečka Maliscapotoca.“
•••
„Tuším, každú chvíľu pošlete niekoho tam hore „uplatiť“ sv. Petra, aby počasie vydržalo.“
•••
„Hneď po oslavách – v nedeľu mohlo mesto zorganizovať brigádu a pomohli by sme vyčistiť Zámocký park,
veď je to naša oáza pokoja a symbol
oslavných stretnutí.“

– Najväčším ťahákom na tribúne pri futbalovom ihrisku bolo vystúpenie Jožka Černého
a jeho cimbalovej muziky. „I keď začalo pršať, ľudia pod dáždnikmi spievali a tancovali,“ nadšene sa vyjadrila Jitka Menšíková z partnerského mesta Veselí nad Moravou
k otázke, akú spomienku si z Malaciek odnesie.

Už krátko po 10.00 h, čo otvorili stánky
MsÚ a príležitostnú poštovú priehradku
Slovenskej pošty, sa rozkrútil pečiatkový
kolotoč. Na dračku išli príležitostné obálky s natlačenou známkou, pohľadnice
mesta, korešpondenčné lístky so Svätými
schodmi (darčekom od malackých filatelistov). Buch sem, buch tam! Príležitostná
pečiatka, logo mesta aj pečiatka cyklopošty či logo SCK Záhorák, veď vďaka jeho
členom sa pozdravy už v deň osláv rozleteli do sveta. O malacké príležitostné denáre za 60 Sk bol tiež obrovský záujem.
Kto si ich nestihol zadovážiť, môže tak
urobiť v TIK-u alebo na MsÚ v klientskej
kancelárii.

Na slávnostnej svätej omši
17. septembra

Andrea Bolgáčová (18),
študentka z Bratislavy
„Veľmi sa mi tu páči. Hlavne organizácia.
Dotiahnuté sú detaily, všetko je prispô
sobené historickému jubileu. Moderátori
sú v dobových kostýmoch, účinkujúci rov
nako kopírujú jednotlivé dejinné udalosti
a k tomu sú programové vstupy „zasade
né“ do tohto krásneho prostredia parku.
Som zaťažená na šermiarov, tí ma očarili
najviac. Želám Malackám, aby prekvitali.“

„Je veľmi veľa ľudí, ktorí si zaslúžia
poďakovanie. Všetci tí, ktorí prispeli
k oslavám nápadmi, organizátorskou
pomocou, sponzorstvom, ale aj každý
jeden z aktívnych návštevníkov osláv,
ktorému nebolo výročie mesta ľahos
tajné, práve naopak. Vážim si, že toľko
ľudí s nami vstúpilo do historickej hry
na minulosť a radovalo sa spolu s mes
tom.“
Aj keď už je po všetkom, neprináleží
mi hodnotiť priebeh osláv. Podstatné
sú reakcie všetkých, ktorí boli v Zámoc
kom parku našimi hosťami. Myslím si,
že sme si jubileum mesta uctili dôstoj
ne so všetkou vážnosťou. Buďme vďač
ní za to, že žijeme v tejto dobe a mohli
sme vzdať hold osemstoročnej písanej
histórii nášho mesta. V mene všetkých
súčasníkov ďakujme našim predkom
za všetko dobré a múdre, čo nám zane
chali. Poučme sa z chýb minulosti, na
plno žime prítomnosť, no hľaďme aj do
budúcnosti. Tú spolu vytvárame svojou
každodennou poctivou prácou a dúfaj
me, že raz nám za ňu naši potomkovia
poďakujú.“

Odpočuté
reakcie

vdp. Raimund Temel,
duchovný z rakúskeho Eisenstadtu a kronikár z Marcheggu
„Vaše mesto môže byť hrdé na toto jubileum. Tak ako má každý svoje
meno, aj ono dostalo svoje pred osemsto rokmi. Marchegg a Malac
ky majú veľa spoločného – začínajú na Ma... a sú nositeľmi dejín
kresťanstva. Malacky sú síce od Marcheggu staršie a múdrejšie i väč
šie. Nech im táto chuť k rastu a rozvoju ostáva. Privolávam vám Bo
žie požehnanie.“

Zmena programu.
Nadšený dav asi tridsiatky Malačanov
vybehol po vystúpení skupiny Brooklyn
po 20.00 h na tribúnu na škvarovom ihrisku, ohlásil sa ako skupina „zmena
programu“ a vyzval všetkých na zaspievanie Macejka. „Však sme Malačania,
Záhoráci a oslavujme výročie mesta.“

vdp. Michal Pokopec, miestny dekan
„Omša by mala byť duchovným zavŕšením osláv. Ďakujem otcovi
mesta, že sa podarilo zorganizovať takéto dôstojné oslavy osemsto
ročnej písanej histórie mesta. Berme dejiny ako celok a ďakujme za
všetko to dobro, ktoré sme po stáročia nazhromaždili. Ďakujem spe
vákom Vox humana a vám všetkým. Požehnávam mestu, nech s Bo
žou pomocou rozkvitá do krásy.“

Texty:
Lucia Vidanová a v záhoráčtine
Tatiana Búbelová
Foto:
Stanislav Osuský a Lucia Vidanová
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ČNÉ MALACKY

Jozef Ondrejka,
primátor:

„Je veľmi veľa ľudí, ktorí si zaslúžia
poďakovanie. Všetci tí, ktorí prispeli
k oslavám nápadmi, organizátorskou
pomocou, sponzorstvom, ale aj každý
jeden z aktívnych návštevníkov osláv,
ktorému nebolo výročie mesta ľahos
tajné, práve naopak. Vážim si, že toľko
ľudí s nami vstúpilo do historickej hry
na minulosť a radovalo sa spolu s mes
tom.“
Aj keď už je po všetkom, neprináleží
mi hodnotiť priebeh osláv. Podstatné
sú reakcie všetkých, ktorí boli v Zámoc
kom parku našimi hosťami. Myslím si,
že sme si jubileum mesta uctili dôstoj
ne so všetkou vážnosťou. Buďme vďač
ní za to, že žijeme v tejto dobe a mohli
sme vzdať hold osemstoročnej písanej
histórii nášho mesta. V mene všetkých
súčasníkov ďakujme našim predkom
za všetko dobré a múdre, čo nám zane
chali. Poučme sa z chýb minulosti, na
plno žime prítomnosť, no hľaďme aj do
budúcnosti. Tú spolu vytvárame svojou
každodennou poctivou prácou a dúfaj
me, že raz nám za ňu naši potomkovia
poďakujú.“

– Husľový virtuóz Peter
Uličný na balkóne rozhecoval dav aj originálnym prevedením Macejka niekoľko
minút pred záverečným ohňostrojom, ktorý osvietil
oblohu nad staručkými
osemstoročnými Malackami krátko pred polnocou.

Odpočuté
reakcie
„Nech nikto nič nekritizuje, každý si
tu mohol prísť na svoje.“
•••
„Bolo to nádherné. Krásny zážitok.“
•••
„Niektoré maličkosti sa mohli do
tiahnuť, ale ak zoberiem oslavy ako
celok, niet im čo vytknúť.“
•••
„Do Malaciek sa radi vraciame a te
šíme sa spolu s mestom a všetkými
ľuďmi v ňom. A už aj na historickú pub
likáciu, aby sme dokonalejšie spoznali
dejiny mestečka Maliscapotoca.“
•••
„Tuším, každú chvíľu pošlete nieko
ho tam hore „uplatiť“ sv. Petra, aby po
časie vydržalo.“
•••
„Hneď po oslavách – v nedeľu moh
lo mesto zorganizovať brigádu a po
mohli by sme vyčistiť Zámocký park,
veď je to naša oáza pokoja a symbol
oslavných stretnutí.“

– Najväčším ťahákom na tribúne pri futbalovom ihrisku bolo vystúpenie Jožka Černého
a jeho cimbalovej muziky. „I keď začalo pršať, ľudia pod dáždnikmi spievali a tancovali,“ nadšene sa vyjadrila Jitka Menšíková z partnerského mesta Veselí nad Moravou
k otázke, akú spomienku si z Malaciek odnesie.

Už krátko po 10.00 h, čo otvorili stánky
MsÚ a príležitostnú poštovú priehradku
Slovenskej pošty, sa rozkrútil pečiatkový
kolotoč. Na dračku išli príležitostné obálky s natlačenou známkou, pohľadnice
mesta, korešpondenčné lístky so Svätými
schodmi (darčekom od malackých filatelistov). Buch sem, buch tam! Príležitostná
pečiatka, logo mesta aj pečiatka cyklopošty či logo SCK Záhorák, veď vďaka jeho
členom sa pozdravy už v deň osláv rozleteli do sveta. O malacké príležitostné denáre za 60 Sk bol tiež obrovský záujem.
Kto si ich nestihol zadovážiť, môže tak
urobiť v TIK-u alebo na MsÚ v klientskej
kancelárii.
Zmena programu.
Nadšený dav asi tridsiatky Malačanov
vybehol po vystúpení skupiny Brooklyn
po 20.00 h na tribúnu na škvarovom ihrisku, ohlásil sa ako skupina „zmena
programu“ a vyzval všetkých na zaspievanie Macejka. „Však sme Malačania,
Záhoráci a oslavujme výročie mesta.“

Texty:
Lucia Vidanová a v záhoráčtine
Tatiana Búbelová
Foto:
Stanislav Osuský a Lucia Vidanová
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PUBLICISTIKA

Predsednícka premiéra
Spisovateľom – básnikom nie je na
plný úväzok, má svoje zamestnanie
a popritom píše. Jeho poézia je našincom blízka. Písaná prostonárodne – po záhorácky, ako sa na „rodu
verného” Jakubovčana patrí. Po Hakáčovom víne v nej voľne pokračuje
aj Hakáčovými husľami s dvoma tisíckami veršovaniek. A najnovšie
mu po 25 rokoch vychádza v detskej
tvorbe jeho Alenka v krajine bodliakov. Obásnil v nej ilustrácie svojej
34-ročnej prvorodenej mentálne
postihnutej dcéry Alenky. Otec šiestich detí priznáva, že má zlú pamäť
na mená, no napriek tomu šéfuje
záhoráckej tajnej službe Si aj nej si.
A predsedal aj tohtoročnému Malackému brku. Humorista, recesista, spi
sovateľ, básnik – Jozef Moravčík-Jakubovec (na fotografii).
Spoločná fotografia mladých literárnych talentov

Malacké brko s pečaťou
osemstoročnice

Dokončenie z . strany
mladých ľudí tvoriť v záhoráckom ná
rečí.
Prezentácia víťazných prác v podaní
herca Alfréda Swana podčiarkla zvyšu
júcu sa úroveň súťaže. Riaditeľka Gymnázia na Ul. 1. mája RNDr. Elena Krajčí
rová vyjadrila potešenie zo skutočnosti, že mesto podporuje pôvodnú literárnu tvorbu mladých ľudí; Mgr. Marta

Šimková, riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského, poďakovala učiteľkám
slovenčiny za prácu s talentmi.
Študenti, ktorí majú vzťah k brku
alias peru, dostali ponuku spolupracovať aj na vydávaní nášho dvojtýždenníka. Súčasťou podujatia bola totiž vernisáž výstavy k 15. výročiu založenia Malackého hlasu. Reportážne fotografie,
známi ľudia ponorení do čítania, snímky

Víťazka I. kategórie – próza s témou

Môj svet

Tamara Šefčovičová

Gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách

Posledný obraz pred smrťou
alebo Barborin portrét  
(úryvok z poviedky)
Keď som večer prišla domov, zamkla som sa v izbe a ľahla som si na posteľ. Do rúk som
si zobrala malé zrkadlo a snažila som sa nakresliť samu seba. Dokázala som nakresliť moju podobu, ale nedokázala som v tom obraze prebudiť žiadny môj pocit alebo myšlienku.
Bolo to pre mňa zložité. Pozerala som sa na svoj obraz v zrkadle. Áno, bola som to ja, ale
dokáže niekto vidieť moje pocity? Alebo zachytiť moju myšlienku? Každý z nás je jedno
veľké zrkadlo, ale kto ho dokáže rozbiť a dostať sa dovnútra? Dá sa to vôbec? S týmito
myšlienkami som zaspala.
Na druhý deň večer som sa morila s biológiou, keď vtom niekto zazvonil. „Nika, choď
otvoriť!“ nervózne som zakričala na sestru. Počula som, ako sa otvorili dvere a zrazu na
mňa zakričal otec. Prekvapene som prišla do obývačky a neverila som vlastným očiam.
Bol tam Ján a sedel v našom kresle.
„Barbora, pozri, kto k nám prišiel! Pán Ján Osuský!“ nadšene zvolala mama.
„Prišiel som poprosiť tvojich rodičov, či by si mi cez leto nemohla pomáhať s domácnosťou. Každé leto sem chodím do domu na pláži a potrebujem tam niekoho, kto by mi
nakúpil a poupratoval,“ povedal pokojným hlasom.
„No vidíš a máš brigádu na leto,“ usmieval sa otec.
„Dobre, ak súhlasíš, môžeš prísť už tento víkend. Prídem po teba autom.“ Ja som len
prikývla a vedela som, že sa mi od tejto chvíle zmenil život.
Čakala som na neho vonku pred panelákom. Nemohla som byť vnútri, bola som príliš
vzrušená. Bolo krásne počasie. Na oblohe nebol ani jeden mráčik a svietilo slnko. Ale ani
toto krásne počasie ma nedokázalo upokojiť. Všade to voňalo a teplý vietor mi odfukoval
vlasy. Na pieskovisku pred panelákom som zbadala dve deti, ako sa hrajú a napĺňajú piesok do formičiek. Z batohu som si vytiahla blok, ceruzku a začala som ich skicovať. Bola
som tak ponorená do práce, že som nepočula auto, ktoré prichádzalo. „Hej, slečna, ideme!“ Hneď ako som začula jeho hlboký hlas, striaslo ma.
„Prepáčte, už idem,“ vyjachtala som a nasadla do auta. Keď sme už sedeli v aute, pomaly zo mňa začala opadávať nervozita. Aj keď sme boli väčšinou ticho, cítila som sa
s ním tak dobre, akoby sme sa poznali už odjakživa.
„Čo si to kreslila pred panelákom?“ spýtal sa ma odrazu.
„Nič, len deti, ktoré sa hrali na pieskovisku.“
„Vieš, hneď, ako som ťa videl stáť pred mojím obrazom, pochopil som, že aj ty musíš
kresliť. Poznám ten pohľad umelca, ktorý skúma dielo iného.“
„Mali ste pravdu, pane, ale....“
„Hovor mi Ján a tykaj mi! Nie som až taký starý!“ povedal a šibalsky sa na mňa usmial.
Hlavou mi prebleslo, že by sa mal usmievať častejšie. Zdalo sa mi, že sa pri jeho úsmeve
všetko naokolo rozžiarilo.



z redakčnej kuchyne i spomienky na zakladateľov časopisu boli hlavnou témou
rozhovorov pri výstavných paneloch.
Dnešný Malacký hlas síce vyzerá inak
ako jeho predchodca písaný strojopisom, ale jeho poslanie zostáva: nosiť
správy o živote mesta na Záhorí do domácností jeho obyvateľov.
- ipo -,
foto: S. Osuský

Víťaz I. kategórie – poézia
s témou

Môj svet
Andrej Teker

Gymnázium sv. Františka Assiského
v Malackách

Už viem
Už viem, že byť s tebou je to, čo chcem.
Smiem?
Dúfam, že áno, chcem zaspávať vedľa teba
večer a budiť sa ráno.
Prosím, povedz mi áno.
A budem šťastný, keď budeš aj ty šťastná,
chcem ti povedať, aká si krásna.
Každá jedna chvíľa s tebou bola pre mňa
slastná.
Už viem, že chcem byť s tebou,
ležať vedľa teba a mať nad hlavou nebo,
je to môj sen, ktorý každý jeden deň
prežívať chcem po tvojom boku.
Chcem sa ťa dotýkať 365 dní v roku.
Chcem hladkať tvoje pery,
že sa mi to podarí, tak tomu verím.
Na tento cieľ pevne mierim.
Už viem, že ťa chcem vidieť sa smiať,
ako dlho sa bude dať, pri tebe stáť.
Chcem ťa chrániť, keď sa budeš báť,
stále sa do tvojich nádherných očí pozerať.
Už viac nechcem byť len hosť.
Chcem vidieť našu spoločnú budúcnosť.
Nikdy ťa nemám dosť,
urobil by som všetko, len aby si mala radosť.
Už viem, že chcem ísť k tebe,
dúfam, že otvoríš mi k sebe dvere.
Si tá, bez ktorej už viac nechcem byť,
si tá, s ktorou by som na opustenom ostrove
mohol žiť.
Už veľmi dobre viem,
že je v tebe niečo, čo milujem.

K predsedníckemu
stolu ste si prizvali dvoch
„poradcov – porotcov”,
ako sa vám spolupracovalo?
„S bratom Štefanom a An
dym Turanom sme sa v ta
kejto váženej úlohe a váž
nom zložení stretli po prvý
raz. Zaujímavá skúsenosť.
Každý hodnotil osve a v zá
vere sme to skĺbili. V niekto
rých prípadoch sme sa vzác
ne zhodli, inde nie. Tak máme z ideálnych
dvanástich ocenených až šestnásť. Ako bás
nika ma potešil počet prihlásených v kate
górii poézia. Mladých v písaní treba podpo

rovať a ich lásku k písanému slovu cibriť. No
nielen k tomu spisovnému.“
Ako to myslíte? Máte snáď návrh na
novú kategóriu?
„Bolo by výborné, ak by sa v osobitnej ka
tegórii vyhodnocovali práce písané v záho
ráčtine. Nech si mladí rodnú reč vyskúšajú
aj v praxi. „Obohacilo by ich to a ludom pri
blížilo pěkné suovo... Záhorácke „hefty“ a prí
behy zo života je dôležité zaznamenávať. Aj
na školách by mali na to klásť väčší dôraz.
Veď ako potom chceme, aby sa z našich detí
stávali lokálpatrioti, keď im už ani „lingišpíl“
nič nehovorí? Vzťah k folklóru a ľudovej tvo
rivosti sa musí pestovať. Veď to je na nás naj
vzácnejšie. Záhorácku hymnu Išeu Macek
so mnou raz spievali aj Mongoli v Ulanba
táre. A k tomu už niet čo dodať.“    
Ak by ste mali na záver vysloviť želanie. Aké by to bolo?
„Nech má všetko rúčku, aby sa bolo za čo
Záhoráci moji
Svoju reč si chráňme
Rukama, nohama
No najvjec papulú
Nemjeu by žáden z nás
Uákat z nevúlú
Najkrajší dycky je
Jazyk svej matere
Do hledá milejší
Nohy si zedere
chytiť. Jeden storočný Jakubovčan raz po
vedal, že rúčku „mosí mjet aj vyprávjaní“. Ne
mala by chýbať ani mestu, ani kultúre.“
LUCIA VIDANOVÁ

Víťazka II. kategórie – próza s témou

Môj svet
Nela Selecká

Gymnázium Ul. 1. mája v Malackách

O ľuďoch, ktorí chodili plakávať
pod vodu, alebo prečo je more slané
Voda, tichý zdroj informácií. Toľko veľa toho vie, a predsa nič nepovie, neprezradí. Ľudia sú prihluchí, aby niečo počuli. Bola, je a aj bude svedkom nie jedného tajomného smútku. Pohlcuje výkriky, uspáva námorníkov, uchováva tajomstvá potopených lodí, krajín i miest. Tu sláva nič neznamená, moc či peniaze taktiež. Tu platia
iné pravidlá. Domov známeho i neznámeho. Iný svet, iné vlnenie, iná forma života.
Teraz tlmila návaly takmer ešte detského žiaľu, objímala zhrbené útle telá. Nevedeli, odkiaľ sú, čo majú robiť, ani prečo prišli na svet. Veď ich tu nechceli. Neboli
odtiaľto, nepatrili sem. Cítili to. Boli ostrovmi v nespočetnom množstve ľudí, s ktorým sa nedalo rozprávať. Hodiny, dni, roky uzavretí sami v sebe, vo väzení, z ktorého nebolo úniku, na duševnej samotke, keď im bolo telo malé a nestačila im Zem.
Tak trochu inde, v inej dimenzii, stali sa pre ostatných tieňmi, ako boli okolití ľudia
tieňmi pre nich. Akoby neexistovali. Nie na Zemi. Nie v tomto čase. Boli iní ako
ostatní. Napriek tomu vždy neľútostne hádzaní do reality podmienkami obyčajných ľudí len preto, že tí tvorili drvivú prevahu. Bolo ich naozaj primálo, aby niečo
zmenili.
Pre nich len nadišiel čas, keď sa ešte iba čudujeme a ničomu nerozumieme. Svetu zabehaných, no nepísaných pravidiel, konaniu chladnej matematiky vypočítavcov, ktorá káže schovať cit, to jediné, čomu sa človek neučí. Stáli na počiatku. Nepripravení a zraniteľní. No len vďaka tomu schopní konať v čistom, nezmanipulovanom a neovplyvnenom presvedčení. V prvom rukopise Biblie. Tej knihe natoľko
záhadnej, ktorej majiteľom je každý, že si ju aj každý vysvetľuje inak a nazdáva sa,
ako jej rozumie, ale to až potom, čo ju prepíše. To ostatní nechápu, ja áno, povie si.
Avšak čím starší sme, tým ľahšie rozumieme veciam špinavým a skazeným než čistým. Akosi sme im už prestali dôverovať. Sú také nepravdepodobné...
Skúsení sa smejú mladým, ich naivite a rozprávkam, pretože v nich stratili vieru.
Ale prečo? Prečo sa o ňu pripravili? Veď je to jediné, čo nás robí lepšími. Viera v niečo viac. Že to, čo robíme, má zmysel, že stojí za to nepodľahnúť lenivej väčšine, aj
keď (alebo práve preto?) cesta, ktorou sa uberá, je ľahšia a zvodnejšia. Konať správne dáva zabrať a nesmierne to unavuje. Možno preto sme stvorili svet, kde sa môže
zdať poctivá práca zbytočná či hlúpa. Možno sme sklamali sami seba a teraz blú
dime.
Ak človeka večne okrádajú a zdierajú, dvakrát si rozmyslí, či takým zostane, keď
sa to nevypláca. Mnohí podľahnú. Prečo? Stratili vieru. Je to však naša slabosť, no
nie ospravedlnenie. Mala by vydržať čosi viac ako nepriaznivú zhodu okolností.
Neberme ju teda predčasne iným, kým ju majú, aj keby to bolo len o deň viac. Nepripravujme ich o možnosť stať sa lepšími preto, lebo sme sami o ňu prišli. Niekedy
charakter človeka závisí od času a formy sklamania. Vydržať.
MALACKÝ HLAS

16/2006

PUBLICISTIKA

Malacké brko 2006
štatisticky

Spolu 39 študentských literárnych
prác, z toho 33 z Gymnázia sv. Františka
Assiského (ďalej CG) a 6 z Gymnázia na
Ul. 1. mája v Malackách (ďalej ŠG) súťažilo
v jubilejnom piatom ročníku literárnej súťaže Malacké brko 2006. Dvanásť úspešných študentov navštevuje Gymnázium
sv. Františka Assiského, traja (zo šiestich
poslaných prác) uspeli z Gymnázia na Ul.
1. mája v II. kategórii – próza. A najväčším
talentom súťaže je podľa porotcov – pred
sedajúceho Jozefa Moravčíka-Jakubovca,
Štefana Moravčíka a Andyho Turana –
dnes už tretiačka z cirkevného gymnázia
Tamara Šefčovičová, ktorá nenašla konku
renciu v I. kategórii – próza so svojou poviedkou Posledný obraz pred smrťou alebo Barborin portrét.
Šefčovičovej víťazné repete
„Rozprávanie T. Šefčovičovej prekvapí
snahou o psychologické „nečierno-biele”
portrétovanie postáv. Ak bude svoj talent
zušľachťovať čítaním, stálym kontaktom
s beletriou a v písani vynechá prebytočný
pátos, ktorý ale momentálne patrí k jej
veku, tak by sme sa s ňou mohli stretnúť
onedlho, povedzme, na stránkach časopisu pre mladú literatúru a kultúru Dotyky,” vyjadrili sa. Tamara v rovnakej kategórii zvíťazila už minulý rok.
Plakanie pod hladinou
V II. kategórii próza vyhrala Nela Selecká s prácou O ľuďoch, ktorí chodili plakávať
pod vodu, alebo prečo je more slané. „K zaujímavej próze vždy patrilo tajomstvo, ne
jednoznačnosť a pohyb na pomedzí žánrov a práve tieto prvky Seleckej písanie
obsahuje. Prózička poteší po prvom i druhom prečítaní hlavne svojou originálnou
nezaraditeľnosťou. Môžeme ju nazvať lyri
zovanou črtou, záznamom sna či haluci
načného videnia, sledom poetizujúcich
obrazov, premýšľavou úvahou s rozme
rom básne v próze”, zhodli sa porotcovia.
Upútala „raperská” poézia
Poézia je blízka študentom cirkevného gymnázia, ktorí si medzi sebou rozdelili popredné miesta. Zo štátneho gymnázia skončila v II. kategórii na 2. mieste Júlia
Maxianová, jediná prihlásená z tejto
strednej školy. Jej práca však bola hodnotená najvyššie. Poetické texty Andreja Tekera – víťaza I. kategórie – poézia porota
označila za súčasný moderný piesňový
text. “Dôrazom na gramatický rým na poslednom slove sa približuje najviac rytmizovanej rapovej štruktúre. Lyrike free-steelu rapera, tak ako ju poznáme z pódií
letných hip-hopových scén. Mnohé podobné i oveľa slabšie texty sú na CD slovenských rapových hviezd. Možno si Andrej Teker skrýva v zásuvke zošit, ktorý by
mohol byť zlatou baňou piesňových textov,” povedal A. Turan.
LUCIA VIDANOVÁ

Výherná listina:
I. kategória (1. – 2. ročník)
Próza: 1. Tamara Šefčovičová, 2. Simona Prachárová, 3. Filip Polák a Marián Žáček (všetci
CG)
Poézia: 1. Andrej Teker, 2. Anna Laceková, To
máš Trenčanský, 3. Nikoleta Hrebeňová a Silvia
Čulenová (všetci CG)
II. kategória (3. – 4. ročník)
Próza: 1. Nela Selecká (ŠG), 2. Júlia Maxianová
(ŠG), 3. Lukáš Čabala (ŠG) a Eliška Brajerová
(CG)
Poézia: 1.neudelené, 2. Júlia Maxianová, 3. Má
ria Škrabáková a Monika Jursová (všetci CG)

MALACKÝ HLAS

16/2006

Obrázky z Malaciek ožívali počas historického dňa priamo pred očami davu divákov, ktorých svojím umením improvizácie rozosmievali herci Divadla na hambálku. 								
Foto: L. Vidanová

Októbrová slávnostná premiéra novej hry
Divadla na hambálku je na spadnutie

Rajda Majda – roztočí
to v Letničí

Herci Divadla na hambálku zahryzli do jubilejnej piatej divadelnej sezóny s pikantno-štipľavou príchuťou. Dodá jej ju Rajda Majda - šiesta hra súboru, ktorá
bude slávnostne uvedená 6. a 13. októbra o 19.00 h v SD MCK. Pôjde o záhorácky prepis románu - kroniky Rok na dedine od bratov Aloisa a Viléma Mrštíkovcov, ktorých „majú na svedomí“ Jozef a Štefan Moravčíkovci. Dej zasadili do záhoráckej dedinky Letničie zo začiatku 20. storočia. Po Ženskom zákone si tak
malackí ochotníci opäť lámu hlavy a jazyky nad záhoráckymi „heftami“. Viac
prezradil režisér Vlado Zetek.

Spojenie Rajda Majda sa skloňuje
v malackých divadelných kuloároch už
pomerne dlho. Čítačky začali v januári,
premiéra bude v októbri, ako sa hercom
darilo lúskať scenár?
Na záverečné defilé treba pozerať z viacerých aspektov. Ide o celosúborovku, hru

s obsadením všetkých hercov, ktorých v divadle máme. Predstavia sa v nej staronoví
herci, aj úplne nové tváre. Skĺbiť skúšky s
pracovným aj osobným životom každej
jednej individuality nie je vôbec jednoduché, ale po mesiacoch prichádzajú výsledky. Pre „prisťahovalcov“ boli do istej miery

náročné aj texty. Záhoráčtina je pre nich
ako cudzia reč. A ďalším aspektom je samotný príbeh či skôr mozaika osudov postáv. Ide o zdialogizovaný prepis románu,
ktorému chýba dramatický náboj a klasická zápletka ako v Ženskom zákone. Parafrázovane pôjde o cestu do hlbín duše
prostých dedinčanov. Celá hra je takým
úsmevným filozofovaním, ktoré ľudí určite
zabaví.
Iste sa nevyhnete porovnávaniu so
Ženským zákonom, pod ktorý sa podpísali obaja bratia Moravčíkovci. Ste na to
pripravení?
Obe hry majú isté paralely – sú v záhoráčtine a odohrávajú sa v dedinskom prostredí. No dúfam, že divák si tu nájde niečo
nové. Osobne porovnávanie v divadle neobľubujem. Každá inscenácia, do ktorej
som ako herec či režisér zainteresovaný,  je
v tej chvíli jedinečná. V rámci diváckych
ohlasov bol však Ženský zákon doteraz najobdivovanejší. Niet sa čo čudovať. Ľuďom
je nárečie stále blízke, hoci ho už v bežnej
reči menej používajú. Z reakcií viem, že ak
diváci z javiska začujú „reč stareniek“, hneď

pookrejú. Aj Rajdou Majdou chceme pozdvihnúť naše „záhorácke sebavedomie“
práve v roku 2006, keď všetci naokolo oslavujeme. Nárečie ako súčasť našej národnej
identity si musíme chrániť, pestovať a rozvíjať ho. So Ženským zákonom sme náš
„folklór“ dostali za hranice Záhoria. Dúfam,
že sa situácia zopakuje.
Svojím spôsobom ide okrem divadla
aj o zachovanie záhoráckeho humoru
a folklóru. Nemám pravdu?
Toto divadlo možno nazvať folklórom,
ktorý však robím s nadhľadom, insitne.
Tentoraz sa nevyhneme ani ľudovým piesňam, keď sa po prvýkrát ako speváci predstavia samotní herci divadla (každý tak,
ako vie) za sprievodu nového člena divadla – fantastického harmonikára Františka
Růžičku. Dedinskému životu sú prispôsobené aj kostýmy – nebudú chýbať ani kroje, ktoré si dnes už na seba nikto v civile
nedá. V tomto smere som konzervatívny,
nie som zástancom moderného spracovania dávneho príbehu.
Navnaďte čitateľov. Čo si majú pod
Rajdou Majdou predstaviť?
Dedinku so všednými radosťami aj starosťami. Všakovaké postavičky, aké tam aj
v súčasnosti existujú. Hlavnou hrdinkou
je Majda (meno je vymyslené podľa cigánky zo Sekúľ, ktorá tam pletie a predáva koše, pozn.), ktorá je rajda... K tomu snáď niet
čo dodať. Ako to už v mojich inscenáciách
býva, diváci budú svedkom charakterovej
skladačky štipľavo-korenistých mužsko-ženských vzťahov. Lebo „pnutie“ medzi
mužom a ženou je inšpirujúce, provokujúce a fascinujúce zároveň. Ale viac už ne
prezradím. Treba prísť, usadiť sa na „hambálku“ a pozvoľna sa nechať unášať „ko
húťo-slepačími vojnami“.
LUCIA VIDANOVÁ
Foto: S. Osuský

Súťaž
Pýtate sa aj vy, kde leží Letničie?
V okrese Skalica, v severnej časti Záhoria.
Tu susedí s obcami Petrova Ves, Štefanov
a Unín. A koľko má obyvateľov? Tipujte
a súťažte! Kto sa najviac priblíži k realite,
získa dve vstupenky na slávnostnú pre
miéru. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie do 25. septembra.

Slovensko-rakúske výtvarné spojenie

Impresie – Abstrakcie
Od 8. septembra v galérii MCK na Záhoráckej ulici sa na výstave výtvarných
prác Impresie – Abstrakcie malackej verejnosti prezentujú Slovák – rodák
z Moravského Sv. Jána Jozef Chrena, a Rakúšan z opačnej strany Moravy Herbert Arendarczyk.
V tomto roku ide po Skalici už o ich
druhú spoločnú výstavu. Chrena sa venuje prevažne krajinomaľbe, ktorú tvorí
priamo v plenéri. Nájdete tu motívy zo
Záhoria, štyri obrazy priamo zachytávajúce Malacky či napríklad aj diela, ktoré
vznikli počas jeho pobytu v Indonézii.
Námety rakúskeho umelca si treba
prečítať. Jeho abstraktné obrazy vyjadrujú čisté pocity a nálady tohto autora,
ktoré „nasal“ precestovaním 50 krajín
sveta.
Ako sa vyjadril Mgr. Róbert Makar:

– Ak sa zblízka pozriete na Chrenove
práce a vyberiete výrez, vidíte Arendarczykove kompozície. To je to, čo ich
spája, práca so špachtľou a hustou farbou.
Výstava, ktorá bola súčasťou podujatí osemstoročných osláv, potrvá tri
týždne. Vzápätí si v galérii MCK budete
môcť pozrieť tvorbu Vlasty Peltznerovej
z Malaciek, Milana Hruboša z Veľkých
Levár a Jána Patku zo Skalice. Vystavovať budú od  6. októbra.
Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Na vernisáži, ktorej sa zúčastnil aj starosta obce Hohenau Robert Freitag, sme zazreli
nielen milovníkov umenia či hostí vystavujúcich, ale aj viacero regionálnych umelcov.
Objektív práve zachytil v rozhovore (zľava) malackú učiteľku a výtvarníčku Vlastu
Peltznerovú, vedľa nej stoja Herbert Arendarczyk a Jozef Chrena.

Medailóny umelcov
Jozef Chrena
(nar. v r. 1948 v Moravskom Svätom Jáne)
Maľbe sa venuje aktívne od roku1982, absolvoval viacero školení výtvarných kurzov a plenérov, no sám sa považuje za autodidaktika. Svoju tvorbu prezentuje na spoločných aj samostatných výstavách na Slovensku aj v zahraničí. Nedávno vystavoval v Normandii či v Rakúsku.
Malackej verejnosti sa prvýkrát predstavil v roku 1985,
a to práve v priestoroch galérie MCK. V našom meste vystavoval aj v rokoch 1986, 1990 a 1994. V jeho tvorbe prevažuje krajinomaľba, no venuje sa i portrétom, zátišiu

i abstraktnejšej tvorbe. Rád zobrazuje slovenskú krajinu.
Jeho obľúbeným miestom je dedinka zapísaná v UNESCO
Vlkolínec, ktorej je aj čestným občanom.
Jozef Chrena je členom výtvarného klubu v Ružomberku, klubu Záhorských výtvarníkov v Skalici a spolku
rakúskych výtvarníkov KUNST KREIS Hohenau.
Herbert Arendarczyk
(nar. v r. 1962 v rakúskom Mistelbachu)
Po ukončení strednej školy odišiel pracovať do Viedne a v roku 1982 sa začali jeho cesty po svete. Precesto-

val 50 krajín sveta – navštívil Áziu, Austráliu, Strednú
a Južnú Ameriku. Od roku 1985, kedy vznikli jeho prvé
autodidaktické maliarske práce, prenáša dojmy z ciest
na plátno v abstraktnej podobe olejovou technikou.
V roku 1994 sa usadil v Hohenau a Viedni a v 2004 úspešne ukončil diplomové štúdium na Umeleckej škole vo
Viedni, odbor maľba a formy umenia.
Prvú súkromnú výstavu mal v roku 1998, odvtedy
mal vyše 20 výstav – v Rakúsku a Čechách. Tento rok
prvýkrát vystavoval na Slovensku, a to v Skalici a v Malackách.
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Súťaž podnikateľských plánov október/november 2006

Podnikatelia využite možnosť
získať financie z Inter Get Up
Projekt Inter Get Up je medzinárodný
projekt spolufinancovaný Európskou
úniou, ktorý má za cieľ prispieť k podpore inovatívneho podnikania aj v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK). Jeho
hlavným zmyslom je aktivizovať začínajúcich podnikateľov s novátorskými nápadmi, ktorí však majú problémy s ich
pretavením do uceleného podnikateľského plánu a pomôcť im získať potrebné financie na naštartovanie projektu.
Aktivity Inter Get Up
– školenia a súťaž
Projekt má aktivizovať podnikateľský
potenciál, a to dvoma základnými aktivitami, ktoré sú navzájom prepojené. Prvou je séria školení START UP Passport,
ktoré organizuje BSK v dňoch 20., 21.
októbra, 27., 28. októbra, 3., 4. novembra. Môžu sa ich zúčastniť všetci, ktorí
majú záujem zlepšiť svoje podnikateľské
schopnosti.
Druhou aktivitou je Súťaž podnikateľských plánov. Uskutoční sa v mesia-

coch október a november. Uzávierka
prihlášok do prvého kola súťaže (podnikateľský zámer) je 9. októbra. Podnikateľské zámery budú hodnotené odbornou komisiou a odporučené do 2. kola.
8. novembra je uzávierka prihlášok do
2. kola súťaže (podnikateľský plán) so
slávnostným vyhodnotením za účasti
predstaviteľov VÚC 16. novembra.
Víťazné podnikateľské plány získajú
finančné ceny, ako aj balíčky softvérových produktov od sponzorov a hlavne
možnosť nadviazania zaujímavých kontaktov.
Súťaž je zaujímavou možnosťou pre
podnikateľské tímy a jednotlivcov, ako si
v praxi overiť kvalitu podnikateľského
plánu pred samotným začatím podnikania alebo v jeho v ranom štádiu.
Viac informácií o projekte môžete získať na internetovej stránke
www.bratislavskykraj.sk (odkaz INTER
GET UP), na emailovej adrese intergetup@region-bsk.sk alebo na telefónnom
čísle 02 / 48 26 46 28.

OZNAM

PONUKA PRÁCE

Od októbra sauna
v ŠH Malina
pravidelne
Prevádzka v septembri
21. 9.
muži – 16.00 h – 20.00 h  
22. 9.
ženy – 16.00 h – 20.00 h
28. 9.
muži – 16 00 h – 20 00 h
29. 9.
ženy – 16 00 h – 20.00 h
Prevádzka v októbri
Pondelok: muži – 16.00 h – 20.00 h                 
Utorok: ženy – 16.00 h – 20.00 h                 
Streda: voľno
Štvrtok: muži – 16.00 h – 20.00 h                      
Piatok:
ženy – 16.00 h – 20.00 h                 
Sobota: muži – 13.00 h – 16.00 h
ženy – 17.00 h – 20.00 h
1-razový vstup do sauny – 140 Sk, 5-vstu
pová permanentka + 1 vstup zdarma –
700 Sk, 10-vstupová permanentka + 3
vstupy zdarma – 1400 Sk, prenajatie celej
sauny – 1100 Sk/h.    
Tento rozpis je platný až do odvolania.

príbeh leta

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

projektového
manažéra
Podmienky prijatia:
•  VŠ vzdelanie   •   znalosť anglického
alebo nemeckého jazyka slovom i písmom  •  skúsenosti s projektovou prácou (príprava a manažovanie europrojektov)  •  občianska bezúhonnosť
Výhodou sú:
• prax v oblasti verejnej alebo štátnej
správy   •   skúsenosť s prácou v tíme
a jeho riadením
Nástup: podľa dohody
Žiadosti s profesijným životopisom, dokladom o dosiahnutom vzdelaní zasie
lajte na adresu: Mesto Malacky, Mestský
úrad Malacky, sekretariát prednostu,
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky v termíne do 29. 9. 2006. Bližšie informácie
budú podané na tel. 034/796 61 55.
MH 06 M1

1. Miroslavská strojírna, spol. s r. o., Brněnská 28
přijme do hlavního pracovního poměru:

drobná inzercia

MH 06 F21

pozvánka
Slovenský zväz záhradkárov, Koordinačný výbor Malacky pod záštitou
primátora mesta RNDr. Jozefa On
drejku pozýva všetkých záujemcov na

okresnú výstavu
ovocia a zeleniny.
Výstava bude slávnostne otvorená
v priestoroch ZŠ Dr. J. Dérera na Štefá
nikovej ulici v Malackách 22. septembra a sprístupnená v dňoch:
22. 9. od 14.00 do 20.00 h,
23. 9. od 9.00 do 20.00 h,
24. 9. od 9.00 do 12.00 h.
Súčasťou výstavy budú tradičné súťaže
o najkrajšiu kolekciu ovocia a zeleniny,
najkrajšie jabĺčko a najkrajšie aranžmá
z kvetov. Pre návštevníkov je v sobotu
pripravené aj malé občerstvenie.
Odber exponátov sa uskutoční
21. septembra od 16.00 do 22.00 h.

•  Predám RD v Malackách, 2+1 zrenovonaný, podkrovie pripravené na prestavbu,  po
zemok 6,4 á, dielňa, cena 2,6 mil.
Tel.: 0905/60 35 00.
•  Predám 3-dverový Renault 5 1,6 D, r. v.
1987 v slušnom stave. Súrne.
Tel.: 0905/53 56 81.
•  Predám hlboký kočík STEGGILUX po jednom dieťati, cena dohodou.
Tel.: 0905/858 565
•  Predám poschodový rodinný dom 4 + 1
s rovnou strechou + pivnice + garáž v centre Borského Mikuláša. Pozemok o výmere
800 m2, všetky IS okrem kanalizácie. Cena
1700 000 Sk. Tel.: 0905/64 68 03.
Recept pani Vozárovej

Zapečené vajcia
v zemiakovej kaši
POTREBUJEME

500 g zemiakov, 1/4 l mlieka, 60 g masla, 4 vajcia, 100 g tvrdého syra, soľ
POSTUP

Do zemiakovej kaše urobíme 4 jamky
a do každej z nich rozbijeme 1 vajce. Vaj
cia osolíme, povrch posypeme postrúha
ným syrom, pokvapkáme maslo a v rúre
zapekáme, kým nestuhnú. Podávame so
zeleninovým šalátom.

• soustružníky •
• karuselářy •
• i na zaučení •
Firma hradí v plné výši obědy.
Ubytování zajištěno.

Nástup možný ihned.
Bližší informace na tel. čísle 00420 515333191.
Cukráreň
Hviezda

Slovenský zväz chovateľov, ZO Malacky
Vás pozýva na oboslanie a návštevu

Ul. 1. mája 87
901 01 Malacky
Otvorené denne
od 9.00 do 19.30 h.

10. okresnej výstavy
králikov a holubov
Malacky 2006,

Oslaďte si život
s HVIEZDOU!

ktorá bude 6. – 8. 10. v priestoroch
ZŠ M. Olšovského na Kláštornom nám.

MH 06 B3

Spravili sme
hanbu
Čechom
(úryvok)

Príbeh Romany Piškovej zachytáva prázdninové potulky záhoráckych výletníkov po rakúskych dedinkách. Po tom, čo ich cesta peši
unavila, rozhodli sa zvyšok cesty
prejsť vlakom. Zo Stilgfridu do
Hohenau si kúpili lístky za 3 eurá,
no sprievodca neprišiel. Z Hohenau už išli načierno, keď....
„Do riti,“ skríkol Maťo, „sprievodca.“
„Kde, kde?“ obzeral sa Dušan chaoticky.
„Tamto vonku, práve nastupuje do nášho
vagóna.“ „Ja som to vedela, ja som to tu
šila, že nás chytia.“ Prepadala som hysté
rii. „Mali sme ísť radšej pešo,“ opakovala
som.
„Kľud, klídek,“ predýchaval Dušan.
„Mali by sme niečo vymyslieť. Niečo pre
svedčivé a ľahko sa prekladajúce do nem
činy,“ navrhla som. Vymysleli sme si teda
takú historku, že keď sme boli v Stilfriede,
nevedeli sme narábať s automatom. Tak
sme poprosili jednu paniu, aby nám s tým
pomohla. No vraj nám povedala, že sú to
aj spiatočné lístky.
„Fahrkarten, bitte!“ povedal sprievod
ca hrubičizným hlasom a obaril ma prí
snym pohľadom. Všetci traja sme vytiahli
lístky necvaknuté po prvej ceste a čakali
sme, čo sa bude diať. Už ich šiel cvaknúť,
keď sa zahľadel na lístky, zdvihol hlavu
a niečo spustil. Ja som zostala v šoku. Je
diné, na čo som sa zmohla, aj to až po
tom, čo do mňa Maťo drcol, bolo: „Eine
Tante sagte...“ (jedna pani povedala). Úlo
hu hovorcu prevzal Dušan. Najskôr sa ne
mecky dohadovali čosi o tom, kde sme
nastúpili. Sprievodca nám vraj chcel za
účtovať cestu až z Břeclavi. To by sme sa
nedoplatili. Myslel si totiž, že sme Česi.
Usúdil tak z našej záhoráčtiny. Dušanovi
sa nakoniec podarilo presvedčiť sprievod
cu, že sme nastúpili v Hohenau, a chudák
musel aj za nás oboch zaplatiť lístky aj
s malým prírazom. Potom na nás hodil
ešte jeden prísny pohľad a zašomral si
popod nos niečo v zmysle: „Nabudúce si
kupujte lístky na stanici!“
Jazyk sa mi rozmotal až vonku na
čerstvom vzduchu. „Hroznéé,“ bedákala
som, hanbiac sa za seba. „Ale neber to
tak tragicky,“ snažili sa ma utešiť chalani.
„Kto nás v tom vlaku poznal? Hmm? My
sme si inak ako finančne neuškodili. Ešte
sme aj Čechom spravili hanbu. Budú si
na nich dávať väčší pozor, aby nejazdili
načierno,“ dodal Maťo.

Krížovka
V roku 1883 poštátnili v bývalom Uhorsku mnohé rehoľné gymnáziá františkánov, čím stratili svoj pôvodný slovenský
charakter. Preto si rehoľa zriadila v roku
1888 pre svojich klerikov súkromné dvojročné štúdium tzv. (tajnička č. 1) v Malackách a ďalších kláštoroch. V roku 1906 sa
štúdium rozšírilo na 3 roky a prvým riaditeľom sa stal gvardián malackého kláštora
Mansvét Jozef  Olšovský, rodák  z (tajnička
č. 2). V tom čase pracoval ako súdny vykonávateľ u malackého advokáta Feju a súčasne bol učiteľom telocviku na súkromnej škole františkánov.
Od roku 1923 presadil M. J. Olšovský
povinnú návštevu gymnázia pre všetkých
klerikov. Neskôr v roku 1926 vyjadril názor,
aby sa gymnázium stalo verejným a odvtedy nieslo názov 8-ročné súkromné
gymnázium rádu sv. Františka v Malackách.
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V roku 1927 bol za riaditeľa gymnázia
vymenovaný Dr. Peter Jozef (tajnička č. 3),
rodák zo Zohora, ktorý stál pri zrode stredoškolského internátu pri gymnáziu a začiatku rozsiahlej stavebnej adaptácie kláštora pre potreby štúdia.
VODOROVNE
A dopravný prostriedok; bitka – nakladačka; vrch nad Nitrou; má kašeľ B Azovské more; očarenie; spojka; planéta; jeden
z mušketierov C časové obdobie; stará
zbraň; cudzia tlačová agentúra; zastav obrátene; podzemný živočích D rímska jedna; tajnička č. 2; MPZ Španielska E zosilnený súhlas; slonie zuby; rozkazuj vojakom; spoluhláska; lesný dravec; predložka;
skratka pre doktora F malá symetrála; tajnička č. 1; vyčnieval G lovec túlavých psov;
neveľká; sekrét žliaz; sladkovodná ryba;
príbytky včiel.

ZVISLE
1 ostrov v Chorvátsku 2 známy bájkar;
likviduje odpad 3 riečisko; spoluhlásky slova lyko; kus 4 Róbert – Viola; svadobný
kvet; rímskych 1000 5 kyslík; nervy; značka
kozmetiky 6 vám patriace; plietol 7 stred
slova výraz; nerozdelená 8 potom; podmienková spojka; kameňolom 9 stred slo-

va fritéza; ŠPZ Žiliny 10 amerícium; spoluhlásky v slove peha; jednoduchý dopravný
prostriedok 11 požívaj tekutinu; obec na
juhu Slovenska 12 pripravuj bielizeň na
žehlenie; kórejské mužské meno 13 draslík; trávnatá púšť; rovnaké samohlásky
14 ad acta; vopchaj; polomer 15 športo
votechnická komisia; kartársky výraz; ná-

rodný ústav 16 meno papagája; rozdeľuj
17 tajnička č. 3.
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 25. septembra pošlete správne vy
lúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným
kupónom, máte šancu získať poukážku na ná
kup cukroviniek vo Hviezde v hodnote 300 Sk.

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky –
1. Gardová, 2. Plijeva, 3. Vyslúžencov
– sme vyžrebovali Eva Kollová z Ul.
1. mája v Malackách, ktorá získava
reklamné predmety s logom osemstoročnice.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS

KUPÓN

16

16/2006

SÚŤAŽ

F oto

Špeciálne ocenenie za Macka

leta

– Zasielam Vám fotografie, ktoré zvečňujú môj letný zážitok zo stretnutia s človekom
– nám Malačanom veľmi známym Mackom, – napísala Katarína Oťapková z Jánoší
kovej ulice. Séria jej fotografií nesie názov Macek.
– Nie je zaujímavé, že sa tu objavil práve vtedy, keď Malacky oslavujú 800. výročie?
– pýta sa mladá pani učiteľka, ktorú sme sa rozhodli odmeniť špeciálnou cenou. Dú
fam, že balík propagačných predmetov mesta v hodnote 1000 Sk ju poteší. Aj keď na
nich namiesto Macka objaví logo osemstoročnice.

Jeden, dva, tri...o trištvrte na tri... skáčeme u dedka do bazéna. – Fotografia od Jána Sajka z Kukučínovej ulice zvíťazila.
Autor získava digitálny fotoaparát.

Ked sem išeu v lece do Mauacek, na cesce mňa vítau Macek.

Kto fotil, písal, ten aj vyhral

Niektorých zlákala možnosť vyhrať digitálny fotoaparát či diktafón, iných myšlienka, že sa budú môcť „pohrať” s príbehom,
ktorý v lete naozaj zažili alebo sa im prisnil?! Fantázii sa medze nekládli a vynaliezavosť sa cenila. Isté je jedno. Ani jeden
z Malačanov, ktorý sa do súťaže vyhlásenej našou redakcou o najkrajšiu fotografiu leta či najkrajší príbeh leta zapojil, nebol skúpy. So svojimi zážitkami a momentkami z rodinných albumov sa s nami rád podelil. A my sa teraz podelíme s vami.

Cepama sa oháňau a velice sa usmívau.

Made in Slovakia
Takýto úlovok zavoňal v tráve Štefan
Cerovský z Ul. M. Nešpora z Malaciek.
Ešte je to ďaleko? Radšej zostanem ležať medzi kvetinkami.
Fotografia Romany Piškovej vznikla na výlete vo Vyšných Ružbachoch.

Vtem jak ruku otevreu, já sem šošovičku uvidzeu.

Som na dovolenke – tak čo...
Dcérka Petry Bognárovej počas dovolenky v Chorvátsku.

Maco Zbojník z Bojníc.
Fotografoval Michal Režný, keď robil inštruktora v detskom
tábore v Bojniciach.
MALACKÝ HLAS

16/2006

Tieto i ďalšie fotografie, ktoré súťažili, môžete vidieť na výstave v priestoroch SD MCK na Mierovom námestí na 1. poschodí.
Najlepší príbeh leta nám do redakcie poslala Romana Pišková, študentka Gymnázia sv. Františka Assiského, inak tá istá, ktorá v tomto
roku súťažila aj v Malackom brku. Hoci sa jej oproti minulému cena
neušla, zvíťazila aspoň v súťaži Malackého hlasu. Romanka vyhráva
digitálny záznamník a v písaní nech smelo pokračuje. Zaujal nás jej
úsmevný príbeh Spravili sme hanbu Čechom.
Výhercovia si môžu ceny vyzdvihnúť v redakcii Malackého hlasu.
Sponzorom súťaže je
Stranu pripravila
Lucia Vidanová

Po roboce a víne máčau nohy v Maline.
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PUBLICISTIKA

V poradí druhá súťaž
v džude v Malackách

1. ročník
Memoriálu
Jakuba
Habudu
Škoda, že napriek výbornej organizácii a zaujímavým zápasom v ringu prišlo na zápasy
málo divákov. Pritom ide o svojho druhu jediný medzinárodný turnaj v boxe kadetov
a juniorov na Slovensku.

Pohár opäť putoval
do Maďarska
V dňoch 9. a 10. 9. usporiadal BC RTJ už 11. ročník Pohára Záhoria v boxe. Podujatie sa začínalo v roku 1995 na regionálnej úrovni a prepracovalo sa vďaka
usporiadateľom na dnešnú medzinárodnú. V malackom Letnom ringu Aliho Rei
senauera staršieho sa predstavili kadeti a juniori z troch krajín. V  poslednej
chvíli sa ospravedlnil výber Srbska a tak štartovali opäť dve slovenské družstvá.
Hlavným rozhodcom podujatia bol Ing. Miroslav Jakubík z Bratislavy.
V sobotu reprezentanti Maďarska porazili Slovensko B 10:6 a reprezentácia Českej
republiky porazila Slovensko A tým istým
výsledkom. V drese Slovenska B sa predstavil i domáci boxer Igor Bakan, zverenec
trénera A. Reisenauera.. Vo svojom dueli
porazil maďarského borca Marka Telegdiho na body. V nedelňajšom súboji družstiev o tretie miesto sa Bakanovi opäť darilo a porazil na body Petra Čečku zo Slovenska A. V drese Slovenska A sa v tomto súboji družstiev predstavil domáci Dávid
Klíma. V stretnutí na body podľahol Matúšovi Babjakovi zo Slovenska B. Celkovo si 3.
miesto vybojovalo Slovensko A po víťazstve 10:6. Finálové stretnutie Českej republiky proti Maďarsku malo výbornú úroveň,
čo skonštatovali všetci prítomní, medzi
ktorými nechýbali poprední funkcionári
SABA, ako aj bývalí malackí boxeri. Maďarský výber napokon zvíťazil 8:6, a tým obhá

jil minuloročné prvenstvo. Putovný pohár
víťazom odovzdal primátor mesta RNDr.
Jozef Ondrejka.
Usporiadatelia v čele s riaditeľom turnaja A. Reisenauerom a predsedom BC RTJ
Jozefom Blažom sa veľmi dobre zhostili
svojej úlohy, o čom svedčili pochvalné slová hostí z ČR i Maďarska. Sklamaním bol
menší záujem divákov napriek výbornému
počasiu, ako aj slabšie vystúpenie slovenskej reprezentácie.
Záujemcovia o box sa však už môžu te
šiť na ďalšie podujatie, ktoré Malačanom
BC RTJ pripravuje. 18. novembra sa v športovej hale Malina uskutoční II. ročník Memoriálu Aliho Reisenauera st., kde by sa
okrem mladých boxerov z Česka a Slovenska mali predstaviť i zástupcovia ďalších športov – karate či džuda. Nebudú
chýbať ani mažoretky, ani laserová šou.
Anton Pašteka, foto: T. Búbelová

Vilímek opäť s tromi
medailami

V príjemný septembrový víkend (od 9. do 10.) sa uskutočnili na štadióne Interu
na Pasienkoch v Bratislave Majstrovstvá SR žiakov v atletike. Zúčastnilo sa ich
i kvarteto atlétov z Malaciek. Dve dievčatá a dvaja chlapci, dvaja adepti na medailu a dvaja „nováčikovia“, ktorí prišli kvôli skúsenostiam.

Jasným tromfom Malačanov sa po minulom „roku Sandry Štukovej“ stal šprintér Jakub Vilímek. Pred pretekmi mal zlaté
ambície. Na halových M SR získal v troch
disciplínach kompletnú zbierku medailí,
od zlatej až po bronzovú. Uplynulý víkend
opäť žal úspech. Získal dve strieborné
(v behu na 60 a 300 m) a jednu bronzovú
(150 m) medailu. Zlato mu však chýbalo,
čo ho v konečnom dôsledku škrelo. Alica
Mackovichová siahala na medailu z majstrovstiev SR opäť veľmi tesne, ale neúspešne. Zostalo jej 4. miesto na 300-me
trovej trati. Organizátori ju zaradili do druhého medzibehu, v ktorom síce suverénne zvíťazila, ale nedokázala sa časom
vtesnať medzi prvé tri z prvého medzibehu. Nie je to prvýkrát, čo malackým atlétom takýmto spôsobom unikli medaily.
Rozdelenie medzibehov spôsobuje neraz
výmeny názorov medzi rozhodcami a trénermi. Diaľkarka Claudia Hladíková a vytrvalec Marco Adrien Drozda na šampio
náte predovšetkým zbierali cenné skúse-
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Súťaž venovaná pamiatke nádejného džudistu Jakuba Habudu, ktorý
pred dvomi rokmi tragicky zahynul,
sa konala v sobotu 9. 9. v športovej
hale Malina, kde sa stretlo 70 džudis
tov z 10 oddielov – 9 zo Slovenska
a jeden z ČR (Sokol Kostice).

Náš oddiel bol zastúpený najpočetnejšie a aj získal najviac umiestnení. Teda bol
najlepší! Zo šestnástich štartujúcich malackých džudistov sa umiestnilo 14:
1. Dávid Michálek, Ondrej Papiernik,
Kristína Nováková, Denis Hospodársky

2. Simon Michálek, Michal Šrámek, Soňa Kunšteková, Lukáš Pifko, Natália Belanová, Lucia Piváčková
3. Michaela Valentová, Petronela Kunšteková, Kristína Žilavá, Rastislav Korenko
Všetci džudisti, ako aj ich tréneri a vedúci oddielov pri odchode vyslovovali
slová chvály a poďakovania za úroveň, organizáciu, diplomy, medaily, poháre.
Memoriál Jakuba Habudu si začal budovať tradíciu, prvý ročník (po predchádzajúcom nultom ročníku) sa vydaril, za
čo patrí vďaka priaznivcom a sponzorom
džuda – Pavlovi Habudovi, firmám NAF-

TA, POZAGAS, MODUL SERVIS, EMERSON,
Mestu Malacky a v neposlednom rade
„materskej“ TJ Strojár Malacky.
Ivan Brajer,
predseda oddielu džuda v Malackách
Foto: archív

POZVÁNKA
Priaznivcov behu čaká v piatok 22. 9. už

23. ročník
Večerného behu
zdravia –
Behu vďaky SNP.

Štart pretekov je pri Pamätníku SNP pri
ZŠ Dr. J. Dérera a cieľ v Zámockom parku na štadióne ŠK Malacky. Prezentácia,
preberanie štartovných čísel bude na
školskom dvore ZŠ Dr. J. Dérera od 15.15
h do 16.15 h. Štart na trať dlhú 2160 m
je o 16.30 h. Prihlásiť sa možno do kategórií: rodičia s deťmi, žiačky 1.– 2. roč., 3.
– 4. roč., 5. – 7. roč., 8. – 9. roč., žiaci 1. – 2.
roč., 3. – 4. roč., 5. – 7. roč., 8. – 9. roč., dorastenky, dorastenci, muži, ženy. Usporiadateľmi sú komisia školstva, mládeže
a športových činností, Klub mladých sociálnych demokratov, OZ PEER, ZŠ Dr. J.
Dérera, CVČ, AC Malacky, ŠK Malacky,
DHZ Malacky a gymnázium.
Príďte si vyskúšať svoju zdatnosť,
alebo len povzbudiť účastníkov behu!

Volejbalový turnaj veteránov

Voľné združenie malackých volejbalistov (VOZUMAVO)
v spolupráci s volejbalovým oddielom Strojár Malacky zorganizovalo nultý ročník veteránskeho volejbalového turnaja v kategórii nad 40 rokov. Tento nápad dozrieval v hlavách bývalých
aktívnych volejbalistov už niekoľko rokov a na sklonku leta sa
konečne uskutočnil. V príjemnom prostredí volejbalových kurtov v Zámockom parku sa zišlo asi 50 priaznivcov volejbalu, ktorí vytvorili 4 družstvá, a to štyridsiatnikov, štyridsaťpäťročných
a dve družstvá päťdesiatnikov. Napriek pribúdajúcim rokom zápasy mali veľmi dobrú úroveň a hoci poradie odrážalo vek hrá-

čov, mladší mali so staršími plné ruky práce. Akcia nebola len
o športovom zápale. Jej hodnotu zvýšil aj spoločenský aspekt.
Volejbalisti si pri dobrom guláši a pivku zaspomínali na staré časy, keď volejbal v Malackách začínal. Prišli aj 70-roční pamätníci
a cestu na turnaj merali dokonca aj páni, ktorí už roky žijú v zahraničí. Radosť z hry a priateľských stretnutí spôsobila, že priaznivci volejbalu už spoločne určili aj termín budúcoročného prvého ročníka (25. augusta 2007), kde sa – ako veria členovia
VOZUMAVO – zídu v ešte hojnejšom počte.
- ml -, foto: archív

nosti. V budúcnosti ich možno zúročia
minimálne tak, ako ich súčasní starší kolegovia.
JAKUB VALACHOVIČ

Výsledky:
Žiaci – 60 m – 1. Medzay, Stavbár Nitra, 7,45; 2. Vilímek, AC Malacky, 7,48;
150 m – 1. Hulínek, Nové Mesto nad Váhom, 18,29; 2. Vajdík, Orava Dolný Kubín
1, 18,32; 3. Vilímek, AC Malacky, 18,39;
300 m – 1. Hulínek, AFK Nové Mesto nad
Váhom, 38,01; 2. Vilímek, AC Malacky,
38,05; 1500 m – 1. Fedák, AK ZTS Martin,
4:31,13; 16. Drozda,AC Malacky, 5:19,41;
1500 m prekážok – 1. Bundala, Slávia
Trenčín, 4:53,86; 11. Drozda, AC Malacky,
6:00,20; Žiačky – 300 m – 1. Štefunková,
Vital Bratislava, 42,33; 4. Mackovichová,
AC Malacky, 43,94;  600 m – 1. Štefunková,
Vital Bratislava, 1:40,15; 14. Mackovichová, AC Malacky, 1:50,56; diaľka – 1. Bašteková, Slávia ŽU Žilina, 522 cm, 11. Hladíková, AC Malacky, 424 cm.
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