Dvojtýždenník • 17/XVI • 4. 10. 2006 • Do každej domácnosti v Malackách
ÚVODNÍK

• Čítate nás už 15 rokov! •

Jeseň pani bohatá
...prináša so sebou čas zbierania plodov.
Bohatú a rôznorodú úrodu. Každý je hrdý
na to, čo dopestoval.
Isto sa nedarilo všetkému rovnako, kaž
dá záhrada má iné tromfy. Jednému v zá
hone trónia obrovské tvrdé kapustné hlavy,
iný sa pýši paradajkami najexotickejších
tvarov a odrôd. Sú aj takí, čo nemajú radi
ruky zababrané od zeme a radšej si počka
jú, kým ťažké koruny stromov sklonia svoje
konáre až k zemi a ponúknu zdravie v ex
kluzívnom jablčnom obale.
Aj na našich výpestkoch sa ukazuje, akí
sme. Čo ako a prečo pestujeme. Či pre obži
vu, teda pre úžitok zo všetkých najpraktic
kejší, či pre relax a pre radosť z práce, alebo
či vopred rátame s tým, že chceme dopesto
vať voľačo „naj“, túžime prekonávať rekordy
a pred všetkými sa pochváliť. Každý pracuje
na tom svojom – a tak je na jeseň nadostač
všetkého. Gigantov pre potechu oka, pyšne
sa vynímajúcich na výstavách, ale aj ne
rýchlených a nechemizovaných, ale zato
bezpečnejších a neraz ešte chutnejších da
rov zeme. Veru, záhradkárske sviatky pri
chádzajú s pestrofarebnou nádielkou pani
Jesene – a je to presne to, čo očakávame.
Pastva pre oči s menami „naj“ záhradkárov
pod exponátmi. Medzi pestovateľmi nie sú
neznáme a ich úspech každý očakáva.
Sú však aj také záhradky, z ktorých plo
dy nikdy na žiadnej výstave neboli – a pred
sa sú výstavné. A jabĺčka také sladké, že
o tom každý vie a rád si do nich zahryzne.
Chýr o najsladších slivkách, najštipľavejších
feferónkach či najrozkošnejších okrasných
tekvičkách robí zvuk aj menu ich pestova
teľa, ktorý sa „iba“ rád motká po vonku
a teší sa zo svojej práce. Jeho meno na vý
stave nenájdeme, no pozná ho každý...
TATIANA BÚBELOVÁ

Azylové centrum
na sídlisku Juh je otvorené

Pomocná
ruka pre ľudí
v kríze

Otázky typu: kedy konečne otvoria
na sídlisku Juh azylové centrum? už
majú konkrétnu odpoveď. Slávnostné otvorenie mužskej časti centra sa
uskutočnilo v piatok 29. septembra.
Sídlom pomoci pre ľudí v núdzi sa
stala časť objektu bývalej materskej
školy.

Aj na charitu treba peniaze
Poskytovanie nezištnej sociálnej pomo
ci je oblasťou, ktorá vyžaduje riadnu dávku
financií. Práve nedostatok peňazí na do
končenie rekonštrukcie, a predovšetkým
na zabezpečenie prevádzky bolo príčinou,
pre ktorú sa dlho avizované otvorenie muž

Dérerka zavoňala ovocím,
zeleninou a kvetmi

Záhradkárske výstavy v Malackách zažívajú renesanciu. Kým od roku 1989 do 2000 sa neorganizovali, od roku 2001 už
majú malackí záhradkári na konte mestské (2001, 2003, 2004, 2005) aj okresné (2002, 2006) podujatia. A naposledy mohli
Malačania obdivovať 417 výpestkov 65 vystavovateľov v priestoroch ZŠ Dr. J. Dérera od 22. do 24. 9., kde sa uskutočnila
2. okresná výstava ovocia a zeleniny.

Podujatie bolo súčasťou osláv 800. vý
ročia prvej písomnej zmienky o Malackách
a záštitu nad ním prevzal primátor RNDr.
Jozef Ondrejka. Viac s predsedom Koordi

21 933 Sk pre náhradné rodiny – ďakujeme

Rodina je vzácny dar
Aj Malacky sa 20. septembra zapojili
do celoštátnej verejnej zbierky, ktorú organizuje OZ Domov v rodine.
Spolu19 dvojíc študentov malackých
gymnázií vyzbieralo doobeda do 30
zaváraninových pohárov 21 933 Sk.

malackyhlas@malacky.sk • www.malackyhlas.sk

Z výťažku zbierky, ktorá sa v našom
meste organizovala už po tretíkrát, bude
ako po minulé roky vyfinancovaný pobyt
náhradných rodín, poskytnutá konkrétna
pomoc profesionálnym rodinám a vykrytá
Pokračovanie na . strane

V prieskume záľub Slovákov podľa najnovších bádaní sa po lúštení krížoviek,
pečení a varení na treťom mieste
umiestnilo záhradkárstvo. Okrem takmer celoročného relaxu, dobrého pocitu z každého správne vyklíčeného riadku či stromu obsypaného kvetmi prináša koncom leta a začiatkom jesene
šťavnaté plody ovocia a zeleniny, o ktoré sa vždy radi podelíme. Hold pestovateľskej vášni vzdali malackí záhradkári
zorganizovaním okresnej výstavy ovocia a zeleniny. Viac v príspevku Dérerka
zavoňala ovocím, zeleninou a kvetmi
na 1. a 4. strane.

načného výboru Slovenského zväzu zá
hradkárov (SZZ) Jozefom Bátorym, ktorý
sa po akcii netajil spokojnosťou.
Okresné výstavy sa organizujú každé dva roky vždy v inom meste bývalého okresu Bratislava–vidiek (Malacky,
Pezinok a Senec). Vhodne v jubilejnom
roku 2006 padol žreb na Malacky. Ako
dopadla?
Pokračovanie na . strane

skej časti Betánie posunulo až na septem
ber. Riaditeľkou novootvoreného centra je
Danica Sedláčková, zodpovedným za pre
vádzku je ThLic. Andrej Mátel (obaja na fo
tografii) a vedúcou sa stala Anna Beňková.
Nástupca škôlky
Racionalizácia siete predškolských za
riadení viedla v roku 2006 mestskú sa
Pokračovanie na . strane

Symbolom zbierky sú okrem srdiečok zaváraninové poháre. „Mnohé deti z domova totiž ani netušia, ako sa kompót dostane do zaváraninového pohára,“ hovorí T. Lipková.
Pohár je tak symbolom nádeje na otvorenú budúcnosť detí prijatých z detských domovov do náhradných rodín. O tom, že Malačania sú štedrí, svedčí fakt, že na budúci rok si
chcú organizátori pripraviť veľké zaváraninové poháre, keďže malé im už nestačili. Ak
ste nestreli študentov v uliciach a chceli by ste prispieť, do konca roka bude umiestnená
jedna pokladnička vo františkánskom kostole a druhá pred OD Stred v rýchlom občerstvení.
MH 06 F14
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SPRAVODAJSTVO
Novootvorená Betánia je
spoločným pracoviskom ne
ziskovej organizácie Križo
vatky, Vysokej školy zdravot
nej a sociálnej práce sv. Alž
bety a Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej
univerzity. Vedúca A. Beňko
vá na slávnostnom otvorení
predniesla básne Svetlosla
va Veigla a sprevádzajúc iz
bami i priestormi osobnej hy
gieny, nezabudla poďakovať
všetkým, ktorí prispeli do ve
rejných zbierok šatstva a ná
bytku: „Vďaka ich pomoci od
prvého októbra prijímame
prvých klientov.“ Päť izieb je
zariadených skromne, no čis
to a účelne.
V deň otvorenia, na sviatok
svätého Michala, objekt po
svätil dôstojný pán dekan
Michal Pokopec.

JEDNOU VETOU
• Kompletizácia podkladov k pripravova
nej zmene rozpočtu mesta bola 18. sep
tembra predmetom porady primátora
RNDr. J. Ondrejku s ekonómom mesta Ing.
L. Adamovičom.
• Spoločnosť zaoberajúca sa bezpečnost
nými systémami prezentovala 19. septem
bra vedeniu mesta svoju ponuku na posil
nenie oblasti krízového riadenia. Úlohou
náčelníka MsP Mgr. I. Jurkoviča je vyhod
notiť výhody takýchto zariadení zo skúse
ností miest, v ktorých boli uvedené do ži
vota. Jedným z týchto miest je Zlín.
• Hlavná kontrolórka mesta Ing. Ľubica Či
košová predložila 19. septembra primáto
rovi J. Ondrejkovi výsledky kontroly dotácií
mesta športovým klubom.
• 20. septembra sa konalo zasadnutie za
stupiteľstva BSK. Poslanec regionálneho
parlamentu a zároveň primátor Malaciek J.
Ondrejka predniesol interpeláciu týkajúcu
sa riešenia dopravy smerom do Rohožní
ka. Obmedzené spoje komplikujú dochádz
ku žiakov do tamojšej základnej školy. Vý
sledkom rokovania je, že v budúcom roku
má obec získať na dopravu dotáciu z VÚC.
• Mesto Malacky a spoločnosť Eurovalley
hľadali 22. septembra spoločné stanovisko
k termínu pripravovaného verejného ob
starávania na dodávateľa výstavby 2. etapy
infraštrukúry Priemyselno-technologické
ho parku Záhorie.
• V dňoch 26. a 27. septembra sa v Tatrans
kej Lomnici konalo zasadnutie Rady Zdru
ženia miest a obcí Slovenska. Zúčastnili sa
na ňom aj členovia Rady za Združenie
miest a obcí záhorskej oblasti – malacký
primátor J. Ondrejka a senický primátor Ľ.
Parízek.			               -ipoZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 25. októbra na
adresu redakcie, ktorý príspevok vás zau
jal, budete mať šancu získať tričko s lo
gom osemstoročnice. Tak neváhajte a za
pojte 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 naj
mä príspevky Malacký historický deň,
Malacké brko s pečaťou osemstoroč
nice, O podnikaní a histórii v inkubá
tore a iné.
V tomto čísle odmeníme Dušana No
votu z Veľkomoravskej ulice z Malaciek.

✒

ZAUJALO MA V ČÍSLE
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Šiestim osobnostiam, ktoré sa mimoriadnou prácou zaslúžili o rozvoj a propagáciu
kraja v rôznych oblastiach, udelil 20. septembra výročné ceny Bratislavský samosprávny
kraj (BSK). „Ste našou pýchou a toto je morálne ocenenie,” zdôvodnil v úvode slávnosti
predseda BSK Vladimír Bajan. Najvyššie ocenenie – Cenu Samuela Zocha si tento rok
z jeho rúk okrem akademického maliara Jozefa Nagya prevzala aj PhDr. Jana Petrová,
riaditeľka Centra podporných sociálnych aktivít združenia Svitanie v Malackách. BSK jej
udelil ocenenie za mimoriadny prínos v sociálnej oblasti – v intenzívnej starostlivosti
a pozornosti ľuďom s mentálnym postihnutím. 			
-mh-, foto: archív

Pomocná ruka pre ľudí v kríze
Dokončenie z . strany
mosprávu k zrušeniu prevádzky MŠ na síd
lisku Juh. Zámer napĺňania sociálnej politi
ky mesta bol zase hlavným motívom na
vznik nového nájomného vzťahu – od mar
ca 2005 si na dvadsať rokov objekt prena
jal neinvestičný fond Križovatky s cieľom
zriadiť tu azylové centrum. Vzhľadom na
verejnoprospešný a charitatívny charakter
zámeru je nájomné symbolické – vo výške
jednej koruny na rok. Opotrebovaný mon
tovaný objekt si vyžiadal pred uvedením
do prevádzky rozsiahle stavebné práce aj
kompletnú výmenu elektrického, plynové
ho a vodovodného vedenia v celkovej
hodnote takmer milión korún. Podstatnú
časť prác vykonali dobrovoľníci bez náro
ku na odmenu.

Kedy pribudnú ženy?
Ženská časť azylového centra Betánia
má byť otvorená v budúcom roku. Podľa
slov A. Mátela na jej sprevádzkovanie tre
ba viac ako dva milióny korún: 800-tisíc je
potrebných na stavebné úpravy, zvyšok na
prevádzku (predpokladané náklady na
ročný pobyt jedného obyvateľa zariadenia
sú 60-tisíc Sk – pozn. aut.). V súčasnosti ve
denie azylového centra uskutočňuje roko
vania o poskytnutí financií na prevádzku
s Bratislavským samosprávnym krajom.
Darovali dobrí ľudia
Mužská časť Betánie je zariadená daro
vaným nábytkom. „Azylovému centru ho
darovali ľudia z Malaciek a blízkeho okolia;
prispeli aj organizácie a inštitúcie,“ hovorí
Mgr. Alena Kmecová, vedúca oddelenia

sociálneho, školstva a matriky. „Dobrých
ľudí sa stále nájde dosť – určite nebude
problém zariadiť aj ženskú časť.“

Stop alkoholu
Kapacita centra – časti pre bezdomov
cov je stanovená na dvadsať klientov. Klien
ti Betánie budú musieť dodržiavať pevné
pravidlá: platí tu zákaz požívať alkoholické
a iné návykové látky, aktívne sa zapájať do
resocializačných aktivít a zabezpečiť si zá
kladné životné potreby vlastnou prácou.
Klient môže v zariadení zotrvať 3 až 6 me
siacov, jeho pobyt sa môže predĺžiť maxi
málne na jeden rok. Otvorením azylového
centra v spolupráci s neinvestičným fon
dom Križovatky sa posunulo mesto Malac
ky do spoločnosti samospráv, ktoré podá
vajú ľuďom v núdzi ruku záchrany.

Obradná sieň v novom šate

Čo bude poskytovať
azylové centrum Betánia?
• prvú sociálnu pomoc ľuďom v krí
ze – ubytovanie, stravu, možnosť osob
nej hygieny, ošatenie, obuv
• sociálne poradenstvo
• odbornú pomoc psychológa, psy
chiatra, právnika, pre veriacich aj du
chovnú pomoc
• resocializačné programy: pracov
nú terapiu, predaj časopisu Nota bene
• má záujem viesť obyvateľov centra
k sebaúcte, k znovuobjaveniu princípu
svojpomoci a pomoci i spolupatričnosti
Dagmar a Tomáš Pellerovci sa v júli zosobášili už v zrekonštruovanej obradnej sieni.

Súčasťou kultúrno-spoločenských priestorov v meste Malacky je i obradná sieň
MsÚ na Mierovom námestí, v ktorej sa uzatvárajú manželstvá, konajú uvítania do ži
vota novonarodených detí a spoločenské prijatia. Priestory si s odstupom času vyža
dovali dôkladnú renováciu. V roku 2006 na ňu poslanci v mestskom rozpočte vyčleni
li 350-tis. Sk. Tie sa účelovo v dvoch etapách preinvestovali do rekonštrukcie sociál
nych zariadení (180 000 Sk) a obnovy siene, vestibulu a priľahlých miestností (170 000
Sk). Aj v rozpočte pre rok 2007 sa budú hľadať financie na ďalšiu modernizáciu pries
torov, optimálne na zakúpenie klimatizácie do obradnej siene.  		 -JaSe-

Posledný septembrový týždeň sa ukončila stavebná časť rekonštrukcie Záhoráckej ulice (v časti od AFK ku križovatke). Od 27. 9. začala dodávateľská spoločnosť Carni Herba, s. r. o., s úpravou
zemitých častí a krátko nato i s výsadbou novej mestskej zelene, ktorá nahradí pôvodnú neperspektívnu.

Martin Michaľov z firmy, ktorá vysádzala
námestia napríklad v Trnave či Senci, ozrejmil,
o akú zeleň v hodnote viac ako 800 000 Sk pôj
de. „Postupovali sme podľa projektovej doku
mentácie – návrhu na ulicu. Do konca prvého
októbrového týždňa by sme mali vysadiť tu
cet dubov s kmeňovým priemerom 14 – 16 cm.
Ide o stromy, ktoré rastú do výšky, takže by ne
mali zacláňať budovám. V pláne je viac ako
250 kríkov – 40 buksusov a asi 200 tavolníkov,
niekoľko tisov a i. Zeleň dotvorí viac ako 240
kríkov ruží rôznych druhov a farieb a od jari

Jana Petrová medzi klientmi zo Svitania. Táto skromná, no pritom mimoriadne silná a obetavá
žena, celý svoj život zasvätila práci s mentálne postihnutými ľuďmi. Iniciovala napríklad vytvore
nie športového tímu plavcov s ťažkým pohybovým postihnutím, pričom presadila kategóriu pri
spôsobených športov ako súčasť pretekov špeciálnych olympiád. V r. 1992 – 2003, predtým ako
prišla v roku 2004 do Svitania, bola riaditeľkou ZSS INTEGRA. Zriadila toto pracovisko a vypraco
vala koncepciu komplexnej starostlivosti o ťažko a viacnásobne postihnuté deti a mládež.” Všade,
kam príde, tam to ožije, s klientmi dokáže robiť „zázraky”,” vyjadril sa o nej Ladislav Snopko, ktorý
sa tento rok stretol s J. Petrovou pri nakrúcaní spotu do súťaže Oskar bez bariér.

Ivana Potočňáková, foto: autorka

Záhorácka
dostáva konečnú
podobu



Cena Samuela Zocha
pre Janu Petrovú

Oznam o podávaní kandidátnych listín pre voľby poslancov MsZ a primátora
mesta v Malackách

Kandidátne listiny do 8. októbra
pestro kvitnúce letničky.“ Aby sa verejná ze
leň, ktorá zjemní celkový moderný vzhľad uli
ce, ľahšie udržiavala, jej okolie pokryjú mulčo
vacou kôrou, ktorú oživia brečtany. Zrekon
štruovanú Záhorácku rozžiaria rozptylové
svietidlá v chodníkoch. Do polovice októbra
má byť na mieste aj nový mestský mobiliár –
lavičky, betónové zberné nádoby na smeti. Fi
nišovať na Záhoráckej by sa malo v polovici
jesene. 		                    text, foto: -lucy-

Aj vy sa pýtate, prečo sú na „novej“
Záhoráckej paralelne dva chodníky?
Jeden zľava je priebežný pre tých,
ktorí sa ponáhľajú. Chodník pri pre
vádzkach má byť tzv. oddychový.
Svojím spôsobom má simulovať ne
existujúcu pešiu zónu. V dlhšom ča
sovom horizonte, po vybudovaní do
pravného obchvatu Malaciek, sa totiž
uvažuje o upokojení dopravy od dol
ného kostola smerom ku križovatke.

Kandidátne listiny pre voľby poslancov MsZ v Malackách a pre voľby primátora mesta
v Malackách podávajú politické strany, politické hnutia alebo koalície politických strán
a politických hnutí v dvoch rovnopisoch prostredníctvom splnomocnencov politic
kej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí a kandidát
ne listiny nezávislého kandidáta pre voľby poslancov MsZ v Malackách a kandidátne
listiny nezávislého kandidáta pre voľby primátora mesta v Malackách podávajú
v dvoch rovnopisoch nezávislí kandidáti zapisovateľke mestskej volebnej ko
misie Jane Slobodovej na MsÚ Malacky, II. p., č. dv. 310 takto:
• v pracovných dňoch pondelok – piatok v klientskych hodinách MsÚ Malacky
• pondelok, utorok, štvrtok 8.00 – 15.30 h
• streda 8.00 – 17.00 h
• piatok 8.00 – 13.00 h
• sobota 7. 10. 8.00 – 16.00 h
• nedeľa 8. 10. 8.00 – 24.00 h
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SAMOSPRÁVA

S ekonómom Ing. Ladislavom Adamovičom

Aký bude mestský
rozpočet
pre rok 2007?

26. októbra o 14.00 h sa v zasadačke MsÚ uskutoční pôvodne neplánované,
ale dôležité zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Jeho predmetom budú dôležité ekonomické materiály, ktoré určia rámec hospodárenia
samosprávy pre nastávajúce roky. Prerokovávať sa bude návrh rozpočtu na
rok 2007, vyhliadkový rozpočet na rok 2007 – 2009 a VZN návrh o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Všetky tri dokumenty musí zo zákona predložiť mesto poslancom na
schválenie a potom sa stávajú záväznými pre všetkých. Viac s ekonómom Ing.
Ladislavom Adamovičom.

JEDNA

JPP

PANI

AGENTÚRA

Čítanie rozpočtu bolo naplánované na november. Prečo zmena?
Je dôležité, aby takéto závažné do
kumenty boli predrokované v čase, keď
ešte naplno pracuje mestské zastupiteľ
stvo v tomto zložení. Novembrové za
sadnutie bude jeho posledným pred
komunálnymi voľbami. Rozpočet je do
kumentom, ktorý stanovuje základné
pravidlá rozpočtového hospodárenia
mesta. Jeho „prerokovaním“ a zapraco
vaním pripomienok sa zníži riziko hroz
by rozpočtového provizória, ak by po
slanci rozpočet do konca roka neschvá
lili. Zo zákona sa prvýkrát bude schvaľo
vať trojročný rozpočet, a to na roky
2007 – 2009. Tento strednodobý ekono

mický nástroj finančnej politiky mesta
udáva zámery ďalšieho rozvoja mesta
a potrieb obyvateľstva na najbližšie tri
roky.
Konkrétne čísla mestského rozpočtu na nadchádzajúce rozpočtové
obdobie nie sú zatiaľ k dispozícii. Aká
je finančná situácia mesta, ktorá
ovplyvňuje plánovanie mestských
príjmov a výdavkov na nasledujúce
obdobie?
S určitosťou môžeme povedať, že fi
nančná situácia mesta je stabilizovaná
a neexistujú žiadne vonkajšie vplyvy,
ktoré by mohli tento stav nejakým spô
sobom ohroziť. Vychádzajúc z tohto po
znatku si dovolím tvrdiť, že aj v rozpoč

miestnych daní a poplatkov podľa vlast
ných potrieb a možností. Mesto v roku
2005 síce zvýšilo sadzby dane z nehnu
teľností o 29 % (celoslovenský priemer
bol až 52 %, pozn. red.), ale toto zvyšo
vanie sa nedotklo priamo občanov
mesta. Sadzby dane z nehnuteľnosti
pre domácnosti sa prakticky za 4 roky
nezvyšovali.
Tieto čísla môžu i nemusia byť dôveryhodné. Kto všetko kontroluje finančnú situáciu mesta?
Hospodárenie mesta je pod drobno
hľadom kontrolných orgánov, ako sú
hlavný kontrolór mesta, útvar kontroly,
Správa finančnej kontroly z MF SR, pravi
delne do hospodárenia mesta nazerá
Najvyšší kontrolný úrad. Okrem zákon
ných previerok mesto pravidelne hod
notia nezávislé agentúry, ktoré posky
tujú obraz o celkovej finančnej i sociál
no-ekonomickej situácii mesta. Sloven
ská ratingová agentúra, a. s., mesto
hodnotí od roku 2002. V uplynulom ob
dobí sme dosiahli hodnotenie BB + (sta
bilný výhľad). V tomto roku mesto po
sudzuje mesto aj spoločnosť Moody
s Central Europe, a. s., ktorej meno je ur
čite zárukou objektívneho hodnotenia
nášho mesta. O výsledkoch obidvoch
nezávislých agentúr budeme občanov
mesta informovať prostredníctvom
miestnych médií.
LUCIA VIDANOVÁ
Foto: archív

Zhodnocovanie majetku mesta
Napriek preda
ju prebytočné
ho majetku sa
hodnota mest
ského majetku
za štvorročné
obdobie zvýšila
o 492,432 mil.
Sk.

POVEDALA

V smere na Brno oproti bývalej benzínovej pumpe bude stáť obchodné centrum
s pracovným názvom Obchodné centrum Fastav. O aký konkrétny druh reťazca ide, nie je
zatiaľ známe. Pri diaľničnom privádzači je pás pozemku určený ako polyfunkčné územie
obchodu a služieb.
– Konkrétne určenie zatiaľ nie je bližšie dané, nie je požiadané o stavebné povolenie,
– prezradila Ing. Gabriela Reháková, vedúca oddelenia územného rozvoja, dopravy a slu
žieb MsÚ.
Redakcia oslovila aj priamo spoločnosť Fastav Development – SR, s. r. o., ktorá pripra
vuje v Malackách spomínané obchodné centrum. Simona Kafková z tejto spoločnosti
uviedla, že ide o stavbu so zastavanou plochou cca 4 500 m2 s potrebnou infraštruktúrou
a dopravným napojením vrátane parkovacej plochy pre osobné vozidlá. Objekt obchod
ného centra je navrhnutý ako jednopodlažný železobetónový montovaný skelet s po
trebným technickým a prevádzkovým zázemím. Sortiment obchodného centra majú
tvoriť bežné druhy tovaru prevažne potravinového charakteru s doplnkovým sortimen
tom ostatného nepotravinárskeho tovaru (elektronika, odevy, obuv, záhradkárske potre
by atď). Prevádzkovateľ bude známy zrejme až po vydaní územného rozhodnutia. V sú
časnosti sa dopracováva projektová dokumentácia. Predpokladané otvorenie obchod
ného centra je plánované na koniec roka 2007.
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Anketa
V októbri prerokujú poslanci prvý
návrh podoby mestského rozpočtu
pre rok 2007. Do ktorej oblasti by ste
nasmerovali viac peňazí?
Milan Haba (36), vy
chovávateľ v Sološnici
„Ako športovec a za
mestnanec v školstve by
som podporil tieto dve
oblasti. Myslím, že sú fi
nancované aj zo spoloč
nej kapitoly. Obnovovať a sprístupňovať pre
verejnosť by sa mali športoviská pri školách.
Pri podpore športovej činnosti treba myslieť
aj na stály dozor – trénerov, ktorí by mali byť
patrične ohodnotení. Ako to sledujem, obno
vujú sa športoviská, ale mám pocit, že stále
sa to len akosi pláta. Je perfektné, že sa niečo
vybuduje aj v Zámockom parku. Je dôležité
podporovať aktivity detí vo voľnom čase.
Svojím spôsobom treba na ne dohliadať a ísť
im príkladom. Ak by niekto športové areály
devastoval, treba pokutovať vinníkov. Nech
cem byť len kritický. Vidno, že sa v Malackách
za posledných osem rokov veľa spravilo. Kul
túra je toho príkladom. Dnes tu máme nepo
rovnateľné možnosti. Každý, kto chce, nájde
si program, ako vyplniť svoj voľný čas.“
V. M. (73), senior
„Určite by malo byť viac
financií na údržbu a vý
sadbu zelene. Napr. na
Záhoráckej ľudia, s kto
rými sa stretávam, ne
gatívne vnímajú výrub
zelene. Nahradí ju nová? Malo by sa vysá
dzať, ale kým tie stromy dorastú... Zeleň nám
dáva tôňu, vôňu, kyslík, je dôležitá. Nech sa
Malacky rozvíjajú, ale skôr, ako sa dá pries
tor staviteľom, treba to premyslieť. Ako sa
hovorí, radšej trikrát meraj a raz rež. Pri kaž
dej novote si treba dobre zvážiť všetky pre
i proti a domyslieť, aké negatíva rozhodnu
tia z dlhodobého hľadiska prinesie.“
Juraj Juhás (24),
študent
„Vidieť, že peniaze, ktoré
sme získali z eurofondov,
pomohli pri rekonštruk
cii ŠH Malina, rovnako
vďaka nim dnes Malacky
budujú Zámocký park, chodníky na Záho
ráckej a iné. Ako športovec by som viac finan
cií nasmeroval do oblasti športu. Hoci nie
som hokejový fanúšik, zišiel by sa tu hokejový
štadión. Ale to je asi len utópia (smiech). Viac
by som nadelil kultúre a školstvu. To sú oblas
ti, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú. Nie
ktoré pravidlá napr. v školstve určuje vyššia
politika normatívami, na to mesto zrejme
dosah nemá. Samospráve sa zrejme niekedy
dosť financií nedostane, a preto by sa kom
petentní mali zamerať na to, aby získavali
podporu z cudzích zdrojov – eurofondov či
dotácií od súkromných investorov.“

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 po
tvrdiť to, čo sa dostalo do našej redakcie alebo vám do uší.

Počula si, do Malaciek sa chystajú ďalšie obchodné reťazce. Vraj budú stavať pri
diaľničnom privádzači na Brnianskej. Je to pravda?

MALACKÝ HLAS

tovom roku 2007 budú zabezpečené
všetky funkcie mesta, ktoré mu v zmys
le zákona prislúchajú. Rozpočet bude
zostavený a predložený na rokovanie
MsZ v zmysle zákona, a mal by byť – ako
po minulé roky – vyrovnaný. O konkrét
nostiach však budem môcť hovoriť až
po schválení rozpočtu.“
Čo prispelo k tomu, že mestská
pokladnica nezíva prázdnotou, práve naopak?
Jedným z dôvodov je úspešné čer
panie prostriedkov z EÚ aj zo ŠR. V roku
2003 mesto získalo z týchto zdrojov
„len“ 47 miliónov Sk a v roku 2006 už
viac ako 667 miliónov Sk (bez návrat
ných zdrojov financovania). Dôsledkom
úspešného čerpania nenávratných
zdrojov financovania je zvyšovanie cel
kovej hodnoty majetku mesta, o čom
svedčí nasledujúci graf. Ďalším dôvo
dom je fakt, že stanovením si priorít
a zdrojov ich krytia prostredníctvom
rozpočtového hospodárenia mesto ne
uzatvára zmluvné vzťahy, ktoré by ne
boli finančne kryté. Z toho dôvodu ne
vzniká situácia, že by mesto vykazovalo
po skončení rozpočtového roka záväz
ky po lehote splatnosti.
Aký dopad mala fiškálna reforma
na daňové zaťaženie obyvateľstva?
Jednou z oblastí fiškálnej reformy je
oblasť miestnych daní a poplatkov. Fiš
kálna reforma umožnila mestu v tejto
oblasti stanoviť si jednotlivé sadzby

Novinky posledných týždňov –
nový chodník na Hviezdoslavo
vej ulici a parkovacia plocha pri
ZŠ Dr. J. Dérera

Mária Podmajerská
(72), seniorka
„Budem sa opakovať, ak
poviem, že od koľajníc
na druhú stranu Malac
ky končia. Treba tu do
budovať kanalizáciu.
Viac financií by som teda vyčlenila na do
stavbu infraštruktúry. Patrí to síce pod Brati
slavskú vodárenskú spoločnosť, ale treba na
nich tlačiť, aby stav riešili. Legionárska sme
rom na Studienku je vyťažená nákladnou
dopravou, parkujú tu kamióny. Ale už sme si
zvykli. V Malackách sa rozbehol separovaný
zber plastov, v mojom okolí však žlté zberné
nádoby nenájdete. Mesto by malo zainves
tovať do ďalších. Veľa sa buduje. Najmä
v centre. „Prvomájovka“ sa tiež vybudovala,
teraz by sa malo sústrediť na Hviezdoslavo
vu, ale tu je, ako viem, problém s kanalizá
ciou, ktorú musia vodári opraviť skôr, ako sa
urobí povrch cesty.“
Text, foto: -lucy-
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Dérerka zavoňala ovocím,
zeleninou a kvetmi

Tatiana Lipková koordinovala študentov na stanoviskách. Najlepšie sa im darilo pred
pobočkou pošty, kde dvojica z cirkevného gymnázia Zuzana Habánová a Milan Koys
vyzbierala sumu 4 417,50 Sk (na fotografii). Zo štátneho gymnázia boli najšikovnejší
Veronika Valentová a Katarína Lacíková s „úlovkom“ 2172,50 Sk.

21 933 Sk pre náhradné rodiny – ďakujeme

Rodina je vzácny dar
Dokončenie z . strany
časť nákladov na prevádzku centra ná
hradných rodín. Bližšie s Tatianou Lipko
vou, podpredsedníčkou OZ Domov v rodi
ne, ktorá je zároveň „profesionálnou mat
kou.“
Z domčeka pre deti
OZ Domov v rodine združuje profe
sionálnych rodičov alebo bývalých profe
sionálnych rodičov po celom Slovensku.
„Funkcia takýchto rodín spočíva v tom, že
sme zamestnancami detského domova,
ale s „pracoviskom“ u seba v domácnosti.
Takto sa umiestňujú deti s hendikepom,
ktoré je náročné dostať do pestúnskej sta
rostlivosti alebo do adopcie. Prekážkami
môže byť ich zlý zdravotný aj psychický
stav, vek, rómska príslušnosť... Deti sa mu
sia najskôr s pomocou odborníkov v rodin
nom prostredí dostať z problémov,“ hovorí
T. Lipková, ktorá sa stará o dve, 9- a 10-roč
né rómske sestry. „Z právneho hľadiska sú
stále chovankami detského domova.
A hoci sú u nás už štyri roky, pripravujem
ich na to, že ak o ne prejaví niekto záujem,
tak odídu.“

Vzácny dar
Schopnosť prijať a vychovávať „cudzie
deti“ je vzácnym darom. T. Lipková si pred
23 rokmi adoptovala s manželom prvé
dve deti. Potom sa im narodila dcéra.
„Keď začali vylietavať z hniezda, zvolali
sme rodinnú radu s tým, dáme šancu ďal
ším deťom, a tak nám pribudli tri,“ spomí
na T. Lipková. Nikto nenamietal. Dnes tak
pod ich strechou žijú aj malé rómske ses
tričky, ktoré sú jedinými biologickými sú
rodencami v rodine. „Každé z „mojich de
tí“ je úplne iné, aj vzhľadom, aj povahou,
s inými inteligenčnými predpokladmi
a zážitkami z detstva, no jedno ich spája
– všetky túžia po láske a rodinnom pohla
dení,“ dodáva T. Lipková.
Ak vás problematika náhradného rodičovstva zaujala, môžete sa s pani T.
Lipkovou skontaktovať na t. č. 0915/700
046, e-mailoch tam@pobox.sk, domovvrodine@pobox.sk.
Informácie získate aj na Linke nielen
o adopcii 0907/80 80 80, ktorú prevádzkuje OZ Návrat.
LUCIA VIDANOVÁ,
foto: T. Búbelová

Dokončenie z . strany
Záhradkársky rok bol pozitívny, a to sa
odrazilo aj v počte exponátov. Išlo o zatiaľ
najväčšiu výstavu čo do počtu zúčastne
ných aj exponátov. V číslach sa jej zúčastni
lo 12 základných organizácií z okresov Ma
lacky, Pezinok a Senec, 65 vystavovateľov,
ktorí prezentovali 417 exponátov (192
ovocia a 225 zeleniny). Zo štyroch základ
ných malackých organizácií Prídavky, Nad
výhonom, Riadok a Olšiny sa plodmi svojej
pestovateľskej práce pýšilo 34 záhradká
rov. O úspechu podujatia nás presviedčali
kladné hodnotenia návštevníkov.
Majú vôbec Malačania o takýto druh
výstavy záujem? Koľko ľudí sa prišlo pokochať pohľadom na urastené pestro
farebné kúsky?
V predpremiére, ešte kým výstavu ot
voril primátor J. Ondrejka s predsedom ok
resného výboru SZZ JUDr. F. Vargom, ju vi
delo vyše 700 malackých škôlkarov a ško
lákov. Žiaci zo ZŠ z Malaciek aj Senca tu
vystavovali viac ako sto výtvarných prác
s tematikou Záhradky. Mladým sme dali
priestor aj v novej žiackej kategórii súťaže
o najkrajšie aranžované kvety. Aktívne sa
teda snažíme vzbudiť záujem aj u mlad
ších ročníkov. Inak za ostatné tri dni výsta
vy ju navštívilo asi šesťsto ľudí. Záujem
o záhradkárstvo zrejme rastie.
Na podujatí sa nielen vystavovalo,
ale aj súťažilo. Hodnotiaca komisia iste
nemala ľahkú úlohu. Ako sa im vyberali
tie „naj“ kolekcie?
„Pestovateľská zručnosť vystavovateľov
bola na vysokej úrovni a vďaka pestrosti
a množstvu exponátov nemala komisia
ľahkú úlohu.
Okrem hlavných cien udeľovala aj veľa
čestných uznaní (pozri výsledková listina,
pozn. red.). Spätnú väzbu my záhradkári
získame aj vyhodnotením ankety návštev
níkov. V nej sa určovala najkrajšia žiacka
kresba, vystavená kolekcia a celkovo hod
notila organizácia podujatia. V týchto chví
ľach ešte nie je spracovaná, ale každá pri
pomienka je pre nás inšpiráciou k zlepšo
vaniu.“

Výhercovia:
Súťaž o najkrajšiu kolekciu ovocia a zeleniny: 1. Pavol Matuškovič, ZO SZZ Prídavky,
Malacky III., 2. Milan Ondrovič, ZO SZZ Podzborka, Lozorno, 3. Jozef Bátory, ZO SZZ Olšiny,
Malacky II.; čestné uznania: Ing. Otto Gschill, Milan Kuzma a Jozef Ondrejka – všetci zo ZO
SZZ Prídavky Malacky III.
Súťaž o najkrajšiu kolekciu jabĺk:
1. Milan Palkovič zo ZO SZZ Kaplná, 2. Peter Královič zo ZO SZZ Senec, 3. Karel Žilavý
ZO SZZ Nad výhonom Malacky IV.,
Ččestné uznania:
Jozef Ondrejka ZO SZZ Prídavky Malacky III., Ing. Otto Gschill, ZO SZZ Prídavky Malac
ky III. a Jozef Sobolič ZO SZZ Slovenský Grob, čestné uznanie za kolekciu broskýň získa
la Gabriela Janečková z Ul. M. Rázusa z Malaciek.
Súťaž v aranžovaní kvetov (17 účastníkov, z toho 6 žiakov)
1. Diana Muczková zo Senca, 2. Jindřiška Turanková ZO SZZ Prídavky Malacky III., 3.
Lubomíra Štihlicová ZO SZZ Nad výhonom Malacky IV. Žiaci (do 15 rokov): 1. František
Gregorovič z Bernolákova, 2. Jozef Sedlák z Malaciek, 3. Viera Jerigová z Malaciek
Tohtoročnú výstavu podporili:
Mesto Malacky, železiarstvo Vrablec, Inštalmont – Jurkáček, Pizzeria Perneckých, HŠK Macek – Krajčír.

LUCIA VIDANOVÁ, foto: S. Osuský

Návštevníci pred kolekciou ovocia a zeleniny Milana Ondroviča z Lozorna. Po
skončení výstavy organizátori zeleninu
venovali miestnej školskej jedálni a jablká odviezli deťom do detského domova
na Riadku.

Stávku prehral, ale fotoaparát je jeho
– Dedko, vyhrali sme, – natešene zvestovala novinu Jánovi Sajkovi z Kukučínovej ulice jediná vnučka Zuzka (14), ktorá je na víťaznej fotografii leta spolu
so svojimi bratancami Miškom (8) a Jakubkom (10) z Bratislavy. – Vyhral si, –
podpichol výhercu známy deň predtým. Čiperný malacký senior mu neveril,
a tak sa stavili.

Zostal bezvládne ležať
Zatiaľ čo nerušene pokračujú rekonštrukčné práce na Záhoráckej ulici aj pred MCK,
kde sa budú rozširovať parkovacie miesta, štyri drevené sochy známych drevorezbárov
darované mestu už „pokúšali“ vandalov.
Len týždeň po odhalení diel sochársko-rezbárskeho sympózia (17. 9.) ich v nedeľu
nadránom povyťahovali z podstavcov a vodník zostal bezvládne ležať na zemi. „Volala
som aj na mestskú políciu, či vinníkov nezachytila bezpečnostná kamera inštalovaná
na Pribinovej. Žiaľ, nie,“ povedala riaditeľka MCK Mgr. Jana Zetková. Oká štyroch kamier
mestskej polície však už pomohli odhaliť vinníkov v mnohých iných prípadoch. Do konca
roka bude mesto monitorovať zo súčasných štyroch sedem, tak dúfajme, že výtržníci si
svoje činy rozmyslia. 		
Text, foto: -lucy-



Neistota i očakávanie sa u Sajkovcov rozplynuli v piatok 22. septembra po tom, čo
im doručovateľka priniesla Malacký hlas. A tak zakrátko jeho cesta viedla do redakcie,
kde sme mu s radosťou fotoaparát odovzdali.
– Súťaž som zaregistroval náhodne vo vysielaní eM TV, pre istotu som si ho aj na
hral, aby som vedel kam a kedy mám fotografie priniesť, – priznal sa J. Sajko, ktorý pr
vý priniesol do súťaže dve fotografie (okrem vnúčat skákajúcich do bazéna aj so svoji
mi najmladšími vnukmi jednovaječnými 10-mesačnými dvojčatami Dávidkom a Filip
kom). Výherca sa priznal, že fotografuje rád. Najmä vnúčatá. Tie mu viackrát v lete po
vedali: dedko, prines fotoaparát, budeme sa blázniť. Zachytená detská radosť
presvedčila aj hodnotiacu komisiu.

Chcete vidieť všetky súťažné fotografie?
Expozícia je sprístupnená vo vestibule SD MCK na Záhoráckej ulici.
SD MCK je otvorený v Po – Pia od 9.00 do 18.00 h, v So od 10.00 do 13.00 h
a naviac v So – Ne od 14.00 do 17.00 h.

MALACKÝ HLAS
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V ý t va r n á s ú ťa ž

Mesto Malacky, zastúpené RNDr. Jozefom Ondrejkom, primátorom mesta, vyhlasuje 2. ročník výtvarnej súťaže pre deti a mládež Malaciek. Cieľom
súťaže je upevniť záujem mladej generácie o svoje mesto, jeho históriu
i súčasnosť a o mnohotvárnosť každodenného života jeho obyvateľov.

Téma 2. ročníka súťaže:

Takí sme my – Malačania
Podmienky súťaže:
Kategórie:
I. deti predškolského veku			
II. žiaci 1.- 4. ročníka základnej školy
III. žiaci 5.- 9. ročníka základnej školy a
žiaci prímy–kvarty 8-ročného gymnázia
IV. študenti strednej školy			

/PWJOLZ
WÝFPCFDOÏIP MFLÈ
SB QSF EPTQFMâDI [NFOB MFLÈSB
BPSEJOBŘOâDIIPEÓO

 	 Technika: ľubovoľná, plošné i priesto
rové práce
Veľkosť práce: bez obmedzenia
Termín odovzdania prác:
do 13. apríla 2007
Miesto odovzdania prác:
MsÚ, Radlinského 1, Malacky – recepcia
Ceny:
a) Cena primátora mesta Malacky,
b) v každej kategórii – jedna Hlavná ce
na + tri ocenenia bez určenia poradia
Termín vyhlásenia výsledkov:
máj 2007
Ocenené a ďalšie vybrané práce budú
vystavené vo výstavných priestoroch MCK
v Malackách, zverejnené v Malackom hla
se a eM TV.
Na súťaži sa deti a mládež môžu zúčast
niť prácami vytvorenými v školách a škol

Primátor Malaciek RNDr. Jozef Ondrej
ka vyhlasuje ďalší ročník súťaže literár
nej tvorivosti študentov malackých
gymnázií

Malacké brko 2007.
Súťažiť môžu študenti v dvoch kategóriách.
I. kategória (1. – 2. ročník) – POÉZIA
a PRÓZA
II. kategória (3. – 4. ročník) – POÉZIA
a PRÓZA
V subkategórii poézia je určená voľná
téma. V subkategórii próza téma –
Viera, nádej, láska
Sponzorom súťaže je TATRA BANKA, a. s.
Autorom grafického návrhu a vyhotove
nia malackých bŕk je Rozália Habová.

OKTÓBER 2006

Kalendár podujatí v meste Malacky
1.	Cyklovýlet na Kamzík, trasa: Malacky – Stupava – Kamzík – Stupava – Ma
lacky (85 km), SCK Záhorák
1.	Otvorenie súťaže o najlepšieho detského diváka – klaun Pepele, Ufúľaná
rozprávka, divadlo Žihadlo, 16.00 h, SD MCK, MCK
5.
Akadémia III. veku – I. generálka, J. Moravčík:Rajda Majda, DNH, 19.00 h,
SD MCK, MCK
6.
Stretnutie, vernisáž výstavy, V. Peltznerová, J. Patka, M. Hruboš, 17.00 h, MCK
6.
I. premiéra DNH, J. Moravčík: Rajda Majda, 19.00 h, SD MCK
7. – 8. Cyklovýlet okoloNeziderského jazera (SK – AUT – HUN), trasa: Malacky –
BA – Berg – Neusiedl am See – Morbisch – Balf – Hegyko – Fertoszéplak – Po
dersdorf – BA – Malacky (130 + 130 km), SCK Záhorák
10.
Mesiac úcty k starším, slávnostná členská schôdza, 15.00 h, šk. jedáleň
ZŠ Dr. J. Dérera, OZ Zlatý vek
12.
Akadémia III. veku – II. generálka DNH, J. Moravčík: Rajda Majda, 19.00 h,
SD MCK
13.
II. premiéra DNH, J. Moravčík: Rajda Majda, 19.00 h, SD MCK
14. – 15. Sbicyklom do Slovenského Grobu na husacinu, rozlúčka s cyklosezónou,
trasa: Malacky – Stupava – Borinka – Košarisko – Tri bresty – Sv. Jur – Slov.
Grob – Pezinok – Baba – Malacky (80 + 15 km), SCK Záhorák
16.
Stretnutie s Táliou pre MŠ a ZŠ, Rozprávka o deviatich mesiačikoch, divadlo Piki,10.00 h, 14.00 h, MCK
17.
Zájazd do Poľska (Jablonka), bližšie info na tel. 034/772 24 05, OZ Zlatý vek
18.
Manažment hepatitíd, prednáška ozdraví, prof. MUDr. Jozef Holomáň,
CSc., sponzor Schering-Plough CE AG, 17.00 h, SD MCK
18.
Vaterland – lovecký denník, 20.00 h, SD MCK, Filmový klub
22.
Jozef Moravčík: Rajda Majda, réžia Vlado Zetek, 18.00 h, SD MCK
22.
Rád červených nosov: Ako gašparko Janovi a princeznej pomohol, 16.00 h,
SD MCK
25.
Iné svety, 20.00 h, SD MCK, Filmový klub
28.
Jozef Moravčík: Rajda Majda, réžia Vlado Zetek, 18.00 h, SD MCK
Výstavy: do 8. októbra Vlado Yurkovic – Musicians/Muzikanti
od 6. októbra Stretnutie – V. Peltznerová, J. Patka, M. Hruboš
otvorená: Po – Pia 9.00 – 17.00 h, So – Ne 14.00 – 17.00 h
Múzeum Michala Tillnera Po – Pia 9.00 – 17.00 h, So – Ne 14.00 – 17.00 h
Krypty pod františkánskym kostolom: otvorené na požiadanie – t. č. 034/772 21 xx
Knižnica MCK Po – Pia 10.00 – 18.00 h, So 10.00 – 13.00 h
Kino Záhoran – pre rekonštrukciu zatvorené
Kalendár podujatí spracovala TIK v Malackách. Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek podu
jatí, ktorí chcú mať svoje podujatie zverejnené v nasledujúcich kalendároch, aby dodávali
informácie na nasledujúci mesiac vždy do 15. dňa práve prebiehajúceho mesiaca.
KONTAKT: TIK, Malacky, tel. 034/772 20 55, info@tikmalacky.sk;
MCK, tel. 034/772 21 55, 034/772 21 10, kniznicama@stonline.sk
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Víťazná kolektívna práca minuloročných škôlkarov, ktorú Slniečka – tak sa skupinka
5- a 6-ročných detí volala – vytvorili pod vedením Gabriely Šulovej z MŠ Hviezdoslavova.

ských zariadeniach, ale i tými, ktoré vytvorili
doma. Podmienkou však je, aby výtvarné
práce boli aktuálne, vytvorené v priebehu
školského roka 2006/2007. Do súťaže budú
prijímané i kolektívne práce.
Súťažné práce je potrebné označiť na
zadnej strane alebo na pevne pripojenom
hárku papiera nasledujúcimi údajmi:
Práce zasielané školou:
1. meno a priezvisko dieťaťa/žiaka,
2. ročník, ktorý navštevuje,
3. adresa školy/školského zariadenia,
4. meno, priezvisko a titul pedagóga,
pod vedením ktorého žiak pracoval.
Práce zasielané individuálne:
1. meno a priezvisko dieťaťa,
2. vek,
3. ročník, ktorý v škole navštevuje,
4. adresa bydliska.
Z priestorových dôvodov sa budú veľ
korozmerné a  priestorové práce prijímať
len v prvých dvoch aprílových týždňoch.
Ocenené práce zostávajú Mestu Malacky,
ostatné súťažné práce bude možné si vy
zdvihnúť do konca šk. roka 2006/2007 na
Mestskom úrade v Malackách.

Otorinolaryngologická
ambulancia
Oftalmologická
MUDr. Darina Golembiovská
ambulancia
MUDr. Miroslav Tedla
Ordinačné hodiny

7FűLPVWâIPEPVBQSFEOPTƃPVOBÝFKBN
CVMBODJF KF TLVUPŘOPTƃ  äF OBÝJ QBDJFO
UJ NÙäV TQPNÓOBOÏ DIJSVSHJDLÏ [ÈLSPLZ
BCTPMWPWBƃ QSJBNP V OÈT  W /FNPDOJŘ
OFK BT WSÈNDJKFEOPEŵPWFK[ESBWPUOFK
TUBSPTUMJWPTUJ

Pondelok
MUDr.
Alakšová
Utorok 8.00 – 15.00 7.00
– 15.00
Utorok

8.00 – 15.00 7.00
MUDr.
Lichvár
– 15.00

Streda

8.00 – 15.0016.00
MUDr.
Alakšová
– 19.30

Streda

Piatok
MUDr.
Lichvár
Piatok 8.00 – 15.00 7.00
– 15.00
Objednávanie
vyšetrenie
0CKFEOBKUFTBna
CF[QMBUOF


0918/
66
61 11, 034/774
12 37
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Aj oddychovať treba

KTO JE TO?

Členovia združenia zdravotne postihnutých Viktória a dôchodcovia Nafta Gbely sa i tento rok rekreovali. V júni navštívili Vysoké Tatry a veríme, že všetci
účastníci boli spokojní a oddýchnutí.

Vycestovali sme 1. septembra do Chorvátska, ktoré bolo pre nás veľmi vzdialené
a neznáme. Počiatočné obavy z možnosti škaredého počasia sa nevyplnili. V mori nám
boli určené rehabilitačné cvičenia podľa cvičiteľky Oľgy. Našu snahu však kazili morské
vlny, ale pre divákov to bol zábavný pohľad. Nezabudlo sa ani na jubilantov a pripra
vili sme pre nich neopakovateľný zážitok. Posledný deň dovolenky sme absolvovali
celodennú plavbu po mori na ostrov Brač. V deň odchodu sme si vychutnali slanosť
vody v objatí vĺn. 			   Mária Hlaváčová, predsedníčka organizácie

Cukráreň Hviezda

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

Oslaďte si život s HVIEZDOU!
MH 06 F21
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DC Vánok organizuje Burzu detského a tehotenského ošatenia a doplnkov,
ktorá sa uskutoční 12. októbra od 17.00 do 19.00 h na Ul. M. Rázusa 30 (sídlo
CVČ). Ďalšie informácie vám poskytnú na t. č. DC Vánok 034/772 69 34 každý
deň od 9.00 –12.00 h, PO, ST, ŠT od 16.30 –18.00 h alebo A. Chamrazová
0908/11 28 10,  M. Haberlandová 0905/85 46 39.
Tešíme sa na vašu návštevu.
ČÍTAJTE A VYHRAJTE
Predstavovaný detektívny román od Mi
chaela Connelyho Advokát zo zadného
sedadla rozpráva príbeh advokáta Mika
Hallera, ktorý rieši nový prípad. Bohatý mla
dý muž z Beverly Hills je zatknutý za brutál
ne napadnutie ženy. Na
priek bežnej praxi, na zákla
de ktorej majú advokáti ob
hajovať klientov, ktorí sú
vinní, po prvý raz v Miko
vej kariére to vyzerá tak,
že jeho klient je naozaj
nevinný. Advokát zdese
ne zisťuje, že ani jeho
klient, ani obeť nie sú
v tomto prípade tým,
čím sa na začiatku pred
pokladalo. Chcete sa
dozvedieť rozuzlenie?

V roku 2006 je ten správny čas, aby sme načreli do svojich vedomostí o histórii
mesta. V rubrike Kto je to budeme uverejňovať indície o významnej osobnosti.
Spoznáte ju?
K tejto veľkej postave malackých dejín
len v stručnosti. Narodil sa okolo roku 1580
a zomrel 26. 11. 1653. Bol palatínom a krá
ľovským miestodržiteľom. V r. 1647 sa roz
hodol od základu prebudovať bývalý po
ľovnícky zámok v Malackách na kláštor pre
rehoľníkov sv. Františka z Assisi (Rádu men
ších bratov františkánov). Kto je to?
Ak viete, ktorej osobnosti medailónik
údajov patrí, napíšte do 25. októbra jej
meno a máte možnosť súťažiť o vstupenky na predstavenie Divadla na hambálku.
V minulom čísle sme predstavili Martina Benku (na fotografii). Osobnosť
správne tipovala Mária Hutníková zo Záhoráckej ulice v Malackách, ktorá pripísa
la: Tohto národného umelca máme v ro
dokmeni a moje deti idú v jeho šľapajach.
KUPÓN
kTO JE TO?

Odíď s knihou
Aktivitu pod týmto názvom odštartovalo pred pár dňami Mestské centrum kultúry na Záhoráckej ulici.
Vo vstupnej hale budovy sú všet
kým k dispozícii regále s vyradenými
knihami. A hoci ide predovšetkým
o publikácie staršieho dáta, možno
medzi nimi nájsť zaujímavé tituly.
Z MCK môžete po splnení jednoduchej
podmienky – po upozornení pracovní
čok knižnice – odísť s obľúbenou pub
likáciou.
Text, foto: -lucy-

Súťažte a vyhrajte. Román Kráľ Dávid vy
hráva Klaudia Slezáková z Partizánskej uli
ce v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby sa
ohlásila v redakcii na Radlinského ul. 2751/1
na 3. poschodí, č. d. 407. Ak chcete súťažiť
o Advokáta zo zadného sedadla a potešiť
knihou seba či známych, pošlite do
25. októbra kupón a možno sa na
vás usmeje šťastie.

súťaž
Centrum voľného času Malacky po
núka možnosť zapojiť sa do výtvarnej
súťaže pod názvom

Nálady pani Jesene
Jeseň patrí k najkrajším obdobiam roka
a táto téma predstavuje jednu z najväč
ších možností kreatívnej tvorby. Veríme,
že sa do tejto súťaže zapojíte a obohatí
te ju o nové nápady a možnosti.
Použiť môžete ľubovoľné techniky
a materiály. Prácu označte menom,
priezviskom, adresou školy, triedou.
Téma súťaže: JESEŇ		
Výtvarné práce môžete doručiť na ad
resu CVČ do 16. októbra. Vyhodnote
nie prác a odovzdanie cien víťazom sa
uskutoční 31. októbra na podujatí
Rozlúčka s babím letom. Zároveň po
zývame všetkých záujemcov na výstavu prác, ktorá bude otvorená od 30.
októbra v čase 8.00 do 18.00 h v prie
storoch CVČ Malacky.	        -cvc-

Letničie má
520 obyvateľov

Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium
telefón: 772 67 34
Po – Pia: 9.00 – 17.30 h
So: 9.00 – 12.00 h

Mária Puškáčová sa najviac priblížila
k počtu obyvateľov dedinky Letničie,
v ktorej sa bude odohrávať dej novej
hambálkovskej hry Rajda Majda. Čitateľ
ka vyhráva vstupenky na slávnostnú pre
miéru Rajdy Majdy, ktorá sa uskutoční
13. októbra o 19.00 h v SD MCK. Prosíme,
aby si cenu vyzdvihla v redakcii.       -mh-

KUPÓN
kníhkupectvo Ľubica

17

17

Opravujem chladničky
a mrazničky,
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12
MH 06 F7

Konkurz
CVeČko pozýva dievčatá vo veku
11 – 17 rokov na

KONKURZ DO SÚBORU
MAŽORETIEK,
ktorý sa uskutoční v sobotu 7. 10. od
14.00 – 15.30 h. Predchádzajúce ta
nečné skúsenosti nie sú podmienkou.
V rovnakom termíne sa bude konať aj

KONKURZ
DO TANEČNÝCH SKUPÍN
HIP-HOP A LIFE.
Tak neváhajte, nacvičte si krátku choreo
grafiu (nie je podmienkou) a príďte prek
vapiť svojím pohybovým umením.
Drobná inzercia
• Predám chladiace agregáty – 2 ks, cirkulár
na dosky a pultovú váhu do 15 kg.
Kontakt: 772 22 25.
• Predám 3-dverový Renault 5 1,6 D, r. v.
1987 v slušnom stave. Súrne.
Kontakt: 0905/53 56 81.
• Predám hlboký kočík Steggilux po 1dieťa
ti, cena dohodou. Kontakt: 0905/85 85 65
• Predám knihu testov, otázok a odpovedí
na prijímacie pohovory na právnické fakul
ty. Formát A4, 188 strán. Cena 300 Sk.
Kontakt: 0903/17 04 21, maggie5@post.sk.
• Predám vtačí zob – neopadavý 12 Sk/ks.
Kontakt: 036/634 22 98.
• Rýchly úver aj stavebný.
Kontakt: 0907/33 73 56.
• Predám detský kočík DEMA 3-kombiná
cia, po jednom dieťati, zachovalý. Cena do
hodou. Kontakt: 0904/31 35 81.
• Ponúkam prácu v IT sfére a účtovníctve.
Podmienka AJ, resp. NJ.
Kontakt: accwork@gmail.com
• Predám funkčné plynové piecky (do ko
mína) aj gamatky.
Kontakt: po 18. hodine 0905/66 52 06
Náš tip na nákup

v supermarkete

TÝŽDEŇ  OD 6. DO 19. 10. 2006
• Coop polotučné mlieko 1,5 %, 1 liter za
16,90 Sk  • Nescafé classic, instantná ká
va, 150 g za 99,90 Sk • Ariel compact,
prací prášok, 2,2 kg za 229 Sk

MH 06 B4

Krížovka
V roku 1871 vzniká v Malackách banka.
Hneď po nej sa tu zakladá pivovar HOLC
ZER a vzniká tiež liehovar, ktorého majiteľ
mi boli (tajnička č. 1).
V roku 1892 bola v Malackách vybudo
vaná píla, ktorá bola vybavená najmoder
nejšou technikou tých čias. Drevo dovážala
(tajnička č. 2), ako volali jednokoľajnú že
lezničku, až z Vývratu nad Kuchyňou. Dre
vo i ľudí dopravovali lokomotívy pomeno
vané Felicitáš a Vysoká. Stará budova píly
už dnes nestojí a obe lokomotívy zmizli po
2. svetovej vojne. Zachoval sa len železnič
ný val za Zámockým parkom a pilier mosta
spolu s budovou, kam železnička a jej loko
motívy dovážali drevo. Drevo sa v tej dobe
spracúvalo na podvaly vo firme HAERTS
FABRIK patriacej Pálfiovcom. Po roku 1918
prevzali firmu bratia Karol a Jozef Mecháč
kovci.
Pre ekonomiku mesta malo obrovský
význam dokončenie jednokoľajnej trate



Bratislava – Skalica. Po necitlivo zbúraných
budovách starej staničky z tejto doby nám
dnes zostal na železničnej stanici v Malac
kách už len (tajnička č. 3). Dokedy nám
vydrží táto pamiatka?
VODOROVNE
A vianočná ryba; vodný skok; sviatok
pestovateľov obilia B vzduch po daždi; vy
kurovacie teleso; Erich po domácky; papa
gáj; drží strechu pohromade C ostrovček
v Tichomorí; tvoja po česky; zláka; lyže po
nemecky; meno herečky Rapaičovej D
koncovka ruských priezvisk; tajnička č. 1;
pero na ozdobné písmo E ponuka jedál;
masť; vodík – uhlík – kyslík; ktoré?; planéta
F pokyn psovi – prines!; tajnička č. 2; začiatok tajničky č. 3 G ukončenie tajničky
č. 3; meno Matky Božej; ženské meno – ob
rátene.
ZVISLE
1 smola 2 Azovské more; stred slova

neper 3 druh zeleniny; hľadaj – pátraj 4
osobné zámeno; ŠPZ Trnavy; značka urolo
gického čaju 5 polomer; najkrajšia časť
kvitnúcich rastlín; tam 6 hlas vrany; vyru
šuj; rímskych 5 7 značka kozmetiky; spolu
hlásky v slove zinok; tvorivosť mládeže 8
síra; prvá žena sveta; je účastníkom hry 9
moderátor TV Markíza 10 dlhá samohlás
ka; obidve; orgány zraku 11 ruský súhlas;

domácke meno Ilony; pojem duše u sta
rých Egypťanov 12 umenie po latinsky;
koncovka zdrobnenín ženského rodu;
spojka 13 mäkká spoluhláska; choroba
puberty; výberové konanie 14 podmien
ková spojka; dvojhláska; infekčná choroba
15 základná číslovka; ktorým smerom? 16
vzácna tekutina; medzinárodná rádioama
térska organizácia 17 vernisáž

Na pomoc: 4 Uri; 16 RNI;
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 25. októbra pošlete správne
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe
ným kupónom, budete mať šancu získať
reklamné predmety mesta.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Filozofiu, 2. Plaveckého Petra, 3. Esterlé –
sme vyžrebovali Celestínu Ščepankovú
z Kozej ulice, ktorá získava poukážku
na nákup cukroviniek vo Hviezde v hod
note 300 Sk.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS

KUPÓN

17

17/2006

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY
dili ako k holičovi. Veľmi sa na to hneval,“
spomína. Bol však najmä sviečkar a per
nikár, i keď spraviť vedel všetko.

Písané našú rečú

alebo

okénko jak biuo,
jak je... a jak bude

Jarmočné srdcia a husári
František Iszer nezamestnával žiad
nych pomocníkov. Pracoval sám. „Brali
ho ako zbohatlíka, ale tvrdou prácou ve
ľa nezarobil. Svoj tovar chodieval pravi
delne ponúkať na jarmoky. Od sedliaka
si požičal vozy s rebrinákom. Na tieto
účely mal spravené debničky so šuflíkmi,
kde mal naskladané sviečky a perníky
(najmä medové srdiečka a husárov na
koni), ktoré predával.“ Pán Stískal si spo
mína, že „stareček“ nosil pri sebe „váleč
kový“ revolver pre prípad, ak by ho nie
kto prepadol.

Partizán Štefi

Mjeu sem bratra Štefina, kerý biu o dva
nást rokú starší, jak sem já. Ked biua dru
há svjetová vojna, moseu též narukovat.
Ked začauo v štyridsátem roku povstání,
tak z ostatníma vojákama utékeu do hor
k partizánom. Tam mu pridzelili čašký gu
lomet a koňa. Ked moseli partizáni ustu
povat, šeci utekali hlbší do hor. Štefi ne
moheu s tým konem a gulometem tak
friško postupovat. Koňa tam nechát ne
sceu, lebo mjeu kone velice rád, a tak pa
deu do zajacá. Ve Zvolene ich nauožili do
vagónu a odvézli do Nemecka. Dostau sa
do rudných baní nedaleko dzedziny Volks
tert, pri mjestečku Eisleben. Robili tam za
velice čaškých podmínek. Ked si pri cesce
z baní do lágra zdviheu cviklu, dozorca ho
uderiu pažbú tak, že za krátky čas umreu.
Je pochovaný ve společném hrobje, de je
pochovaných ešče jedenást slovenských
zajatcú. To sme sa dozvjedzeli od kama
rádú, kerí to prežili, aj od jednej Bratislav
čanky, kerá tam biua hledat hrob svojího
otca. O společný hrob sa vzorne starali. Aj
ked nás doma ostauo ešče pjet súroden
cú, moja maminka sa s tým, že už nežije,
nemohli zmírit až do jejich smrci.
Štefi mjeu prezífku Kikala, a tak, ked
už Štefi nežiu, Kikala začali ríkat mje. Tak
táto prezífka mi ostaua dodnes. Já sa na
to nehnevám, aspoň sem neco po bratro
vi zdedziu. Ešče aj fčil, ked sa starší známi
opýta na Osuského a poví Kikala, hned
každý ví, o koho sa jedná.
František Osuský, Malacky

Františka Osuského, podobne ako kaž
dého, kto nám napíše svoj príbeh v záho
ráčtine, odmeníme poukážkou na nákup
v predajniach COOP JEDNOTa.

Spomienky s vôňou
sviečok
Na septembrovej fotografii mestského historického kalendára môžete nájsť už neexistujúce nehnuteľnosti na Záhoráckej ulici, vedľa
súčasnej základnej umeleckej školy. Stáli oproti „starej športke“, kde
bol voľakedy hostinec U žida Reissa. Jeden z domčekov patril habánovi Františkovi Iszerovi, sviečkarovi a pernikárovi z Malaciek. Prinášame spomienky jeho vnuka Augustína Stískala.

„Habáňan“ so svetovými
skúsenosťami
„Starý otec ako mladý odišiel s „pink
líkom“ s jednou zlatkou od starenky do
sveta. Ako tovariš pomáhal v Rakúsko-Uhorsku a dostal sa až do Talianska a zís
kal výučný list. Na cestách privoňal aj

k výrobe sviečok, ktorou sa neskôr v Ma
lackách živil,“ hovorí. Rozprával po ne
mecky a maďarsky, po slovensky veľmi
málo a jeho manželka vedela slovensky
a nemecky. „Keď sa končila prvá svetová
vojna, Maďari ho brali ako hlúpeho Slo
váka a Česi ako maďaróna. „Najprv mal
na obchode názov Franz Iszer (Franci
szer, keď si to takto prečítali, pôsobilo to
komicky), potom si nápis zmenil na Fr. Is
zer, (Friseur – čítaj frizér, znamená v nem
čine holič), a tak zase k nemu Nemci cho

Mať remeslo v rukách
nebolo med lízať
„Remeslo nebolo jednoduché. Vstával
ráno o tretej, kým bolo chladno. Vosk za
čal liať na knôty. Takto pripravené ich po
ložil na vodou ochladené drevené dosky
a vyvaľkal. Okrem sviečok vyrábal perní
kové tehličky. Tie sa strúhali ako posýpka
na rezance. Cesto dával do foriem, tie na
plechy. Naraz ich piekol aj sedem. A zu
žitkoval všetko, čo ostalo. Z krajov robil
čajové pečivo pre malackých pánov, kto
ré sa na jazyku len-tak rozplývalo.“ Do
perníka sa dával len žĺtok, tak bielok vy
šľahal a robil z neho snehové pusinky a
šamrolky,“ spomína A. Stískal, ktorý svoje
rozprávanie končí rokom 1948 – 1949,
kedy starému otcovi zobrali živnosť a je
ho dielnička sa premenila na bývanie.
LUCIA VIDANOVÁ,
foto: archív

Spoločenská kronika
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Október 2006:
80 – Emília Brutvanová; Dra
homíra Filová; Margita Kreb
sová; Paula Ružová; Albína Tatajková;
Agáta Uhrová; 85 – František Ftáčnik;
Anna Schönová; Vladimír Šagala; Mar
gita Šefčíková; Leopold Trenčanský; An
na Vysmeková
POVEDALI SI ÁNO:
September 2006:
Alžbeta Čermáková a František Gaven
da; Alojzia Mantlerová a Tibor Smatana;
JUDr. Katarína Huňadyová a Ing. Milan
Ondrovič; Sabína Obselková a Marek Ri
zek; Martina Burská a Boris Stopka; Pet
ronela Hudeková a Martin Tomek; Ľu
bomír Hozlár a Ingrida Slámová

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

September 2006:
Apolónia Pálková, 1924, Ma
lacky; Ján Bolf, 1921, Malacky; Anna
Uhrincová, 1926, Malacky; František
Reisenauer, 1924, Kuchyňa; Anna
Danihelová, 1946, Malacky; Ján Chmela, 1948, Láb; Terézia Tekerová, 1921,
Závod; Mária Slezáková, 1934, Stupa
va; Vilem Trenčanský, 1919, Malacky;
Cecília Matúšková, 1924, Malacky; Ľubomír Bernát, 1951, Malacky; Mikuláš
Pullmann, 1940, Malacky; Marta Kalusová, 1954, Malacky; Štefánia Blažková, 1931, Sekule; Ján Gonšor, 1929,Veľ
ké Leváre; Michal Šteffek, 1934, Zohor.
Annamária Horváthová,
matrikárka

Chýbajú vám
denáre?

recept pani vozárovej

Šiška v chrenovej omáčke
SPOTREBA:

1 veľká cibuľa, šampiňóny, 3 strúčiky cesnaku, pomletá pečeň, pokrájaný petrž
len, pokrájané rožky, 4 vajcia, vegeta, korenie, soľ, trocha masti
POSTUP:

Cibuľu pokrájame, do zlatista upražíme, pridáme pokrájané šampiňóny, pretlačený
cesnak, zelený petržlen, rožky, vajcia, vegetu, čierne korenie a soľ. Sformujeme na šišku,
vložíme do mikroténového vrecka, popicháme, aby vyšiel vzduch a 20 minút varíme. Vy
klopíne na plech ku kuracine a upečieme. Počas pečenia polievame výpekom z kurčaťa.

O malacké historické denáre, ktoré
mesto predáva za 60 Sk, bol počas osláv
nebývalý záujem, rovnako ako aj o celiny
(príležitostné obálky s natlačenou znám
kou) za 15 Sk.

V recepcii Mestského úradu na Radlin
ského ulici (Po, Ut, Št od 8.00 do 15.30 h,
St od 8.00 od 17.00 h, Pia od 8.00 do 13.00
h) aj v Turisticko-informačnej kancelárii na
Bernolákovej ul., v inkubátore (Po – Pia od

9.00 do 16.00 h a So od 10.00 do 14.00 h) si
môžete propagačné predmety vydané pri
príležitosti osemstoročnice zakúpiť.
Až do vypredania zásob. 	      
       -lucy-

Do oslavy osemstoročnice sa aktívne zapojili aj malackí filatelisti
Klub filatelistov 52 – 32 patrí medzi
najstaršie spolky v Malackách (pod
názvom Club filatelistov bol založený v r. 1929, jeho prvým predsedom
bol J. Peťko). Dnes má asi 25 aktívnych členov a pri ZŠ Dr. J. Dérera
pracuje pod vedením F. Gelingera
krúžok mladých filatelistov.
Filatelistických materiálov spätých s na
ším mestom bolo vydaných oveľa viac:
• v r. 1975 pri I. oblastnej výstave
poštových známok Záhorie 1975 vydal
klub neoficiálnu prítlač na obálke s natla
čenou známkou prezidenta gen. Svobo
du, ako aj obálky a poštové lístky bez
známky a, samozrejme, nechýbala pošto
vá príležitostná pečiatka,
• v r. 1980 pri II. oblastnej výstave
poštových známok Záhorie bola použí
vaná opäť príležitostná pečiatka a raritou
sa stala preprava zásielok poštovými
holubmi na trase Malacky – Vysoká pri
Morave, kde bolo prepravených len 35
zásielok,
• v r. 1991 bola vydaná neoficiálna
prítlač na obálke so známkou preziMALACKÝ HLAS
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denta V. Havla, ako aj obálka bez známky
a príležitostná pečiatka,
• v r. 1991 bol poloúradne vydaný ko
rešpondečný lístok so známkou posti
lión na koni a príležitostná pečiatka
k 785. výročiu prvej písomnej zmienky
o Malackách. Na takomto lístku vyšla i ne
oficiálna prítlač v roku 1992 k 65. výročiu
františkánskeho gymnázia. V období te
rajšej SR sa filatelisti potešili prvej oficiálnej celine s malackým námetom. Bol to
v roku 1990 vydaný korešpondečný lístok Slovenskou poštou k 790. výročiu
1. písomnej zmienky o Malackách so
známkou Devín, na ktorom bola zobra
zená brána do Zámockého parku. Rovna
ko sa používali dve príležitostné pečiatky.
Ďalšia pamätná pečiatka je k 70. výročiu klubu filatelistov v roku 1999. Klub
vtedy vydal i korešpondenčný lístok bez
známky k udeleniu čestného občianstva prvému slovenskému kozmonautovi Ivanovi Bellovi, ako aj pamätný list
s jeho podpisom pre svojich členov. Vďa
ka spolupráci mesta, klubu a Nafty Gbely
bol v roku 1991 vydaný KL s neoficiálnou prítlačou k 110. výročiu železnice

Rímskokatolícky farský úrad v spolupráci s klubom filatelistov k jubileu vydal neoficiál
nu prítlač na korešpondenčný lístok, ktorá zachytáva jeden zo skvostov nášho mesta –
Sväté schody. Autorom námetu bol Mgr. Anton Pašteka, predseda klubu, rozpracoval ho
Ing. Maximilián Freund a technicky zrealizoval jeho syn Ing. Milan Freund. O korešpon
denčný lístok bol veľký záujem a z nákladu 500 kusov dnes zostalo len zopár na farskom
úrade.

Bratislava – Skalica a 230. výročiu poštovej trasy Bratislava – Holíč. Mesto vy
dalo dva druhy obálok bez známky
k 795. výročiu prvej písomnej zmienky
roku 2001,
• v r. 2003 sa používala strojová pečiat
ka: Malacky, dobré miesto pre život,
• v r. 2004 k 75. výročiu založenia
klubu filatelisti vydali neoficiálnu prítlač na korešpondenčnom lístku so
známkou s vinohradníckym motívom,
ako aj obálku s prítlačou bez známky
k výstave Záhorie 2004, a používala sa aj
príležitostná pečiatka,
• v r. 2005 na tom istom KL vyšla prítlač s názvom klubu, ktorá bola určená
na pozvánky pre členov klubu,
• pri príležitosti 800. výročia Malaciek sa od 15. 9. 2006 predáva celina,
ktorú vydala Slovenská pošta. Okrem
príležitostnej pečiatky, ktorá sa používala
výhradne počas jedného dňa 16. 9. (dnes
je už uložená v poštovom múzeu), sa od
11. septembra do konca tohto jubilejného roka bude na pošte používať príležitostná strojová pečiatka.
ANTON PAŠTEKA
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V premiére piate miesto
Na vynovenom štadióne v Novom
Meste nad Váhom sa 23. septembra
uskutočnili Majstrovstvá SR družstiev v atletike. Historickú premiéru
absolvovali na šampionáte atlétky
AC Malacky.

V minulých rokoch väčšinou hosťovali
v iných slovenských kluboch, tento rok sa
tréneri Vladimír Handl a Petr Filip rozhodli
zložiť družstvo, ktoré bude účinkovať pod
malackou vlajkou. Pôvodne mali družstvo
obohatiť niektoré vrhačky z Českej repub
liky i bežkyne z iných slovenských klubov.
Pretekali napokon len naše dievčatá. Počas
majstrovstiev figurovali dokonca na bron

zovej priečke, postupne sa však prejavila
absencia na niektorých disciplínach a naše
(počtom obmedzené) družstvo kleslo na
konečné piate miesto.
Zostava AC Malacky:
B. Šimková (100 m – 4., 200 m – 1.) A.
Štuková (400 m – 1.), A. Hollá (800 m – 2.),
M. Sršňová (3000 m – 9.), M. Kocáková (100
m prek. – 11., 400 m prek. – 6.), A. Patkáno
vá (kladivo – 8., oštep – 9.) Z. Kollárová (gu
ľa – 6., disk – 7.), K. Ďuricová (diaľka – 5.,
trojskok – 3.). Štafeta 4x100 m AC Malacky
– 4. miesto (Štuková, Sršňová, Hollá, Šim
ková), 4x400 m AC Malacky – 3. miesto (Sr
šňová, Kocáková, Hollá, Štuková)
-jaki-, foto: archív AC Malacky

V piatok „o zdravie“ bežalo 139 pretekárov do Zámockého parku. Dva dni po Záhorákoch utekalo celé Slovensko, ba aj svet. Na po
slednú septembrovú nedeľu totiž pripadol Svetový deň srdca. Na mnohých mestách na Slovensku sa uskutočnil Beh o srdce, ktorý mal
podobne ako Večerný beh zdravia – Beh vďaky SNP propagovať aktívny pohyb ako súčasť zdravého životného štýlu. O tom, že pravi
delná fyzická aktivita je životne dôležitá, netreba presviedčať. Najnovšie štatistiky dokazujú, že aktívny pohyb znižuje riziko mozgo
vej príhody o viac ako 25 percent a riziko koronárneho srdcového ochorenia o viac ako 40 percent. Zistilo sa, že srdcia bývalých atlétov
vo veku 50 až 70 rokov sú rovnako silné a zdravé ako srdcia neaktívnych 20-ročných ľudí. Recept na zdravie je jasný. Oprášme tenisky
a začnime športovať.

Víťazka z Austrálie
Víťazný beh na 200 m v podaní malackej šprintérky Barbory Šimkovej

Všetci za jedného a pre všetkých
Štyri organizácie malackých dôchodcov sa podujali napiecť na oslavy osemstoročnice mesta „pocheraje od starenky“, aby uhostili aspoň časť návštevníkov 800-ročných
Malaciek a pokúsili sa prekonať rekord v počte rozdaných koláčov na
jednom podujatí.

M. Orešanská a A. Lončeková). M. Hlaváčo
vá z Viktórie do redakcie napísala: „Tieto
krásne a hlavne chutné koláče by mohli
konkurovať nejednej vychýrenej cukrárni.
Vy všetci, ktorí ste výrobky ochutnali, mi
dáte určite za pravdu. Výbor dokázal, že je
vždy ochotný pomôcť mestu a občanom.“
Parafrázovanie mušketierskeho hesla
v titulku je teda na mieste. Vďaka štyrom
organizáciám, ktoré spojili svoje sily, mes
to drží rekord s osemstovkou vo svojich
rukách.
		              -mh-

OZ Viktória napieklo na 12 plechoch
300 koláčikov (pp. Hurbanová, Grigelová,
Vlková, Jurkovičová, Kujanová, M. Hlavá
čová a Danihelová), klub dôchodcov na 9
plechoch 200 ko
láčikov, Jednota
dôchodcov na 23
plechoch 260 ko
láčikov (KD spolu
s JDS piekli spolu
v troch partiách:
D. Malinová, E. Šu
rinová, M. Matúš
ková, L. Jurkovičo
vá, A. Makytová, V.
Nemečková, A.
Roššová, E. Hnáta
yová a A. Holubo
vá) a OZ Zlatý vek
na 4 plechoch 40
koláčikov (piekli Pretekanie v pečení. Na fotografii partia z klubu dôchodcov.

33. ročník memoriálu
Karola Oreského v basketbale
23. septembra sa na palubovke telocvične Gymnázia na Ul. 1. mája us
kutočnil 33. ročník memoriálu PhMr.
Karola Oreského v basketbale, ktorým si pripomínajú osobnosť malackého športu – niekdajšieho predsedu TJ Strojár Malacky aj malackého
basketbalového oddielu (BaO).
Na turnaji štartovali štyri družstvá – do
máci Strojár, BK AM BA, Ivanka pri Dunaji,
Burani BA, ktoré si zmerali sily vo vzájom
ných zápasoch.
Výsledky v jednotlivých stretnutiach:



Malacky – AM 52:71, AM – Burani 57:46,
Malacky – Burani 76:46, Ivanka – AM 60:58,
Burani – Ivanka 52:66, Malacky – Ivanka
59:52.
Poradie v 33. ročníku:
1. BK AM BA 7 b, 2. Ivanka pri Dunaji 7 b,
3. Malacky 7 b, 4. Burani 0 b.
Za domácich nastúpili:
Pavel Sýkora, Peter Ondruš, Anton An
drla, Michal Zápaticky, Vladimír Režný, Bra
nislav Škoda, Karol Ivančík, Ivan Gvozdiak,
Miroslav Král, Andrej Papay, Igor Jedenás
ty, Vladimír Lorenc, tréner družstva Karol
Ivančík. 		           -mh-, foto: archív

22. septembra sa uskutočnil v poradí už 23. ročník Večerného behu
zdravia – Behu vďaky SNP ako súčasť
podujatí k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Malackách. Usporiadatelia pripravili pre všetky vekové
kategórie už tradičnú trať od Pamätníka SNP na futbalové ihrisko v Zámockom parku.

Hlavnými organizátormi boli komisia
školstva, mládeže a športových činností
a Klub mladých sociálnych demokratov
v Malackách. Spoluorganizátormi tohto
podujatia – určeného hlavne mládeži –
boli ZŠ Dr. J. Dérera, AC Malacky, ŠK Ma

hybom, preto organizátori ocenili naj
mladšieho a najstaršieho pretekára. Naj
mladším bol dvojročný Jozef Voržáček
a najstaršou 52-ročná Margita Antálková,
obaja z Malaciek. Víťazkou v kategórii žien
sa stala Daniela Písečná, Malačianka, kto
rá žije v Austrálii, u mužov zvíťazil Peter
Šimek z Lakšárskej Novej Vsi.
Poradie najlepších v jednotlivých
kategóriách – výsledková listina
Rodičia s deťmi
1. Jakub Hitmar s otcom, Malacky, 2.
Marko Zváč s mamou, Kostolište, 3. Step
hania Blažíčková s mamou, Malacky

Skôr ako zaznel slávnostný štart, položili deti za asistencie primátora Jozefa Ondrejku
a jednej z organizátorov Márie Trenčíkovej veniec k pamätníku.

lacky, CVČ, DHZ, gymnázium a OZ PEER.
Ceny pre najlepších v trinástich kategó
riách venoval mestský úrad. V tomto roč
níku si víťazi okrem diplomov a vecných
cien odnášali domov i tričká s logom
osemstoročnice.
Za pekného počasia sa prezentovalo
v priestoroch školského dvora ZŠ Dr. J.
Dérera 139 pretekárov z  Malaciek, Kosto
lišťa, Veľkých Levár, Sološnice a Lakšárskej
Novej Vsi. Po položení kytice k Pamätníku
SNP a príhovore primátora mesta RNDr.
Jozefa Ondrejku absolvovali bežci vyše
dvojkilometrovú trať. Usporiadatelia vy
žrebovali medzi účastníkov množstvo
cien, odmenení boli i účastníci, ktorí ab
solvovali aspoň tri ročníky tohto behu.
A keďže beh je tým najprirodzenejším po

Žiaci 1. – 2. roč.
1. Mário Lörinczi, 2. Tomáš Beňo, obaja
ZŠ Malacky, Záhorácka ul., 3. Andrej Slobo
da, ZŠ Malacky, Štúrova ul.
Žiačky 1. – 2. roč.
1. Sára Stupňanová, ZŠ Malacky, Záho
rácka ul., 2. Petra Králová, ZŠ Malacky, Zá
horácka ul., 3. Barbora Krasová, ZŠ Malac
ky, Záhorácka ul.

Žiaci 3. – 4. roč.
1. Erik Harcula, ZŠ Malacky, Štúrova ul.
2. Andrej Benko, ZŠ Malacky, Záhorácka ul.,
3. Miloš Oravec, ZŠ Malacky, Štúrova ul.
Žiačky 3. – 4. roč.
1. Natália Lukšová, ZŠ Malacky, Štúrova
ul., 2. Tatiana Tančeková, ZŠ Malacky, Záho
rácka ul., 3. Karolína Zváčová, ZŠ Malacky,
Záhorácka ul.
Žiaci 5. – 6. roč.
1. Dominik Zámočník, Gymnázium Ma
lacky, 2. Lukáš Štepananský, ZŠ Malacky,
Záhorácka ul., 3. Jozef Sedlák, ZŠ Dr. J. Dé
rera Malacky
Žiačky 5. – 6. roč.
1. Veronika Hruščová, ZŠ Malacky, Zá
horácka ul., 2. Romana Sekáčová, ZŠ Ma
lacky, Záhorácka ul., 3. Monika Baňovičová,
ZŠ Malacky, Záhorácka ul.
Žiaci 7. – 9. roč.
1. Adam Hal, RDDM Sološnica, 2. Patrik
Gavalec, RDDM Sološnica, 3. Michal Ružek,
ZŠ Malacky, Štúrova ul.
Žiačky 7. – 9. roč.
1. Nadežda Galbová, ZŠ Malacky, Záho
rácka ul., 2. Eva Beňová, ZŠ Malacky, Záho
rácka ul., 3. Nikola Končeková, ZŠ Malacky,
Záhorácka ul.
Dorastenci
1. Ján Beňa, Gymnázium Malacky, 2.
Daniel Šimek, Gymnázium Malacky, 3. Ľu
dovít Duna, RDM Veľké Leváre
Dorastenky
1. Aneta Hollá, Gymnázium sv. Františ
ka Assiského, 2. Magda Sršňová, Gymnázi
um sv. Františka Assiského
Muži
1. Peter Šimek, Lakšárska Nová Ves,
2. Peter Merc, Malacky, 3. Marián Petráš,
Malacky
Ženy
1. Daniela Písečná, Malacky, 2. Draho
míra Lörincziová, Malacky, 3. Margita An
tálková, Malacky
Najmladší pretekár
Jozef Voržáček, nar. 8. 8. 2004, Malacky
Najstarší pretekár
Margita Antálková, nar. 14.10.1954, Ma
lacky
Celkovo štartovalo 139 pretekárov.
Anton Pašteka, foto: S. Osuský

Od 1. 10. sa aerobic vrátil do ŠH Malina
Pondelok
19.00 – 20.00
Streda
19.00 – 20.00
Piatok
19.00 – 20.00
		

Body styling – Tatiana Sláviková
Mix aerobic – Mgr. Drahomíra Lörincziová
Dance aerobic – Tatiana Sláviková
(v piatok nepravidelne po dohode s cvičiteľkou)
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