
Malacký hlas ako prvý prináša výsled-
ky hlasovania voličov nášho mesta.
Z celkového počtu 14390 oprávnených
voličov ich pristúpilo k urnám 8993
(62,49 %). Najviac hlasov odovzdali
SDKÚ (26,83 %), nasledovali Smer
(20,63 %), HZDS-ĽS (13,43 %), ANO
(8,53 %), KSS (6,42 %) a KDH (5,9 %).

–ipo–, foto: –oTaNo–

Druhý septembrový týždeň sa usku-
točnilo prvé poprázdninové zasadnu-
tie mestského zastupiteľstva, ktoré-
mu predchádzalo i riadne zasadnutie
mestskej rady.

Po pravidelnej kontrole plnenia uzne-
sení bol ako prvý prerokovávaný bod tý-
kajúci sa návrhu VZN, ktorým sa určujú
pravidlá povoľovania času predaja a ča-
su prevádzky služieb na území mesta.
Po krátkej diskusii poslanci odporučili,
vzhľadom na dôležitosť materiálu prero-
kovať ho so zainteresovanými a násled-
ne ho znovu predložiť mestskému zastu-
piteľstvu, Prevody nehnuteľností a ná-
jomné zmluvy v počte sedem, boli pre-
rokované a schválené bez väčších pri-
pomienok. Taktiež poslanci schválili po-
užitie finančných prostriedkov z privati-
zácie SPP, ktoré obdržalo mesto na re-
konštrukciu Radlinského ulice.

S jedným pozmeňujúcim návrhom,
ktorý však neprešiel, poslanci vyslovili

súhlas s konfiguráciou volebných obvo-
dov pre následné komunálne voľby.
Celkom v meste bude šesť obvodov,
kde občania zvolia po troch poslancov
do nového zastupiteľstva. Na prekvape-
nie bez väčšej diskusie poslanci schvá-
lili správu o čerpaní rozpočtu za prvý
polrok. Vypočuli si a zobrali na vedo-
mie správu o vyhodnotení nového sys-
tému odpadového hospodárstva, ktorú
predniesla Ing. Reháková, vedúca ÚR
a ŽP. Predniesla i návrh na zadanie ur-
banistickej štúdie „Jánošíkova ul. – IBV”,
ktoré zastupiteľstvo schválilo.

Najviac času z celkovej dĺžky rokova-
nia zobrali informácie, hlavne tá, ktorá
sa týkala stavu školstva po prechode
kompetencií na mesto. Poslanci si vypo-
čuli podrobnú správu o situácii na ZŠ na
Ul. 1. mája, ktorá sa borí s priestorovými
problémami. Ich vyvrcholenie pripadne
na záver roka, keď má škola uvoľniť ďal-
šie priestory. Do konca novembra by

Čítajte v budúcom čísle:

Základný kameň
PTP Záhorie

Do Malaciek 
cez historické 
obdobia
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Berieme
Letné mesiace sa už zaknihovali do

minulosti a vlády sa ujali tie, ktoré kážu:
ber! September, október, november, de-
cember. Berieme teda úrodu zo záhrad,
berieme prvú jesennú výplatu, berieme
(i dávame) úplatky, berieme často všet-
ko veľmi vážne. Berieme ako samozrej-
mosť, že každé ráno vychádza slnko,
s rovnakou prirodzenosťou kupujeme
noviny v novinovom stánku. K srdcu si
berieme nielen rizikový stupeň zdravot-
nej záťaže, ktorým nás bombarduje po-
časie, ale i „dobre mienené” rady dob-
re naladených neprajníkov. S človeku
vlastným nadhľadom a nezáujmom be-
rieme a absorbujeme čoraz pravidel-
nejšie správy o katastrofách a živelných
pohromách. Muži si berú ženy, ženy si
berú mužov. Potom všetci vospolok be-
rú pod krídla výchovy plody svojej lás-
ky, aby vzápätí brali do rúk žiadosť
o rozvod. Deti berieme do jaslí, do škôl-
ky, do školy. Ony nás potom za odme-
nu berú do domovov dôchodcov. Mla-
dí, otrávení životom, berú drogy. My to
berieme, akoby sa tento problém týkal
suseda, švagrinej a kmotrovho brata,
len, preboha, nie nás. (Vy)berieme sa
radšej na pivo či na klebety, potomkom
(vy)berieme nejakú videokazetu – veď
sa zabavia aj bez nás. Keď nevieme,
kam z konopí, berieme do rúk remeň.
Bitkou a krikom nahrádzame zanedba-
né. Vzápätí berieme čosi na upokoje-
nie, nervy a krvný tlak treba zahnať na
hladinu normálu.

Berieme. Ako nám to kážu posledné
štyri mesiace v roku. A vlastne – vieme
brať?

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

V prvom polroku tohto roku prišlo na
Okresnom úrade práce v Malackách
k podstatnej systémovej zmene –
zriadeniu pracoviska „prvého kontak-
tu”. Poskytujú sa tu služby občanom
prichádzajúcim do evidencie neza-
mestnaných a občanom, ktorí potre-
bujú potvrdenia súvisiace s ich súčas-
nou, resp. minulou evidenciou. 

Zavedením nového systému práce sa
odbúralo nadmerné zaťaženie spro-
stredkovateliek práce, ktoré sa teraz
môžu viac venovať jednotlivým evido-

vaným nezamestnaným a rastie tak
predpoklad na ich umiestnenie na trhu
práce. 

„Práca zamestnancov úradov práce
nie je ľahká,” hovorí Mgr. Jana Petrako-
vičová, riaditeľka OÚP Malacky. „Sú
v kontakte s občanmi, ktorí sú frustrova-
ní zo straty zamestnania, resp. z bezvý-
chodiskovej situácie na trhu práce. Čas-
to sa to prejavuje v ich neprimeranom
správaní k zamestnancom úradu práce
a v malej tolerantnosti v prípadoch, kedy
treba mať strpenie a chvíľu počkať na
vybavenie. Snažme sa preto spoločne

o vytvorenie lepšej atmosféry a prispej-
me tak obojstranne k bezproblémovej-
šiemu prekonávaniu už aj tak neľahké-
ho obdobia, kedy občan zostane bez
práce.”

Podľa slov riaditeľky sa pod súčasný
stav zamestnanosti podpisuje neustály
výskyt nelegálnej práce, nedostatočná
iniciatíva samotných nezamestnaných
pri hľadaní vhodného zamestnania, skry-
tá diskriminácia pri vzniku a počas trva-
nia pracovnoprávnych vzťahov a nedo-
statočná legislatíva na úseku zamestna-

Už niekoľko dní sú najskloňovanejšími slovami pojmy zošit, peračník, matema-
tika – jednoducho škola. Učitelia sa zoznamujú so žiakmi, dievčatá a chlapci si
opäť začínajú zvykať na pevný režim dňa, v žiackych knižkách sa objavujú prvé
známky, telocvične ožili údermi lôpt a dupotom nôh. Odreté kolená, päťka zo ze-
mepisu i roztrhaný zošit sa z pamäti vytratia, naopak zostanú v nej spomienky,
ktoré aj s pribúdaním vrások a sivých vlasov pripomenú nádherné roky detstva.
Možno aj takto spomínajú na svoju školu žiaci jednej z malackých základných
škôl, v archíve ktorej sme našli túto fotografiu. V školskom roku 1967–1968 tu pri-
pravili „Akciu dvojčatá” a na našej titulnej fotografii vidíte tváre všetkých dvoji-
čiek, ktoré v tom období školu navštevovali. Vy, ktorí ste sa na fotografii našli, na-
píšte nám – ako si spomínate na školské roky? (Všetkých pisateľov odmeníme.)
A vy – čitatelia, ktorí radi súťažíte – dobre si prezrite fotografiu a nalistujte si rub-
riku Kto je na fotografii? na 7. strane Malackého hlasu. –ipo–, foto: archív

Čo nového na úrade práce?

Pokračovanie na 2. strane

Mesto Malacky, ZCK a komisia kultúry a propagácie pri MsZ
srdečne pozývajú na

Malacké dni,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 3.–6. októbra
P R O G R A M :

štvrtok 3. 10.
16.00 h Koncert pri príležitosti 50. výročia založenia ZUŠ (synagóga)
17.30 h Neznámi malackí umelci, 75. výročie založenia františkánskeho gym-

názia, Maskot Macek Malackých dní – vernisáž výstav (SD ZCK)
Sprievodné podujatia:
10.00 h Snívajte s nami (DC Vánok), Deň otvorených dverí CVČ, Klub PC,

Stretnutie mladých filatelistov
piatok 4. 10.
10.00 h Poznaj svoje mesto (knižnica ZCK)
10.00 h História Malaciek hrou (pred CVČ)
12.00 h Prijatie absolventov františkánskeho gymnázia primátorom mesta
16.00 h Divadelné predstavenia Koniec ježibáb na Slovensku, Kolobeh života,

Modrá a žltá, Viditeľné auto – neviditeľný strom (synagóga)
sobota 5. 10 
od 8.00 h Jarmok (pred CVČ)
10.00 h Kultúrny program, Svet očami cez masky, Farebné Malacky
15.00 h Detská diskotéka
16.00 h Koncert pre mladých (Requiem a hostia)
18.00 h Všetci dobrí rodáci, spoločenský večer (SD ZCK)
nedeľa 6. 10.
16.00 Rozprávky starej matere, divadelné predstavenie

Vyhodnotenie súťaže Maskot Macek Malackých dní

Prvé poprázdninové

Pokračovanie na 2. strane

PARLAMENTNÉ 
VOĽBY 2002 –
ANI MALAČANOM TO NEBOLO JEDNO

To, čo sa v dávnej minulosti zbúralo
a „zbabralo”, sa už zachrániť nedá. 
Čo je však v silách mesta urobiť pre
to, aby mali aj Malacky podobné prí-
jemné centrum ako Pezinok či Ska-
lica? Aj na tieto otázky hľadáme od-
poveď spolu s architektom mesta 
Malacky Ing. arch. Vladimírom Stre-
leckým. 

„Práce na novom územnom pláne
mesta Malacky sa začali ešte v minulom
volebnom období, teraz sa nachádza
v konečnej fáze spracovania. Zapraco-
vávajú sa pripomienky, ktoré obyvatelia
mesta vzniesli na verejnom prerokova-
ní. Týkali sa hlavne dopravného rieše-
nia,” hovorí V. Strelecký.

Na schválenie nového územného
plánu nadväzuje spracovanie urbanis-

tických štúdií zón. Mesto zadáva spra-
covanie obytnej zóny medzi Jánošíko-
vou a Štúrovou ulicou – pripraví sa tu
územie pre výstavbu rodinných domov.
V pláne je i príprava ďalších obytných
zón v rôznych lokalitách mesta.

Obyvateľov i návštevníkov mesta naj-
viac zaujíma Centrálna mestská zóna.
„Na jej riešenie má vplyv niekoľko fak-
torov,” zamýšľa sa V. Strelecký. „Prvým
a zásadným je dopravné riešenie. Cen-
tru mesta dominuje obrovská križovat-
ka, na ktorej sa stretajú takmer všetky
vozidlá, ktoré prechádzajú naším mes-
tom. Napomôcť by malo riešenie spra-
cované v novom územnom pláne. Cen-
trum bude dopravne odľahčené, do-
prava nebude dominantná. Avšak na
predstavu, že zo Záhoráckej ulice bu-

Rozhovor s architektom mesta Ing. arch. V. Streleckým

Tvár mesta sa mení

Pokračovanie na 3. strane

Niet väčšej múdrosti, než je tá, ktorú získavame životnou skúsenos-
ťou. Ak by to bolo v mojej moci, október – Mesiac úcty k starším, by
som premenoval na Mesiac životnej múdrosti. Želám všetkým Vám,
ktorých vlasy zdobia sivé pramene a dlane mozole, aby Vám Vaši naj-
bližší vedeli prejaviť vďaku slovom, bozkom i pohladením.

JOZEF ONDREJKA, primátor
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POZNÁTE SVOJHO
POSLANCA?

Mimoriadne
a krátko

Jedno z najkratších rokovaní mest-
ského zastupiteľstva sa uskutočnilo mi-
moriadne 6. augusta. Primátor mesta ho
zvolal v súvislosti s prípravou parla-
mentných a následne aj komunálnych
volieb. Poslanci prerokovali len jeden
bod programu, a to dodatok č.1 k Všeo-
becne záväznému nariadeniu mesta
Malacky č. 1/98 o vyhradených mies-
tach na vylepovanie volebných plagá-
tov počas volebných kampaní. Účasť
poslancov na tomto prázdninovom za-
sadnutí presiahla polovicu poslancov, a
tak po krátkej diskusii bol dodatok bez
problémov schválený. Na vylepovanie
plagátov budú slúžiť betónové plagáto-
vé skruže a plagátové plochy vývesných
tabúľ na Bernolákovej ulici pred Spolo-
čenským domom ZCK.

–ap–

Deň pred 58. výročím SNP sa usku-
točnila spomienková slávnosť pri pa-
mätníku SNP v našom meste, kde si prí-
tomní uctili pamiatku účastníkov tohto
ozbrojeného vystúpenia slovenského
národa proti fašizmu a za demokraciu.

Po slávnostnej básni a príhovore pri-
mátora mesta RNDr. Jozefa Ondrejku
zástupcovia mestského úradu, okres-
ného úradu, politických strán a hnutí,
Zväzu protifašistických bojovníkov
a Zväzu vyslúžilých vojakov generála
Milana Rastislava Štefánika položili za
zvukov Pochodu padlých revolucioná-

rov vence a kytice k pamätníku SNP na
rovnomennom námestí. Ako čestný ho-
sť sa pietneho aktu zúčastnil i minister fi-
nancií SR RNDr. František Hajnovič.

Prítomných zaskočila malá účasť ve-
rejnosti. Je na škodu, že práve tí mladší
si prestávajú uvedomovať historické po-
stavenie SNP v boji za demokraciu a po-
stavenie Slovenska v novodobých deji-
nách Európy. Možno pri výchove tých
najmladších zabúdame poukazovať na
historické medzníky v našich národných
dejinách. 

–ap–, foto: –oTaNo–

Zabúdame na odkaz 
predkov?

nosti a pracovného práva. O týchto
problémoch pracovníci OÚP v Malac-
kách vedia a snažia sa ich riešiť.

–ipo–

Čo neviete
o úrade práce?
■ Jeho hlavným poslaním je realizovať

politiku trhu práce vo svojom územ-
nom obvode, ktorý okrem miest Ma-
lacky a Stupava zahŕňa ďalších 23 ob-
cí a Vojenský obvod Záhorie.

■ Ťažiskovou úlohou je sprostredkova-
nie zamestnania pre evidovaných ne-
zamestnaných.

■ Plnenie všetkých úloh v pôsobnosti
OÚP Malacky zabezpečuje 40 za-
mestnancov vo verejnej službe. 

■ Na konci I. polroka evidoval OÚP Ma-
lacky 4258 nezamestnaných. 

■ Miera nezamestnanosti k 30. 6. 2002
predstavovala 11,63 % z počtu eko-
nomicky aktívneho obyvateľstva okre-
su (34 971).

■ V samotnom meste Malacky eviduje
OÚP Malacky celkom 960 nezamest-
naných, z toho 526 žien a 434 mužov. 

■ Z obcí v regióne má najväčší počet
evidovaných nezamestnaných Stupa-
va (344), Veľké Leváre (294), Gajary
(268), Rohožník (261), Plavecký Štvr-
tok (247) a Zohor (223).

■ Za obdobie I. polroka 2002 nastalo
zníženie miery nezamestnanosti 
(31. 12. 2001 sa pohybovala na úrov-
ni 14 %). Pozitívny vplyv na zníženie
miery nezamestnanosti mal hlavne za-
čiatok sezónnych prác, verejnopros-
pešné práce i zavedenie absolvent-
skej praxe.  

Čo nového na úrade práce?
Dokončenie z 1. strany

Stanislav Fronc,
nar. 26. 3. 1946,
vodič SSC Ma-
lacky, poslanec
vo VO č. 4 za
SDSS, člen ko-
misie kultúry
a propagácie.

Do funkcie poslanca ste nastúpili
ako náhradník. Ak by ste mali porov-
návať prácu zastupiteľstva teraz s ob-
dobím, keď ste už boli poslancom,
aký je váš názor?

Myslím si, že kvalitu práce v porovna-
ní s minulosťou zlepšil i technický pokrok
– elektronické hlasovanie, čo odstraňuje
možnosť omylov pri sčítavaní hlasov.
Avšak nadšenie pre prácu poslancov sa
mi zdalo v minulosti väčšie. Každý chcel
ako Malačan pre Malačanov vytvoriť
a vybojovať čo najviac, a preto sme išli
za poslancov. Tak som sa stal poslancom
i ja.

V kultúre sú v meste stále rezervy,
čo vy pociťujete ako najakútnejší
problém?

Ja si myslím, že v poslednom období
sa situácia v kultúre zlepšila, k čomu pri-
spela i nová riaditeľka ZCK Jana Zetková.
Pozitívom je organizácia Kultúrneho leta
i ďalšie podujatia v meste. Kvalitná kul-
túra sa dá robiť i bez kultúrneho domu.
V Spoločenskom dome ZCK je však stá-
le čo zlepšovať, napríklad hľadisko. Tro-
cha ma mrzí ako bývalého hudobníka, že
chýba tradičná malacká dychovka, ktorú
voľakedy viedol pán Vach, či neskôr ju
hrala Malačanka. Veď na Záhorí máme
momentálne len Záhorienku, a to je má-
lo.

Čo považujete za hlavný problém
svojho volebného obvodu?

Je to asi „veľká diera” – priestor na
Záhoráckej ulici medzi VÚB a drogériou.
Má to i názov „blatová jama”. Veľmi kazí
celý pohľad na hlavnú ulicu v meste. Ako
parkovisko to vyzerá strašne, neviem si
však predstaviť, kde budú občania par-
kovať, keď sa tu bude realizovať výstav-
ba, čo by na druhej strane určite zlepšilo
tvár stredu mesta.

Myslíte si, že nižší počet poslancov
v budúcom volebnom období skvalit-
ní ich prácu?

Nemyslím si to. Naopak vyšší počet
poslancov zabezpečuje širšie zastúpenie
občanov. Veď v minulosti prispievali
k väčšej zapojenosti občanov na riadení
vecí verejných i občianske výbory. I uz-
nášaniaschopnosť zastupiteľstva môže
utrpieť.

–ap–

komisia menovaná primátorom mesta
mala navrhnúť spôsoby riešenia tohto
problému. Ďalšími informáciami sa po-
slanci oboznámili s aktuálnym stavom
sociálnych služieb po prechode kom-
petencií na mesto, aktuálnym stavom

EKOREGu, pripravenosti na parlament-
né voľby 2002, rozporovým konaním
k UPD a so stavom v spracovaní návr-
hov štatútov zriadených právnych sub-
jektov škôl.

V bode rôzne si poslanci vypočuli
ústnu informáciu o stave transformácie
vodární a kanalizácií, ktorú predniesol
primátor mesta. Posledným bodom ro-
kovania boli interpelácie poslancov.
Väčšina poslancov požadovala písomné
odpovede od zainteresovaných. Okrem
iného sa týkali situácie na skládkovom
dvore na Hlbokej ulici, kanalizácie na
Stupavskej ulici, rekonštrukcie Ul.1. má-
ja, „miznutia” kociek pri rekonštrukcii
Radlinského ulice, osvetlenia Záhradnej
ulice, ale i obsahu zápisníc zo zasadaní
mestského zastupiteľstva.

Podľa plánu zasadnutí čaká poslan-
cov ešte jedno riadne zasadnutie, no
možno situácia prinesie ďalšie. Dobrým
znakom zasadnutia bolo to, že napriek
pomaly končiacemu volebnému obdo-
biu doterajších poslancov nič neubralo
na ich snahe riešiť aktuálne problémy
mesta.

–ap–

Prvé poprázdninové

Ste spokojní 
s nakladaním 
s komunálnym 
odpadom?

V januári tohto roku nadobudlo
účinnosť Všeobecne záväzné naria-
denie o nakladaní s komunálnym od-
padom a s drobným stavebným od-
padom. Každá domácnosť obdržala
sprievodcu odpadovým hospodár-
stvom mesta Malacky s názvom Ne-
utopme sa v odpade, prostredníc-
tvom ktorej bola oboznámená so
systémom odpadového hospodár-
stva v meste. 

Mesto Malacky má záujem po-
znať názory občanov. Prosíme vás
preto o písomné podnety a skúse-
nosti s vývozom a s nakladaním s ko-
munálnym odpadom, s využívaním
odpadových dvorov a s čistotou mes-
ta. Svoje námety môžete doručiť
osobne, vložiť do schránky s označe-
ním Malacký hlas na budove mest-
ského úradu alebo poslať na adresu:
MsÚ Malacky, oddelenie ÚRaŽP, Zá-
horácka 1919, Malacky.

Oddelenie územného rozvoja 
a životného prostredia 

Mestského úradu v Malackách

Dokončenie z 1. strany

Pozvánka
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Malackách, ktoré sa uskutoč-
ní 14. novembra 2002 vo veľkej rokovaciej miestnosti Mestského úra-
du v Malackách. 

Povestné mačacie hlavy – asfaltové
kocky, ktorými bolo kedysi posiate celé
centrum mesta, pomaly ale isto odchá-
dzajú do minulosti. V týchto dňoch
opúšťajú aj Radlinského ulicu, kolorit
ktorej ešte donedávna dotvárali. Mesto
zabezpečuje celkovú rekonštrukciu te-
lesa cestnej komunikácie rozdelenú do
dvoch etáp (ukončí sa v roku 2003). V
tomto roku spoločnosť Slovasfalt (stav-
bu realizuje na základe uzatvorenej
zmluvy po uskutočnení výberového ko-
nania) uskutoční rekonštrukciu komuni-
kácie od Srdiečka smerom k železiar-
stvu Vrablec, pričom vybuduje aj pozd-
ĺžne parkovacie miesta na pravej stra-
ne. Ako sme sa dozvedeli od Ing. Vilia-
ma Končeka z oddelenia územného
rozvoja a životného prostredia MsÚ v
Malackách, v budúcom roku sa bude
realizovať napojenie komunikácie na
železničné priecestie smerom na Pe-
zinskú, rekonštrukcia križovatky, parko-
visko i chodníka pred Srdiečkom až

smerom k hotelu Atrium i pravostranný
chodník zo zámkovej dlažby na Radlin-
ského ulici. Na otázku mnohých obyva-
teľov mesta: kam putujú „mačacie hla-
vy“? V. Konček odpovedá: „Odvážame
ich dočasne na odpadový dvor na Hlbo-
kej ulici. Jeden zo zámerov hovorí o vy-
budovaní pešej zóny na Ulici J. Kostku
(ulička smerom ku kinu – pozn. aut.).
Pri realizácii tohto zámeru budú prav-
depodobne využité aj „mačacie hla-
vy“.“

–ipo–, foto: –oTaNo–

Ktoré cesty čaká ešte 
v tomto roku oprava?
■ Sadová – nová povrchová vrstva z as-

faltobetónu
■ Štúrova – oprava cesty od Boreckého

po most cez Malinu
■ Hviezdoslavova – chodníky
■ Ul. 1. mája – pravostranný chodník zo

zámkovej dlažby

Zbohom, mačacie hlavy!

Obyvatelia neďalekej Senice i návš-
tevníci tohto okresného mesta si už urči-
te všimli čulý stavebný ruch na Ul. V. P.
Tótha. V tejto časti mesta vyrastá od ap-
ríla tohto roku na ploche 640 m2 nový
objekt autosalónu Volkswagen, ktorý od
septembra poskytuje priaznivcom tejto
automobilovej značky priestor na poho-
dlný nákup. Nový architektonický objekt
Senice sa stane súčasťou komplexu spo-
ločnosti HÍLEK a spol., a. s., na Vajanské-
ho ulici, kde spoločnosť ponúka motoris-
tickej verejnosti širokú škálu služieb –
predaj a servis nových automobilov, pre-
daj a výkup ojazdených automobilov,

služby autoservisu, pneuservisu, karo-
sárne, lakovne, autoškoly, emisnej kon-
troly i stanice technickej kontroly. 

Nový autosalón je riešený ako dvoj-
podlažný nepodpivničený objekt s pre-
sklením čelnej strany i bočných strán.
V miestnosti príjmu vozidiel do servisu
bude umiestnená testovacia linka na
diagnostikovanie náprav a tlmičov. Sa-
mozrejmosťou najmodernejšieho auto-
salónu v regióne bude bezbariérovosť
všetkých priestorov, chránených prie-
myselnou televíziou a elektronickým za-
bezpečovacím zariadením a veľké par-
kovisko. TS

Nový autosalón 
Volkswagen v Senici



deme mať niekedy pešiu ulicu, treba za-
budnúť.”

Budovy a pozemky v centre (až na
pár výnimiek) nie sú mestské. Môže
mesto ovplyvniť ich rekonštrukciu?

„Mesto do tohto procesu vstupuje
až vtedy, keď stavebník požiada o zá-
väzné stanovisko. Vtedy mesto stano-
vuje podmienky, ktoré majú limitovať
budúcu stavbu tak, aby čo najlepšie
koncepčne zapadla do jestvujúceho
stavu. Ale máme príklady, keď stavebník

nerešpektoval podmienky stanovené
mestom, lebo sa mu to nehodilo a sta-
vebný úrad mu vydal stavebné povole-
nie. Samostatnou kapitolou sú mestské
pozemky nachádzajúce sa v centre,
ktoré dalo mesto do dlhodobého pre-

nájmu (na Záhoráckej ulici oproti Uni-
banke, oplotenie pri mestskom úrade
a parkovisko na Mierovom námestí)
a nič sa na nich stavebne nedeje, hoci
to bola jedna z podmienok zmluvy.
V tomto období sa táto otázka rieši vy-
povedaním nájmu, lebo záujem o vy-

budovanie stavieb, ktoré by zodpove-
dali svojou architektúrou danej lokalite,
je aj zo strany iných investorov. Súčasný
stav na týchto pozemkoch je pre vzhľad
okresného mesta neprijateľný”, konšta-
tuje Ing. arch. Vladimír Strelecký. O vy-
jadrenie sa k téme nerealizovaných sta-
vieb sme požiadali aj investora a pred-
chádzajúceho primátora mesta – obaja
rozhovor odmietli s odôvodnením, že
tieto otázky sú predmetom súdneho
sporu a svoje stanovisko zverejnia po
jeho ukončení.

V Centrálnej mestskej zóne sa reali-
zuje niekoľko stavieb. O aké stavby ide? 

„Je to predajňa pekárenských výrob-
kov na Kláštornom námestí pri „Srdieč-
ku” – v tomto štádiu výstavby pôsobí
značne dominantne, to sa však zmení
po realizácii objektu Kvetinárstvo Eva,
ktorý sa začne stavať ešte v tomto roku
a nahradí stánok s kvetmi (viď vizua-
lizácia), ktorý je na tejto parcele. Medzi
oboma objektmi zostane pasáž pre pre-
chod k obchodnému domu. Realizova-
ním týchto dvoch stavieb zmiznú ďalšie
dve búdky z centra mesta, ktoré sa stá-

valo v určitom období osadzovania pre-
dajných stánkov „Búdkovcami”.

Od architekta mesta sa dozvedáme
aj to, že dnes realizovaná stavba poly-
funkčného domu na Záhoráckej ulici je
len časťou „A” pôvodne povolenej stav-
by. Na vedľajšom pozemku smerom
k budove mestského úradu bude v naj-
bližšej dobe realizovaná projektovo
zmenená časť „B”, ktorá ukončí zástav-
bu smerom k mestskému úradu. Na ro-
hu ulíc Radlinského a Partizánska vy-
rastie tiež polyfunkčný objekt. Bude 
realizovaný na súkromnom pozemku
a bude obsahovať tri prevádzky a tri by-
tové jednotky. Tento pozemok je zasta-
vateľný a po splnení svetlotechnických
noriem a odstupov voči susediacej
obytnej budove možno mestotvorným

objektom vhodne ukončiť túto časť
Radlinského ulice.

Malačania zatiaľ len potichu závidia
okolitým mestečkám ich úhľadné a vkus-
né centrá. Akú úlohu môže zohrať ar-
chitekt mesta v procese budovania mo-
derného stredu mesta? „Stred mesta je
poznačený zlým dopravným riešením.
Zmena nastane až realizáciou doprav-
ných obchvatov, s čím bude spojené 
aj mimoúrovňové riešenie prechodu
z jednej časti mesta cez železnicu do
druhej časti. Predstava peších zón je 
realizovateľná skôr v lokalite Malého
námestia a peším mimoúrovňovým pre-
pojením Zámockej ulice od pošty po
bránu Zámockého parku. Architekt
mesta by mal koncepčne sledovať roz-
voj mesta ako celku aj jeho jednotlivých
zón a zosúlaďovať stavebné zámery sta-
vebníkov, investorov a samotného mes-
ta, aby sa postupne okolo nás vytváralo
prostredie, kde sa nám páči, máme ho
radi a aby sme sa mohli výzorom nášho
mesta a životom v ňom v budúcnosti
pochváliť každému, kto k nám zavíta.”   

–ipo–, foto: –oTaNo–
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Hoci ostatné sčítanie obyvateľstva uká-
zalo, že Malačanov je o čosi menej ako v
predchádzajúcich rokoch, zdá sa, že po-
pulačnej krivke mesta svitá na lepšie časy!
Signalizovať by to mohla návšteva kŕdľa
bocianov, ktorá sa za užasnutých pohľa-
dov verejnosti uskutočnila 20. augusta. O
pol ôsmej večer spozorovali obyvatelia
mesta na streche Chrámu Nepoškvrne-
ného počatia Panny Márie tridsať uteše-
ných hrdých zástupcov vtáčej ríše. Ak by
každý z nich priniesol čo len jeden batôž-
tek, o šesť rokov bude treba otvoriť celú
jednu triedu v (verme, že už postavenej)
novej základnej škole na sídlisku Juh!

–ipo–, foto: Jozef Bulla

Rozhovor s architektom mesta Ing. arch. V. Streleckým

Tvár mesta sa mení
Dokončenie z 1. strany

Čo neviete
o územnom 
plánovaní?

■ Územný plán mesta je najdôleži-
tejší dokument, ktorý definuje smer
rozvoja mesta na ďalšie desaťročia
a odzrkadľuje zmeny, ktoré si rozvoj
v oblasti urbanistického a dopravného
riešenia vynúti. 

Zaujíma vás 
bytová výstavba?

■ Bytová výstavba v meste je úzko
previazaná s prípravou a realizáciou
polyfunkčných objektov na súkrom-
ných a prenajatých mestských po-
zemkoch. Vo všetkých už vyššie spo-
menutých objektoch pribudnú bytové
jednotky.

■ V príprave na realizáciu s čistou
funkciou na bývanie sú dva objekty:
„Bytový dom na Záhoráckej ulici”
(medzi MsÚ a dnes prenajatým oplo-
teným pozemkom) s 24 bytovými jed-
notkami a „Bytový dom na Partizán-
skej ulici” (na mieste pripravovaného
odstránenia stavby poškodenej bytov-
ky za poštou) s 12 bytovými jednot-
kami.

Aké ďalšie 
budovy pribudú
v Malackách?

■ Stavba Základnej školy na Juhu
je v štádiu spracovávania projektovej
dokumentácie a otvorenia územného
konania. Súčasne sa uskutočňuje vy-
sporiadavanie vlastníctva na dotknu-
tých parcelách. Investorom stavby je
Krajský úrad v Bratislave, ale s precho-
dom kompetencií v oblasti školstva
chce mesto plne prevziať investorstvo. 

■ Stavba Inkubátora pre malé
podnikanie bude realizovaná na rozo-
stavanej časti prístavby sobášnej sie-
ne na Bernolákovej ulici. Na realizáciu
objektu prispeje fond PHARE čiastkou
1,8 mil. eur, menšiu časť dofinancuje
mesto. Je spracovaná dokumentácia
pre stavebné konanie a podaná žia-
dosť na stavebné povolenie na sta-
vebnom úrade.

Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy a Základnej ško-
ly pri nemocnici v Malackách 
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta 

zástupcu riaditeľa
PODMIENKY: 
• VŠ vzdelanie príslušného študijného odboru pre uvedený druh a stupeň ško-
ly podľa Vyhlášky MŠ SE č. 41/96 Z. z. v znení neskorších predpisov • absolvova-
nie prvej kvalifikačnej skúšky (alebo náhrada) • pedagogická prax min. 5 rokov
• organizačné a riadiace schopnosti • morálna bezúhonnosť
Žiadosti adresujte: Špeciálna základná škola a Praktická škola a Základná škola pri ne-

mocnici, Pribinova 16/1, 901 01 Malacky 1 
Termín podania prihlášky: do 15. 10. 2002

MH 02/N7

Novú, úhľadnejšiu podobu dostávajú aj miestne komunikácie (Pribinova ul.).

Nový polyfunkčný objekt vyrastá aj na Sasinkovej ulici. Na jeho prízemí sa budú na-
chádzať obchodné priestory, na štyroch podlažiach dovedna sedemnásť bytov. Sú-
časťou budovy budú aj podzemné garáže. Realizátorom stavby je spoločnosť Vodo-
hospodárske stavby Malacky, a. s.

Ďalší nový objekt na Záhoráckej ulici je súkromnom vlastníctve, budú sa v ňom na-
chádzať obchodné a kancelárske priestory. 
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alebo okénko
jak biuo, jak je
a jak bude

Rozhodol som sa v tejto rubrike
uvádzať príbehy písané Vašou rukou
a našou rečou. Vedome nie vtipy, zá-
horácka verzia slovenčiny totiž nie je
reč vtipov, ako by sa nám podľa novín,
časopisov a televízie (hlavne tej z na-
šého územjá) zdalo, je to chvalabohu
doteraz reč živá, použiteľná na písanie
prózy a poézie… 

Skús niečo napísať aj ty, milý čitateľ.
Len tak – ako ti napadne, ako si spo-
mínaš na príbehy, ktoré ti rozprávala
tvoja matka alebo stará matka. V tých
príbehoch je totiž ukrytá múdrosť náš-
ho Záhoria, v nich nám zašifrovali svo-
je odkazy naši predkovia, keď ešte ne-
poznali magnetofónový záznam, tele-
víziu, rádio alebo video.

Keď sme písali kroniku našej obce
Malé Leváre, postrehol som zaujímavý
fakt. Pamäť obce ako celku je pomer-
ne krátka. Dvadsať rokov dozadu si
obec pamätá na všetko. Za touto hra-
nicou to začína byť šedivé až po hra-
nicu päťdesiat rokov dozadu. No a his-
tória nad päťdesiatkou sa nachádza
v tme. Väčšinou si už málokto pamätá
a aj to býva skreslené. Preto je potreb-
né písať, popisovať, zaznamenávať…
Je teda našou svätou povinnosťou pí-
sať o Záhorí a po záhorácky čo mož-
no najviac. Uvádzam preto dva príbe-
hy z Levárčansko-slovenského slovní-
ka na čítanie, ktoré patria podľa dato-
vania k najstarším: 

„...po prevrace v osemnástem roku,
ked sa rabovau v Levárkách majír, biu
Francek ešče dzecko. Dicki sceu mjet
králiki. Asi proto si odtad donéseu bí-
uého hrubého králika, velice sa mu lú-
biu. 

Tacínek na to: „Ná, Francku, odkád
máš teho králika? Francek moseu s bar-
vú ven, a tak ho tacínek posuali králika
vrácit...” JULKA VAJZÉRKA, 1966

„Múj bratr Rudiš si ráz zmisleu chi-
tat ftáki pod ričicu. A tak si ju postaviu
oproci dverám z pekárňe a poduožiu
maué drevko, o keré privázau špagát.
Postaviu sa za dvera. Dúho sa ňic nehí-
bauo, a tak ho to prestauo bavit. Já
sem to viužiua. Vibraua sem z hajzla
paličkú pjekné hovénko a nastrkaua
sem do ňeho slepačí períčka. Potom
sem začaua kričat: – Rudiš, Rudiš, už
tam máš cichosedálňíčka! – On dobje-
heu, potáheu špagát a friško pchau ru-
ku pod ričicu, abi chiciu teho ftáka. Já
si to už nemjerkujem, co mi povidau,
ale ufám to nebiuo ňic pjekné, ked sa
mu ten fták dostau z duaňe mezi prsti
ven...”  JULKA VAJZÉRKA, 1960

Ešte raz opakujem. Napíš aj ty! Mô-
že to byť príbeh zo súčasnosti alebo
z minulosti. História sa rodí už dnes,
napíšme si našu záhorácku históriu
z našich príbehov.              TONI GÚTH

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

TONI GÚTH S RODINOU
Levárčansko-slovenský
Slovensko-levárčanský
slovník na čítanie

(Vydavateľstvo Liečreh Gúth, 2001)

Pod písmenom B o.i. nájdeme:
balamúcit – klamať, miasť
bantovat – vyrušovať
bikovat – potácať sa
bit co k čemu – byť pracovitý
bohudímem – do vetra
boží dopusceňí – nešťastná udalosť
búbala – ťuťmák, čudák

Veríme, že aj výňatky z Levárčansko-
slovenského slovníka budú pre vás inš-
piráciou na písanie príbehov zo života
v záhoráčtine. Čitateľa najzaujímavej-
šieho príbehu odmeníme poukážkou
na nákup v supermarkete .

Hrozí strata najcennejšieho–života
V súvislosti so žatevnými prácami vzniklo v roku 2001 na Slovensku 573 po-

žiarov s priamou škodou 24 488 000 Sk a tri osoby boli pri týchto požiaroch zra-
nené. V okrese Malacky vzniklo v roku 2001 pri činnostiach spojených so zbe-
rom a skladovaním obilovín a objemových krmovín 22 požiarov s celkovou ško-
dou 89 700 Sk. Ich najčastejšou príčinou bola neopatrnosť pri fajčení a hra detí
do15 rokov so zápalkami. Chceli by sme upozorniť rodičov, že hra detí so zápal-
kami v lese, pri poli alebo stohu slamy sa nemusí dobre skončiť. Môže prísť k zra-
neniu aj strate toho najcennejšieho – života.

Občania sú povinní konať tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov pri mani-
pulácii s otvoreným ohňom, dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti pri činnos-
tiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Fyzická osoba nesmie fajčiť alebo
používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch
alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, vyvolať bezdôvodne po-
žiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.

OR Hasičského a záchranného zboru v Malackách

„Kedysi som ako dobrovoľná po-
mocníčka Červeného kríža opatrovala
starých ľudí. Na otázky: Čo som dlžný?
Ako sa vyrovnáme? som väčšinou od-
povedala: „Nechajte to tak, nech vám
slúži zdravie.” Od babičky Šmidovej
som však dostala filadendrón. „Opatruj
ho s láskou,” povedala mi podávajúc
kvetináč. Vzala som si tie slová k srdcu.”

Od tých čias sa Božena Žilavá z Ma-
laciek stará s láskou nielen o babičkin fi-
ladendrón, ale aj o ďalších 84 kvetín
v črepníkoch. Rozpráva sa s nimi, hlad-
ká ich, smeje sa čerpajúc energiu zo
svojej kvetinovej izby. Na tú sa preme-
nila obývačka – uvoľnila priestor zväč-
šujúcemu sa počtu črepníkov. Bolo im
treba vytvoriť viac miesta...

„Keď som bola na dovolenke v Ta-
liansku, o kvety sa starala dcéra. Ako sa
povie – „obanovali”. Alebo cítili, že ich

polieva iná ruka?” zamýšľa sa B. Žilavá.
Po návrate starostlivej gazdinej kvety ra-
zom ožili. V mladosti nemala zvláštny
vzťah ku kvetom. Ako sama hovorí, po
tridsiatke sa jej zmenila povaha. Svoju
dnes obrovskú zbierku začínala so spo-
mínaným filadendrónom a dvoma svok-
rinými jazykmi. Keď dáva kvet zo svojej
zbierky niekomu do opatery, trikrát ho
pobozká. Nevyhodí ani jediný výhon-
ček. „Kvetina cíti, ak s majiteľom nie je
niečo v poriadku. Mám radosť, keď sa
mi v kvetinovej izbe usadí návšteva
a v zajatí zelene pri hudbe ticho relaxu-
je. Ťahačky, draceny, palmy i paprade –
v ich prítomnosti sa dobre cíti aj domá-
ci psík Riky. Veľkým snom Božky Žilavej
je vlastniť zbierku bonsajov. Domáca
zelená záhrada v panelákovom byte sa
tak rozrastie o ďalšie pekné kusy.

Poznáte aj vy zo svojho okolia člove-
ka, ktorý má zaujímavého koníčka? Trá-
vi všetok voľný čas so záľubou, od kto-
rej ho nie je možné odtrhnúť? Napíšte
nám, zatelefonujte. Stránky Malackého
hlasu vám priblížia zaujímavých ľudí.

–ipo–, foto: autorka

Mám takého koníčka...

V auguste sme sa v detskom centre
Vánok venovali lepeniu kvetiniek na pred-
kreslené pozadie, poznávali sme vlast-
nosti predmetov v sklenených pohároch,
fúkali sme do vrtuľky i loptičiek, chytali
sme magnetom papierové rybky, maľo-
vali sme kamienky, jazdili s krabicovými
autíčkami. Mamičky vytvorili pre detské
očká očarujúce akvárium. Videli sme živú
korytnačku a spoznali papierového mor-
ského koníka, medúzu či chobotnicu. Pre
deti, ktoré sa chystali na vstup do mater-
skej školy sme pripravili hostinu s progra-
mom a spomienkovými darčekmi.

Priateľská atmosféra nechýbala ani na

pravidelných stretnutiach s poradkyňou
dojčenia. Úspešne pokračuje kurz pred-
pôrodnej prípravy a relaxačné cvičenia.
Od septembra sa môžeme tešiť na výsta-
vu prác detí z Vánku v Spoločenskom do-
me ZCK. Záujmu sa tešia i besedy a roz-
hovory s odborníkmi rôznych oblastí.
V auguste sme sa rozprávali o príprave
detí na vstup do materskej školy, o posta-
vení žien na materskej dovolenke, o od-
porúčaniach v oblasti prevencie pred res-
piračnými chorobami.

DUŠANA BIELESZOVÁ
podpredsedníčka DC Vánok

foto: archív DC Vánok

Tvorivosť vo Vánku
je nákazlivá

Štatutárny zástupca, predsedníčka DC: Sylvia Pastorková
Kmeňové členky: Petra Bašková, Soňa Drgoňová, Danka Duj-
movičová, Zuzana Dziaková, Andrea Havlíková, Martina Hor-
váthová, Petra Hustá, Martina Kanichová, Iveta Nováková, Da-
na Paráková, Katka Škrabáková, Mária Vinceková.
Projekt sa realizuje vďaka podpore Nadácie otvorenej 
spoločnosti – Open Society Foundation.

Nakresliť svojho otecka, nakŕmiť mamičku či zahrať si „prdelgolf” – aj takéto príleži-
tosti sa ponúkali všetkým deťom, ktoré sa v sobotu 31. augusta spolu s rodičmi zúčast-
nili zaujímavého podujatia s názvom ABeCeDa. Areál kynologického klubu Záhorák sa
premenil na záhradu radosti a skutočne invenčnej hry. Všetky deti sa hneď zamilova-
li do tety Beátky (Reifovej), ktorá celé popoludnie so zásobou energie na rozdávanie
odpovedala na kolotoč otázok. Jazda na koči ťahanom koňmi i skútri a plná miska
bryndzových halušiek boli odmenou za predvedené športové výkony. Mestský klub
SDA – organizátor podujatia – sľubuje, že takéto podujatie pripraví v závere letných
prázdnin každoročne. text a foto: –ipo–

Múdry národ nezabúda na svojich sy-
nov, ktorí sa postarali o šírenie jeho dob-
rého mena. Hádam nikoho netreba pre-
sviedčať o tom, že takým bol aj spisova-
teľ Ľudo Zúbek – rodák z Malaciek.
V tomto roku sme si pripomenuli jeho
95. nedožité narodeniny, 33. výročie
smrti, ale aj 88. nedožité narodeniny
ThDr. Teodorika Zúbka, kňaza, spisova-
teľa a 14. výročie jeho smrti. O vzťahu
k bratom Zúbkovcom, Slovensku i o spo-
mienkach, ktoré nikdy nevymiznú z pa-
mäte, sme sa zhovárali s Vilmou Zubek –
manželkou ďalšieho z malackých bratov
Zúbkovcov, Karola.

„Ľudo bol vážny, veľmi seriózny pán,”
spomína na svojho švagra krásnou slo-
venčinou V. Zubek (na obrázku). „Man-

žel Karol o ňom hovoril, že bol prvým
Malačanom, ktorý bol oficierom a záro-
veň prvým v meste, kto kúpil rodičom
rádio. Bolo ich dovedna deväť detí, Ľudo
bol najstarší z chlapcov a najlepšie si ro-
zumel so sestrou Matildou. Mal jednu
dcéru Elenku; dnes nosí priezvisko Berto-
cini a žije v Taliansku. Z rodiny Zúbkov-
cov žijú v súčasnosti v Malackách ešte
Erna Chudejová, ktorá pôsobila 34 rokov
na Spiši ako učiteľka, dcéra Ruženy Zúb-
kovej a jej brat Teodor Chudej.”

Ak vás zaujíma príbeh dvoch ľudí, kto-
rí majú pôvod na Záhorí, avšak pre svo-
ju lásku museli podstúpiť mnoho skúšok,
aby sa napokon usídlili vo Viedni, čítajte
nasledujúce číslo Malackého hlasu.

–ipo–, foto: –ipo–, archív 

Viedenčanka Vilma Zubek 
pri návšteve Malaciek:

„Ľudo bol
môj švagor”

Murársky chlieb, Jar
Adely Ostrolúckej,
Doktor Jesénius  či
Majster Pavol z Levo-
če. S autorom týchto
skvostov slovenskej
literatúry sa Malača-
nia navždy rozlúčili
27. júna 1969.

Koordinačný výbor Slovenského zväzu
záhradkárov Malacky pozýva na

Okresnú výstavu
ovocia a zeleniny,
ktorá sa pod záštitou primátora mesta
RNDr. Jozefa Ondrejku uskutoční 
5.–6. októbra v ZŠ Dr. J. Dérera
v Malackách.



V minulých číslach Malackého hlasu
sme si pripomenuli jednu nebezpečnú
nákazu zvierat a ľudí antrax – sneť sle-
zinová, ktorá v Malackách a na okolí
bola kedysi veľmi rozšírená. Dnes by
som chcel pripomenúť ďalšiu veľmi ne-
bezpečnú nákazu vtáctva prenosnú na
ľudí, ktorá až do vynájdenia strepto-
mycínu končievala smrťou. Iste sa mno-
hí usmejú nad nadpisom článku, veď
čože majú Malacky spoločného s pa-
pagájmi, veď tu máme iba naše domá-
ce vrabce a žiadne papagáje v našich
lesoch nepoletujú. Ale predsa sa stalo,
že táto nákaza tu bola a veľmi ohrozila
život personálu na JRD.

Papagájová choroba – psittacosis
alebo ako sa dnes úradne nazýva ornit-
hosis, je jednou z najnebezpečnejších
nákaz ohrozujúcich životy ľudí. My má-
me šťastie, že exoty u nás nelietajú, ale
v domácnostiach sa ich dnes chová
množstvo a ich majitelia ani nevedia,
čím sú ohrození. Kedysi predaj exotov
podliehal prísnej kontrole. Každý exot
(išlo prevažne o doma chované papa-
gáje) musel mať na nohe krúžok, ktorý
označoval jeho identitu. Obchodník
s takýmto vtáctvom musel viesť tzv. „pa-
pagájovú knihu“, do ktorej zapisoval
každého exota, jeho evidenčné číslo,
odkiaľ pochádzal a komu ho predal.
Dnes sa takéto vtáctvo chová hocikde,

predajcovia ho rozširujú a veru neviem,
akú evidenciu predaja vedú.

Choroba sa u ľudí prejavovala ako
celkové ťažké chrípkové ochorenie zvý-
šením teploty, mrazením, bolesťou v kĺ-
boch, silným pokašliavaním, čo všetko
sa považovalo za silnú chrípku. Nie je
nám známy ani jeden prípad nákazy zo
starších čias, ale spoločné chovy v JRD
nám tento problém priniesli.

Po zoštátnení veľkých poľnohospo-
dárskych podnikov, lesov po socializácii
dediny boli zoštátnené i obrovské ryb-
níky v Čechách, na ktorých hniezdilo
i veľké množstvo sťahovavého vodného
vtáctva pri svojich preletoch. Bolo to
vtáctvo, ktoré prilietalo z exotických
krajín a nikomu to nevadilo. Keďže tie-
to vodné plochy boli obrovské, nejaká
múdra hlava na pražskom ministerstve
poľnohospodárstva vymyslela, že vý-
nosnosť rybníkov bude väčšia, ak sa bu-
de chov rýb kombinovať s chovom
kačíc. Zriadili sa veľké kŕdle chovných
kačíc, ktoré sa voľne pohybovali po
vodných plochách a boli v dennom sty-
ku s tam sa nachádzajúcimi exotmi. Pre
kačice postavili búdy na znášanie vajec,
vybudovali umelé liahne a začal sa od-
chov kačiatok. Zároveň táto múdra hla-
va vymyslela a nariadila výkrm kačíc na
JRD. Tým si chceli zaistiť zároveň aj ich
odbyt. Z českých rybníkov sa začali vo-

ziť stovky malých kačičiek na vybraté
JRD. V našom kraji to bolo ako prví JRD
Gajary a čoskoro i JRD Malacky. Vybu-
dovali sa pre ne objekty a začal sa ich
chov a výkrm. V každom objekte pra-
covalo na zmeny 5 žien, ktoré sa v ce-
lých partiách striedali. Veľkochov bol te-
da spustený, ale vtedy nik netušil, aké
nebezpečenstvo nám hrozilo.

Keď kačičky narastali, začali byť s ni-
mi problémy. Pokrivkávali, polehovali
a nakoniec začali hynúť. Všetko to na-
svedčovalo klinickým príznakom avita-
minózy A, ktorú sme už z iných chovov
poznali. Tam stačilo podanie vitamíno-
vých preparátov a kačky sa čoskoro
uzdravili a prosperovali. Keď takáto „krí-
vajúca“ situácia nastala v JRD Gajary,
po oboznámení sa s klinickými príznak-
mi sme začali s liečbou avitaminózy A.
Bohužiaľ, výsledok sa nedostavil a kači-
ce začali vo veľkom hynúť. Ihneď som
poslal niekoľko uhynutých kusov zvlášt-
nym poslom do Bratislavy na Štátny ve-
terinárny diagnostický ústav na ďalšie
vyšetrenie. Pri kontrole objektov som
videl denne nové a nové kŕmičky, lebo
staré sú vraj nachladené, majú teplotu,
kašlú a doktor povedal, že majú nejakú
„divnú chrípku“. Teploty vraj majú veľ-
mi vysoké. Toto som zistil i pri kontrole. 

Dr. PAVOL HALLON
Pokračovanie v budúcom čísle
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VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky
September 2002
27. piatok 40 DNÍ A 40 NOCÍ MP

Komédia. 
28. štvrtok NAJVAČŠIA HROZBA MP 12
29. piatok Akčná dráma. 

Október 2002
5. sobota, 6. nedeľa NEVERNÁ MP 15 

12. sobota, 13. nedeľa STRED SVETA MP 18
17. štvrtok, 18. piatok ENIGMA MP 12
19. sobota, 20. nedeľa INSOMNIA MP
24. štvrtok, 25. piatok BAD COMPANY MP 12
26. sobota, 27. nedeľa LILO A STITCH MP

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Začiatky predstavení: štvrtok, piatok, sobota a nedeľa o 19.15 h
Informácie: 0905 650 070, 0903 939 040, vikino@gmx.net
http://www.zahoran.szm.sk

Program ZCK na október:
Malacké dni – 3.–6. 10. (program je na titulnej strane)
7. 10. – konkurz do malackej pobočky tanečnej školy „FANA-
TIC” Levice – účastníka majstrovstiev Slovenska v tanečných
štýloch HIP HOP a DISCO DANCE, o 16.00 h
13. 10. – Malí majstri – tvorivá dielňa pre detičky, spoluorga-
nizátor detské centrum VÁNOK, 15.00 h
16., 17., 18. 10. o 9.00 a o 11.00 h – organizované predstavenia
17. 10. – 18.00 h DIVADLO KLAUNIKY BRNO „DON QUI-
JOTE DE LA ANCHA”, réžia Bolek Polívka
17. 10. – 18.00 h – predstavenie pre verejnosť
23.10. – 15.00 h – AKADÉMIA III. VEKU, slávnostné posede-
nie k Mesiacu úcty k starším, prednáša doc. MUDr. Ladislav
Hegyi, DrSc. – Miesto staršieho človeka v dnešnej spoločnos-
ti, kultúrny program: spevák Zdeněk Sychra, spoluorganizá-
tori: Rada seniorov pri MsÚ Malacky, Jednota dôchodcov
Slovenska, Klub dôchodcov Malacky
27. 10. – detské divadelné popoludnie o 15.00 h, divadlo 
PIKI–ČIN–ČIN
29. 10. – 19.00 h FOTOTRIBÚNA, stretnutie milovníkov foto-
grafie
Pravidelné aktivity: 
pondelok, piatok 19.00–22.00 h – pravidelné skúšky ochot-
níckeho divadla, streda 19.00–21.00 h, sobota, nedeľa
14.00– 17.00 h. – skupina historického šermu OCELOT, 
sobota 10.00–12.00 h – detské divadelné štúdio, piatok
16.00–19.00 h – stretnutie OZ PEER, jazykové kurzy – ne-
mecký jazyk – streda, anglický jazyk – štvrtok

POTREBUJÚ KOČÍK:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:
Od 1. 8. do 31. 8. 2002
Dominik Hochman, Veľké Leváre; Sarah
Šperglová, Sološnica; Alexandra Nízka,
Malacky; Samuel Čutka, Malacky; Laura

Krajčírová, Borský Sv. Jur; Sarah Malášková, Malacky;
Samantha Balážová, Záhorská Ves; Simona Ličeková,
Bratislava; Patrik Mareček, Rohožník; Adrián Veselský,
Malacky; Jana Balážová, Plavecký Štvrtok; Tomáš Lopoš,
Závod; Adriána Gajdárová, Malacky; Matej Suchánek,
Gajary; Ján Malík, Záhorská Ves; Tomáš Kopáč, Jablono-
vé; Ľudovít Salay, Plavecký Štvrtok; Lucia Obselková, Ma-
lacky; Alexander Pátek, Rohožník; Jakub Varsavík, Staš-
kov; Gustáv Baláž, Studienka; Samuel Michálek, Veľké
Leváre; Filip Krajčír, Gajary.

Miriam Tillnerová a Alexander Horváth;
Beáta Balíková a Ľuboslav Danihel; Jana

Dupnáková a Peter Sajko; Zuzana Kaiserová a Miloš
Radič; Andrea Rypáková a Róbert Vaniš; Monika Knap-
ková a Rastislav Zámečník; Marcela Kovariková a Saw-
kat Ali Choudhury.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

Antónia Sirotová, 1921, Lozorno; Simeon Valla,
1928, Jakubov; Štefan Hrica, 1921, Lozorno; Ru-
dolf Paíček, 1949, Malacky; Ladislav Velter,

1933, Malacky; Mária Mezeyová, 1921, Stupava; Mária
Kunšteková, 1923, Moravský Sv. Ján; Ľubomír Valenčík,
1957, Gajary; Ladislav Kristínek, 1930, Kuklov; Mária
Priehodová, 1904, Malacky; Juliana Kozlová, 1922, Lo-
zorno; Jozef Pálka, 1926, Malacky; Bernard Ščasný, 1923,
Veľké Leváre; Mária Čapková, 1909, Malacky; Vladimír
Rác, 1959, Lozorno; Lila Matúšková, 1912, Stupava; Ján
Valent, 1924, Závod; Mária Masarovičová, 1932, Pernek;
Dušan Pilárik, 1948, Plavecký Mikuláš; Irena Nováková,
1919, Kostolište; Jozef Kovačič, 1957, Malacky; Augustín
Čada, 1913, Malacky; Augustín Jurkovič, 1948, Malacky;
Matej Vrablec, 1911, Závod; Karol Filípek, 1943, Malac-
ky; Mária Ambrová, 1920, Studienka; Gabriel Fupšo,
1929, Sološnica; Ján Hrúz, 1926, Studienka.

ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ, matrikárka  

†
80 – Jozef Krasňanský, 25. 9. 1922; Jozef
Prášil, 19. 9. 1922; Jozef Uher, 17. 9. 1922;
Mária Jašková, 14. 9. 1922; 90 – Ing. Rudolf
Popp, 5. 9. 1912; 91 – Johana Dobrovodská,
23. 9. 1911; 93 – Michal Vozár, 24. 9. 1090;

Jozefína Weismannová, 20. 9. 1909. 

Z A B Á VA N Á S
PA N I V O Z Á R O VÁ

Kúpiu sem vnučce Barbínu, kolobjež-
ku aj šličuchy a ona mi cez suze poví: 
– Ná,dedko, já sem sceua aj Pokémona...

– No, šak ket pújdem spátky do mjes-
ta, kúpim aj palicu, – odpovidá vnučce
naježený dedko.

– Pán vrchný, šniclu s krumpolama, pi-
vo aj púl deci a hned placím, – reve cez
ceuý šenk Francek.

– A co tak zhurta, co horí? – pýta sa
šenkér.

– No, može sa stat, že než to šecko
donesete, už budú na to vyšší ceny, – na-
huas uvažuje Francek.

– No, ket angličtina je jazykem eko-
nomickým a francúžština kultúrnym, po-
tom sa ani moc trápit nemosím, vychá-
dza mi, že záhoráčtina je jazykem inte-
lektuálú, – rozmýšlá pri pohárku Janek.

Zdravé jedlo
SPOTREBA:

30 dkg karfiolu (rozobrať na ružičky)
30 dkg mäkkej bobice
6 dkg masla
1/2 dkg strúhanky
2 dl mlieka alebo kyslej smotany
1 vajce, voda, soľ

POSTUP:

Bobice a karfiol uvaríme v slanej vode.
Nádobu vymastíme tukom a vysypeme
strúhankou. Vložíme do nej bobicu 
a karfiol (ocedené), zalejeme mliekom, 
v ktorom sme rozšľahali vajce, polejeme
roztopeným maslom a dáme do rúry za-
piecť. Podávame s uvarenými zemiakmi.

Vďaka darcom krvi,
ktorí v auguste darovali krv. Sú to:

Ľudovít Slemenský, Marián Košický,
Jana Škutová, Marta Hrdlovičová, Zuza-
na Chmeliarová, Elena Beitlová, Blanka
Mikulášková, Anna Koričárová, Mária
Kopecká, Miroslav Koričár, Vladimír Ko-
ričár, Pavol Pullman, Agneša Kujanová,
Mária Škrabáková, Michal Pollák, Stani-
slav Babjak, Jitka Hrušková, Miroslav Pál-
ka, Ľubomír Orgoň, Adrián Valachovič,
Marián Siekel, Renáta Chudá, Dušan
Chvíla, Milan Krajčír, Katarína Čermáko-
vá, Peter Müller, Martin Matuškovič, Pe-
ter Szabo, Andrej Orgoň, Rastislav Mar-
šálek, Oldrich Hozák, Radovan Vaško.

Hematologicko-transfúzne oddelenie 
pri NsP v Malackách

Papagájová choroba v Malackách a na okolí

Ocenenie 
za celoživotnú prácu

Druhého augusta tohto roku bol Ivan
Šíra, predseda DPZ a veliteľ MsHZ
v Malackách, vyznamenaný čestným
titulom Zaslúžilý člen Dobrovoľnej po-
žiarnej ochrany SR. Vyznamenanie pre-
vzal z rúk prezidenta DPO SR. Slávnost-
ný akt sa konal v kongresovej sále Som-
mer v Trenčíne. Oceneným členom sa
prihovoril prezident DPO SR JUDr. Jo-
zef Minárik a Ing. Jozef Paluš, riaditeľ
odboru z Ministerstva vnútra SR. Záver
slávnosti patril tónom hymnickej piesne
Kto za pravdu horí.

IVANA ODUMORKOVÁ
referentka žien DPZ Malacky 

V rubrike ČO SA ČÍTA? prinášame prehľad najčítanejších kníh v Malackách, aspoň
podľa záujmu návštevníkov kníhkupectva Ľubica v obchodnom centre hotela At-
rium. V septembri bol najväčší záujem o knihy: M. E. Matkin – Polnočný denník,
J. R. Tolkien – Hobitt a Boris Filan – Nočný tamtam. Ak súhlasíte s tvrdením, že
najlepším priateľom človeka je kniha, môžete súťažiť s Malackým hlasom o turistic-
kého sprievodcu S batohom po Slovensku – Malé Karpaty. Do žrebovania vás za-
radíme, ak nám do 9. októbra spolu s nalepeným kupónom pošlete správnu od-
poveď na otázku: v Malackách sa narodil a veľkú časť života prežil františkán
Teodorik Jozef Zúbek (o bratovi Ľuda Zúbka píšeme aj v tomto čísle Malacké-
ho hlasu). Od mladosti mal záujem o literárnu činnosť a už ako klerik prispie-
val do časopisu: a – Severínsky svet,   b – Serafínsky svet,  c – Severný svet?
V minulom kole súťaže ste mali uviesť, koľké miesto podľa počtu obyvateľov slo-
venských miest patrí Malackám. 
Správna odpoveď: 46. Knihou Pomoc –
dovolenka s rodičmi odmeníme Vlastu
Zelenskú z Mierového nám. v Malac-
kách. Prosíme výherkyňu, aby sa o svoju
výhru prihlásila v redakcii.

Č O S A Č Í T A ?

KNÍHKUPECTVO ĽUBICA

KUPÓN
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Prichádza október –
Mesiac úcty k starším,
kedy si nás naša spoločnosť viac vší-
ma. Vieme sa tešiť aj z východu slnka,
úspechov našich detí a objatia milo-
vaných vnúčat. Sme šťastní, že sme
medzi nimi. Preto si navzájom prajme
zdravie, lásku a porozumenie s tole-
ranciou nielen v kruhu rodiny, ale aj
v spoločnosti.

Mgr. ALŽBETA DUBAJOVÁ, 
predsedníčka MV JD na Slovensku

Kúpim poľnohospodársku
pôdu, lokalita a množstvo
nerozhoduje.

Tel.: 0905 326 950. 

KÚPIM LES, 
minimálne 150 ha.

Tel.: 0905 326 950.

Priemyselný park Záhorie (Hospo-
dárske noviny, 6. august) – Dokončením

odporúčajúcej environmen-
tálnej štúdie vstúpil do dru-
hej etapy projekt budovania

Priemyselno-technologického parku Zá-
horie. V súčasnosti už vyčlenili z vojen-
ského priestoru 700 ha lesa, ktoré pred-
ložili na zápis do civilného katastra.
V druhej etape, ktorá by mala byť ukon-

čená 15. septembra, vyčlenia z vojen-
ských lesov ďalších 600 ha a počas ok-
tóbra by sa mali rozbehnúť predprojek-
tové práce. V priebehu budúceho roku
sa činnosť sústredí na odlesnenie a prí-
pravu infraštruktúry pre priemyselný
park tak, aby v roku 2004 mohli garanti
projektu – Malacky, Plavecký Štvrtok
a investor, firma Siemens – čerpať pro-
striedky zo štrukturálnych fondov Eu-
rópskej únie. Priemyselný park Záhorie
ráta v horizonte 15 rokov so zamestna-
ním pre 18 000 pracovníkov.

PÍŠU O NÁS...

CVČ, Na brehu 4, 901 01 Malacky:
■ tanečná skupina SALTATRIX vyhlasuje 4. októbra 2002 

o 19.00 h. v priestoroch CVČ konkurz na tanečníkov (scé-
nický a charakterový tanec, moderný balet a disko tanec).  

■ otvára projekt na pomoc deťom s poruchami učenia.
■ ponuka záujmových útvarov pre školský rok 2002/2003

tel. kontakt: 034/772 22 28. 

MH 02/F14
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Záhorácke jesenné hody boli kedysi pre-
slávené po širokom okolí. Dodnes si spo-
mínam na rôzne atrakcie, ktoré nám naši
otcovia a mamy dokázali pripraviť na
tento významný obecný sviatok. Samo-
zrejme, že v žiadnom prípade nemohla
chýbať tradičná hodová zábava, na kto-
rej sa možno odohrala aj táto príhoda.

Francek tancovau s Marinú na hodo-
véj zábavje a Marina mu naráz pri tan-
covaní povidá:

„Čuj, Francku, ná co mja fúrt šmátraš
po tem chrbce?“

Francek jí na to potmjehútský pošuš-
ká do ucha:

„Ná, Marinko moja, víš mám ťa rád a
hledám ti prsa!“

Marina sa odtáhne a s nechápavým
výrazem v ksichce povidá Franckovi:

„Francku, Francku, ty si ale obúd, šak
prsa mám napredu!“

Francek pokrúcí huavú, kukne na Ma-
rinu a lútoscivo jí poví:

„Nemáš, Marinko, nemáš...
(dokončenie je ukryté v tajničke)

VODOROVNE – A pigmentová škvr-
na; niečo nedotknuteľné; práca vo fyzi-
ke; zmrazuj; hrdza po záhorácky B latin-
ský pozdrav; vlastnila; Erich po domác-
ky; prípravok na odmastnenie motorov
áut; cesta po latinsky C osobné záme-
no; hlavné mesto Toga; bývalý pretekár
Formule 1; slané príchute do jedál;
značka kozmetiky D tajnička E bi; je-

dovatá rastlina; Adam-Ivan-Viliam; štát
na Arabskom polostrove; koniec po an-
glicky F časť činnosti; Ázia po česky;
rímskych 50; ochrana tovaru; časť peria
po záhorácky G natiahla; zdobil teto-
vaním; sekal drevo.

ZVISLE – 1 zrúcanina nad Stupavou
2 prvá žena sveta; morský vták 3 cito-
slovce smiechu; Leonid Kučma; mesteč-

ko na Ukrajine 4 spojka; navíja; MPZ
Holandska 5 ženské meno; začiatok
abecedy 6 odporovacia spojka; prie-
chod cez rieku 7 zosilnený súhlas; roz-
právkový macko; zápor 8 napätie vo fy-
zike; domácke meno Rozálie; latinská
spojka 9 úpenlivo žiadalo 10 rímskych
1000; siatie obilnín; koncovka ruských
priezvisk 11 egyptský boh Slnka; samo-

hlásky slova TMA; len 12 umenie po la-
tinsky; vyhrával 13 vykríkol; polomer 14
Zuzana; cudzie mužské meno; hlas kra-
vy 15 emisný vývoj; rímskych 499; cí-
mer 16 domácke meno Márie; starší
belgický spevák 17 nepamätá si.

Na pomoc: 16 Anka, 12 A

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám
poslali správne vylúštenie tajnič-
ky krížovky – „...ešče sme neby-
li u doktora”, sme vyžrebovali
Evu Škutovú z Ul. 1. mája v Ma-
lackách, ktorá získava voľný ná-
kup v Jednote v hodnote 300
Sk. Prosíme výherkyňu, aby sa
ohlásila v redakcii.Ž
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 Ak nám do 9. októb-

ra spolu s nalepeným
kupónom pošlete
správne vylúštenie
tajničky krížovky, za-
radíme vás do žrebo-
vania o voľný nákup
v Potrebách pre do-
mácnosť Augustína
Mráza v hodnote 300
Sk.

KRÍŽOVKA

■ Predám satelit. anténu/parabolu s konver-
torom. Cena dohodou. Tel.: 0904/205 996.
■ Kúpim 2–3-izbový byt v Malackách v OV,
nie Juh. Tel.: 0903/136 011.
■ Kúpim 2–3-izbový byt v Malackách v OV.
Tel.: 0905 534 081.
■ Postihnutí sklerózou multiplex, pomôžte
založiť klub SM na Záhorí. Hláste sa u M.
Piešovej. Tel.: 034/777 04 15.

Milí čitatelia,
v mladíkovi v okuliaroch z minulého čísla väčšina z vás správne spoznala Mi-
lana Vaškora, bývalého prednostu OÚ v Malackách, dnes zástupcu predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja. Za správny tip balíkom dobrotiek odme-
níme Beátu Jurkovičovú zo Záhoráckej ul. v Malackách. Prosíme výherkyňu,
aby sa ohlásila v redakcii.
Dnes sme pre vás pripravili zvláštnu úlohu – pozorne si pozrite titulnú fotogra-
fiu na prvej strane novín a pokúste sa uhádnuť aspoň priezviská dvojčeniec,
ktoré sa v školskom roku 1967–68 zapojili do „Akcie dvojičky”. Víťazom bude
tentoraz ten čitateľ, ktorý uvedie najväčší počet správnych priezvisk. A keďže je
pred vami mimoriadne ťažká úloha, aj odmena bude štedrejšia ako zvyčajne. Na vý-
hercu čaká okrem balíka zákuskov z cukrárne Dobrotka aj originálna ručná prá-
ca, ktorú mu venuje autorka návrhu tohto kola súťaže. Svoje tipy s nalepeným
kupónom posielajte do 9. októbra na adresu redakcie alebo vkladajte do schrán-
ky s označením Malacký hlas na budove MsÚ.Aj naďalej nám posielajte fotografie
z vašich rodinných albumov. Osviežme si spolu okamihy detstva a mladosti!

KUPÓN
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Uhádnite, kto je na fotografii!

Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DROBNÁ INZERCIA

Torty 
z cukrárne

to najlepšie 
na váš 

slávnostný 
stôl.

– kúpeľná starostlivosť
Zákon NR SR č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku a následných predpisov
upravuje podmienky a rozsah poskytovania zdravotnej starotlivosti. Súčasťou
poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe tohto zákona je aj kúpeľná sta-
rostlivosť. Kúpeľná starostlivosť sa poskytuje na základe zdravotného poistenia
ako ústavná kúpeľná starostlivosť na predvolanie alebo ako ambulantná kúpeľ-
ná starostlivosť. Ústavná kúpeľná starostlivosť na predvolanie je pokračovaním
liečebného procesu, ktorý nadväzuje na ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo
ambulantnú starostlivosť, je zameraná na doliečenie, zabránenie vzniku invalidi-
ty, čiastočnej invalidity alebo bezvládnosti. Poistencom zúčastneným na nemo-
censkom poistení (zabezpečení) sa poskytuje v čase ich dočasnej pracovnej ne-
schopnosti. Táto kúpeľná starostlivosť sa poskytuje v celom rozsahu na základe
zdravotného poistenia. Namiesto indikovanej ústavnej  kúpeľnej starostlivosti
možno poistencovi na jeho žiadosť poskytnúť ambulantnú kúpeľnú starostli-
vosť. V takom prípade sa na základe zdravotného poistenia  uhrádzajú iba ná-
klady na vyšetrenie a liečenie poistenca v kúpeľnej liečebni.
Deťom do skončenia  povinnej školskej dochádzky sa kúpeľná starostlivosť po-
skytuje za podmienok uvedených v zákone. Táto kúpeľná starostlivosť sa posky-
tuje v detských kúpeľných liečebniach.

J. HOLÚBKOVÁ – marketing, CHZP Apollo, pobočka Gbely

Otázka: Na čo je zameraná ústavná kúpeľná starostlivosť?
Odpovede posielajte do 9. októbra na adresu redakcie alebo vkladajte do
schránky na budove MsÚ. Na výhercu čaká vitamínový balíček z CHZPApollo.

Budúcnosť v nás
Známe pravdy doby našej 
varujú nás nemať kašeľ,
nebezpečné je aj slovo, 
to však v každom čase bolo...

Tí, čo majú veľa, hojno, 
hrozia biednym no, no, no no!
„Šetriť treba, pracovať, 
do nás sa však nestarať!
My len dobro pre vás máme, 
to je v celom svete známe,
ak budete ticho robiť, 
značky šat vás bude zdobiť...

Ak nie, potom bude zle, 
nebudete v Európe!!!

Na čo vám je vlastný chlieb? 
Na čo energiu treba?
Všetkého my hojnosť máme, 
všetkého vám včas dodáme...

A čím nám to zaplatíte? 
Vlastnú pôdu ešte máte!

Na čo vám je vlastná zem, 
že sa dedo snažil, hen
radšej deťom premietnite, 
ako Micky honí v žite Tomyho 
a ako všade zanecháva skazu, 
v zrade kvitne jeho víťazstvo, 
poučenie pre detstvo...

To, že mnohí nerobíte
a že mnohé dlhy máte,
my vám niečo odpustíme, 
k voľbám ísť vám dovolíme,
koho voliť poradíme, 
veď skúsenosti mnohé máme...

O čomže to rozprávate, 
o národe, o vlastnom šate?
To sa dneska nenosí, 
suseda sa poprosí,
ten vám povie, ako ďalej, 
aj požičia dáky halier...
potom príde doba platiť, 
zbavíte sa vlastných gatí,
v susedových dobre bude 
a budete žiť len v zhode...“

Pre nás nádej plynie z toho, 
že snáď vieme z dejín mnoho
a že sa z nich poučíme, 
pokiaľ školy, jazyk máme,
hýbme umom, viďme jasne, 
kde na ceste svetlo hasne,
kde a kedy koho treba, 
to za rohom, to je bieda...

ANNA JANSKÁ

Okrem pojmu 9-ročný cyklus sa opa-
kujú v numerológii aj ďalšie pojmy: čís-
lo dňa a k nemu priradené meno, ktoré
charakterizuje jeho nositeľa, číselné rovi-
ny, životné alebo osudové číslo, osobná
ročná vibrácia, karmický trojuholník,
psychické hladiny, dominantné a priorit-
né čísla. Okrem týchto výrazov hovorí-
me aj o tarote, štúdii duše, krivke energií
a hlavne pri partnerskej numerológii sa
budeme pliesť do remesla aj astrológom
a použijeme zverokruh a ascendent na-
rodenia. 

Postupne si v hlavných črtách rozo-
berieme jednotlivé pojmy. Avšak to, čo
charakterizuje a symbolizuje numeroló-
giu, je predovšetkým NUMEROLOGIC-
KÁ MRIEŽKA. Do tohto štvorca, ktorý
je rozdelený do 3x troch
políčok sa pozapisujú čísla
z nášho dátumu narodenia
a tieto potom hovoria o jed-
notlivých prepojeniach čísiel, vytvárajú
číselné roviny a pod. A takýmto spôso-
bom sú zoradené do numerologickej

mriežky jednotlivé číslice od 1 do 9. Kaž-
dá z číslic vyjadruje nejakú schopnosť,
ktorú by mal jej „majiteľ” využívať, resp.
sa ju v tomto živote mal naučiť využívať.
A prečo v tomto živote? Nuž preto, lebo
zákon karmy je neúprosný. Ale o tom až
nabudúce...

JANKA SOPÓCIOVÁ, Aquaviva

Otázka: Na čo slúži numerologická
mriežka?

Svoje odpovede spolu s nalepeným
kupónom posielajte do 9. októbra na
adresu redakcie. Vyžrebovaný čitateľ si
pôjde zacvičiť a využiť služby podľa
vlastného výberu do salónu Aquaviva
na Ul. duklianskych hrdinov v Malac-
kách. Za správnu odpoveď na otázku
z ostatného kola rubriky získava vstu-
penku do salónu Petra Dubajová zo
Záhoráckej ul. v Malackách. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

Zelený čaj používa tradičná čínska
medicína už štyritisíc rokov. Do Európy
ho priviezli Holanďania okolo roku 1610.
Získava si čoraz väčšiu obľubu.

Obsahuje vitamíny B a C, vysoké per-
cento selénu, čajové polyfenily, ktoré sú
vojakmi v boji proti infekciám. Podľa čín-
skych výskumov bolo dokázané, že pitie
čajov zabraňuje tvoreniu a usádzaniu tu-

kov v organizme, nezanedbateľný je
priaznivý účinok na posilnenie ciev a ve-
ľa zubárov odporúča pitie čajov z dôvo-
du vysokého obsahu fluoridov. Je veľa
dôvodov, prečo piť zelený čaj: zvyšuje
obranyschopnosť organizmu pri chríp-
kových a iných vírusových ochoreniach,
zabraňuje infekciám, znižuje obsah cho-
lesterolu, zvlášť typu LDL, je prirodze-
ným diuretikom, znižuje riziko vzniku
kardiovaskulárnych chorôb, zlepšuje
stav chrupu a kostí, posilňuje cievy, zni-
žuje riziko ochorenia na rakovinu, osvie-
žuje telo a zbavuje ho únavy a napätia,
napomáha lepšiemu sústredeniu, má vy-
nikajúcu chuť. V letných dňoch nám ze-
lený čaj navyše pomôže uhasiť smäd.

IVETA KOVÁČOVÁ, čajovňa IVEKO

Otázka: Aké vitamíny obsahuje zelený
čaj? Odpovede spolu s nalepeným ku-
pónom posielajte do redakcie alebo
vkladajte do schránky na budove MsÚ
do do 9. októbra. Za správnu odpoveď
z minulého čísla balíčkom čajov odme-
níme Danielu Stískalovú z Písnikov,
ktorá správne uviedla, že čaj „požierač
tukov” sa nazýva Pu-erh. Prosíme výher-
kyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

Malá abeceda čajov
a liečivých rastlín – Zelený čaj

S Malackým hlasom si môžete
osviežiť pamäť a zároveň súťažiť
o vkladnú knižku. Na stránkach no-
vín si spolu pripomenieme udalosti,
ktoré ovplyvnili vývoj mesta a jeden
z vás získa 500-korunovú vkladnú
knižku od Prvej komunálnej banky,
a. s.

Otázka tohto kola súťaže znie: ktoré
sú partnerské mestá Malaciek?

Odpovede posielajte alebo vkladajte
do schránky s označením Malacký hlas

na budove MsÚ do 9. októbra. V minu-
lom čísle sme chceli vedieť, akú plochu
má časť vojenského obvodu, ktorá bude
po prijatí uznesenia vlády a súhlase
MsZ zaradená do katastrálneho územia
mesta Malacky. Správna odpoveď: 
3 587 823 m2. Vkladnú knižku získava
Ľudmila Žiaková z Gajár. Prosíme vý-
herkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA

3 6 9
2 5 8
1 4 9

Čo je to numerológia? (4)
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AQUAVIVA

Súťažte o vkladnú knižku z PKB
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ZCK v Malackách, COLEOS – združe-
nie pre rozvoj entomológie Záhoria
v Malackách, SVITANIE – združenie
na pomoc ľuďom s mentálnym postih-
nutím v Malackách pozývajú na náuč-
nú výstavu

Stretnutie s krásou
ríše hmyzu
vo výstavnej sieni Spoločenského
domu ZCK v Malackách.
Otvorené v pondelok–piatok od 8.00
do 17.00 h, v sobotu a v nedeľu od
14.00 do 17.00 h. 
Výstava potrvá do 28. 9. Vstupné 5
Sk. Celý výťažok zo vstupného bude
venovaný na činnosť Svitania v pros-
pech mentálne postihnutých detí.

P O Z V Á N K A
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Športcamp v Tatranskej Lomnici pri-
vítal účastníkov 46. ročníka Medziná-
rodného stretnutia mládeže Rysy v pr-
vý augustový víkend a Malačania na
ňom opäť nechýbali.

Podujatie sa uskutočnilo pod zášti-
tou predsedu NR SR Jozefa Migaša. Au-
tobus, ktorý zabezpečila Mladá demo-
kratická ľavica v Malackách, priviezol

do Tatier záujemcov o turistiku, prírodu,
kultúru, zábavu, jednoducho tých mla-
dých či trocha postarších, ktorí sa v ko-
lektíve cítia dobre.

Medzi vystupujúcimi, kde nechýbali
na pódiu i skupiny ako Pohoda, Mloci,
Druhý dych, Camion, sa nestratili i Ma-
lačania zo skupiny Strana 156 či Vega
zo Zohoru. Bojovalo sa i v táborových
športoviskách v tradičných i netradič-
ných disciplínach. Najviac sa darilo Kat-
ke Sauberovej z Veľkých Levár, ktorá
bola druhá v streľbe zo vzduchovky,
a zvíťazila v novej netradičnej súťaži
s názvom Jánošíkov hrach, kde dokáza-
la svoju šikovnosť. Nechýbala súťaž
o „Zdatného Rysáka či Rysáčku” alebo
nočná diskotéka.

Malačania zdolali aj vrchol Rysy, ne-
chýbali ani túry na Východnú Vysokú,
Jahňací štít, Solisko alebo Lomnické
sedlo. Ich cesty smerovali i do Popradu
alebo Belianskej jaskyne. Každý si na-
šiel svoj cieľ. A tak ako minulý rok i ten-
to rok rozvoniavali v podvečer v tábore
hubové pochúťky. 

Počas pobytu pod Tatrami účastní-
kov jednotlivých podujatí zaskočil dážď,
na dobrej nálade všetkých účastníkov,
i tých našich, akosi nezanechal žiadne
chmáry. V nedeľný podvečer pri návra-
te si opäť všetci sľúbili, že o rok sa pod
Tatrami znova stretnú. „A noví záujem-
covia sú, samozrejme, vítaní,” vyhlásila
dlhoročná organizátorka malackej účas-
ti Mária Trenčíková. O rok pod Tatrami!

ANTON PAŠTEKA, foto: archív
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Naše mesto sa na záver prázdnin sta-
lo miestom stretnutia mladších žia-
kov vo futbale štyroch družobných
miest. 

Usporiadateľmi okrem Mesta Ma-
lacky boli ŠK Malacky a ZŠ na Záhorác-
kej ulici, kde sa nachádza futbalová trie-
da. Slávnostné otvorenie turnaja a sa-
motný turnaj sa uskutočnili v priesto-
roch VÚ CO, ktorý poskytol najmlad-
ším futbalistom svoje futbalové ihrisko.
Mladí futbalisti a všetci prítomní si vy-
počuli príhovor primátora RNDr. Jozefa
Ondrejku a zjavne ich očarilo i premié-
rové vystúpenie nového kolektívu ma-
lackých mažoretiek pod vedením Jany
Sedlákovej. Na futbalový trávnik nastú-
pili družstvá z poľského Žninu, maďar-
skej Albertirse, moravského Veselí nad
Moravou a domáci chlapci z Malaciek. 

Všetky štyri družstvá sa postupne vo
vzájomných zápasoch predstavovali aj
hrou. V prvý deň Veselí podľahlo Polia-
kom 1:5 (1:3) a Malačania zvíťazili po
dobrom výkone nad maďarskými chlap-
cami 4:0 (2:0), keď 2 góly dal Havlík
a po jednom Vaniš a Beňa. Z malackých
žiakov bol v tomto stretnutí za najlep-
šieho vyhodnotený Kristián Chrupka.
Večer sa uskutočnilo spoločenské po-
sedenie vedúcich zahraničných druž-
stiev s predstaviteľmi mesta. Druhý deň
družstvo z Albertirse podľahlo chlap-
com z Veselí nad Moravou 0:2 (0:0).
Domáci napriek výbornému výkonu
brankára Adamoviča podľahli Žninu 0:3
(0:2). Brankár Malaciek bol vyhlásený
i za najlepšieho Malačana v tomto stret-
nutí. Organizátori pripravili pre účastní-
kov večernú diskotéku a posedenie
v priestoroch Zámockého parku. 

Počas pobytu mali možnosť účastní-

ci turnaja navštíviť i pamätihodnosti
mesta, kúpalisko či plaváreň a zúčastniť
sa svätej omše v malackom kostole. Po-
liaci využili príležitosť i na návštevu Bra-
tislavy.

Posledný turnajový deň mal vyvrcho-
lenie v Zámockom parku na ihrisku ŠK
Malacky. V prvom stretnutí potvrdili úlo-
hu favorita mladí futbalisti zo Žnina.
S turnajom sa rozlúčili víťazstvom 11:1
po polčase 7:0 nad futbalistami z Ma-
ďarska. Títo doplatili na to, že ich zá-
klad netvorilo jedno družstvo, ale len
výber mladých futbalistov, čo sa napriek
ich fyzickej prevahe prejavovalo vo všet-
kých ich zápasoch. V priamom stretnu-
tí o druhé miesto podľahli Malačania
chlapcom z Veselí 1:3 (0:2), keď jediný
gól Malačanov dal Vaniš. Za najlepšie-
ho domáceho hráča bol v tomto stret-
nutí vyhlásený Tomáš Čermák.

Ceny v podobe pekných pohárov si
z rúk primátora mesta RNDr. Jozefa On-
drejku a Františka Čurku, predsedu ko-
misie školstva, mládeže a športových
činností, prevzali všetky družstvá. 

Konečné poradie:
1. Žnin 19:2 9b, 2. Veselí 6:6 6b, 

3. Malacky 5:6 3b, 4. Albertirsa 1:17 0b.
Organizátori nezabudli ani na ocenenie
najlepších jednotlivcov v rámci turnaja. 

Najlepším brankárom turnaja sa stal
Marek Adamovič z Malaciek, najlepším
hráčom Lukáš Prajza z Veselí nad Mo-
ravou a najlepším strelcom Bartosz Br-
zykcy zo Žnina, ktorý dal rovnako ako
jeho spoluhráč Krzysztof Gmerek 5 gó-
lov, a o jeho prvenstve rozhodol až je-
denástkový rozstrel. Turnaj mal veľmi
dobrú športovú i spoločenskú úroveň,
o ktorú sa postarali organizátori i zú-
častnené družstvá. 

ANTON PAŠTEKA

Mladí poľskí futbalisti
boli najlepší
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Rodinný spotrebný úver
40 000 Sk – 1000 000 Sk 

BEZÚČELOVÝ ÚVER
splatnosť 1–5 rokov
výhodné podmienky

Pracovisko Malacky:
Radlinského č. 2, tel.: 034/772 39 76

V prvú septembrovú sobotu si malac-
kí dobrovoľní hasiči zmerali sily s ko-
legami zo Slovenska i zahraničia v sú-
ťaži družstiev O PUTOVNÝ POHÁR
PRIMÁTORA MESTA. 

Obyvatelia sídliska Juh mali možnosť
sledovať súťaženie priamo z okien. Aj
tí, ktorých prilákala vôňa pečienok, si
prišli na svoje. Náladu povzniesol aj
šarm malackých mažoretiek pod vede-
ním Janky Sedlákovej. Po úvodných slo-
vách predstaviteľov mesta Malacky vy-
stúpil s pozdravným posolstvom staros-
ta rakúskej obce Angern. Súťaž oficiálne
otvoril veliteľ malackých požiarnikov
Ivan Šíra.

Prezetovalo sa 16 požiarnych druž-
stiev mužov a žien z okresov Trnava, Se-
nica, Malacky a hosťujúce družstvo ha-
sičov z Angernu. Súťažné výkony po-

vzbudzované divákmi i priazňou poča-
sia viedli k nasledovným výsledkom:

Družstvá žien: 1. Moravský Sv. Ján
(32,1s),2. Cerová (43,1s), 3. Gbely (65,6 s).

Družstvá mužov: 1. Cerová (24,25
s), 2. Gajary (25,19 s), 3. Moravský Sv.
Ján (30,5 s). 

Ostatné umiestnenia mužov: 4. Zá-
vod, 5. Jaslovské Bohunice, 6. Gbely, 7.
Malacky, 8. Lozorno, 9. Zohor, 10. Vy-
soká pri Morave, 11. Plavecký Štvrtok,
12. Angern – Rakúsko, 13. Láb. 

Ceny víťazom odovzdal primátor
mesta Malacky RNDr. Jozef Ondrejka.
Putovný pohár primátora mesta získali
Cerovčaia po prvý raz. Podujatie spon-
zorsky podporilo espresso Obláček –
Jozef Mračna a Anna Dzurilová. Orga-
nizátori sponzorom ďakujú.

IVAN ŠÍRA, veliteľ MsHZ v Malackách   
foto: –oTaNo–

Veľká hasičská súťaž

Malačania na Rysoch
opäť nechýbali

XIX. ročník
Večerný beh
zdravia –
Beh vďaky
SNP

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
Rodičia s deťmi:
1. L. Kozlová s kamarátmi – Michal,

Mário, Ferko Lörinczi
Žiaci 1.–2. ročník:
1. P. Tardík, ZŠ Sološnica; 2. E. Žáček,

I. ZŠ; 3. J. Sedlák, I. ZŠ
Žiačky 1.–2. ročník:
1. M. Elšíková. III. ZŠ 
Žiaci 3.–4. ročník:
M. Kaineder, III. ZŠ; 2. M. Kratochvíl,

IV. ZŠ; 3. T. Vaniš, III. ZŠ
Žiačky 3.–4. ročník:
1. S. Lapinová, I. ZŠ; 2. V. Míznerová,

IV. ZŠ; 3. A. Drobná, I. ZŠ
Žiaci 5.–6. ročník:
1. K. Gašpar, ZŠ Sološnica; 2. R. Miku-

lič; 3. L. Klas, IV. ZŠ
Žiačky 5.–6. ročník:
1. A. Vávrová, IV. ZŠ; 2. E. Kubincová,

IV. ZŠ; 3. R. Stolárová, IV. ZŠ
Žiaci 7.–9. ročník:
1. Z. Závodný, IV. ZŠ; 2. J. Beňa, IV.

ZŠ; 3. E. Pesár, IV. ZŠ
Žiačky 7.–9. ročník:
1. A. Hollá, IV. ZŠ; 2. S. Školeková,

IV: ZŠ; 3. M. Sršnová, IV. ZŠ
Dorastenci:
1.J.Valachovič, AC Malacky; 2. M. Ge-

linger, AC Malacky; 3. Z. Kocák, RDDM
Sološnica

Dorastenky:
1. J. Sedláková, Gymnázium Malacky;

2. E. Mináriková, Ivanka pri Dunaji
Muži:
1. P. Ševčík, Malacky; 2. M. Haba,

RDDM, Sološnica
Ženy: 1. R. Míznerová, Malacky
Najmladší pretekár: M. Löreinczi
Najstarší pretekár: R. Míznerová
Celkom štartovalo 136 peretekárov.
Podujatia, ktoré finančne zabezpečilo

Mesto Malacky a ministerstvo školstva
prostredníctvom Programu ochrany
a podpory detí a mládeže SR, sa zúčast-
nila aj Judita Takáčová, podpredsedníčka
medzinárodnej mládežníckej organizá-
cie IUCI. –ap–

Sálový futbal sa organizovane hrá
v našom meste už siedmy rok. Rozohra-
ný ročník sa začal koncom januára tohto
roku, osemnásť družstiev sa stretáva
a hrá podľa pravidiel Slovenského zväzu
sálového futbalu. V októbri sa začne hrať
odvetná časť súťaže. V poli hrajú štyria
muži plus brankár, spodná veková hrani-
ca pre účasť v lige je 15 rokov, horná hra-
nica neexistuje. Priebeh súťaže riadi 5-
členný výbor, zloženie ktorého zvolili na
schôdzi zástupcov všetkých družstiev.
Úloha výboru je rozmanitá: zabezpečuje
rozhodcov, prestupy a hosťovania hrá-
čov, vykonáva funkciu disciplinárnej ko-
misie a zabezpečuje hospodárenie s pro-
striedkami vloženými do súťaže.

Novinkou, ktorú malacká sálovka
chystá, je založenie občianskeho zdru-
ženia. Návrh na zápis tohto právneho
subjektu predložili zástupcovia združe-
nia ministerstvu vnútra. 

„Sálovka sa riadi určitými pravidlami
hry, ktoré platia nielen pre hráčov, ale aj
rozhodcov. A tu je kameň úrazu. Ak sa
previní hráč, je za svoje previnenie braný
na zodpovednosť podľa rozhodnutia roz-
hodcu. To isté by malo platiť aj pre roz-
hodcov – ale neplatí.” Píše vo svojom lis-
te Jozef Vozár, paradoxne tiež člen výbo-

ru malackej OLSF. Ďalej uvádza, že vý-
bor netrestá porušovanie pravidiel sálov-
ky niektorými rozhodcami a pýta sa, či
ide o nevedomé porušovanie pravidiel
výborom OLSF alebo o vedomú manipu-
láciu okresnej ligy sálového futbalu výbo-
rom? S touto otázkou sme sa obrátili na
Ing. Ladislava Adamoviča, člena výboru.
„Zo šiestich rozhodcov pôsobiacich
v OLSF sú dvaja zároveň členmi výboru.
Na ustanovujúcej schôdzi výboru sme
žiadali zástupcov jednotlivých mužstiev,
aby pomohli zohnať pre priebeh sálovky
ďalších rozhodcov – problém s rozhod-
cami má už dlhšie trvanie. Optimálny po-
čet by bol 8–10, kde však toľko rozhod-
cov vziať? Viem si predstaviť ucelený sys-
tém rozhodovania a pravidelné nasa-
dzovanie rozhodcov – ak by ich bol do-
statok. Keby sme však v našej situácii za-
čali po každom kole na základe námietok
hráčov rozhodcov trestať, nemal by kto
po dvoch kolách rozhodovať! Aj preto
by som chcel touto cestou znovu vyzvať
fanúšikov sálového futbalu, ktorí majú
záujem o rozhodovanie zápasov, aby sa
prihlásili na výbore OLSF v Malackách.
Zároveň pozývam všetkých fanúšikov na
16. kolo okresnej ligy, ktoré sa uskutoční
v dňoch 28.–29. septembra.” –ipo–

Sálovka chystá zmeny

Opravujem chladničky
a mrazničky 
Pavol Šišolák, Závod 663, 
tel.: 034/779 94 35, 0903 750 612.
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