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Presne pred rokom sme v Malackom 
hlase 1/2006 prvýkrát informovali  
o odpredaji Pálfiovského kaštieľa. 
Vývoj situácie nám neunikal ani po-
čas roka a nič nás nezastaví v tom, 
aby sme situáciu mapovali aj naďa-
lej. Quo vadis, malacký kaštieľ? 

„Zatiaľ sa nám ho predať nepodarilo.  
V decembri sme však podpísali 3-mesač-
né zmluvy s dvoma realitnými kancelária-
mi,  ktoré  kupcov  zháňajú.  Uvidíme  do 
konca  januára,”  reagoval  za  vlastníka  na 
otázku  redakcie  provinciál  rehole  Men-
ších bratov františkánov br. Ing. arch. Juraj 
Andrej Mihály. 

Kupec sa nenašiel, cena zostáva
„Neteší nás, že sa predaj naťahuje. Boli 

by  sme  radi,  keby  sa  celá  vec  čím  skôr 
uzatvorila.” Zároveň priznáva, že nájsť záu-
jemcu o národnú kultúrnu pamiatku nie je 
také jednoduché, ako si na začiatku rehoľa 
myslela. Nový vlastník kaštieľa si musí na-

chystať niekoľko desiatok miliónov korún 
na opravu, ktorá sa bude musieť držať prís-
nych pravidiel určených pamiatkarmi.  Je 
teda nutné kaštieľ predávať? „Nerobili by 
sme to, keby nás netlačili okolnosti. Potre-
bujeme  investovať  do  kláštora,  ktorý  je 
priamo spojený s kostolom. Odpredaj  je 
pre nás stále prioritou,” dodáva provinciál. 
Na  našu  otázku,  či  sa  neznížila  cena  ne-
hnuteľnosti (podľa dostupných informácií 
okolo 50 miliónov korún) páter odpovedá: 
„S cenou sme dolu nešli, jedna realitka do-
konca navrhla aj vyššiu.” 

Mesto nestráca nádej
Františkáni  by  radi  kaštieľ  odovzdali 

do rúk zodpovedných. Je v hre aj mesto? 
„Na dlhodobú nájomnú zmluvu sme pred 
rokom pristúpiť nemohli. Čas ukáže. Ďal-
šie  rokovania  nevylučujeme,”  priznáva 
hlava františkánov. Čo na to primátor RN-
Dr. Jozef Ondrejka? „Požadovaná suma za 
kaštieľ je príliš vysoká na to, aby sme uva-
žovali  o  odkúpení. Treba  rozmýšľať  nad 

Vzácna je 
krv, 
nie jej 
darcovia...

Kedysi malo darcovstvo krvi v malac-
kej nemocnici pevný systém a dlhodobú 
tradíciu. Ľudia aj z okolia prichádzali na 
transfúziologické  oddelenie  NsP  každý 
utorok, aby poskytli svoju krv na záchra-
nu  iných.  Pred  rokom  nemocnica  toto 
oddelenie  zrušila.  Odbery  začala  vyko-
návať Národná  transfúzna služba  (NTS) 
SR prostredníctvom mobilnej odberovej 
jednotky. Ich organizácia leží na pleciach 
Územného  spolku  Slovenského  Červe-
ného kríža (SČK) v Senci. Jeho požiadav-
ke umožniť darcom prichádzať do zná-
meho ob jektu nemocnica vyhovela, no 
poskytla iba to, čo mohla – provizórium.

Sprísnené podmienky 
spracovania krvi
Pre odbery, spracovanie a distribúciu 

krvi platia v EÚ prísne právne a odborné 
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 Odpredaj kaštieľa  je  stále prioritou

Po  neplánovanom  cisárskom  reze  sa 
mamička  dlhšie  zotavovala,  no  statočne 
poskytovala rozhovory všetkým médiám, 

ktoré sa o ňu a prvé dieťa narodené v Bra-
tislave zaujímali. Dnes sa už cíti dobre, rov-

Lukáš Karel – prvý 
Malačan roku 2007

Lukáško Karel sa narodil na bratislavských Kramároch len sekundu po polnoci 
1. januára 2007 Malačanom Ivete (34) a Mirkovi (47) Karlovcom a hneď sa stal 
televíznou hviezdou. Na jeho narodenie čakal štáb televízie Markíza, a tak pr-
vú cestu chlapčeka z mamičkinho bruška na rukách pôrodníka sledoval celý 
slovenský národ na televíznych obrazovkách. 

Niekoľ kodňový Lukáško sa cíti 
najistejšie v mamičkinom náručí. 
Počas návštevy u Karlovcov sa do 
rozhovoru zapájal – zatiaľ len 
hlasným plačom.

Ani sme sa nenazdali, ako rýchlo nám 
ubehol minulý rok a už je tu nový s porado
vým číslom 2007. Opäť sme si mohli uvedo
miť, že čas je nezvratný, že každý sme zase 
o rok starší. Tak, ako sa menili veci a ľudia 
okolo nás, sa niečo zmenilo i v našom vnút
ri. Kolobeh času je nezvratný. Všetko plynie 
– panta rei.

Žijeme v meste, ktoré si v minulom roku 
mnohými aktivitami pripomenulo 800. vý
ročie prvej písomnej zmienky. Čerešničkou 
na „torte osláv“ je iste dlho očakávaná  
distribúcia knihy Malacky 1206 – 2006 do 
každej domácnosti. 

Uplynulý rok však nebol pre Malacky iba 
jubilejným, ale aj mimoriadne vydareným. 
V konečnom dôsledku o tých najväčších 
úspechoch a najvýznamnejších zmenách 
pre naše mesto sme sa mohli dočítať vo vý
ročnej správe. 

Rok 2006 bol i rokom volebným. Najskôr 
sme odovzdali moc do rúk za správu štátu 
v júnových parlamentných voľbách a v de
cembri sme sa k volebným urnám vrátili 
opäť v komunálnych. Vami zvoleným zá
stupcom, poslancom mestského zastupiteľ
stva budú už 1. februára predložené na 
schválenie prioritné úlohy na štvorročné ob
dobie. Tie majú ambíciu uľahčovať a skva
litňovať život všetkým Malačanom. Sú viac 
ako novoročné predsavzatie, lebo za splne
nie takýchto sľubov cítim (a verím, že i väč
šina poslancov), zodpovednosť predovšet
kým voči vám.

V závere úvodníka vám, vážení čitatelia 
Malackého hlasu, aj v roku 2007 prajem naj
mä pevné zdravie, veľa šťastných chvíľ, pre 
vás uspokojivé úspechy v práci či v škole, 
mnoho síl na prekonávanie prekážok. 

A ak potrebujete, tak aj dostatok peňazí, 
no predovšetkým dobrých priateľov a lásku 
tých najbližších.

Jozef oNdreJKa, 
váš primátor

ÚVodNÍK

Mesto Malacky vás pozýva na za-
sadnutie Msz, ktoré sa uskutoční vo 
štvrtok 1. februára so začiatkom 
o 16.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ 
na radlinského ulici v Malackách. 

Prerokované  budú  aj  tieto  body: 
Kreovanie komisií MsZ a schválenie ná-
plne práce zástupcu primátora,  Priori-
ty mesta Malacky a Program hospodá-
renia  a  sociálneho  rozvoja  mesta  na 
roky  2007–2013,  Návrh  Rokovacieho 
poriadku  MsZ  a  jeho  orgánov,  Návrh 
zásad  o  konaní  a  rozhodovaní  MsZ   
o  ochrane  verejného  záujmu,  Návrh 
prenájmu  časti  nehnuteľnosti  Mater-
ská  škola  Štúrova  –  Slovenská  pošta   
a. s., Správa o činnosti útvaru hlavného 
kontrolóra za rok 2006, Správa o vyba-
vovaní  sťažností  za  rok  2006,  Návrh 
plánu kontrolnej činnosti útvaru hlav-
ného  kontrolóra  mesta  na  rok  2007, 
Návrh  Rámcového  plánu  práce  MsZ, 
Návrh voľby nových členov do rád škôl 
a školských zariadení a iné. 

Všetci ste srdečne vítaní.

Fanfáry, sľuby,
šampanské...
(a potom už len veľa, veľa práce)

Pokračovanie na �. strane

V slávnostnej atmosfére ustanovu-
júceho Msz 19. decembra primátor 
mesta zložil sľub do rúk predsedníč-
ky mestskej volebnej komisie Ž. 
Lomnickej. Vzápätí poslanci zvolení 
v komunálnych voľbách 2. decem-
bra 2006 na štyri roky obsadili svoje 
posty v mestskom poslaneckom 
zbore a zaviazali sa zastávať ich so 
cťou a v prospech obyvateľov náš-
ho mesta. zo zákona tak bola splne-
ná povinnosť primátora do 30 dní 
po voľbách ujať sa funkcie a zvolať 
ustanovujúce zasadnutie Msz. 

Na nič sa nezabudlo
Udalosti predchádzali  starostlivé prí-

pravy, a tak zasadacia miestnosť MsÚ na 
prvý  pohľad  pôsobila slávnostným doj-
mom. Vizitkou  dôkladnosti  organizáto-
rov boli menovky na stoloch poslanecké-
ho zboru i hostí, drobné darčeky a pohár 
perlivého šampanského, pripravené pre 
každého  na  jeho  mieste  i bufetový  stôl 
s občerstvením v zadnej časti miestnosti. 
Svedkami  udalosti  boli  predstavitelia 
mesta, hostia z rozličných inštitúcií, spo-
ločenských organizácií, ale aj  zástupco-

tým, čo by stála oprava a sprevádzkova-
nie nehnuteľnosti. Pre mesto by bol vý-
hodný nájomný vzťah či zmluva o dlho-
dobom  užívaní.  S  františkánmi  však  ko-
munikujeme.”  Zmienku  o  zamýšľanom  
využívaní kaštieľa našli občania vo voleb-

PozVÁNKa
Je ťažké predstaviť si, koľko mlieka musí 
vypiť či chleba zjesť malý Lukáš, kým mu 
darované tričko s nápisom Lukáš Karel –  
prvý človek, narodený v roku 2007, bude 
akurát. Dovtedy ho isto neminie nejeden 
škrabanec, ale aj  veľa radosti  a smiechu.

Panta rei

Neprehliadnite! Chystá sa Ples primátora Malaciek. 
V piatok 16. februára. Čítajte na �. strane.
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Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 23. januára na ad
resu redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, 
budete mať šancu získať nový historický 
kalendár. Tak neváhajte a zapojte sa! Ak 
chceme písať o tom, o čom chcete čítať, 
musíme poznať váš názor. Tak vystrihni
te kupón a napíšte naň, čo vás zaujalo. 
V minulom čísle to boli najmä príspevky 
Ondrejka tretí raz primátorom, Prí
chod očakávaného, Predvianočný 
nákupný zhon a iné. 
V tomto čísle odmeníme Eduarda An
tálka z Jánošíkovej ulice v Malackách.

1ZAUJALO MA V ČÍSLE

✒

JedNoU VeToU

zaUJaLo VÁS

Dokončenie z 1. strany

SPRAVODAJSTVO

výberové konanie 
na obsadenie miest 
príslušníkov Mestskej 
polície Malacky. 

Podmienky prijatia:
• úplné stredné vzdelanie
• minimálny vek 21 rokov
• bezúhonnosť
• telesná a duševná spôsobilosť

Žiadosti  o  prijatie  do  zamestnania 
spolu so životopisom zasielajte na adre-
su  Mestkej  polície,  Radlinského 2751/1, 
901 01 Malacky.

Mgr. IVaN JUrKoVIč, 
náčelník MsP

 
Pre tých, ktorí sa o profesiu radového 

mestského  policajta  zaujímajú,  môže 
byť  motivujúci  aj  celkový  príjem.  Za 
uplynulý rok priemerný mesačný príjem 
vrátane odmien, nadčasov a príplatkov 
za zmennosť predstavoval 22 194 Sk. Od 
nového roka sa skrátil pracovný týždeň 
na 35 hodín. 

                  -mh-

Msz schválilo
•  plat  zástupcu  primátora  mesačne 

vo výške 80 % platu primátora.

zriadilo
• mestskú radu v počte 5 členov,
•  komisie  mestského  zastupiteľstva: 

finančnú a majetkovú (financie, projekty, 
podnikanie, majetok, právo), komisiu ži-
votného prostredia a územného rozvoja 
(životné  prostredie,  územný  rozvoj,  do-
prava,  strategický  rozvoj), komisiu škol-
stva a sociálnych vecí (školstvo, sociálne 
veci,  zdravotníctvo,  šport),  komisiu  kul-
túry  (kultúra, cestovný  ruch, zahraničné 
vzťahy, propagácia), komisiu ochrany ve-
rejného  poriadku  (bezpečnosť,  verejný 
poriadok). 

odvolalo
• členov komisie na ochranu verejného 

záujmu,  zriadenej  podľa  Úst.  zák.  č.  
357/2004  Z.  z.  uznesením  MsZ  č. 
173/2004/2a zo dňa   11. 11. 2004 –  Ing. 
Jozefa Bullu,  Ing. Jozefa Mračnu, Štefana 
Baumana,  RNDr. Milana Valachoviča, CSc., 

Mgr. Alžbetu Dubajovú, Ing. Pavla Spustu  
a Mgr. Vladimíra Zeteka.

zvolilo
• Ing. J. Bullu do funkcie zástupcu pri-

mátora s tým, že je pre výkon svojej funk-
cie dlhodobo plne uvoľnený zo zamest-
nania,

•  za  členov  mestskej  rady  poslancov 
MsZ  Ing. J. Bullu,   Dušana Galoviča, Mgr. 
Antona  Pašteku,  RNDr.  M.  Valachoviča, 
CSc. a Mgr. V. Zeteka,

• za predsedov komisií MsZ poslancov: 
komisia finančná a majetková – Ing. J. 

Bullu,  komisia  životného  prostredia 
a územného rozvoja – RNDr. M. Valacho-
viča,  CSc.,  komisia  školstva  a  sociálnych 
vecí – Mgr. A. Pašteku, komisia kultúry – 
Mgr. V. Zeteka, komisia ochrany verejné-
ho  poriadku  –  D.  Galoviča,  komisia  na 
ochranu  verejného  záujmu  podľa  Úst. 
zák. č. 357/2004 Z. z. – Ing. J. Bullu,

• za členov komisií MsZ: do komisie fi-
nančnej a majetkovej – Ing. Máriu Tedlo-
vú, Juraja Říhu a Ing. J. Mračnu, do komi-
sie životného prostredia a územného roz-

voja  –  MUDr. Vladimíra  Pullmana  a  Ing. 
Vladimíra  Moravčíka,  CSc.,  do  komisie 
školstva a sociálnych vecí – Mgr. A. Duba-
jovú, MUDr. Evu Savinovú, Mgr. Branislava 
Ortha a MUDr. Mariána Haramiu, do ko-
misie kultúry – Ladislava Časa a Ota Divin-
ského, do komisie ochrany verejného po-
riadku  –  MUDr.  Miroslava  Fruša  a  Ing.  P. 
Spustu, do komisie na ochranu verejného 
záujmu podľa Úst. zák. č. 357/204 Z. z. – 
MUDr. V. Pullmana, Mgr. A. Pašteku, MUDr. 
M. Fruša a RNDr. M. Valachoviča, CSc.

Určilo
• na výkon občianskych obradov  (so-

báše, pohreby, občianske a spoločenské 
obrady) poslancov mestského zastupiteľ-
stva – Mgr. A. Dubajovú, Ing. J. Bullu, Mgr. 
A. Pašteku a Mgr. B. Ortha.

Uložilo predsedom komisií Msz
• na najbližšie  riadne zasadnutie MsZ 

predložiť návrh na doplnenie komisií ďal-
šími členmi z radov neposlancov, pričom 
počet  neposlancov  by  nemal  byť  väčší, 
ako je počet poslancov v danej komisii.

Uložilo mestskému úradu
• v súvislosti s obnovením mestskej ra-

dy predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ 
návrh zmeny Rokovacieho poriadku MsZ 
v Malackách. 

zobralo na vedomie
• správu o výsledkoch volieb v meste 

Malacky  na  funkciu  primátora  mesta 
a  funkciu poslancov Mestského zastupi-
teľstva v Malackách, konaných dňa 2. de-
cembra 2006, ktorú predniesla predsed-
níčka  mestskej  volebnej  komisie  Žofia 
Lomnická

Skonštatovalo
•  novozvolený  primátor  RNDr.  Jozef 

Ondrejka zložil zákonom predpísaný sľub 
primátora mesta,

• novozvolení poslanci Mestského za-
stupiteľstva  v  Malackách  Ing.  J.  Mračna, 
MUDr. E. Savinová, L. Čas, MUDr. M. Hara-
mia,  Ing.  J.  Bulla,  Ing.  M. Tedlová,  Ing.  P. 
Spusta, RNDr. M. Valachovič, CSc., O. Di-
vinský, Mgr. A. Pašteka, Mgr. A. Dubajová, 
MUDr. M. Fruš, MUDr. V. Pullman, Mgr. B. 

Orth, Ing. V. Moravčík, CSc., J. Říha, Mgr. V. 
Zetek a D. Galovič zložili zákonom predpí-
saný sľub.

 aNToN PašTeKa

Budete mať 
škôlkara?

Rodičom detí predškolského veku 
oznamujeme, že prihlášky do MŠ pre 
školský rok 2007/2008 sa budú vydá-
vať od 10. januára do 15. marca.

Do MŠ sa prijímajú:
• deti vo veku od 2 rokov
• deti od 3 do 6 rokov
• deti s postihnutím 
  (po konzultácii s riaditeľkou MŠ)
Prihlášku si vyzdvihnite v elokovanej 

budove, ktorú si vyberiete (Bernolákova, 
Hviezdoslavova, Kollárova, Štúrova). Po
čet prihlášok v jednotlivých budovách je 
limitovaný kapacitnými možnosťami, 
preto si ich treba vyžiadať čo najskôr.

Mgr. MÁrIa HUdecoVÁ, 
riaditeľka Mš Malacky

MESTO MALACKY
a RIADITEĽSTVÁ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V MALACKÁCH

oznamujú rodičom detí narodených od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001,
že v budovách jednotlivých základných škôl sa bude konať

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ 
 na školský rok 2007/2008
  9. februára (piatok) od 1�.00 h do 18.00 h,
10. februára (sobota) od 9.00 h do 12.00 h.

Informácie pre rodičov: 

1.  Zápis do 1. ročníka sa uskutoční pre všetky ZŠ (štátne a cirkevnú) v rovnakom 
termíne.

2.  Na zápis sa dostavia i deti, ktorým bol v minulom školskom roku odporučený 
odklad.

3.  Rodič alebo zákonný zástupca pri zápise predloží rodný list dieťaťa a svoj ob-
čiansky preukaz.

4.  Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v základnej škole v škol-
skom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, v zmysle Všeobecne záväzného na-
riadenia Mesta Malacky č. 1/2004 o školských obvodoch základných škôl na území 
mesta Malacky v úplnom znení s jeho dodatkami. Žiak môže plniť povinnú školskú 
dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má žiak trvalé byd-
lisko, so súhlasom riaditeľa ZŠ, do ktorej sa hlási, ak mu to kapacita školy dovoľuje.

5.  Žiak bude na základnú školu zaradený až po vydaní písomného rozhodnutia 
o prijatí riaditeľom školy. 

6.  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Malacky č. 1/2004 o školských obvo-
doch základných škôl na území mesta Malacky v úplnom znení s jeho dodatkami je 
k dispozícii na MsÚ Malacky, na internetovej stránke mesta Malacky, v jednotlivých 
budovách MŠ a ZŠ.

7.  Na zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ M. Olšovského (cirkevná škola) sa nevzťahuje 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Malacky č. 1/2004 o školských obvodoch zá-
kladných škôl na území mesta Malacky v úplnom znení s  jeho dodatkami. ZŠ M. 
Olšovského môže prijať žiakov z rôznych školských obvodov (ulíc) v meste.

Mesto Malacky
vyhlasuje

O čom rokovali poslanci MsZ na ustanovujúcom zasadnutí 19. decembra? 

Priznanie k dani 
z nehnuteľností

 * Daňové  priznanie  k  dani  z  nehnu-
teľností sú daňovníci (právnické alebo fy-
zické osoby) povinné podať príslušnému 
správcovi  dane (Mesto Malacky) do 31. ja-
nuára, len  ak  nastali  zmeny  skutočností  
rozhodujúcich  na určenie dane z nehnu-
teľností.

* Ak je pozemok, stavba, byt alebo ne-
bytový priestor v bytovom dome v spolu-
vlastníctve viacerých osôb, priznanie po-
dá každá fyzická alebo právnická osoba. 
Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie 
podá ten, koho dohodou určili spoluvlast-
níci, pričom túto skutočnosť ohlásia správ-
covi dane. 

* Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom 
spoluvlastníctve manželov, priznanie po-
dáva iba jeden z nich.

Viac informácií na eMtexte s. 154 
a na www.malacky.sk.

do PozorNoSTI

Malacká mestská polícia (MsP) po 
troch rokoch upravila sadzobník 
pokút ukladaných v blokovom ko-
naní zamestnancami MsP v Malac-
kách. Jeho súčasťou je aj metodic-
ké usmernenie o riešení priestup-
kov príslušníkmi MsP a poriadko-
vými zamestnancami. 

Potreba aktualizácie sadzobníka po-
kút  MsP  v  Malackách  vyplynula  z  kon-
troly, ktorú vykonala hlavná kontrolórka 
mesta  so  zacielením  na  predpisy  súvi-
siace s činnosťou MsP a na manipuláciu 
s  blokmi.  Jedným  z  jej  výsledkov  bolo 
upozornenie na potrebu prispôsobiť sa-
dzobník pokút súčasným podmienkam 
so  zmeneným  právnym  predpisom. 
Konkrétne sa to týka zákona o priestup-

koch a všeobecne záväzných nariadení 
mesta.  Zo  zistení  vyplynula  aj  potreba 
zvýšenia sadzieb niektorých druhov po-
kút,  ktoré  sa  v  súčasnosti  pohybujú  
v rozpätí od 100 do 2000 Sk. 

MsP  rieši  priestupky  proti  bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej premávky, pro-
ti  verejnému  poriadku  a  zaoberá  sa  aj 
porušovaním  vybraných  ustanovení 
všeobecne  záväzných  nariadení  mesta. 
Pri sankcionovaní priestupkov sa zohľad-
ňuje  spôsob  jeho  spáchania,  následky, 
okolnosti, za akých bol spáchaný, ale aj 
pohnútky  páchateľa.  Pokutu  podľa  sa-
dzobníka nemožno znížiť či doriešiť do-
hováraním,  ak  sa  priestupkom  porušili 
viaceré  ustanovenia  všeobecne  záväz-
ného právneho predpisu, alebo ak sa do-
tyčný  dopustil  podobného  priestupku  
v uplynulých troch rokoch. 

Kompletné  znenie  aktuálneho  sa-
dzobníka  nájdete  na  webovej  stránke 
mesta www.malacky.sk, v sekcii Inštititú-
cie a podsekcii Mestská polícia.

-tabu-

Nový sadzobník MsP

•  Začiatok  pracovného  roka  2007  sa 
na  Mestskom  úrade  v  Malackách  niesol 
v znamení zostavovania priorít mesta na 
obdobie  rokov  2007  –  2010.  Dokument 
bude predmetom rokovania poslanecké-
ho  zboru  na  jeho  najbližšom  zasadnutí  
1. februára.

•  9. januára uskutočnil primátor mesta 
RNDr.  Jozef  Ondrejka  pracovné  porady 
s vedúcimi oddelení MsÚ i riaditeľmi prí-
spevkových a rozpočtových organizácií.

•  O deň neskôr sa na Ministerstve vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR konalo 
pripomienkovanie Správy o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie operačné-
ho programu Bratislavského kraja, účast-
níkmi ktorého boli novozvolení primátori 
a starostovia.

•  Zástupcovia odboru školstva BSK vy-
konali 12.  januára v sprievode primátora 
J. Ondrejku obhliadku objektu bývalého 
učilišťa na sídlisku Juh, ktorý je potencio-
nálnym sídlom novej strednej školy v Ma-
lackách. V súvislosti s jej zriadením má ma-
lacká agentúra Omega na základe sumára 
argumentov a prieskumu verejnej mien-
ky  vypracovať  komplexnú  podkladovú 
analýzu na odborné zameranie školy. 

•  15. januára zasadalo predstavenstvo 
Nemocničnej, a. s.

•  V ten istý deň prijal prezident SR Ivan 
Gašparovič členov Rady Združenia miest 
a  obcí  Slovenska,  medzi  ktorými  bol  aj 
malacký primátor Jozef Ondrejka.

-ipo-

Fotogra
fia, ktorú re
dakcii daroval 
Igor Konka zo Senice, za
chytáva park a kaštieľ v r. 1927. V r. 1919 
budovu aj s parkom prevzalo a obývalo voj
sko. Po uvoľnení zámku sa do nej nasťaho

val aj Dr. 
Konka s rodi

nou. V Malackách 
pôsobil ako policajný 

trestný sudca. Jeho manželka pochádzala 
z Myjavy. 24. 12. 1925 sa im v kaštieli narodil 
syn Igor.           -mh-, foto: -archív-

Odpredaj kaštieľa
je stále prioritou
nom programe, ktorým sa primátor uchá-
dzal  tretíkrát  o  dôveru.  Odkúpenie  pa-
miatky zaradil aj do priorít mesta pre nad-
chádzajúce 4-ročné obdobie, ktoré budú 
schvaľovať poslanci na najbližšom zasad-
nutí MsZ. Nezostáva nič iné, len zvoliť vy-
čkávaciu  taktiku  a  dúfať,  že  po  marci  sa 
samospráva vráti do hry. Do hry, ktorá de-
finitívne rozhodne o osude vzácnej domi-
nanty Malaciek. 

 LUcIa VIdaNoVÁ 
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via  politických  strán  a  hnutí.  Dôstojnú 
atmosféru  umocnila  vzácna  návšteva 
predstaviteľov vlády SR a Národnej rady 
SR.  Len  čo  zazneli  prvé  zvuky  slávnost-
ných fanfár, primátor do zaplnenej miest-
nosti  voviedol  podpredsedníčku  NR  SR 
A.  Belousovovú,  podpredsedu  vlády  SR 
D. Čaploviča a poslankyne NR SR K. Tót-
hovú (HZDS) a O. Nachmanovú (Smer). 

záväzky a výzvy
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, 

že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej re-
publiky.  Ústavu  SR,  ústavné  zákony,  zá-
kony a ostatné všeobecne záväzné práv-

ne  predpisy  budem  pri  výkone  svojej 
funkcie uplatňovať podľa svojho najlep-
šieho vedomia a svedomia,“ tak znel sľub, 
ktorý  prečítala  staronová  poslankyňa 
MsZ  A.  Dubajová.  Primátorovo „sľubu-
jem“  potom  oprávnilo  členky  volebnej 
komisie odovzdať mu osvedčenie o zvo-
lení a primátorské insígnie. 

Len čo za zvukov príjemnej klasickej 
hudby každý z 18 poslancov slovne i pí-
somne  potvrdil  svoj  sľub,  ujal  sa  slova 
primátor mesta RNDr. J. Ondrejka: „Dneš-
ný deň je ohnivkom spájajúcim dve vo-
lebné obdobia,“ začal svoj príhovor. „Za 
ostatné  štyri  roky  sa  nám  podarilo  po-
staviť na nohy nielen Štefánika, ale celé 
naše mesto. Môžeme o ňom povedať, že 

je stabilné a  rozvíja sa. Veľa problémov 
nás však ešte čaká a našou povinnosťou 
je pripraviť projekt strategického rozvo-
ja regiónu. „Mám na mysli projekty zna-
lostnej ekonomiky,“ uviedol a vyzval na 
spoluprácu poslancov, subjekty pôsobia-
ce v meste a všetkých jeho obyvateľov. 

Prítomným sa prihovorili aj predsta-
vitelia  najvyššej  politiky.  Ich  slová  boli 
povzbudivé a poskytli  záruky politickej 
podpory pri  riešení problémov v prípa-
de potreby. 

TaTIaNa BÚBeLoVÁ, 
foto: S. osuský

Dokončenie z 1. strany

aNKeTa

SaMoSPrÁVa

 Fanfáry, sľuby,  šampanské...

Nezávislí kandidáti na poslancov do MsZ Ing. františek Hlavatý, Mgr. Mi-
lan Kuzma a Mgr. Branislav orth by sa chceli touto cestou poďakovať všet-
kým voličom, ktorí sa zúčastnili na komunálnych voľbách a prejavili im dô-
veru. Poslancom MsZ sa stal Branislav Orth, ktorý by rád počas štyroch ro-
kov spolupracoval so všetkými občanmi v Malackách, zastupoval ich názo-
ry,  snažil  sa  riešiť  ich  problémy,  prípadné  požiadavky.  Komunikovať 
s poslancom B. Orthom  môžu občania prostredníctvom mailu borth@cen
trum.sk alebo aj telefonicky na t. č. 00421 907 79 86 33. 

PoĎaKoVaNIe VoLIčoM

Poslanci majú za sebou ustanovujúce 
zastupiteľstvo a teraz ich už čaká  
4-ročné obdobie plné práce v pros-
pech občanov. 
čo by mali podľa vás riešiť prioritne?

Mária Blašková (44), 
ekonómka

„Síce nie som z Ma
laciek, tak možno by 
som sa nemala vyjad
rovať, ale predvolebné 
programy bývajú tak

mer všade rovnaké a opakujú sa aj prob
lémy, s ktorými sa ľudia boria. Určite by sa 
poslanci mali zamerať na oblasti, ktoré 
ovplyvňujú kvalitu života rodín s deťmi. 
Nezanedbateľná je i sociálna oblasť. Ľudí 
oslovuje, ak sa zriaďujú detské ihriská, 
podporujú voľnočasové aktivity detí aj 
mládeže, investuje sa do oblasti športu. 
S deťmi dochádzame z Lozorna plávať do 
ŠH Malina či syn hrá v Malackách stolný te
nis. Problémom je i medzimestské doprav
né spojenie. Uvažovali sme, že prihlásime 
deti do školy v Malackách, no autobusy 
chodia zriedka a tak to vyzerá, že ich bu
dem musieť vyzdvihnúť po vyučovaní sa
ma.“

Petr filip (29) a Vladimír Handl (45), 
pedagógovia

„Chýba mi vízia na dlhodobé obdobie, 
tak na 30 rokov. Mestečko stratilo svoju 
tvár už dávno. Pamätám si ešte v 1968 
malebné centrum s historickými budova
mi, rybníčkom pred Zámockým parkom, 
množstvom zelene. Dnes je všetko v nená
vratne. Určite treba doriešiť dopravné ob
chvaty či vybudovanie pešej zóny. Plány 
sú, no všetko trvá akosi dlho. Od 90. rokov 
sú to len malé kozmetické úpravy. Športo
viská v Zámockom parku sú v zlom stave. 
Futbalové ihrisko, atletická dráha, teniso
vé kurty... (V. Handl). Nedávno sme boli na 
majstrovstvách v Kladne, kde majú v Zá
mockom parku, ktorý nie je zďaleka taký 
pekný ako ten malacký, športoviská na 
úrovni. Ľudia si tam môžu ísť zabehať aj 
večer a bez toho, aby sa báli o svoju bez
pečnosť. Chodníky sú upravené a osvetle
né. Nechýba ani dráha pre jazdcov na ko
lieskových korčuliach. (P. Filip)“

Margita Stráňavová 
(47), invalidná 
dôchodkyňa

„V prvom rade, keď 
sme na začiatku voleb
ného obdobia, poslan
ci by sa mali viacej zvi
diteľniť. Veď často ani nevieme, kto nás 
zastupuje. V predvolebnej kampani si je
den z úspešných kandidátov robil v na
šom volebnom obvode prieskum, tak ho 
poznám. Bol to Juraj Říha. Poslanci by 
mali zverejniť svoje kontakty, veď ak bu
deme mať nejaký problém, nemusíme 
rovno utekať na mestský úrad, ale riešiť to 
cez nášho zástupcu. Informovanosť obča
nov sa zlepšuje a prispieva k tomu aj Ma
lacký hlas, ktorý nás informuje objektívne 
a informovanosť sa zlepšuje. Určite ma 
ako obyvateľku neodkanalizovanej časti 
mesta bude zaujímať, kedy sa táto situ
ácia vyrieši. Bolo by výborné, ak by sme 
ako občania mali k dispozícii program, čo 
a v ktorej oblasti sa plánuje. Mali by sme 
mať možnosť pripomienkovať ho skôr ako 
väčšinou v záverečnej fáze, kedy už náš 
názor veľmi nezaváži.“

Text, foto: -lucy-

Zaujímavo zachytilo citlivé oko objektívu fotoaparáta Petra Blažíčka robotníkov pri in
štalácii jednej z bezpečnostných kamier, ktorá je umiestnená na veži farského kostola. 
V prvých dňoch tohto roka pribudli do kamerového systému mesta ďalšie dve monitoro
vacie zariadenia – jedna kamera na Mierovom námestí a druhá na sídlisku Juh. Celkovo 
sa ich počet rozšíril zo štyroch na sedem.              -mh-, foto: P. Blažíček

zaUJÍMaVoSŤ

Rozhodli ste sa, že si počas tohtoročnej sezóny zaplesáte? 

Tak neváhajte využiť nasledujúcu ponuku. 
Prijmite pozvanie na

Ples primátora Malaciek, 
ktorý sa uskutoční v piatok 16. februára 
so začiatkom o 19.00 h v hoteli Atrium.

Program:
Slávnostné otvorenie plesu primátorom Jozefom Ondrejkom o 20.00 h
Predtancovanie – Klub spoločenského tanca MCK
Tanečné kreácie – TŠ Saltatrix
Spev – Katarína Danihelová
... a možno príde aj Michal Dočolomanský
Pripravená je i bohatá tombola.

Do tanca bude hrať:  ac +, Spolok Veselenka & Black band, dJ Paľo Knotek
cena:  750  Sk/osoba,  aperitív,  ½  l  bieleho  vína,  1.  večera  (kuracie  prsia  s nivovou 
omáčkou, bravčový steak, opekané zemiaky s ryžou), 2. večera (švédske stoly), káva.
Vstupenky si môžete zakúpiť v TIK-u v budove Inkubátora na Bernolákovej ulici v Ma-
lackách, v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 h a v sobotu od 10.00 do 14.00 h.

PozVÁNKa

Tak ako uplynulý rok programom budú hostí sprevádzať Petra KolevskáVančíková 
a Vlado Zetek. 

Filmové predstavenia si budú môcť už od jari Malačania vychutnávať v kompletne  
zrekonštruovanom kine Záhoran. To už nebude len obyčajným kinom, ale multifunkč
ným kultúrnym stánkom s možnosťou uvádzania divadelných predstavení, koncertov  
či organizovania konferencií.                    -mh-, foto: S. osuský
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Január
8. 1. 2007 22. 1. 2007
16. 1. 2007 – (č. 1) 30. 1. 2007 – (č. 2)

február
5. 2. 2007    19. 2. 2007
13. 2. 2007 – (č. 3) 27. 2. 2007 – (č. 4)

Marec
5. 3. 2007 19. 3. 2007
13. 3. 2007 – (č. 5)  27. 3. 2007 – (č. 6) 

apríl
2. 4. 2007 16. 4. 2007
10. 4. 2007 – (č. 7) 24. 4. 2007 (č. 8)

Máj     (trojtýždňový rozdiel 
          medzi MH 9 a MH 10)
30. 4. 2007 21. 5. 2007
9. 5. 2007 – (č. 9) 29. 5. 2007 – (č. 10)
 

Jún
4. 6. 2007    18. 6. 2007
12. 6. 2007 – (č. 11) 26. 6. 2007 – (č. 12)

Júl
2. 7. 2007   
10. 7. 2007 – (č. 13)
                                       

august
30. 7. 2007    
7. 8. 2007 – (č. 14)

September
27. 8. 2007 10. 9. 2007
4. 9. 2007 – (č. 15)  18. 9. 2007 – (č. 16)

október
24. 9. 2007    8. 10. 2007
2. 10. 2007 – (č. 17) 16. 10. 2007 – (č. 18)

November
22. 10. 2007 5. 11. 2007
30. 10. 2007 – (č. 19) 13. 11. 2007 (č. 20)

december
19. 11. 2007 3.12. 2007
27. 11. 2007 – (č. 21) 11. 12. 2007 (č. 22)

Ako bude vychádzať v budúcom roku

Poznačte si do nového kalendára. Prinášame harmonogram vydávania spo-
lu s termínmi uzávierok. zároveň prosíme všetkých prispievateľov, inzeren-
tov či iných, ktorí chcú zverejniť informácie v našich novinách, aby deň re-
dakčnej uzávierky rešpektovali. Je žiaduce avizovať príspevok vopred a do-
dať ho pred termínom uzávierky. 

HarMoNoGraM VYdÁVaNIa MaLacKÉHo HLaSU Na roK 2007
S TerMÍNaMI UzÁVIeroK

PozNačTe SI

Kontakt:   PhDr. Lucia Vidanová, 034/796 61 73, 0910/97 21 47,      
vidanova@malacky.sk, media@malacky.sk

Mesto Malacky si vás dovoľuje pozvať na 13. medzinárodný 
veľtrh cestovného ruchu 

ITF Slovakiatour 
2007,
ktorý sa aj tento rok uskutoční vo výstavnom a kongreso-
vom centre Incheba v Bratislave.
Výstava je prístupná širokej verejnosti od 19. 1. do 21. 1., 
v piatok od 12.00 do 18.00 h, 
sobota a nedeľa od 9.00 do 18.00 h.

Cena vstupného: dospelí 100 Sk,  zľavnené 50 Sk

V našej expozícii, v ktorej budeme spoločne s našimi partnermi – mestom Gbe-
ly, Holíč, Senica a Stupava, sme pre vás pripravili bohatý kultúrny program, na 
ktorom v  jednotlivé dni vystúpia hostia Májovanka  (dychová hudba z Holíča) 
v piatok, Helingonkári (dychová hudba zo Senice) v sobotu a v nedeľu prídu Ve-
terán Trio( dychová hudba zo Stupavy) a herci z Divadla na hambálku. Zároveň 
sa môžete tešiť i na maskotov typických pre každé mesto. V piatok a v sobotu to 
bude „Cibuláček z Holíča“ a v nedeľu „Macek z Malacek“.

Príďte nás pozrieť do expozície záhorie, príjemne si posedieť a pohostiť sa 
tradičnými aj menej tradičnými dobrotami... Tešíme sa na vašu návštevu.

V TIK-u sa 
predáva 
kniha 
o Záhorí

Od 10. 1. sa v TIK-u predáva nová 
kniha o Záhorí, ktorú napísal spiso-
vateľ  Ivan  Knotek.  Kniha  sa  kom-
plexne venuje celému Záhoriu od 
histórie,  cez  osobnosti  a  prírodu 
Záhoria, predstavením miest a obcí 
až po stručný slovník záhoráckych 
výrazov...

Je venovaná všetkým tým, ktorí 
majú záujem spoznať krásy Záho-
ria a trocha sa oboznámiť s krajom. 
Určite poteší každého, kto má „svo-
je Záhorie“ aspoň trocha rád... Pre-
dáva sa za 295 Sk.

PozVÁNKa

nako ako chlapčiatko, ktorému vraj mlieč-
ko chutí, je vnímavý a podľa pani Ivety sa 
tvári  ako  pravý  chlap  –  akoby  všetkému 
rozumel. Doma si konečne užíva malého 
súrodenca aj sestra Lucia, ktorá je už stre-
doškoláčka. A na kočíkovanie sa tešia do-
konca aj jej kamarátky. A to je dobre – as-
poň mamku trošku odbremení. 

Primátor  Malaciek  RNDr.  Jozef  On-
drejka osobne navštívil rodinku 10. janu-
ára, aby rodičom zablahoželal a osobne 
zaželal  Lukášovi  zdravie  a  šťastný  štart 
do života. Okrem kytice kvetov pre ma-
mičku priniesol bábätku hovoriacu hrač-
ku  a  keďže  je  rok  2007,  tak  aj  vkladnú 
knižku s počiatočným vkladom 2007 Sk. 
Zo  všetkých  darčekov  však  možno  raz 

Lukáš,  ktorému  meno  vybral  otec,  naj-
väčšmi ocení tričko s logom mesta (z ro-
ku  vlastného  narodenia)  s  venovaním 
a  osobným  podpisom  vtedajšieho  pri-
mátora. Kým však veľkosť XL bude môcť 
nosiť,  musí  vyrásť  na  riadneho  chlapa. 
A v tom mu aj my držíme palce!

Text, foto: TaTIaNa BÚBeLoVÁ 

Lukáš Karel – prvý Malačan
roku 2007

Pôrodnica 
v nedohľadne
Ak by sme mali v Malackách pôrod-
nicu,  mohlo  by  sa  mesto  pýšiť  pr-
vým občiankom bez zaváhania. Na 
otázku, či Nemocničná, a. s., súčas-
ný prevádzkovateľ polikliniky v Ma-
lackách,  uvažuje  o  znovuzriadení 
pôrodnice, sme tak ako pred rokom 
dostali zamietavú odpoveď. Už vte-
dy nás hovorkyňa MEDIREX GROUP 
Ing.  Jana  Martanovičová  informo-
vala, že v najbližšom časovom hori-
zonte sa o tomto kroku neuvažuje. 
Ak  budú  v  budúcnosti  existovať 
opodstatnené dôvody na otvorenie 
pôrodnice  a  na  ňu  nadväzujúcich 
oddelení  –  novorodeneckého  a 
detského, sú pripravení postoj pre-
hodnotiť.

Dokončenie z 1. strany

realizácia projektu s náz-
vom revitalizácia záhorác-
kej ulice – I. etapa podpore-
ný z európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja, programu JPd 
NUTS II Bratislava cieľ 2, je už za po-
lovicou. Podľa informácií projekto-
vého manažéra Ing. richarda Nim-
scha práce pokračujú bez väčších 
zmien v duchu opraveného harmo-
nogramu. 

Doteraz sa vybudovali nové chodníky 
po  oboch  stranách  Záhoráckej  ulice  od 
križovatky s Pribinovou po dolný kostol. 
Pravú stranu dotvára štýlový oddychový 
škvarový chodník, ktorý sa bude vynímať 
najmä po zazelenaní trávnika v celej revi-
talizovanej časti s  rozlohou 1200 m2. Vy-
sadených  bolo  bezmála  180  stromov 
a 1000 kríkov. Neprehliadnuteľné je nové 

verejné osvetlenie a mestský mo-
biliár (zberné odpadkové nádoby 
a  lavičky).  Niekdajší  tmavý „kút“ 
mesta  dnes  vo  večerných  hodi-

nách prežiari svetlo z takmer rovnej stov-
ky lámp. 

Po  dlhých  rokoch  kultúre  cestovania 
napomáha  obnovená  zastávka  autobu-
sovej dopravy s prístreškom. Rekonštruk-
ciou  prešla  fasáda  budovy  Mestského 
centra  kultúry  v  Malackách  a  rozšírili  sa 
priestory  inštitúcie.  V  rekonštrukčných 
prácach sa bude pokračovať na jar. 

V  súčasnosti  robotníci  odstránili  po-
škodené  omietky  na  budove  základnej 
umeleckej školy a murivo sa necháva pre-
schnúť.  Nový „šat“  dostane  škola  až  ne-
skôr. Aktivity projektu, ktorého konečné 
náklady sa vyšplhali na sumu 14,8 milióna 
Sk, sa dokončia do 31. mája 2007. 

-lucy-, foto: S. osuský

Záhorácka – keď je 
noc dňom

MeSTSKÉ ceNTrUM KULTÚrY 
MaLacKY, 
záhorácka 1919, 901 01 Malacky

prijme do trvalého 
pracovného pomeru

technicko-
-propagačného 
pracovníka
Požiadavky:
•  vzdelanie – SŠ, VŠ technického 

smeru 
• kreativita, samostatnosť, flexibilita
• zodpovednosť
• vzťah k umeniu a kultúre 
• schopnosť pracovať v tíme
• znalosť cudzích jazykov výhodou
• prax vítaná

Pracovná náplň:
•  práca so zvukovou, osvetľovacou 

a premietacou technikou
• práca s PC 
• tvorba webstránky 
•  tvorba propagačného materiálu 

pre organizáciu
• celková propagácia organizácie 

Ponúkame:
• trvalý pracovný pomer
• tvorivú prácu
• možnosť sebarealizácie

Žiadosti  s  profesijným  životopisom 
a dokladom o dosiahnutom vzdelaní 
treba posielať do 31. januára 2007 
na adresu 
Mestské centrum kultúry Malacky, 
záhorácka 1919, 901 01 Malacky.

Bližšie  informácie  poskytne  na  t.  č. 
034/772 21 55  alebo 0903/80 12 14 
Mgr.  Jana  Zetková,  riaditeľka  MCK 
Malacky
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kritériá.  Bývalé  pracovisko  ich  už  ne-
spĺňalo. „Takéto centrá musia byť certifi-
kované  a  malé  nemocnice  ako  naša  si 
ich  nemôžu  dovoliť.  Bolo  by  to  nehos-
podárne,“  vysvetlil  MUDr.  P.  Jerguš,  ná-
mestník pre zdravotnú činnosť Nemoc-
ničnej,  a.  s.,  ktorá  malackú  nemocnicu 
spravuje. Straty by vraj nevykryl ani pre-

daj krvi pri voľakedajšej frekvencii 30 až 
50 odberov týždenne. Paradoxom je, že 
starý systém darcovstva krvi vnímali ľu-
dia ako humánnejší, ohľaduplnejší voči 
darcom, a teda aj motivujúcejší. 

Nehumánny krok – pokrok
Od roku 2006 sú odbery krvi nepra-

videlné. Čas určuje SČK a vo výzvach sa 

vždy ospravedlňujú za nevhodné pod-
mienky  vyplývajúce  z  rekonštrukcie 
nemocnice.  Darcovia  tam  totiž  strávia 
celé hodiny nalačno v malej nevetranej 
chodbe medzi dvoma oddeleniami bez 
dostatku  lavičiek,  bez  stolíkov,  kde  by 
si  vypísali  tlačivá,  a  bez  vešiakov,  kam 
by si zavesili kabáty. 

Naše  podnety,  aby  SČK „vymámil“ 
termín možnej zmeny u poskytovateľa 
priestorov,  boli  očividne  nepríjemné. 
„Nechceme  byť  nedočkaví.  Sme  radi, 
že vôbec nejaké priestory máme...“ do-
zvedeli sme sa. 

darca je v systéme odberu 
krvi na príťaž 
Prvý odber v roku 2006 sa mal konať 

v nevykúrenej  jedálni. Po sťažnostiach 
sa našli „dočasné“ priestory, no tie sa vy-
užívali celý rok. 

Počiatočné návaly ochotných adep-
tov  na  bezplatný  odber  opadali  s  pri-
búdajúcim  hnevom  darcov,  ktorí  pred 
odberom nervózne posedávali na stu-
dených schodoch. Kto sa prihlási k zod-
povednosti za to, že darcovia sú v pro-
cese darovania krvi na chvoste záujmu? 
Sami  cítia,  že  zostávajú  nepovšimnutí, 
neuznaní  a  doslova  zneužití.  Nič  totiž 
nenaznačuje, že ich dobročinný skutok 
– darovanie šance na prežitie – si nie-
kto  zo  zainteresovaných  váži.  Pritom 
bezplatne darujú najvzácnejšiu tekuti-
nu, ktorej cenu určuje hodnota ľudské-
ho života. 

Povinnosti splnené, 
svedomie mlčí
Personál  NTS  bol  v  začiatkoch  nad-

šený počtom darcov. Prichádzajú pred-
sa  po  krv,  a  tú  dostanú.  Darca  je  len 
prostriedok  na  jej  získanie.  Pri  otázke 
o vhodnosti čakárne sa pracovníci NTS 
od  zodpovednosti  dištancovali. „Prie-
story patria nemocnici, o to sa musí sta-
rať  ona,“  prehodili  horúci  zemiak.  Na-
ozaj  však  musí? „Urobili  sme  ústretový 
krok,  viac  sme  nesľubovali,“  argumen-
tuje MUDr. P. Jerguš. „Nemôžeme si do-
voliť  zriadiť  komfortné  miesto  na  ob-
časné  odbery  krvi,  hoci  vieme,  že  dar-
covia  by  si  zaslúžili  viac.“  Riešením  by 
podľa  neho  bolo  hľadanie  vhodných 
priestorov  mimo  nemocnice.  Ľudia  to-
tiž nevnímajú spletité vzťahy v systéme 
výkonu  odberov  a „obchodu“  s  krvou  
a za nevhodné podmienky vinia iba ne-
mocnicu. Nemal by sa však o poľudšte-
nie  prístupu  k  darcom  starať  ten,  kto 
z celého procesu najviac profituje? NTS 
by  mohla  zvážať  darcov  do  Bratislavy, 
kde  má  na  odbery  dôstojné  podmien-
ky. Nie  je až priveľmi pohodlné prísť si 
po „tovar“ na miesto, ktoré niekto dru-
hý vybavil a niekto  tretí bezplatne po-
skytol? 

Poľudštime gesto ľudskosti
„Nemocnica  naposledy  namiesto 

troch  miestností  poskytla  iba  dve,  čo 
už  NTS-ke  nevyhovuje,  tak  hľadáme 
v Malackách, čo sa dá,“ uviedla Ing. Má-
ria  Halásová,  riaditeľka  Územného 
spolku SČK Bratislava – okolie v Senci. 
Odbery sa predsa nemusia robiť práve 
v nemocnici. Naopak, neraz spoločen-
ské miestnosti klubov, spolkov či pod-
nikov  môžu  pôsobiť  oveľa  ľudskejšie 
a  prívetivejšie. „V  záujme  zachovania 
tradície  darcovstva  prosíme  Malača-
nov, aby pomohli nájsť vhodné miesto 
na mobilný odber krvi a zatelefonovali 
svoje tipy či ponuky na telefónnom čís-
le: 02/45 92 42 73,“ dodáva Ing. M. Ha-
lásová, ktorá verí, že systém darovania 
krvi  u  nás  stojí  na  pevných  základoch 
a dočasné problémy ho nepoložia. 

Text, foto: TaTIaNa BÚBeLoVÁ

Dokončenie z 1. strany

Vzácna je krv, 
nie jej darcovia...

Kalendár podujatí v meste Malacky
17.   akadémia III. veku, Čaj o druhej, 14.00 h v SD MCK, stretnutie seniorov pri 

hudbe a tanci, hrá F. Růžička v spolupráci s OZ Zlatý vek
17.   Filmový klub MCK: 21 gramov, 20.00 h v SD MCK
20.   Burza hokejových kartičiek, 9.00 – 11.00 h v MCK Záhorácka
24.   Stretnutie s históriou, Habáni, beseda s PhDr. Máriou Zajíčkovou, 17.00 h 

v galérii MCK 
27.  Miro Gavran: Všetko o ženách, 18.00 h v SD MCK
27.  Volejbal extraliga – ženy + muži, ŠH Malina
28.  Volejbal extraliga – ženy + muži, ŠH Malina

Knižnica: otvorená Po – Pia 10.00 – 18.00 h, So 10.00 – 13.00 h
Výstava: Art club 2002, 9. 12. – 28. 1., Po – Pia 9.00 – 18.00 h, So, Ne 14.00 – 17.00 h
Múzeum M. Tillnera: Po – Pia 9.00 – 18.00 h, So, Ne 14.00 – 17.00 h
Krypty: otvorené na požiadanie, t. č. 772 21 10
Kalendár podujatí spracovala TIK v Malackách. Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek po
dujatí, ktorí chcú mať svoje podujatie zverejnené v nasledujúcich kalendároch, aby dodá
vali 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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Okresný  dopravný  inšpektorát 
v  Malackách  oznamuje,  že  v  dňoch   
od 18. 1. do 20. 1. 2007 budú evidencie 
motorových  vozidiel  z  technických 
príčin zatvorené. V dňoch od 22. 1. do 
27. 1.  bude  vykonávať  len  evidenčné 
úkony:

•  prihlásenie  nového  vozidla  do   
evidencie,

•  vykonávanie  výmen  poškode-
ných,  stratených  alebo  ukradnutých 
tabuliek  s  evidenčným  číslom  a  do-
kladov od vozidiel.

Nestlačené petfľaše  trčiace z bezná-
dejne preplnených kontajnerov na plas-
ty a ďalšie pohodené či prinajlepšom vo 
vreciach uskladnené kusy sme iste všetci 
medzi  sviatkami  zaregistrovali.  Hoci  sa 
vyvážajú  každé  dva  týždne,  zvýšenou 
spotrebou nápojov sa dal nápor očaká-
vať. A hoci vývozná firma prisľúbila mes-
tu, že medzi Vianocami a Silvestrom zrea-
lizuje  mimoriadny  vývoz,  ten  sa  napo-
kon  nekonal.  No  paradoxne  spytovať 
svedomie  si  musí  niekto  iný  –  ten,  kto 
vyhadzuje vzduch. Zošliapnutím petfľa-
še uvoľníme miesto prinajmenšom ďal-
ším  dvom.  Pomoc  je  teda  jednoduchá 
a  táto  činnosť  nám  dokonca  pomôže 
zbaviť sa aj prebytočnej zlej energie. 

A ešte jedno pripomenutie na záver. 
Do  žltých  kontajnerov  môžete  hádzať 
fólie,  igelitové  tašky,  tégliky od  jogurtu 
či smotany, dokonca i plechovice.

                  -lucy-
foto: S. osuský

Severínkovi 
k meninám

Je 8. januára, pondelok ráno. Pracov
ný týždeň naberá pomaly na obrátkach 
a na stĺpe v strede mesta, ako na ručičke 
slnečných hodín, prešľapuje v tomto po
divnom počasí sv. Severín. Stojí, mlčí a po
zerá spod svätožiary zasnene do diaľky 
ako strážca majáku. Dnes má meniny 
a je to, akoby malo meniny celé mesto. 
Napriek tomu, že je svätý, všetci ho volá
me familiárne Severínek. Aj napriek to
mu, že to je v skutočnosti pravdepodob
ne sv. František Xaverský a obdivujeme 
ho napriek tomu, že na stĺpe stojí jeho 
kópia. Tradičné symboly si nezakladajú 
na dokonalosti a dokonca niekedy ani 
na pravde. Sú pre nás tým, čím chceme, 
aby boli. Uprostred zmien je dôležité na
chádzať pevný bod v priestore a čase. Už 
nikto nezráta, koľkokrát sa stretli ľudia 
práve u Severínka. Je jedinečný a neza
meniteľný, čo je ten najlepší príklad, aký 
nám môže dať. Byť pre niekoho pevným 
orientačným bodom je možno maxi
mum, ktoré môžeme v živote dosiahnuť. 
Nie všetkým sa nám podarí stáť dosta
točne vysoko na to, aby sme sa stali tým
to bodom pre všetkých. Stačí stáť na ma
lom stĺpiku. Len aby nás vždy bezpečne 
zhliadli tí, ktorí nás potrebujú. A treba 
stáť na svojom mieste, aby vždy vedeli, 
kde nás môžu nájsť. Tak všetko najlepšie. 
Všetkým.

STaNo BeLLaN
foto: S. osuský

Prázdne stláčajme! 

do PozorNoSTI

Takto si pri zvyčajných ranných návaloch darcovia krvi v čakárni, kde strávili neraz aj celé dopoludnie, sami posielali z rúk  
do rúk tlačivá, ktoré treba pred odberom vyplniť. Zostávalo len na ich invencii, či si čupli a písali na kolene, alebo si sadli na 
schody priľahlého schodiska. Postojačky sa písať nedá.
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V týchto dňoch sa deviataci a ich ro-
dičia rozhodujú, kam ísť študovať 
po skončení základnej školy. zvažu-
jú všetky okolnosti tohto závažné-
ho rozhodnutia. Nečudo, veď ide 
o rozhodnutie na celý život. ako sa 
orientovať v dnes tak širokej ponu-
ke študijných a učebných odborov?

V prvom  rade  by  som  zvážila  schop-
nosti detí, ich predpoklady a záujmy. Dnes 
zažívajú veľký  rozvoj gymnáziá. Gymná-
zium je škola pripravujúca žiakov na vyso-
koškolské štúdium. Zákon o financovaní 
umožnil vznik mnohých, hlavne súkrom-
ných  a  cirkevných  gymnázií.  Paradoxne 
pri súčasnom poklese počtu žiakov kon-
čiacich  základnú  školu  počet  stredných 
škôl neklesá, práve naopak  u niektorých 
typov škôl aj stúpa. Vznikajú len tzv. lukra-
tívne školy, medzi ktoré patria gymnáziá, 
obchodné  akadémie,  školy  umeleckého 
zamerania. V snahe naplniť počty žiakov 
1.  ročníkov  niektoré  gymnáziá  prijímajú 
žiakov aj s horšími známkami a nie je dnes 
nič neobvyklé, ak sa na kedysi prestížne 
štúdium, kde študovali najlepší z najlep-
ších, dostanú žiaci s trojkami a, žiaľ, aj s ne-

jakou  štvorkou.  Čo  sa  deje  potom?  Sa-
mozrejme, že títo žiaci zle prospievajú. Sú 
nešťastní oni, ich rodičia a učitelia. K tomu 
pristupuje nový model maturitnej skúšky, 
ktorá  je  oveľa  náročnejšia.  Začarovaný 
kruh vyúsťuje do stresových situácií, ktoré 
nemusia  vždy  končiť  šťastne.  Je  naozaj 
lepšie byť úspešným na odbornej škole. 
Zo  svojej  dlhoročnej  skúsenosti  môžem 
poradiť,  milí  žiaci  a  rodičia,  zamyslite  sa 
nad odbornou školou. 

Prečo práve remeslo? 
Naša  škola  pripravuje  žiakov  v  učeb-

nom odbore cukrár a pekár a v študijnom 
odbore  potravinárstvo,  preto  sa  zame-
riam na tieto odbory. Je na to veľa dôvo-
dov, z ktorých vyberiem niektoré:

• Dieťa, ktoré má skôr vzťah k manuál-
nej činnosti, rado tvorí, majstruje a nera-
do  sedí  dlhé  hodiny  nad  knihami,  sa 
v učebnom odbore nájde.

• Nie sú tam také veľké nároky na ab-
straktné myslenie.

• Profesia cukrár a pekár je mimoriad-
ne žiadaná na trhu práce. Takmer denne 
sa na nás obracajú majitelia pekární a cuk-
rární,  ako  aj  veľkých  supermarketov  so 
žiadosťou o našich absolventov. Každý si 

nájde  prácu,  a  to  v  čistom,  teplom  pro-
stredí.

•  Cukrárske  remeslo  je  mimoriadne 
vhodné na samostatné podnikanie. Nepo-
trebuje náročné investície do technológie.

•  Je  tu možné ďalšie štúdium a mož-
nosť získať maturitu.

• Štúdium v odbore potravinárstvo  je 
štvorročné, končí sa maturitnou skúškou . 
Máme  zaujímavé  zamerania,  z  ktorých 
spomeniem potravinár – kvalitár a pod-
nikanie v potravinárstve. Kvalita potravín 
je  mimoriadne  aktuálna  téma.  Veď  ide 
o bezpečnosť  ľudí. Zvlášť po vstupe Slo-
venska do EÚ sú odborníci na kvalitu po-
travín veľmi žiadaní.

• Pre obyvateľov Záhoria má naša ško-
la mimoriadne dobrú polohu. Od vlako-
vej a autobusovej stanice Lamač je vzdia-
lená asi 5 minút peši. Nepotrebujete vô-
bec „električenku”.

• Netreba zabúdať, že jesť musíme kaž-
dý deň. Každý z nás chce mať ráno čerstvý 
chlieb na stole.

Naša škola pripravuje cukrárov a peká-
rov  vo  svojich  vlastných  školských  diel-
ňach pod vedením skúsených majsteriek 
odborného  výcviku.  O  kvalite  odbornej 

prípravy svedčia mnohé naše úspechy na 
domácich  a  zahraničných  súťažiach.  Na 
internetovej stránke www.soupharba.sk 
sú len niektoré ukážky prác našich žiakov. 
Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Príď-
te sa k nám pozrieť. Deň otvorených dverí 
organizujeme 25. 1. a 8. 2.. Alebo hocike-
dy, ak budete mať cestu do Dúbravky. Na-
še dvere sú pre vás vždy otvorené. Žiakom 
a  rodičom  želám  šťastnú  ruku  pri  voľbe 
povolania.

Ing. KaTarÍNa KLIMoVÁ, riaditeľka školy
02/64 36 61 08, 0905/32 08 44

klimova.k@atlas.sk 

Ani sme sa nenazdali a dlho očakáva
né vianočné a novoročné sviatky sú za na
mi. Doznievajú dojmy z krásnych rodin
ných stretnutí, radosť z darčekov a niekto
rých ešte pobolieva hlava z bujarej silves
trovskej noci. 

Dnes sme však už opäť vo víre všed
ných dní a každý na svojom poste zápasí 
s bežnými životnými problémami. Snaží
me sa nabehnúť na plnenie šľachetných 
záväzkov, ktoré si každoročne dávame 
s vedomím, že ich všetky aj tak nesplníme. 
Ale o tom je život a dôležité je aj úsilie 
o zmenu.

V tomto roku zmeníme aj tému, ktorá 
bude obsahom tajničiek krížoviek. Už od 
budúceho čísla Malackého hlasu budete 
lúštiť krížovky s témou (tajnička), ktoré by 
mali rozšíriť obzor vedomostí o našej vlasti. 

Túto tému som nevybral náhodou. Po
znám veľa ľudí, ktorí počas dovolenky pre

cestovali mnohé krajiny, ale, bohužiaľ, ne
vedia, že najvyšším vrcholom Nízkych Ta
tier je Ďumbier...

Prajem vám veľa šťastia a pohody pri 
lúštení krížoviek v roku 2007.

 
VodoroVNe
 a automobilový príves; obec na juhu 

SR;  bývalý  vynikajúci  hokejista  ZSSR  B 
časť Malaciek; uliala po česky; hra o všet-
ko c objednávka nápojov pre viac osôb – 
obrátene; machri – svetáci; vrtieť po česky 
d pracuj na tkáčskom stave – obrátene, 1. 
časť tajničky, vrchnák e Írska republikán-
ska armáda; slúži na vykurovanie;  japon-
ská  lovkyňa  perál;  tibetský  duchovný; 
pohrebná hostina f ŠPZ Nových Zámkov; 
strácal farbu; MPZ Španielska; fyzické kon-
takty; francúzsky slovesný člen G mužské 
meno; likviduje stavebnú časť; panský po-
sluhovač. 

zVISLe
1 2. časť tajničky  2 nezachovajú ver-

nosť  –  obrátene;  polomer  3  malá  rana; 
bezpečnostný projekt 4 tromf; planie bás-
nicky 5 plť po česky; poradie 6 podmien-
ková spojka; anglický výraz súvisiaci s le-
tectvom;  ruský  súhlas  7  dusík;  bývalá 
Ústredná rada odborov; zmyslový orgán 

8 mesto, v ktorom si každý nerád sadá; po-
pevok 9 4. časť tajničky; neznáma v ma-
tematike 10 ženské meno; idem po česky; 
11  rímskych 1000;  umenie  po  latinsky; 
zvierací tuk 12 abvolt; hovorí ikavským ná-
rečím;  telúr 13 popravca; mýlka 14  rázo-
vitý kraj na Slovensku; otázka na spôsob 
15  slovenský  akademik;  časť  slova  zvyk 

16 oslovoval v tretej osobe; spojka 17 3. 
časť tajničky. NA POMOC: 15 raček

Pripravil: JUdr. MarIÁN PoLaKoVIč

Ak nám do 23. januára pošlete správne 
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe
ným kupónom, budete mať šancu získať 
dve vstupenky na ples.

KUPÓN

1

Spomedzi  čitateľov,  ktorí  nám  poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. v ro-
ku, 2. to čo, 3. cítime v našich, 4. detí 
– sme vyžrebovali Tatianu Jurkovičovú 
z Ul. M. Olšovského v Malackách, ktorá 
vyhráva  reklamné  predmety  od  spo-
ločnosti T–Mobile Slovensko, a. s.. 

MaLacKÝ
HLaS
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SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

KrÍŽoVKa

• Predám FORD ESCORT Ghia 1.8 D, r. v. 89, 
Nové pneu + ďalšie 4 obuté, nové čelné 
sklo,  nový  výfuk,  STK-09.07,  EK –  08.08. 
Lacno. Kontakt: 0905/438 335. 
•  Podporné  miesto  predaja  pre  Alizee 
(predtým World) je na Ul. B. Němcovej 11. 
Kontakt: 0902/127 049.
• Vyžehlím a pozašívam bielizeň u vás do-
ma. Kontakt: 034/779 52 60.

Prečo je dôležité, aby aj človek so zdra-
votným postihnutím pracoval a bol 
ekonomický samostatný? – pýtame sa 
MUDr. Márii Orgonášovej, CSc., čest-
nej prezidentky Asociácie organizácií 
zdravotne postihnutých občanov SR.
- Predovšetkým preto, že práca a ekono-
mická samostatnosť rozvíja jeho pocit 
sebadôvery a užitočnosti. Predstavte si 
človeka so základným vzdelaním, ktorý 
sa živil manuálnou prácou. Úraz s trvalým 
následkom ho oberie o jeho obživu, čas-
to sa dostáva do hmotnej núdze. Keďže 
partner pracuje, deti študujú, často ostá-
va doma sám, so svojimi myšlienkami. 
Rúca sa mu svet. Cíti sa osamelý, uza-
tvára sa do seba, trpí depresiami, stráca 
zmysel života. Mení správanie. Takáto 
situácia vedie k rozpadu manželstiev, 
nezriedka dochádza aj k samovraždám.
Ako možno pomôcť?
- Aby ľudia so zdravotným postihnutím 
zároveň neboli spoločensky znemožňo-
vaní, mali by mať možnosti zhodnotiť 
svoj funkčný potenciál, rozvinúť to, čo 

by mohli robiť. Mali by mať možnosti 
rekvalifi kovať sa na novú prácu. Víta-
me preto každú aktivitu, ktorá môže 
pomôcť ľuďom so zdravotným postih-
nutím zorientovať sa v možnostiach, 
získať prehľad o pracovnom trhu a kto-
rá môže dať ľuďom šancu na získanie 
práce. Preto sme sa aj stali partnermi 
projektu Job v EÚ volá, tak nestoj a poď!

Projekt Job v EÚ volá, tak nestoj a poď! 
je určený ľuďom so zdravotným postih-
nutím i nezamestnaným mladým ľu-
ďom a ženám po materskej dovolenke 
z bratislavského kraja. Nezamestnaní, 
ktorí sa prihlásia na úrade práce a splnia 
kritériá na zaradenie do projektu, absol-
vujú motivačno-aktivizačné tréningy pre 
rozvoj zručností v uplatňovaní sa na trhu 
práce. Organizátori počítajú so 60 účast-
níkmi. Obdobné tréningy v anglickom 
jazyku sú pripravené aj pre 30 jazykovo 
zdatných uchádzačov o zamestnanie, 
ktorí získajú vedomosti potrebné na pra-
covné uplatnenie sa aj na pracovnom 

trhu Európskej únie. Niektorí  účast-
níci školení absolvujú pracovnú stáž 
u zamestnávateľov na Slovensku. Reali-
zátori predpokladajú, že stáž niektorým 
z účastníkov pomôže získať aj interné 
alebo externé zamestnanie.

Podrobnejšie informácie poskytuje asis-
tent hlavného manažéra projektu:

Peter Daňko
e-mail: danko@distinct.sk 
tel.: 0918 698 684
Poštová adresa:
Distinct, a.s., Špitálska 10, 
811 08 Bratislava

Projekt spolufi nancuje Európsky sociálny 
fond a realizuje spoločnosť Distinct, a. s., 
v partnerstve s AOZPO SR a v spolupráci 
s úradmi práce, sociálnych vecí a rodi-
ny v bratislavskom kraji.v Bratislavskom 
samosprávnom kraji.

Väčšia šanca na prácu

REALIZÁTOR PROJEKTU:

Job v EÚ volá, tak nestoj a poď!

Deviataci!
ZDružená streDná škola potravinárska,

Harmincova 1, Bratislava-DúBravka
vám v školskom roku 2007/2008 ponúka

3-ročný učebný odbor 
	 ü	cukrár
	 ü	pekár

4-ročný učebný odbor (kombinovaný)
	 ü	cukrár – pekár

Po získaní výučného listu možnosť maturity.

4-ročný študijný odbor s maturitou
potravinárstvo so zameraním:

	 ü	potravinár – kvalitár
	 ü	podnikanie v potravinárstve
	 ü	spracovanie múky a ďalšie

prečo práve naša škola?
	 §	vysoká úroveň prípravy žiakov
	 §	výborné uplatnenie v praxi
	 §		ľahká dostupnosť školy: autobusová a vlaková 

zastávka Lamač a odtiaľ cca 5 min. peši

pozývame vás na Deň otvorených dverí
25. 1. a 8. 2. od 8.00 do 17.00 h.

tešíme sa na vás.

Bližšie informácie: 
telefón 02/64 36 61 08, 64 36 98 69, mobil 0905/32 08 44,

soup@soupharba.sk, www.soupharba.sk

droBNÁ INzercIa

Združená stredná škola potravinárska, Harmincova 1, 8�1 01 Bratislava TerMMING, a. s., Bukureštská 2, 
Bratislava, prevádzka Malacky, Kol-
lárova ul. č. 375/17, 901 01 Malacky 
prijme do zamestnania 

samostatného 
technika.
Vzdelanie:  VŠ  alebo  SŠ  s  maturitou 
technického smeru, vodičský preukaz 
sk. B, práca s PC.

Žiadosti s priloženým životopisom za-
sielajte do 31. 1. 2007 na adresu: 
TERMMING,  a.  s.,  prevádzka  Malacky, 
Kollárova ul. č. 375/17, 901 01 Malacky.

MH 07 f1 MH 07 f2

oPraVUJeM cHLadNIčKY
a MrazNIčKY, 
MoNTUJeM KLIMaTIzÁcIe
Pavol Šišolák, Závod 66�
tel.: 0��/779 9� ��, 090�/7� 06 12

MH 06 f7

oslaďte si život s HVIezdoU!
MH 06 B3

cUKrÁreň HVIezda 
Ul. 1. mája 87, 901 01 Malacky
Otvorené denne od 9.00 do 19.�0 h. 
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22. 1.  uplynie 10  ro-
kov od úmrtia 
KaroLa KaINa
Spomínajú  manžel-
ka a deti s rodinami. 
Kto  ste  ho  poznali, 

venujte mu tichú spomienku. 

alebo

okénko jak biuo, 
jak je...  a jak bude

Spomienka „furtzáhoráka”
Biuo to dávno, v tricátempátem mi

nulého storočá, ked sem začau chodzit 
do první trídy ludovej školy do mešťan
ky, jak sme volali novú školu Dr. Dérera. 
Vtedy bili školy enem katolícke – na dol
ním konci a oproci kostelu, de učiu učitel 
Baláž a pani učitelka Holá. Potom mjeli 
školu mníšky Vincentky tam, de je fčil 
BILLA, ešče bila židovská škola oproci 
Sokolovni a františkánske gymnázium. 
Tá voňaua novotú a já sem mjeu to ščas
cí, že sem bývau oproci. Enem sem preb
jeheu cez cestu a biu sem tam. Učiua nás 
první dva roky miuá dobrá pani učitelka 
Frazová. Češka, ale učiua nás slovensky. 
Naučiua nás čítat a písat a pamatám si 
jednu životnú poučku: „Detičky, detičky, 
až budete veľké, prv než zrežete jeden 
strom, dva zasaďte.” Pjekná myšlenka, 
rýdziu sem sa ňú. V trecí trídze nás za
čaua učit Nešporka. Tá už nás nehlad
kaua, ale aj vyfackaua. Ale aj my sme už 
nebili andelé, ale začali nám rostnút rož
ky. No a od polovice štvrtej a pátej trídy 
došeu nový učitel. Nebudem ho meno
vat, ale ten už používau na nás aj fišpán
ku. Ked sme neco vyvédli, a biuo teho 
dost, moseli sme otrčit a vyšponovat ru
ku, alebo spravit s prstú hrušku a vyťau 
nám po ní, až nám nekedy v nohavicách 
cvrkuo. Ale už sme bili pátaci a ty rohy 
nám na čelách vyrostli.

V škole sa vyučovauo okrem štvrtka 
(to bili trhy a raz v mjesíci jarmaky) a ne
dzele každý deň. Dycky od osmej do de
sátej doobjeda a od druhej do štvrtej po
objedze. Brána do školy biua zavríta  
a otvírauo sa štvrthodziny pred začát
kem vyučováňá. Chuapci bjehali po tr
hovišči vedla školy, dzífčence čekali na 
schodech a učili sa. Ked školník otevreu, 
dzífčence zakričali: „Púšťajú,” a hrnuli  
sa do školy. My sme dohrali zápase, pou
círali nohy a sople a podho spocení do 
trídy, aby sme sedzeli v lavicách, ked  
zazvoniu zvonec na chodbje. Tak to trva
uo pjet rokú, až sme sa rozbjehli. Jedni 
pokračovali tri roky v mješťance plus je
den rok v kurzi, druhí začali cestovat na 
stredné odborné školy do Bratislavy  
a nekerí išli na františkánske gymná
zium. To biu náš školský začátek, ale tr
hovišče vedla školy, de fčiléky je park,  
to biua tá druhá stránka života chuapcú 
z Mauacek. Domovské právo naň sme 
mjeli my ze Štefánikovej, Jánošíkovej, 
Štúrovej, Stupavskej a prilehlých uliček, 
ale to sú už spomínky na další etapu.

Váš „furtzáhorák” z Trnavy 
MUdr. rudolf Kolman

MUdr. rudolfa Kolmana, podobne ako 
každého, kto nám napíše svoj príbeh v zá-
horáčtine, odmeníme poukážkou na ná-
kup v predajniach BILLa.

December 2006:
Kristína Czakóová a Ferdinand Eliaš

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Január 2007:
80 – Karol Augustovič; Etela 
Hamzová; Magdaléna Jurko-

vičová;  Terézia  Mercová;  Jozef  Petráš; 
Štefan  Retzer;  85  –  Štefan  Krajčírovič; 
Antónia  Romanová;  Vavrinec  Soják; 
Magdaléna Vachajová; 91 – Leopold Hö-
gye; 93 – Štefánia Uhrincová; 95 – Julia-
na Blažíčková; Mária Lorencovičová

POVEDALI SI ÁNO:

December 2006:
Ján  Feldsam,  1940,  Malacky; 

František Petráš, 1929, Prievaly; Mar-
gita Lauková, 1924, Lozorno; Alžbeta 
Nováková, 1919, Malacky; Štefan Beň-
ka, 1948, Malacky; Jozef Drahoš, 1931, 
Moravský  Sv. Ján;  František  Nespala, 
1946, Malacky; Matej Ábel, 1928, Ma-
lacky; Mária Stehlíková, 1927, Pernek; 
Adolf  Pekárek, 1937,  Malacky;  Peter 
Bagi, 1988, Kostolište; Ján Lorencovič, 
1914, Malacky; Jozef Klimo, 1926, Ma-
lacky;  Jozef  Sloboda, 1927,  Malacky; 
Mária Daníčková, 1931, Malacky

Január 2007:
Emil Dolina, 1932, Jakubov; Jolana Krá-
lovičová, 1931, Stupava; Jozefa Dvora-
nová, 1932, Záhorská Ves; Patrik Slobo-
da, 1971, Zohor; Augustín Trenčanský, 
1915, Malacky.

†

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

PÍSaNÉ NašÚ rečÚ SPoMIeNKa

SPoLočeNSKÁ KroNIKa

zaBÁVa NÁS PÁN BaKLÍK

Bratislavské rožky 
SPOTREBA: 1 kg hladkej múky špeciál, 80 
g práškového cukru, 2 žĺtky, 6 dl mlie-
ka, 3 dl oleja, 60 g kvasníc, 1 prášok do 
pečiva,  trocha  soli,  citrónovú  kôrku 
(pomletú)
PLNKA: 200 g orechov, 200 g kryšt. cuk-
ru, 1 dl vody, citrónová kôra, škorica

POSTUP:

Urobíme si kvások, vlejeme ho do os
tatných ingrediencií a vymiesime na ces
to. Necháme vykysnúť. Na doske vytva
rujeme valček, ktorý rozrežeme na 8 die
lov. Každý vyvaľkáme do kruhu. Kruh 
priečne rozrežeme na 8 dielov (trojuhol
níkov), lyžičkou vložíme do každého die
lu plnku a stočíme – urobíme rožtek.  
(Z tejto dávky vyjde cca 60 ks.) Na po
mastenom plechu necháme ½ hodiny 
vykysnúť, potrieme rozšľahaným vaj
com a dáme do vyhriatej rúry upiecť asi 
na 20 minút pri teplote 170 ° Celzia.

PLNKA – cukor rozvaríme s vodou, 
prisypeme zomleté orechy, pomiešame, 
nakoniec pridáme škoricu a postrúhanú 
citrónovú kôru. Táto plnka je určená len 
pre časť rožtekov. Do ostatných dáme 
makovú alebo tvarohovú plnku.

recePT PaNI VozÁroVeJ

Pozývame členov Klubu dôchodcov 
v Malackách a členov Jd v Malackách 

na

 PoSedeNIe 
v  už  nových  priestoroch,  ktoré  nám 

slávnostne  odovzdal  primátor  mesta  
RNDr. J.  Ondrejka 28. 11.. 

Klubovňa sa nachádza v budove MsÚ. 
Tvoria  ju dve pekné miestnosti s kuchyn-
ským  kútikom  a  kompletným  príslušen-
stvom. Vchod  do  klubovne  je  zo  zadnej 
časti  budovy.  Ďakujeme  členkám  samo-
správy, výboru a všetkým, ktorí sa podie-
ľali na sťahovaní a zariaďovaní priestorov. 

Klubovňa býva otvorená vždy v utorok, 
stredu a vo štvrtok od 12.30 h. 

Príďte si posedieť pri káve, čaji a spolo-
čenských hrách a oddýchnuť si.

Samospráva Kd a výbor Jd

Všetko najlepšie v novom roku 
2007, pevné zdravie, veľa šťastia, spo-
kojnosti a ešte veľa spoločných stret-
nutí  praje výbor Klubu dôchodcov 
Nafta Gas Malacky.

Niekedy sa nám stá-
va, že v istých opa-
kujúcich sa situá-
ciách a na istých po-
dujatiach či mies-
tach stretávame 
ľudí, ktorých prítom-
nosť nás v danom 
okamihu vôbec ne-
prekvapí. Práve na-
opak. Skutočnosť, 
že sú tam, kde sú, je 
taká samozrejmá 
ako opona na javis-
ku, písmenká v kni-
he či tabuľa v triede. 
Sú ako vzduch – ne-
viditeľní, no takí dô-
ležití. Každý z nás 
tento „úkaz“ pozná, 
no len málokto sa 
zamyslí nad tým, že 
táto zdanlivá samoz-
rejmosť môže byť 
namáhavá, že spo-
menuté osoby stojí 
čas a námahu. Neraz 
však ľudské povšim-
nutie, slovo ocene-
nia či vďaky je pre 
nich takmer jedinou 
satisfakciou za ich 
prínos vo chvíľach, 
ktoré zväčša patria 
iným. 

Jedným  z  našich  „neviditeľných“  je 
Štefan Daniel – učiteľ hry na husle a klá-
vesové  nástroje  v  Základnej  umeleckej 
škole v Malackách. 

Od roku 1999 je aj členom Zboru pre 
občianske záležitosti. Narodil sa 4. mája 
1941, teda v znamení Býka, podľa čínske-
ho horoskopu v roku Hada. Svoje muzi-
kantské umenie, ktoré dlho rozvíjal ako 
slobodný umelec v zahraničí, dnes trpez-
livo odovzdáva mladým a vštepuje im ta-
ké vnímanie hudby, ktoré nie je len ume-
ním pre umenie, ale aj potešením pre ži-
vot. Talent,  pracovitosť  a  hlboké  ľudské 
devízy  ako  schopnosť  vcítiť  sa,  ochota 
pomáhať a rozdávať radosť z neho urobili 
jedného  zo  skalných  spolupracovníkov 
mesta,  organizátora  oficiálnych  prijatí, 
spoločenských udalostí a kultúrnych po-
dujatí.

Netreba mu nič vysvetľovať. 
Je profesionál. 
Stačí naznačiť, o akú akciu ide a môže-

me sa stopercentne spoľahnúť, že sa po-

stará o vhodný výber skladieb a ich prvo-
triednu  interpretáciu,“  povedala  o  ňom 
dlhoročná spolupracovníčka Jana Sedlá-
ková. 

Keď  jeho  tóny  podfarbujú  hovorené 
slovo, človek akoby ich ani nevnímal. Pô-
sobia  tak  prirodzene  a  nenásilne,  že  si 
možno ani nezapamätáme, aká melódia 
znela, no navždy v nás zostane pocit, kto-
rý vyvolala. 

Štefan Daniel  len v roku 2006 svojou 
hudbou spríjemnil 56 oficiálnych poduja-
tí, medzi ktorými sú svadby, uvítania do 
života, prijatia u primátora mesta a rozlič-
né slávnosti. Jeho „diabolské husle“ sa ro-
zozvučali aj na udeľovaní Zlatého Pálfiho 
srdca a predstavovali  jeho vyvrcholenie. 
Okrem toho ho stretávame aj na vystú-
peniach  so  svojimi  zverencami  zo  ZUŠ. 
Patrí mu vďaka za profesionálnu spoľahli-
vosť, ústretovosť, priateľskú pomoc a ko-
legialitu, ktorú mal neraz možnosť preja-
viť a aj to urobil.

TaTIaNa BÚBeLoVÁ
foto: S. osuský 

občianske združenie SVITaNIe – 
Združenie na pomoc ľuďom s mentál-
nym postihnutím v Malackách ďakuje 
svojim priaznivcom za podporu 
a spoluprácu. Do roku 2007 vám všet-
kým  želáme  šťastné  vykročenie 
a v ňom veľa lásky a pevné zdravie, ve-
ľa síl a energie a čo najviac splnených 
očakávaní a predsavzatí. 

šťastný nový rok Malačanom, 
ktorí  prispeli  akýmkoľvek  spôso-

bom pri príprave a zariaďovaní azylo-
vého  centra  Betánia,  poďakovanie 
všetkým,  ktorí  darovali  potraviny  i  fi-
nančné  milodary.  Ďakujem  aj  obča-
nom, ktorí podporujú predajcov časo-
pisu  Notabene.  Pokoj  a  pohodu  do 
každého  domu  zo  srdca  praje  Anna 
Beňková.

Cestovný turistický 
informátor 
na rok 2007

V TIK-u sa predáva Cestovný turistický 
informátor na rok 2007, v ktorom nájdete 
komplexne spracované informácie o mes-
tách a dedinách Slovenska, turistické zau-
jímavosti a základné informácie o ubyto-
vacích  a stravovacích  zariadeniach.  Ces-
tovný  informátor  v  sebe  zahŕňa  i  mapy 
veľkých miest a cyklotrás na Slovensku. 

Predáva sa iba v TIK-u v budove inku-
bátora,  jeho cena  je 310 Sk a  je vhodný 
pre každého, kto sa aspoň trocha zaujíma 
o turizmus a cestovný ruch.              -look-

PredÁVa Sa

„Neviditeľní”
 Dnes Štefan Daniel

pf 2007

PozVÁNKa

KaMeNNÝ MLYN – VaJarSKÝ 
vás pozýva na tanečnú zábavu

 Pochovávanie
basy, 
ktorá sa uskutoční 20. 2. 
Hudba: zajačkovci
Večera: fašiangové menu

SUPER PONUKA
V deň zábavy má pár pri preukázaní  
2 vstupeniek 50 % zľavu na ubytovanie  
v  2posteľovej izbe v  hoteli  Rozália.
Predpredaj  vstupeniek:  034/779  32  79,   
e-mail: kamennymlyn@kamennymlyn.sk

Záhoráci  z Bratislavy  a  ich  priaznivci 
sa chystajú 3.  februára zaplniť priestory 
veľkej sály Bratislavského a  informačné-
ho strediska (bývalého PKO) a priľahlých 
priestorov na nábreží Dunaja v Bratisla-
ve. Hudba, spev a tanec so sprievodným 
slovom moderátora Antona Baláža vypl-
ní noc od siedmej hodiny večernej až po 
štvrtú hodinu rannú zo soboty na nede-
ľu. Treba  povedať,  že  bude  čo  počúvať 
a  na  čo  sa  pozerať.  Okrem „klasického“ 
folklóru odznejú  tóny,  s ktorými sa  roz-
tancujú Záhoráci stredného prúdu a tak-
tiež si prídu na svoje aj tí mladší pri mo-
derných tónoch súčasných autorov. Kaž-
dý si príde na svoje. O dobrú náladu sa 
budú starať skupina bratov Zajačkovcov 
so  spevákom  Karolom  Malým,  dychová 
hudba  Záhorienka  zo  Stupavy, Veterán 

trio z Borinky a tanečný súbor Lipa z Bra-
tislavy. Aj po spoločenskej stránke budú 
mať účastníci na čo spomínať. Už teraz sa 
všetky  významnejšie  firmy  na  Záhorí 
predbiehajú  v  snahe  o  prezentáciu  na 
38. bále a zasielajú svoje výrobky, o ktoré 
sa bude žrebovať ako o dary Záhoria. Je 
prichystaná  perfektná  organizácia,  bez-
chybný obslužný servis, možnosť „poroz-
právať  sa  s  priateľom,  ktorého  inak  ne-
stretneš“, ako aj podať si bezprostredne 
ruku so županom alebo národnou umel-
kyňou. To  všetko  bude  možné  na  bále, 
ktorý sa bude konať v týchto priestoroch 
možno už poslednýkrát, keďže výstavba 
v okolí už beží plným prúdom. Verím, že 
každý účastník bude naň spomínať s lás-
kou ešte dlho rokov.

ToNI GÚTH 

Záhoráci sa chystajú 
 roztancovať Bratislavu

3. februára sa bude konať v bývalom PKo 38. bál záhorákov v Bratislave, 
predstavia sa 4 súbory do tanca a na pozeranie, rozdá sa 50 žrebovateľných 
cien z darov záhoria. organizátorom je rada záhorákov v Bratislave, na čele 
ktorej stojí siedma richtárka Mária Kráľovičová.

šTaTISTIcKÉ ÚdaJe za roK 2006:
• počet sobášov – 89 (z toho cirkevných 
39, civilných 50) • počet narodených de-
tí v okrese Malacky 153 (z toho občian-
ske uvítania do života 14) • jubilanti nad 
60  rokov  658  (muži  288,  ženy  370)  • 
návštevy jubilantov 127 (muži 36, ženy 
91)  •  počet  úmrtí  354  (muži 185,  ženy 
169,  slobodní  31,  rozvedení  15)  •  ob-
čianske pohreby 27 (muži 18, ženy 9).

Na mauackej pumpje visí cedula:
– Voda nevhodná na picí.
– Ide okouo opitý Francek a mrmle si: 
– No, konečne, že na to došli!

Naríkajú strýc Janek v šenku:
– Ked sem sa ženiu, tak sa venku šeci 

čerci ženili. To sem ale, chuapi, nevje
dzeu, že sa aj za mja jedna čertica vydá
va!

Šofér Mirek zastaví auto a pýta sa jed
nej z postávajúcich slečen na chodníku:

– Fešando, co spravíš za pjetistovku?
– Šecko, šecko!
– Tak dobre, nasedaj, ideme betóno

vat!
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ŠPORT

Na druhý sviatok vianočný sa konal 
v športovej hale Malina v Malac-
kách v poradí už 11. ročník memoriá-
lu Jozefa Klasa v halovom futbale. 

Organizátorom  boli  hráči  Old  Boys 
Malacky, ktorí si tentoraz pozvali mužstvá 
Internacionálov  z  Kostolišťa,  Devínskej 
Novej Vsi, Plaveckého Štvrtka a celky No 
Comment  Bratislava  a  FC  Casino  Rádek 
Malacky. Celkovým víťazom sa stali futba-
listi Old Boys Malacky, keď vo finále s FC 
Casino Rádek dokázali zvrátiť nepriaznivý 
výsledok 1. polčasu. Na záverečnom odo-
vzdávaní cien sa okrem rodiny Jozefa Kla-
sa  zúčastnil  aj  súčasný  tréner  Artmedie 
Bratislava  Štefan  Horný.  Futbalisti  Old  

Boys  sa  chcú  touto  cestou  poďakovať 
hlavnému organizátorovi Vladimírovi Kra-
tochvílovi za vynaloženú námahu a tak-
tiež sponzorom tohto kvalitného turnaja, 
bez ktorých by tento turnaj nedosahoval 
súčasnú úroveň.
zápasy v skupinách:
Kostolište – Casino Rádek   1:6
Old Boys – Devínska Nová Ves   4:3
Kostolište – No Comment   3:5
Devínska Nová Ves – Plavecký Štvrtok  3:2
No Comment – Casino Rádek   5:5
Old Boys – Plavecký Štvrtok   8:2
zápas o 5. miesto:
Plavecký Štvrtok – Kostolište   4:2 
zápas o 3. miesto:
Devínska Nová Ves – No Comment  3:4
finále:
Old Boys Malacky – Casino Rádek Malacky 
9:5

Najlepší strelec: 
Eduard Kopča (7 gólov) – Old Boys Malacky
Najlepší hráč: 
Miroslav Hirko – No Comment Bratislava
Najlepší brankár: 
Jozef Koštrna – Casino Rádek Malacky
Najstarší hráč: 
Štefan Vaniš – Internacionáli Kostolište

fraNTIšeK HLaVaTÝ, foto: archív

Komisia  školstva,  mládeže  a  športo-
vých činností pri MsZ v Malackách žia-
da  všetky  športové  kluby  a  telový-
chovné  jednoty,  aby  do 30. januára 
zaslali  písomne  na  adresu  Mestský 
úrad,  Marie  Jurdáková  (OSŠ),  Radlin-
ského 2751/1, 901 01 Malacky

žiadosť o dotácie 
na činnosť v roku 2007, prípadne ju  M. 
Jurdákovej osobne odovzdali.
K žiadosti  je potrebné priložiť vyhod-
notenie činnosti za rok 2006 a plán ak-
tivít na rok 2007. Pri rozdeľovaní dotá-
cií mesta sa bude zohľadňovať členská 
základňa,  úroveň  súťaží,  starostlivosť 
o mládež a reprezentácia mesta.

Víťazstvo futbalistov Old Boys Malacky

VÝzVa

V  porovnaní  s  uplynulými  rokmi  mal 
program zrejme najvyššiu úroveň, pozva-
nie prijalo mnoho vzácnych hostí.

Medzi hosťami známe tváre
Vyhodnotenie o najlepšieho atléta ma-

lo  i  kultúrnu  úroveň.  Okrem  pozvaných 
hostí, umelcov z bratislavskej Novej scény 
– Mirky Partlovej a Jána Slezáka, sa ume-
lecky vyžili i samotní členovia AC Malacky. 
Tréner klubu Vladimír Handl a pretekár Ju-
raj Moravčík zahrali dve skladby z vlastnej 

„dielne“ V. Handla. Pozvanie prijali aktuál-
na Miss Slovensko a niekdajšia majsterka 
Slovenska v skoku do výšky M. Šebestová 
a olympionik z OH 2000 v Sydney, atlét M. 
Lopuchovský.  Primátor  mesta  Jozef  On-
drejka bol v čase vyhlásenia pozvaný na 
oslavu  tretej  adventnej  nedele,  a  tak  ho 
zastúpila jeho dcéra Jarka. Podujatia sa zú-
častnila aj Anna Kirnová, generálny sekre-
tár SAZ a manažér Olympu Brno, v ktorého 
drese hosťovali naše atlétky, Josef Sečkář. 
Nechýbal  predseda  AC  Malacky  Ivo  Be-
klemdžiev.

Najlepšou atlétkou školy – 
renáta fajtáková
Tréneri AC V. Handl a P. Filip po analýze 

všetkých  dosiahnutých  výkonov  v  prie-
behu roka 2006 rozhodli o výsledkoch an-
kety. Najlepšou atlétkou ZŠ Záhorácka sa 
stala šprintérka Renáta Fajtáková. Na halo-
vých M SR žiakov vybojovala titul majster-
ky  SR  v  behu  na 150  m.  Objavom  uply-
nulého roka je šprintér Jakub Vilímek, kto-
rý doniesol z Majstrovstiev SR žiakov z haly 
i  z  pretekov  pod  otvoreným  nebom  do-
vedna šesť medailí. Z toho jednu zlatú. Ro-
dičom  roka  je  otec  najlepšej  šiestačky  – 
Gabriel Hladík.

Jednotkou klubu zostáva štuková
V hlavnej ankete Atlét roka AC Malacky 

zvíťazila  minuloročná  víťazka  Alexandra 
Štuková. V uplynulej sezóne pozdvihla ťa-
žisko svojich úspechov na medzinárodnú 
úroveň. Pripomeňme si aspoň stručne jej 
najväčšie  úspechy:  majsterka  SR  v  hale 
medzi dorastencami (200 m, 400 m, 4x200 
m), juniormi i dospelými (400 m), majster-
ka SR na otvorenej dráhe medzi dorasten-
cami (100 m), juniormi (200 m), medzi do-

spelými na M SR družstiev  (400 m), maj-
sterka Anglicka do 17 rokov v hale (300 m), 
víťazka  Svetovej  gymnaziády  (400  m 
a skvelý čas – 54, 90 s), 30. miesto na Maj-
strovstvách sveta juniorov (400 m).

Na  vyhlasovaní  ankety  Atlét  roka  SR 
získala ocenenie Objav roka 2006 a skon-
čila štvrtá v kategórii mládežníkov. Trénuje 
ju Petr Filip, štvrtý v ankete Tréner mláde-
že. O jej víťazstve v ankete Atlét AC Malac-
ky 2006 nebolo žiadnych pochýb. 

Všetci, ktorí sa umiestnili na ostatných 
priečkach  v  najlepšej  desiatke  v  uplynu-
lom roku v atletike, dosiahli niečo význam-
né. 

Poradie v najlepšej desiatke: 
Alexandra  Štuková,  Barbora  Šimková, 

Ján Beňa, Katarína Ďuricová, Aneta Hollá, 
Jakub  Vilímek,  Jakub  Valachovič,  Renáta 
Fajtáková, Rudolf Rusňák, Alica Mackovi-
chová.

atlét športovej triedy 
zš záhorácka:
5.  roč.  –  Monika  Baňovičová,  6.  roč.  – 

Claudia Hladíková, 7. roč. – Marián Vismek, 
8. roč. – Alica Mackovichová, 9. roč. – Rená-
ta Fajtáková.

Text, foto: JaKUB VaLacHoVIč

Novoročné 
blahoželanie

Basketbalový oddiel TJ Strojár Malacky 
praje v novom roku všetkým svojim hrá
čom, hráčkam, trénerom, partnerom, rodi
čom a fanúšikom veľa pohody, šťastia, pev

né zdravie, športové a osobné úspechy.

Na piedestáli
naďalej Štuková

17. decembra sa v jedálni zš na záhoráckej ulici uskutočnilo tradičné vyhod-
notenie ankety atlét roka 2006 v Malackách. opäť bolo ocenených 10 prete-
károv atletického klubu ac Malacky a najlepší jednotlivci z daných ročníkov 
športových tried v zš záhorácka. 

Kniha Konfucius rozhovory a výro-
ky (Lun Jü) v preklade Mariny Čarnogur-
skej  vyšla  vo  vydavateľstve  Slovenský 
Tatran v roku 2006. V čínskom kultúrnom 
dedičstve sa v súbore piatich Klasických 
kníh zachovala a zároveň sa, ako  jedna  
z dôležitých učebníc čínskej vzdelanosti, 
všetkými literátmi po stáročia študovala 
a  naspamäť  memoro-
vala  kniha  Lun  jű,  to 
znamená Kniha Kon-
fuciových  rozhovo-
rov  a  výrokov.  Je  to 
jediné relatívne au-
tentické dielo, bez-
prostredne  doku-
mentujúce Konfu-
ciove  myšlienky. 
Zároveň sú v ňom 
popri  Konfuci-
ových  výrokoch 
zachytené aj ná-
zory  a  myšlien-
kové reakcie jeho učení-

kov aj rôznych súčasníkov, s ktorými po-
čas života prichádzal do kontaktu. 

oškvarky vo fľaši od Fedora Malíka 
vyhráva Mária Puškáčová zo Záhorác-
kej ulice a román raz a navždy Rudolfa 
Benka  Mária Malá  zo  Slovenskej  ulice 
v Malackách.

Prosíme  výherkyne,  aby  sa  ohlásili  
v  redakcii na   Radlinského ul. 
2751/1  na  3.  p.,  č.  d.  407.  Ak 

chcete súťažiť o Konfucia, poš-
lite  do 30.  januára  nalepený  

kupón  a  možno  práve  na  vás  
sa usmeje šťastie. 

Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, tel.: 772 67 34

Po – Pia  9.00 – 17.30 h
So  9.00 – 12.00 h

KUPÓN

1KNÍHKUPECTVO ĽUBICA

čÍTaJTe a VYHraJTe

Autor po mnohoročnej práci s pacient-
mi  postihnutými  bolesťami  chrbtice  vy-
hlasuje, že nestačí len jedna manipulácia, 
podávanie najlepších analgetík, aplikova-
nie prúdov z najnovšieho prístroja alebo 
dobrá masáž, resp. cvičenie podľa najnov-
šej techniky. Je potrebné získať pacienta 
pre spoluprácu, presvedčiť ho, že predpí-
sané cvičenie, psychická a fyzická relaxá-
cia a predpísaná pohybová kultúra sa mu-
sia realizovať denne. A presne to platí aj 
o cvičení podľa Pilatesa. Publikácia nie je 
zámerne bohatá na počet strán. Na malej 
ploche je však sústredený koncentrát ve-
domostí  získaných  z  literatúry  i  každo-
dennej praxe.

chcete knihu od a. Gútha získať? 

Napíšte na adresu redakcie do 30. 1. 
Nezabudnite pripísať svoje námety na té-
my, o ktorých by ste sa v našom dvojtýž-
denníku radi dočítali. Tipy na zaujímavosti 
v meste či výnimočných  ľudí vo svojom 
okolí.        redaKcIa

Výchovná 
rehabilitácia 
alebo ako učiť Pilatesa v škole chrbtice 
od rodáka z Malých Levár antona Gú-
tha  je  odbornou  publikáciou  o  proble-
matike  školy  chrbtice  určenou    pre  od-
bornú a laickú verejnosť. 
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