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Mesto Malacky vás pozýva na zasad
nutie MsZ vo štvrtok 1. marca o 14.00 
h vo veľkej zasadačke MsÚ na Radlin
ského ul. v Malackách. 
V rámci programu budú prerokova-
né aj tieto body:  návrh  novej  orga
nizačnej štruktúry MsÚ Malacky, návrh 
programu  rekonštrukcie  mestských 
komunikácií  na  rok  2007,  informácie   
o vzťahoch s verejnosťou a mediálnej 
politike v roku 2006, o činnosti MsP, vý
sledkoch zápisu do 1. ročníka ZŠ v Ma
lackách pre šk. rok. 2007/2008 a iné. 
Všetci ste srdečne vítaní.

POZVÁNKA

ÚVOdNíK

Poctivý betón
S  dobre  pestovanou  mierou  sarkazmu, 

podkutou búrlivými chlapskými debatami 
pri  futbale  a  pive  či  krížovou  paľbou  žen
ských životných skúseností z posedenia pri 
krémeši,  nejeden  jedinec  bez  rozdielu  po
hlavia  s  obrúčkou  na  prste  slovne  zavadí: 
„Keby  ľudia vedeli, čo ich v manželstve ča
ká, asi by sa nikto nesobášil!” Veru, mnohé 
všedné dni po tom jedinom, krásnom a ne
opakovateľnom  prinesú  často  radikálne 
zmeny. Snehobiela farba prvého spoločné
ho dňa sa premení na dramatickú tmavo
modrú či nebezpečnú tyrkysovú, svadobné 
zvony  razom  znejú  ako  techno  drásajúce 
ušné  bubienky,  lupene  ruží  sa  obrátia  na 
bodľač a úsmev na fotografii z drahého fo
toateliéru  nahradí  grimasa  hodna  duplo
vanej dávky citrónového koncentrátu. 

Ktosi múdry raz povedal, že vzťah dvoch 
ľudí je ako stavba, ako dom. Môže jej uško
diť počasie, strechu môže nahlodať čas, ob
vodovým  múrom  môže  ublížiť  zemetrase
nie. No ak má dobré základy, určite vydrží. 
Zalistujte  si  v  tomto  vydaní  našich  novín  
a nájdete hneď niekoľko rád na vymiešanie 
toho správneho a poctivého betónu do zá
kladov. Krásneho Valentína všetkým.

IVANA POtOčňÁKOVÁ     

 Fašiangové parády 
Fašiang – obdobie od Troch Kráľov až do polnoci pred Škaredou stredou. Podľa  

etnológov  sa  v  tomto  období  organizovali  zabíjačky  (pozor  tie  domáce  už  treba  od  
1. februára ohlásiť, čítajte na 6. strane), „maškaráky”, plesy (čítajte na 5. strane) a robievalo 
veľa svadieb (o tých úspešných sa dočítate na 4. strane).  Ľudia sa obliekaním do masiek 
nielen zabávali, ale mali ich aj ochrániť pred zlými silami. Posledné tri dni boli najveselšie 
a zábavy vyvrcholili v utorok poslednou muzikou pred Popolcovou stredou. Fašiang 
končil pochovávaním basy. Tradičným jedlom bolo obradové pečivo – fánky, smažené 
šišky, slaninka s klobáskou, huspenina.            -lucy-

Prenájom 
za euro 

Rokovania medzi Slovenskou poš-
tou, a. s., a Mestom Malacky o zria-
dení novej pobočky pošty na ma-
lackom sídlisku Juh sa chýlia k zá-
veru. 

Po tom, čo Slovenská pošta, a. s., pri
jala ponuku mesta a označila objekt býva
lej  Materskej  školy  na  Štúrovej  ulici  ako 
vhodný  na  otvorenie  novej  pobočky 
v  Malackách,  bol  potrebný  ešte  súhlas 
MsZ.  Na  svojom  o statnom  rokovaní  po
slanci schválili prenájom priestorov s roz
lohou 147 m2 za cenu 1 euro za m2 ročne 
v prospech Slovenskej pošty. 

Na  základe  uznesenia  MsZ  vykoná 
mesto rekonštrukciu priestorov v objeme 
1,4 mil. korún a pošta zabezpečí vybave
nie pobočky nábytkom a technickým za
riadením; do objektu pošty bude realizo
vaný samostatný vchod. Po podpise pri
pravovanej  nájomnej  zmluvy  na  dobu 
neurčitú bude pošta koncom prvého pol
roka tohto roka sprevádzkovaná.        -ipo-

Kniha o meste 
aj na predaj 

Publikácia, ktorú Malačania s trvalým 
pobytom v meste dostávajú zdarma do 
každej domácnosti, je veľmi žiadaná a ra
di by ju získali aj  iní záujemcovia. Môže
me  ich potešiť správou, že od 1. marca 
budú predajné výtlačky knihy k dispozícii 
v TIKu  a  v  klientskej  kancelárii  MsÚ  za  
výrobnú cenu 790 Sk.                 -red-

Programový dokument schválený
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky  je základným 

programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja. Nadväzuje na Ná
rodný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013 a Operačný program 
Bratislavského samosprávneho kraja. Na svojom ostatnom rokovaní 1.  februára 
MsZ v Malackách schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a určilo 
základné strategické osi rozvoja mesta (kompletné znenie PHSR je na webstrán
ke mesta www.malacky.sk). Ako strednodobý programový dokument obsahuje 
analýzu hospodárskeho rozvoja, úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej 
infraštruktúry i návrh finančného zabezpečenia plnenia programu.                  -ipo-   

Skúsenosť nás učí, 
že podstatou lásky 
nie je to, 
že sa pozeráme 
jeden na druhého, 
ale to,  
že sa pozeráme 
rovnakým smerom 
a držíme sa pritom 
za ruky. 
Tak „dozamilovania”, 
priatelia! 

Foto: archív

Hoci sa Valentín voľakedy neo
slavoval, ľudia sa ľúbili rovnako, 
vari  aj  úprimnejšie.
(Čítajte na 4. strane)
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Milí čitatelia, 
ak  nám  napíšete  do 20. februára  na 
adresu redakcie, ktorý príspevok vás za
ujal, budete mať šancu získať nový his
torický kalendár. Tak neváhajte a zapoj
te  sa!  Ak  chceme  písať  o  tom,  o  čom 
chcete čítať, musíme poznať váš názor. 
Tak vystrihnite kupón a napíšte naň, čo 
vás zaujalo. V minulom čísle to boli naj
mä príspevky Hráči z hambálku „obe
hráli“ Inchebu, Konečne ju máme  
doma, V Malackách kúrime drevnou 
štiepkou a iné. V tomto čísle odmeníme 
Drahu Kohútovú  z  Ul.  L.  Svobodu   
z Malaciek.

3ZAUJALO MA V ČÍSLE
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SPRAVODAJSTVO

Kontrolou 
k zlepšeniu stavu

Na ostatnom zasadnutí MsZ si poslan
ci vypočuli správu o kontrolnej činnosti za 
rok 2006, ktorú predložila hlavná kontro
lórka mesta Ing. Ľubica Čikošová. Zo svo
jej pozície a zákonnej povinnosti vypraco
vala odborné stanoviská k návrhu rozpoč
tu Mesta Malacky na rok 2007 či závereč
nému účtu za rok 2005. V priebehu roka 
postupovala v duchu schváleného plánu 
kontrolnej  činnosti.  Nasledovala  naprí
klad finančná kontrola prenájmu pozem
kov za rok 2005, ktorej cieľom bolo preve
riť evidenciu nájomných zmlúv a ich ob
sahu  vrátane  dodržiavania  jednotlivých 
ustanovení VZN 1/2001. Kontrola hospo
dárnosti sa nevyhla ani rozpočtovým or
ganizáciám mesta, ako ZUŠ, MŠ Kollárova, 
CVČ. Ľ. Čikošová sa zamerala aj na preve
renie dodržiavania VZN č. 3/2004 o pod
mienkach poskytovania dotácií z rozpoč
tu  mesta  za  rok  2005.  V  priebehu  roka 
2006  hlavná  kontrolórka  preverovala  aj 
hospodárenie  v  obchodnej  spoločnosti 
TEKOS,  s.  r.  o.,  za  rok  2005  či  schopnosť 
splácať záväzky z úverového vzťahu v spo
ločnosti Progres Malacky, s. r. o. 

Kontrole  evidencie  a zúčtovania  príj
mov získaných výberom v priestupkovom 
konaní sa nevyhol ani útvar mestskej po
lície.  

                  -lucy- 

V súvislosti s prevádzkou mestského ka
merového systému bol zaregistrovaný zvý
šený počet vozidiel parkujúcich na zastáv
ke autobusu na Záhoráckej ul. Upozorňu
jeme vodičov, že parkovaním na zastávke 
ohrozujú bezpečnosť a plynulosť autobu
sovej  prepravy. V  mnohých  prípadoch  je 
znemožnené zastavenie  autobusu  na  za
stávke a takto je ohrozená bezpečnosť i sa
motných cestujúcich. Vodiči sa týmto ko
naním  dopúšťajú  priestupku  podľa  §  24, 
ods. 1, písm.  f zákona o premávke na po
zemných  komunikáciách.  Priestupok  sa 
rieši  blokovou  pokutou  alebo  spáchanie 
priestupku sa oznámi na príslušné OR Poli
cajného zboru SR. Zastávka autobusu zo
stáva naďalej pod drobnohľadom kamery.

Sťažnosti 
a petície 2006

V roku 2006 bolo v centrálnej evidencii 
u hlavnej kontrolórky mesta Ing. Ľ. Čiko
šovej zaevidovaných 45 sťažností a 2 petí
cie. V porovnaní s rokom 2005 počet sťaž
ností a petícií narástol o 10, z nich 26 bolo 
opodstatnených,  19  neopodstatnených. 
Útvar hlavného kontrolóra riešil a podie
ľal sa na riešení celkom 15 sťažností. 

Oddelenie územného rozvoja, dopra
vy a služieb MsÚ riešilo 16 sťažností a od
delenie životného prostredia 9 sťažností. 
Týkali sa hlučnosti prevádzok a znečisťo
vania  životného  prostredia,  neoprávne
ného výrubu, ale aj  výsadby drevín, svoj
voľného  parkovania, porušovania staveb
ného zákona a tiež  zlého stavu komuni
kácií.  V  dvoch  prípadoch  sa  na  riešení 
sťažností  podieľalo  oddelenie  právne 
a majetkové. Na Regionálny úrad zdravot
níctva v Bratislave boli odstúpené na do
riešenie  štyri  sťažnosti.  Komisia  ochrany 
verejného poriadku v priebehu roka rieši
la  celkom  jedenásť  sťažností  občanov, 
ktoré  sa  týkali  nepriaznivých  medziľud
ských vzťahov, susedských sporov a spo
rov občianskeho spolunažívania, ale aj ni
čenia súkromného majetku. Na MsP sme
rovalo sedem sťažností, na MsCSS  jedna 
sťažnosť. Z roka 2006 na rok 2007 boli pre
nesené  štyri  sťažnosti,  z  ktorých  jednu 
sťažnosť rieši Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva,  jednu  sťažnosť  z  dôvodu 
komplikovanosti problému  nebolo mož
né doriešiť a v dvoch prípadoch boli sťaž
nosti zaregistrované v posledných dňoch 
mesiaca december.                  -mh-
Informácie o každej posudzovanej sťaž
nosti nájdete na www.malacky.sk v sekcii 
Samospráva a podsekcii Hlavný kontrolór.

Vážená redakcia, prijmite srdečné poďakovanie za milý a na obsah bohatý Malacký hlas 2/2007. Narodila som sa v Malackách, a pre
to mi je mesto stále blízke. So záujmom si prečítam každé číslo a teším sa na ďalšie. Po návšteve Malaciek porovnávam, čo sa zmenilo 
v prospech vašich občanov i návštevníkov mesta. Naše Bratislavské noviny nevedia byť také ľudské a úprimné ako vaše. Vždy v nich náj
dem niečo nové a milé. Je zaujímavé kdekoľvek stretnúť Záhoráka a stačí povedať, že pochádzam z Malaciek, už sú aj sympatie na svete. 
Píšem to aj preto, že práve na tomto podklade som si vybrala za najzaujímavejší príspevok ten váš záhorácky – Enem kedy tedy ňekedy.  
Za všetky ostatné tiež vďaka, ale tento je taký írečítý a nenapodobiteľný. Prajem vám pevné zdravie, dobré pero a hlavne spokojných  
čitateľov z Malaciek.                               srdečne pozdravuje dANIELA NéMEtOVÁ z Bratislavy

Zborník z historického 
seminára 

Dobrou  správou pre milovníkov nie
len histórie, ktorí možno nestihli septem
brový  historický  seminár  pod  organizá
torskou  taktovkou  Mesta  Malacky,  MCK  
Malacky  –  Múzeum  M.  Tillnera  a  OZ  
M.L.O.K., je, že v týchto dňoch vyšiel zbor
ník uskutočnených prednášok. Ich autor
mi  sú  odborníci  zo  Záhorského  múzea 
v Skalici, Štátneho archívu v Bratislave aj 
miestni historici. 

Zborník  si  môžete  kúpiť  v  klientskej 
kancelárii MsÚ a v TIKu za 60 Sk.         -mh-

Parkovanie vozidiel 
na zastávke autobusu

Mgr. IVAN JURKOVIč, náčelník MsP

VYSYPANé Z OBÁLKY

MsZ schválilo
  okruh činností a úkonov – náplň prá

ce  zástupcu  primátora  s  jednou  pripo
mienkou,

  Priority mesta Malacky na obdobie ro
kov 2007 – 2010 s jednou pripomienkou,

  Program hospodárskeho a sociálne
ho rozvoja mesta Malacky na obdobie ro
kov 2007 – 2013 a určilo základné strate
gické osi rozvoja mesta,

  Rokovací poriadok MsZ v Malackách 
a  jeho  orgánov  na  základe  pripomienok 
komisií a mestskej rady,

  Zásady o konaní a rozhodovaní MsZ 
v Malackách o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
mesta,

  prenájom priestorov MŠ Kollárova ul. 
896 o výmere 147,06 m² vo vlastníctve Mes
ta Malacky, nachádzajúcich sa na Štúrovej 
ulici v Malackách za cenu 1.€/m²/ rok a k 
tomu úhradu nákladov za elektrinu, plyn, 
vodu, TV kanál a TKO v prospech a. s. Slo
venská  pošta,  Regionálne  poštové  cen
trum Dunajská Streda na dobu neurčitú,

  realizáciu  rekonštrukcie  priestorov 
MŠ Kollárova ul. 896, elokované triedy Štú
rova ul., vo vlastníctve Mesta Malacky, po
dľa projektovej dokumentácie na vlastné 
náklady mesta v hodnote do 1, 47 mil. Sk 
pre zriadenie pobočky Pošty Malacky 3,

  udelenie  výnimky  z  nájomného  za 
nebytové  priestory  nachádzajúce  sa  na 
Mierovom námestí 12 v Malackách, a to vo 
výške 750 Sk/m²/rok pre zdravotnícke za
riadenia, 1000 Sk/m²/rok pre kozmetičku 
a Progres Malacky, spol. s  r.o., a 1500 Sk/

m²/rok pre súkromnú zubnú lekárku, pri
čom táto výnimka platí pre rok 2007, v prí
pade kozmetičky platí uvedená sadzba aj 
spätne pre rok 2006

  Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúp
nej zmluve medzi Mestom Malacky a a. s. 
Bratislavská vodárenská spoločnosť o od
platnom prevode stavby ČOV Malacky po 
zrealizovaní II. etapy rekonštrukčných prác, 
podľa ktorého sa kúpna cena stavby ČOV 
Malacky zvyšuje o 2 243 440 Sk a celková 
dohodnutá  kúpna  cena  predstavuje  po
tom  sumu  13  358  283  Sk  s  DPH,  pričom 
Dodatok č. l nadobúda platnosť a účinnosť 
dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 
stranami a suma 2 543 440 Sk s DPH bude 
Mestu  Malacky  uhradená  do  15  dní  odo 
dňa jeho podpísania,

  Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve me
dzi Mestom Malacky a Termming, a. s., Bra
tislava, podľa ktorého sa stanovuje odme
na mandatárovi vo výške 148 Sk/mesiac/ 
byt vrátane DPH s platnosťou od 1. 1. 2007,

  správu  hlavného  kontrolóra  mesta 
o vybavovaní sťažností a petícií  fyzických 
a právnických osôb v podmienkach samo
správy za rok 2006,

  správu  o  kontrolnej  činnosti  Útvaru 
hlavného kontrolóra mesta za rok 2006,

  plán kontrolnej činnosti Útvaru hlav
ného kontrolóra mesta na rok 2007, 

  rámcový plán činnosti MsZ na I. pol
rok 2007

MsZ zobralo na vedomie
  dôvodové  správy  k  jednotlivým  bo

dom rokovania,
  zápis z rokovania komisie na ochranu 

verejného záujmu, ktoré sa uskutočnilo 1. 
2., v rámci ktorého sa členovia komisie za
oberali aj otázkou, či majú oznámenia po
dať aj poslanci, opätovne zvolení do tých
to  funkcií  v  komunálnych  voľbách  2.12. 
a priklonili sa k zneniu čl. 7, ods. 3 Ústavné
ho zákona č.357/2004 Z. z., podľa ktorého 
tak nemusia urobiť.

MsZ odvolalo
  z rád škôl a školských zariadení mesta 

poslancov MsZ, ktorí boli zvolení na roky 
2002 – 2006. 

MsZ zvolilo
  členov (poslancov, neposlancov, pred

sedov aj podpredsedov) komisií MsZ (po
zri 3. stranu) 

  do rád škôl a školských zariadení mes
ta týchto poslancov MsZ: do Mestskej škol
skej  rady – Antona Pašteku, Milana Vala
choviča, do RŠ MŠ – Dušana Galoviča, Vla
dimíra Moravčíka, Mariána Haramiu, do RŠ 
ZUŠ – Vladimíra Zeteka, Jozefa Bullu, Miro
slava Fruša, do RŠ ZŠ Záhorácka ul. – Ota 
Divinského, Pavla Spustu, Alžbetu Dubajo
vú, do RŠ Dr. J. Dérera – Evu Savinovú, Jo
zefa Mračnu, Juraja Říhu, do RŠ ZŠ Štúrova 
ul. – Máriu Tedlovú, Ladislava Časa, Branis
lava Ortha, do RŠ CVČ – Alžbetu Dubajovú, 
Jozefa  Bullu,  Vladimíra  Pullmana,  do  RŠ 
Špec. a prakt. škola – Ota Divinského, do 
RŠ gymnázia – Juraja Říhu.

MsZ uložilo predsedom komisií
 aktívne zapájať členov komisií do pl

nenia schválených priorít mesta. 
MsZ uložilo zástupcovi primátora 

mesta
  písomne  vyrozumieť  dotknuté  rady 

škôl o voľbe nových členov za mestské za
stupiteľstvo.

MsZ uložilo mestskému úradu
  rozpracovať prijaté priority mesta na 

konkrétne úlohy s časovým harmonogra
mom ich plnenia a takto ich zaradiť do tr
valých úloh mestského úradu,

  pripraviť  zmenu  organizačnej  štruk
túry mestského úradu a zmenu rozpočtu 
mesta na rok 2007 a predložiť ich na naj
bližšie rokovanie MsZ,

  doručiť schválený rokovací poriadok 
MsZ a  jeho orgánov všetkým poslancom 
MsZ,

  vybaviť na základe požiadaviek písom
né odpovede na interpelácie poslancov.

MsZ odporučilo primátorovi mesta
  každoročne predkladať na rokovanie 

MsZ informáciu o plnení schválených prio
rít s prípadným návrhom ich aktualizácie.

MsZ splnomocnilo primátora mesta
  podpísať nájomnú zmluvu na prená

jom zrekonštruovaných priestorov MŠ Kol
lárova ul., elokované triedy na Štúrovej ul. 
v  Malackách,  v  prospech  a.  s.  Slovenská 
pošta,  Regionálne  poštové  centrum  Du
najská  Streda  za  podmienok  prijatých 
v uznesení MsZ,

  podpísať Dodatok č. 1 k Zmluve o bu
dúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Ma
lacky a a. s. Bratislavská vodárenská spo
ločnosť na základe prijatého uznesenia,

  podpísať  Dodatok  č.  2  k  Mandátnej 
zmluve  medzi  Mestom  Malacky  a Term
ming, a. s., Bratislava za podmienok schvá
lených v prijatom uznesením.

ANtON PAŠtEKA

O čom rokovali poslanci MsZ na zasadnutí �. februára? 

•  25. januára  sa  v  Slovenskej  televízii 
uskutočnilo  pilotné  nahrávanie  novej 
politickej talkshow K veci, prosím! Hos
ťom  relácie  bol  minister  školstva  Ján 
Mikolaj  a  členom  aktívneho  publika, 
ktoré podrobilo ministra paľbe otázok, 
bol aj malacký primátor Jozef Ondrej
ka.
•  29.  januára  sa  na  prvom  tohtoroč
nom zasadnutí stretli členovia Mestskej 
rady  –  poradného  orgánu  primátora 
mesta.
•   Primátora  RNDr.  Jozefa  Ondrejku  
navštívil majiteľ golfového ihriska v Ber
nolákove. Cieľom návštevy bolo pred
staviť  projekt  vybudovania  golfového 
ihriska v Priemyselnotechnologickom 
parku Záhorie, ktoré bude zabezpečo
vať  spoločnosť  Kamaro  Trading.  Prvá 
časť  27jamkového  golfového  areálu 
má byť uvedená do prevádzky na jeseň 
2008,  kompletné  ihrisko  bude  slúžiť 
nadšencom golfu od roku 2010.
• 2. februára vykonal primátor Ondrejka 
kontrolný deň na stavbách, ktoré zabez
pečuje  samospráva.  Účastníkmi  kon
troly rekonštrukcie mestského kina boli 
aj  Jana  Zetková,  riaditeľka  MCK,  pod 
ktoré organizačne  i prevádzkovo kino 
patrí,  i Vladimír Zetek, predseda komi
sie kultúry pri MsZ.
•   5. februára rokovala pracovná skupi
na na prípravu Operačného programu 
Bratislavský kraj na Ministerstve výstav
by a regionálneho rozvoja SR. 
•  V ten istý deň rokoval primátor J. On
drejka na Krajskom úrade v Bratislave  
o podmienkach bezpečného a účelné
ho  zabezpečenia  výstavby  na  Brnian
skej ulici (pri výjazde z Malaciek na mies
 te  zrušeného  benzínového  čerpadla 
bude  stáť  nová  čerpacia  stanica  a  na 
protiľahlej strane štátnej cesty vyrastie 
obchodné centrum – pozn. aut.).
•  O podmienkach územného konania 
pred výstavbou polyfunkčného objek
tu na Mierovom námestí  rokoval 5. 2. 
RNDr.  Jozef  Ondrejka  s  RNDr.  Huber
tom  Klčom,  zástupcom  spoločnosti, 
ktorá bude výstavbu realizovať.
                     -ipo-
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1 Bezpečnosť
skvalitniť činnosť Msp:
•  rozšíriť štruktúru MsP (o 3 policajtov, 

3 operátorov a jedného technika) a zvýšiť 
motiváciu  mzdového  ohodnotenia  pro
stredníctvom pohyblivých zložiek,

•  rozbehnúť preventívnu činnosť s mlá
dežou v základných školách (krúžková čin
nosť  a  účasť  na  hromadných  poduja
tiach),

•  rozšírenie kamerového systému.

Iniciovať posilnenie bezpečnostné
ho vplyvu štátu:

•  žiadať vytvorenie okresných zložiek 
súdu,  príp.  prokuratúry,  ale  predovšet
kým  polície,  resp.  zvýšenie  počtu  štát
nych policajtov,

•  iniciovať  cielene  zamerané  akcie 
MsP  v  spolupráci  so  štátnou  políciou, 
miest nymi médiami a  komisiou MsZ.

2 Bytová výstavBa
vlastná výstavba:
•  prijatie Programu rozvoja bývania,
•  výstavba  bytových  domov  –  zóna 

Jánošíkova II,
•  iniciatíva  pri  reparcelácii,  príprave 

a vybudovaní  infraštruktúry zóny Jáno
šíkova I,

•  integrácia pozemkov území pre by
tovú výstavbu (zóna Cesta mládeže).

podpora komerčnej výstavby:
• pomoc pri získavaní podpory na in

fraštruktúru  zo  štátneho  fondu  rozvoja 
bývania.

3 prIeMyselný park
eurovalley I. etapa a II. etapa:
•  vybudovanie infraštruktúry v zóne C,
•  pomoc  pri  hľadaní  investorov  do 

zóny C,
•  aktívna účasť na príprave projektu 

Innovation City,
•  príprava  projektov  vedomostnej 

ekonomiky  (inovačné  a  technologické 

centrum,  rozšírenie  služieb  Inkubátora 
Malacky).

4 kultúra
•  dokončenie rekonštrukcie kina,
•  odkúpenie kaštieľa.

5 Šport
•  prijatie Koncepcie rozvoja športu,
•  odkúpenie pozemkov pod ihriskom.

6 Školstvo
aktualizácia koncepcie rozvoja škol

stva, odstraňovanie modernizačných 
dlhov – zateplenie:

•  dokončenie fasády ZŠ Dr. J. Dérera, 
ZUŠ,

•  výmena  okien  ZŠ  Záhorácka,  MŠ 
a CVČ.

•  vybudovanie viacúčelového ihriska 
v CVČ,

•  iniciovanie zriadenia, resp. presídle
nia ďalšej strednej školy do Malaciek.

7 Doprava
Iniciovanie budovania obchvatov 

mesta, riešenie parkovania v meste:
•  rozširovanie  parkovacích  miest  na 

sídliskách a v centre so zodpovedajúcou 
náhradou zelene,

•  zavedenie ekonomických nástrojov 
pri využívaní parkovísk.

rekonštrukcia komunikácií:
•  dokončenie rekonštrukcie Záhorác

kej ulice,
•  rekonštrukcia Ul. J. Kostku,
•  rekonštrukcia centrálneho parku na 

Kláštornom námestí,

•  rekonštrukcia  križovatky  „Severí
nek“ v centre mesta,

•  rekonštrukcia Továrenskej ulice.
podpora MHD:
•  finančné dotácie,
•  náhrada  chýbajúcich  spojov  MHD, 

prípadne podpora prevádzkovania „so
ciálneho taxíka“.

rekonštrukcia verejného osvetle
nia.

8 ŽIvotné prostreDIe
vybudovanie kompostárne:
•  vybudovať a zariadiť kompostáreň,
•  zaviesť separovaný zber bioodpadu.

Iniciovanie budovania kanalizácie:
•  iniciovať priechodnosť projektu od

kanalizovania mesta.
revitalizácia prírody Bažantnice:
•  projekt prepojenia územia od Zámoc

kého parku popri Maline k Trom dubom,
•  revitalizácia zelene a detských ihrísk.
Iniciovanie budovania závodu na 

triedenie odpadu:
•  obnoviť  zámer  spoločnosti  Recyk

ling Malacky, s. r. o.,
•  iniciovať odhlučnenie mesta od diaľ

nice,
•  príprava  transformácie  lesa Vampíl 

na lesopark.

9 socIálna oBlasť
rozšírenie sociálnych služieb:
•  rozšíriť poskytovanie sociálnych slu

žieb prostredníctvom rekonštrukcie budo
vy a prístavby k zariadeniu na Ul. 1.mája,

• zrealizovať projekt chráneného bý
vania,

• transformovať zariadenie opatrova

teľskej  služby na domov dôchodcov so 
zmenou právnej formy MsCSS z príspev
kovej  organizácie  mesta  na  neziskovú 
organizáciu.

10 FInancIe
využívanie nenávratného financo

vania:
•  realizácia schválených projektov,
•  príprava nových projektov.

11 Iné sluŽBy oByvateľstvu
•  podpora pobočky Pošty na sídlisku 

Juh (v priestoroch MŠ na fotografii),
•  odčlenenie zahraničných vzťahov,
•  zachovať  zdravotnú  dostupnosť 

a  podporovať  zvyšovanie  zdravotnej 
starostlivosti  v  rozsahu  kompetencií 
mesta.

Materiál predložený na zasadnutí MsZ  
1. februára, ktorý poslanci schválili. 

spracoval: 
rnDr. JozeF onDreJka, primátor

saMospráva

1. voleBný oBvoD
(Stupavská,  F.  Malovaného,  Štúrova 

2491, 2801, 2492, Ľ. Fullu, D. Skuteckého, 
Pri Maline, Štúrova – južná časť po Borec
kého) 

Ing. Jozef Mračna; 0905 61 63 38, 
773 74 67; jozef.mracna@stv.sk
MuDr. eva savinová; 0908 19 57 94;
savinova@seznam.cz 
ladislav čas; 0905 643 372; 773 13 36;
cas.ladislav@towerautomotive.com

2. voleBný oBvoD
(Štúrova, od Boreckého, Ul. gen. M. R. 

Štefánika, Boreckého, A. Veselého, gen. L. 
Svobodu, K. Orgoňa, Kukorelliho, V. Cle
mentisa, kpt. Š. Uhra, J. Gabčíka, Ľ. Zúbka, 
J. Murgaša, Jilemnického, P. Blahu, L. No
vomeského,  Š.  Čulena,  Nádražná,  Nám. 
SNP, Radlinského, Mierové nám., Kláštor
né nám., J. Kostku, Jánošíkova, J. Hollého, 
M.  Nešpora,  Slovenská,  Budovateľská, 
Vlastenecká,  Robotnícka,  Rastislavova, 
Mojmírova, Svätoplukova)

MuDr. Marián Haramia; 
0903 73 05 25; 772 23 11; 
haramia.mhb@stonline.sk
Ing. Jozef Bulla; 0903 43 20 10; 
772 36 00; zastupca@malacky.sk
Ing. Mária tedlová; 0905 96 80 80; 
772 36 49; tedlova.ma@startaut.sk

3. voleBný oBvoD
(Záhorácka  1930,  1931,  1932,  1933, 

1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1940, 1945, 
1896, 1900, 1898, 55, Záhorácka 4, 5, 8, 9, 
Břeclavská, Brnianska, Poľná, Pribinova)

Ing. pavel spusta, 0905 26 28 70; 
772 64 80; pavel@spusta.sk
rnDr. Milan valachovič,csc.; 
0907 660 010; 
milan.valachovic@savba.sk
oto Divinský; 0903 261 621;
 divinsky.oto@post.sk

4. voleBný oBvoD
(Veľkomoravská  2410  až  2416,  2420, 

Bernolákova, Veľkomoravská – rod. domy, 
V.  J. Kučeru, Cesta mládeže, Vinohrádok, 
Hviezdoslavova, M. Benku, V. Gajdoša, Ko
zia, Družstevná, Záhorácka – rod. domy)

Mgr. anton pašteka; 0903 247 226; 
772 3616; zsderera@szm.sk (práca)
Mgr. alžbeta Dubajová; 772 24 05
MuDr. Miroslav Fruš; 0903 46 48 29; 

772 27 26; frus@airwave.sk

5. voleBný oBvoD
(Na brehu, Sasinkova, Kollárova, Slád

kovičova,  J.  Kubinu,  Kukučínova,  Olšov
ského, Vajanského, Legionárska, Oslobo
denia,  Nová,  Zámocká,  Malé  nám.,  Nad 
Výhonom, 1. mája, M. Rázusa 2383/30)

MuDr. vladimír pullmann; 
0905 54 82 40; pullmann@zmail.sk

Mgr. Branislav orth; 0907 79 86 33;
borth@centrum.sk
Ing. vladimír Moravčík, csc.; 
0905 62 88 50

6. voleBný oBvoD
(Partizánska, Pezinská, Záhradná, Die

lenská, Jesenského, Dubovského, Sadová, 
Továrenská,  Ota  Kožucha,  R.  Dilonga,  B. 
Němcovej, J. Krála, Hurbanova, Lesná, Ra
kárenská,  Duk.  hrdinov,  Písniky,  Hlboká, 
Vysoká, Táborisko, Džbankáreň, NsP)

Juraj Říha; 0904 45 40 50; 772 21 54;
 juraj.riha@gmail.com

Mgr. vladimír zetek; 0905 33 96 83; 
772 65 52, zetty@atlas.sk
Dušan Galovič; 0915 42 85 48; 
772 25 93; mscss@stonline.sk (manželka)

zloŽenIe koMIsIÍ Msz 
komisia finančná, majetková 
a právna: 
Ing.  Jozef Bulla – predseda,  Ing. Mária 
Tedlová,  Ing.  Jozef  Mračna,  Juraj  Říha, 
Terézia  Osuská,  Ing.  Vladimír  Balúch, 
Ing. Vladimír Kožuch, JUDr. Jozef Walter, 
JUDr. Miroslav Zobok;
komisia Žp a územného rozvoja: 
RNDr. Milan Valachovič, CSc. – predse
da, MUDr. Vladimír Pullman,  Ing. Vladi
mír Moravčík, CSc., Ing. Andrej Krídl, Ing. 
Anton Gašparík, Mgr. Martin Marek;
komisia školstva a sociálnych vecí: 
Mgr. Anton Pašteka – predseda, Mgr. Alž
beta  Dubajová,  MUDr.  Eva  Savinová, 
Mgr. Branislav Orth, MUDr. Marián Hara-
mia, Mgr. Dušan Šuster, Mgr. Alžbeta Šu
rinová, Vladimír Mihočko, Ing. František 
Hlavatý, Daniela Mračnová, Mária Tren
číková; 
komisia kultúry: 
Mgr. Vladimír Zetek – predseda, Vladi-
mír Čas, Oto Divinský, PaedDr. Janka Pa
gáčová, Mgr. Katarína Trenčanská, Mgr. 
Martin Macejka;
komisia ochrany verejného poriadku: 
Dušan Galovič – predseda, MUDr. Miro
slav Fruš,  Ing. Pavel Spusta, Štefan Bau
man, Mgr. Ivan Jurkovič, Iveta Kimličko
vá, Jozef Halcin. 

kontakty na poslancov

 Priority Mesta Malacky pre roky 2007 – 2010
schválený návrh úloh na prednostné riešenie kopíruje najakútnejšie nedostatky v meste a potreby jeho obyvateľov, o ktorých je miestna samospráva kompetentná rozhodovať alebo ich riešenie 
u kompetentných iniciovať. sú v nich premietnuté reálne námety kandidátov z komunálnych volieb 2006. priority zohľadňujú ľudský potenciál, finančné a technické možnosti, ktorými Mesto Malac
ky disponuje, ako i časové hľadisko štyroch rokov na realizáciu. predpokladá sa každoročná aktualizácia navrhovaných priorít. 

V návrhovej komisii sedeli „Benjamín“ medzi poslancami zľava Juraj Říha a ostrieľaní komunálni politici Anton Pašteka s Vladimírom 
Moravčíkom.

Jozef  Ondrejka  po  svojom  opätovnom 
uvedení do funkcie má v prioritách mesta 
jasno. Teraz už zostáva len „vyhrnúť ruká-
vy“ a pustiť sa s vervou do ich napĺňania.

Foto: s. osuský

Podpredsedovia sú uvedení kurzívou. 
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Príspevok študentky gymnázia Zuza
ny Janotkovej prišiel do redakcie ešte  
v uplynulom roku (no po Valentínovi). 
Úryvok z jej úvahy je aktuálny aj dnes.

Redakcia

Valentín
Včera ráno som sa zobudila do zvlášt

neho dňa, kedy najskloňovanejším slo
víčkom bolo Valentín. 

Z rádia sa valila jedna sladká pesnič
ka za druhou. Moderátorka pri každom 
vstupe nezabudla pripomenúť, že dnes  
je ten deň D, ak by to náhodou niekto  
nepostrehol. Toho sa neobávam, lebo už 
od januára sa vznášali vo vzduchu sr
diečka, plyšové „valentínky“, ako inak so 
srdiečkovým motívom. Voňavky, čokolá
dy a kopu iných vecí len pre zamilova
ných a ľúbených (a čo tí ostatní?). Sa
mozrejme všetko malo nálepku Valentín 
– pre vášho miláčika! 

Aké krásne! 
Ak by nás poctili svojou návštevou 

nejakí mimozemskí návštevníci, určite by 
si o našej planéte pomysleli: 

Óóóó, akí milujúci ľudkovia tu žijú.“ 
Prečo ľudia prikladajú tomuto dňu ta

kúto dôležitosť? Čím to je, že ako sfanati
zovaní bežia do supermarketov a zhá
ňajú tú najúžasnejšiu valentínku! Prečo 
si myslia, že ak povedia „mám Ťa rád”  
15. 2., bude to mať menšiu váhu ako deň 
predtým. 

Na druhý deň som si prečítala noviny 
a v oddelení ekonomika sa na mňa 
usmieva plyšový medvedík a článok 
s nadpisom Valentína majú obchodníci 
radi. Tržby 14. 2. stúpli o tretinu a na  
odbyt idú darčekové výrobky s motívom 
lásky. Skúsme si ten nával lásky, ktorá 
nás zaplaví 14. 2. ako prívalová vlna, roz
ložiť do celého roka. Povedať „mám ťa 
rád“ aj v úplne „všedný deň“ a naozaj od 
srdca a nielen preto, lebo je to v móde.

ZuZana Janotková

Blahoželanie
Prišiel k vám spoza mora,
pekný zvyk je všade doma. 
Prichádzam len raz za rok,
s meninami držím krok.

Pri všetkých si prajete
to najlepšie na svete:
deťom dobrých rodičov a im
skvelých potomkov,
babkám, dedkom zdravia veľa, 
mladým lásku, šťastie, zdar.
Ako je to za morom,
nech aj u vás nájdem dom.

Nech je nám vždy spolu dobre, 
či je slnko lebo mráz.
S Valentínom či bez neho,
žite v dobrom v každý čas.

všetko najlepšie vám úprimne praje 
alžbeta DubaJová

Krásne slová, však? 
Lenže podľa štatistiky sa napríklad v su sednej ČR ro

dí viac ako 30 % detí mimo manželstva a na 100 novo 
uzatvorených  manželstiev  pripadá  asi  65  rozvodov.  
47 % párov uvádza ako dôvod rozdielnosť pováh, 20 % 
neuvádza príčinu vôbec. Kvôli nim príde  ročne o  jed
ného z rodičov viac ako 20tisíc detí. Priemerná dĺžka 
trvania  manželsta  je  13  rokov.  Pomôcť  zmeniť  tento  

nepriaznivý  trend  je  cieľom  Národného  týždňa  man
želstva,  ktorý  je  v  ČR  prvýkrát  naplánovaný  v  týždni 
okolo  Sviatku  sv.  Valentína  12.  –  18.  februára  2007. 
(www.tydenmanzelstvi.cz).

Psychológ a rodinný terapeut PhDr. Petr Šmolka 
vo svojom príspevku Dobré manželstvo nie je samo
zrejmosťou (www.rodina.cz) vysvetľuje niektoré zo 
základných nereálnych mýtov spoločného života:

1. láSka HoRY PRenáŠa  –  Niekedy  áno,  ale  po
riadne sa narobí. Ak však všetko rozšírime ešte o predsta
vu, že keď sa dvaja ľudia majú radi, tak automaticky poz
najú, čo si ten druhý myslí, čo cítí, čo si praje, potom hro
zí, že toto bremeno už ani najväčšia láska neunesie. 

2. DobRÍ PaRtneRI bY MalI uRobIŤ SvoJe Polo
vIČkY ŠŤaStnÝMI – Iste neuškodí, keď občas áno. Ani 
ten najlepší partner však nie je nevyčerpateľným generá
torom nášho šťastia. 

3. ManželIa Sa MaJÚ o vŠetkY PRáva a PovIn
noStI DelIŤ RovnakÝM DIeloM – V ideálnom man
želstve nemá samozrejme platiť, že sa jeden nadrie a dru
hý len parazituje. Manželstvo nie je obchod typu niečo 
za niečo.

4. v ManželStve neMá taJoMStvo MIeSto, 
ManželIa SÚ voČI Sebe abSolÚtne ÚPRIMnÍ. – Sú
kromné „trináste komnaty” pomáhajú v manželstve udr
žiavať zdravú mieru ľahkej neistoty.

1.  Pamätáte si na svoje pr
vé stretnutie? Bola to láska 
na prvý pohľad?
2.   Čo si na svojom partne
rovi najviac vážite?
3.  Aký je váš recept na vy
darené manželstvo?

Marta a Jozef 
Kollárovci

(Zosobášili sa 3. 3. 1962, 
majú dvoch synov, 
dve vnučky a dvoch vnukov.)

1. 
Jozef: „Pracoval som v ČSAD, keď mi 

môj  kolega  (manželkin  ujo)  povedal: 
mám peknú neterku, mohla by byť tvo
jou ženou. A tak aj bolo. 

Martuška  pochádzala  zo  Záhorskej 
Vsi, a  tak som pravidelne každú nedeľu 
chodieval na vohľady. Chodila do ľudo
vej školy umenia a hrala krásne na klaví
ri, tak sme si vždy spolu zaspievali,“ spo
mína  RSDr.  J.  Kollár. „Pár  týždňov  pred 
svadbou mi kolega zo žartu hovorí: už ju 

nemôžeš  nechať,  tie  tri  by  ma  zabili. 
Myslel  tým  tri  sestry,  jedna  z nich  bola 
manželkina mamička, ktoré bývali na tej 
istej  ulici.“ V čase,  keď  sa  sobášili,  mala 
Marta 19 a Jozef 24 rokov. 

Tento rok oslávia jantárovú svadbu – 
45. výročie.

2. 
Marta: Dôležitá je láska, vzájomná úc

ta a ohľaduplnosť. Manžel chodil na vyso

kú školu a vtedy som sa ja starala o rodi
nu.  Na  druhej  strane  vždy  varil,  tomuto 
koníčku  sa  venuje  dodnes  a dokonca  aj 
zavára. 

Jozef: Ochota pomôcť aj v dobrom, aj 
v zlom, hlavne teraz, keď zdravie pokriv
káva.

3. 
Vážiť si jeden druhého. Byť k sebe ohľa

duplný. Dnes mladí nevedia prekonávať 
psychické nároky, a preto sa manželstvá 
rozpadávajú. Tolerancia  a  vzájomná  dô
vera sú nevyhnutné.

MANŽELSTVO ako 
úžasný rozmer bytia

„Nikdy som netušil, že manželstvo môže byť takým úžasným rozmerom bytia. Vyrastal som v tradičnej rodine, rodi
čia sa majú radi už štyridsaťdva rokov, a preto som nikdy nepochyboval o tom, že je to správny model, ale prakticky som 
si to nevedel predstaviť. Nevedel som, že by bolo možné stretnúť ženu, s ktorou by som túžil spojiť svoj príbeh a založiť 
rodinu. Som šťastný, že teraz už to viem.“              Jan PotMěŠIl, herec a umělec

„Manželstvo naplnené porozumením môžu vytvoriť dvaja dobrí poslucháči.“ 
„Dobré manželstvo nie je možné bez uzdravujúcej moci odpustenia.“   DennIS RaIneY

„To najlepšie, čo môžete urobiť pre svoje deti, je milovať svojho manžela (svoju manželku).“  StePHen CoveY
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nájsť pár, ktorý spolu v dobrom aj 
v zlom prežíva už desaťročia krás
ne chvíle, nie je jednoduché. ešte 
náročnejšie bolo presvedčiť ich, 
aby o svojom vzťahu hovorili pre 
verejnosť. Redakcia takýchto zaľú
bených vypátrala a položila im na
sledujúce otázky. Pri hľadaní od
povedí sa nejednému z nich zales
kla slza v oku a srdiečko zachvelo.  
ach, tá láska nebeská...

Pri 40. výročí svadby, keď si vo svadobnej sieni MsÚ pripomenuli 
svadobný deň, s milovanými vnúčatami. 

Originálny darček od syna Jo
zefa. Jozef Kollár, st. dostal je
dinečný kalendár pre rok 2007 
so špeciálne vybranými foto
grafiami z rodinného archí
vu. V marci sa nehodilo nič 
iné ako svadobná fotogra
fia spred 45 rokov. 

Margita a Anton 
Mrázovci

(Zosobášili sa 18. 5. 1963, majú dvoch synov 
a dcéru. Radosť im robí päť vnúčat.)

1.
Margita: Hoci to je už naozaj dávno, 19. 5. 1956, teda 

pred 51 rokmi, obaja si  ten deň veľmi dobre pamätáme. 
Pršalo. Stretli  sme sa v XI. A triede JSŠ,  to bolo vtedajšie 
gymnázium.

anton: Mal som pred maturitou. Začínal sa akademický 
týždeň.  Bol  piatok  a  doma  sme  mali  k  obedu  palacinky.  
Potom trvalo celých 7 rokov, kým sme sa 18. 5. 1963 zo
sobášili.

2.
Margita:  Zodpovednosť,  toleranciu,  vytrvalosť,  opti

mizmus a aj zmysel pre humor. S tým sa nám podarilo pre
niesť sa i cez ťažké obdobie spoločného života.

anton: Svedomitosť, rozhľadenosť,  lásku k pravde, ale 
vyzdvihol by som najmä jej zmysel pre rodinu, ktorý si pri
niesla z rodičovského domu. Dodnes najkrajšie chvíle pre
žívame, keď sa zíde celá naša 13členná rodina: 2 synovia 
s manželkami, dcéra s manželom a päť vnúčat. 

3. 
anton: Zovšeobecniť sa ani nedá. Myslím si, že základ

ným predpokladom je, ak obaja partneri majú čo – až do 
mojej a tvojej smrti – naplniť. 

Margita: Nesmie chýbať vzájomná úcta, no samozrej
me  láska, ale  taká, akú spomína sv. Pavol v  liste Korinťa
nom: Láska  je  trpezlivá,  ... všetko znáša,  ... všetko vydrží. 
Mne sa osvedčila najmä trpezlivá láska. Nečakajme okam
žite na odozvu, na každú obeť a určite budeme odmenení 
stonásobne.

anton: Samozrejme treba rodinu popri kariére a ostat
ných záujmoch postaviť na čelo rebríčka svojich priorít. 

Foto: archív kollárovcov a Mrázovcov

PoĎakovanIe
Obom manželským párom ďakujeme za ochotu stať 
sa svetlým príkladom toho, že manželstvo človeka 
nezväzuje, ale dáva mu krídla k rozletu do nových di
menzií života. Prajeme im ešte veľa šťastných rokov 
v kruhu najbližších a radosti z vnúčat. 

Redakcia Mladučkí lekári v deň, keď si povedali svoje áno. 
Bol máj – lásky čas a písal sa rok 1963. 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Stranu pripravila luCIa vIDanová
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PUBLIcIStIKA

Princeznami, kráľmi, kovbojmi, ča-
rodejnicami a mnohými inými roz-
právkovými bytosťami boli v pia-
tok 2. 2. nabité priestory cVč. tí, 
ktorí počas polročných prázdnin 
nelenili a zavítali do cVečka, urči-
te neoľutovali.

Deti v maskách, rodičov i našich skve
lých tanečníkov privítala a celým progra
mom sprevádzala tetka Rózka. Na úvod 
programu svoje umenie predviedli deti 
z tanečnej rytmiky, ktoré svojím predsta
vením navodili pravú tanečnú atmosfé
ru.  Po  vystúpení  detí  z  klubu  Lienka 

a  muzikálového  štúdia  pokračoval  kar
neval prehliadkou masiek a veselou zá
bavou. V rámci oddychových minút si de
ti mohli zasúťažiť, vyhrať malú odmenu 
a  pozrieť  si  hiphopový  program  v  po
daní skupiny Life.

Počas celého karnevalu asistentky tet
ky  Rózky  pozorne  hodnotili  najlepšie 
tancujúce a najkrajšie masky.

text, foto: -cvečko-

tohtoročná zima je veru rozmarná. 
Jej vrtochov sa v sobotu 3. februá-
ra báli aj organizátori prvého kar-
nevalu na novučičkom klzisku. 
S napätím sledovali prevaľujúce sa 
ťažké mraky, ktoré ešte chvíľu pred 
otvorením viseli nad parkom.

S  úderom  šestnástej  hodiny  sa  však 
začali schádzať deti aj dospelí. Po nevy
hnutných  prípravách  masky  vhupli  do 
korčúľ a početní diváci sledovali ich krú
ženie na ľade. Biela plocha ožila pestrý
mi farbami. Prítomní mohli sledovať zlet 
bosoriek  i  stretnutie  čarodejníkov  rôz
nych kategórií s čertmi. Napriek chladné
mu počasiu vykvitla do krásy slnečnica, 
poletoval si tu ľahučký motýlik aj lienka 

so siedmimi bodkami. Nesmelo vykračo
vala  drobná  myšička.  Svoje  korčule  vy
skúšali  i  veselí  klauni,  kovboj,  kuchár. 
Štvorčlenná porota mala neľahkú úlohu. 
Vybrať tri najkrajšie masky spomedzi päť
desiatich! Nakoniec odmenili malého po
ľovníka,  pirátku  a  egyptského  faraóna.

Program pokračoval žrebovaním tom
boly. Do nej cenami prispeli viacerí ma
lackí podnikatelia i Mesto Malacky. Šťas
tena sa na niektorých hrajúcich usmiala 
i viackrát. Výhercovia si odnášali balíčky 
so sladkosťami, hrnčekmi, hračkami, po
tešili ich knihy i predmety pripomínajú
ce naše mesto.

A organizátori zase vedia, čo na ľado
vom karnevale o rok vylepšia.

KAtARíNA HABOVÁ

Vďaka teplej zime vstupujú do záverečnej fázy práce na projekte Obno
va a rekonštrukcia Zámockého parku v Malackách – II. a III. etapa – Časť 2  
podporené z JPD NUTS  II Bratislava Cieľ 2 v celkovej sume nákladov 31,2 
milióna Sk. Dodávateľská spoločnosť postupne opravuje obvodový múr od 
Sadovej ulice a od diaľnice. V poslednom období bol osadený drobný mobi
liár pri novovybudovaných chodníkoch. Rovnako sa pripravuje pôda pred 
zatrávnením, novými výsadbami, ktoré nahradia staré náletové dreviny.

                      text, foto: LUcIA VIdANOVÁ

 Karneval v CVeČku

Priam stvorené miesto na rozjímanie. Kaplnka, v ktorej voľakedy stála  
socha Panny Márie, dnes zíva prázdnotou. Po nájazde vandalov sa zatiaľ  
nikto neodvážil  jej funkciu obnoviť. Hádam teraz je ten vhodný čas. 

Pohľad z novej lavičky 
na najvzácnejší strom 
Zámockého parku.
„Pálfiho” dub (v pozadí), 
ktorý údajne rastie už 
päťsto rokov a veľa si pa
mätá. Nie je krásny? Ten 
môže energiu rozdávať. 

Viac ako storočná lipa  
v strede mesta pri mest
skom úrade hrdo ustála 
historické medzníky, 
ktoré viedli k zmenám 
jej okolia. Voľakedy stá
la na rázcestí smerom  
k židovskej štvrti a na 
ceste do Zámockého  
parku. Dnes už chorá  
a bútľavá, no „staren
ka”, stále sa držiaca ži
vota, vo svojej tôni strá
ži svojho nasledovníka. 
Malú lipku, ktorá by ča
som, tak ako to v kolo
behu života býva, moh
la nahradiť  jej miesto.

VŠIMLI SME SI

Rozprávkový svet hmýri farbami.

 Klzisko  plné záhad

 Ej, veselo bolo... 
... aj na 5. ročníku maškarného plesu 
divadla na hambálku,

ktorý sa pre uzatvorenú spoločnosť uskutočnil 3. februára v SD MCK. Dospelákom 
nechýbala  fantázia. Dokázali,  že sú skutoční herci a vedia si urobiť žartíky aj  sami  
zo seba. Spoznali by ste v medvedíkovi poslanca Ota Divinského? 

Foto: S. Osuský 
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Veľká Fatra patrí medzi najrozsiahlej-
šie  pohoria  Slovenska  so  žulovým  jad-
rom,  kde  sa  zachovalo  mnohotvárne 
a  málo  narušené  prírodné  prostredie. 
Tiahne sa cez územia okresov Ružombe-
rok, Martin, Turčianske Teplice a Banská 
Bystrica. Reliéf Veľkej Fatry je značne čle-
nitý. Vysoký hlavný hrebeň ostro kontras-
tuje s reliéfom chočského príkrovu s kra-
sovými javmi, jaskyňami, skalnými stena-
mi,  kaňonmi  a najstaršou  prírodnou  re-
zerváciou  Harmanecká  tisina  (1949. 
Najvyšším vrchom Veľkej Fatry je (tajnič
ka č. 1 s výškou 1592 m.

Malá Fatra sa  nachádza  v  severozá-
padnej časti Slovenska. Je ohraničená na 
východe  Turčianskou,  na  západe  Žilin-
skou kotlinou, na severe Kysuckými vrch-
mi a na juhu Žiarskym pohorím a Strážov-
skými  vrchmi.  Patrí  do  nižšej  hornatiny 
s výškami od 340 do 1709 m. Najvyšším 
vrchom  Malej  Fatry  je  1709  m  vysoký 
(tajnička č. 2. Jej zloženie sa vyznačuje 
vápencom a oblasťami dolomitu s krás-
nymi miestami, ako Vrátna dolina, Soko-

lie, Bobot, Rozsutec. Medzi skvosty patrí 
Šútovský vodopád a vodopád Padacia.

Slovenské rudohorie  je  oblasť  na 
strednom  Slovensku.  Na  severe  hraničí 
a Nízkymi Tatrami, Slovenským rajom, Hor-
nádskou kotlinou a Šarišskou vrchovinou. 
Na východe s Košickou kotlinou a na juhu 
so Slovenským krasom. Na západe ho od-
deľujú Veporské vrchy a Zvolenská kotli-
na. Najvyšším vrchom Rudohoria  je (taj
nička č. 3, ktorej vrchol dosahuje výšku 
1476  m.  Medzi  známe  vrchy  patria  ešte 
Kojšovská a Fabova hoľa. Na území Rudo-
horia sa nachádza chránená krajinná ob-
lasť Muránska planina s krásnymi jaskyn-
nými útvarmi, kaňonmi a priepasťami.

VODOROVNE 
A nedodržaný manželský sľub; potre-

ba kaderníčky; utrpenie B stred slova ne-
vrhaj; kód nevyhnutný na aktiváciu mo-
bilného telefónu; dusík; tlačová agentúra; 
značka  monočlánkov  C pokoj;  vidina; 
cesta po taliansky; sečná zbraň obrátene; 
umelecké alebo vojenské zoskupenie D 

koniec  po  anglicky;  tajnička č. 2;  druh 
slona E konská sila; zostatky po stromoch; 
umoria; výlučok ušných žliaz; z po rusky F 
ženské  meno;  bodavý  hmyz;  príslušník 
kmeňa Nomádov; poplatok štátu; otec G 
tajnička č. 3;  MPZ  Španielska;  zábavný 
podnik pre mladých. 

ZVISLE
1  nešikovný  človek  2  domáce  zviera 

patriace Eve 3 hnisavý zápal kože; remíza 
v šachu 4 Európska hospodárska rada; po-

nor do niečoho 5 staroegyptský boh Sln-
ka; ŠPZ Senice; časť slova nesej 6 spojka; 
kvetný prášok v 2. p.; latinská predložka 7 
označenie goniometrickej funkcie; spolu-
hlásky v slove kutanie; kyslík 8 prácene-
schopnosť; najdôležitejšia časť písomné-
ho  rozhodnutia  v  správnom  konaní  9 
oslovujeme v 3. osobe množného čísla 10 
tu máš!; mužské meno 11 iniciálky autora 
románov Tri sestry a Višňový sad; rímskych 
498; označenie intenzity vo fyzike 12 prvá 
spoluhláska  v  abecede;  ruská  rieka;  ŠPZ 

Dunajskej  Stredy  13  koncovka  ruských 
priezvisk; vlastní; olejnatá plodina 14 osa-
melá usadlosť; otec zriedkavo 15 címery; 
používaj zobák 16 tajnička č. 3 17 narušiť 
celistvosť pluhom obrátene.

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 9. DO 22. 2. 2007
Mrazené kurča, 1 kg za 59,00 Sk • Tchibo 
Family, mletá vákuovaná káva, 250 g za 
44,90 Sk • Jar 2-balenie, 2x1 l za 99,90 Sk

MH 07 B1

OPRAVUJEM CHLADNIČKy
A MRAZNIČKy, 
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod ��3
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 0� 12
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Ak nám do 20. februára pošlete správne 
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe-
ným kupónom, budete mať šancu získať 
knihu od Karola Virsíka Odchádzam s Hip-
pokratom.

KUPÓN

3

Spomedzi  čitateľov,  ktorí  nám  po-
slali správne vylúštenie tajničky – 1. Vy
soká, 2. Čertov kopec, 3. Záruby  – 
sme vyžrebovali Štefana Bartalského 
z Mierového nám. 12 z Malaciek, ktorý 
vyhráva dve vstupenky na fašiangovú 
zábavu na Kamennom mlyne. 
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KRíŽOVKA

NÁŠ TIP NA NÁKUP
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• Predám PC Pentium 400 Hrz, HDD 8 G, 
64 RAM, sieťová karta, CD Room, monitor, 
farebná  tlačiareň  HP  820  C, Win  98,  jed. 
účtovníctvo. Cena 3 500 Sk. 

Kontakt: 0905/38 92 68
• Absolventka VŠ doučí AJ, NJ, matemati-
ku, chémiu 100 Sk/h, Malacky + hľadám 
brigádu v MA. Kontakt: 0908/37 33 05.
• Opravy a úpravy odevov, expresne rých-
lo. Kontakt: 0903/40 95 47, 0908/32 01 69
• Opravujem a úpravujem odevy – expres-
ne rýchlo. 

Kontakt: 0903/40 95 47, 0908/32 01 69
• Predám  kočík  4-kombinaciu  BabySmile 
Kid  vo  výbornom  stave,  záruka  do 
08/2007. Cena 5 000 Sk  (pripadne doho-
dou). Farba modrožltá. V prípade záujmu 
ma kontaktujte na 0902/69 64 56 alebo 
sibir@chello.sk. Fotky zašlem na vyžiada-
nie e-mailom. Som z MA.
• Predám  elektrickú kosačku, takmer no-
vú. Kontakt: 0903/87 01 16. 

Anketári, pozor! Spoločnosť pre prieskum trhu, médií   
a  verejnej  mienky  MEDIAN SK 
hľadá externých spolupracovníkov

SKúSENÝCH ANKETÁROV 
ČI ZAČIATOČNíKOV
(záujemcov o anketársku činnosť). 

Kontakt: 
Bradlianska 3, 811 03 Bratislava, 
02/54 43 55 39, anketari@mediansk.sk

Televízia a časopisy nás často za
hŕňajú súťažami krásy a všakovaký
mi radami, ako si získať a udržať 
krásu. A nielen okolo krásy sa krútili 
témy rozhovoru na stretnutí dievčat 
8. a 9. ročníkov ZŠ s Miss SR 2006 
Magdalénou Šebestovou. Kráľovná 
krásy prijala pozvanie do CVeČka 
25. januára. 

Mladá  sympatická  slečna  si  dievčatá 
získala svojou prirodzenosťou a otvore-
nosťou. V rozhovoroch zdôraznila, že  te-
lesná  krása  by  sa  mala  prelínať  s  inteli-

genciou a krásou osobnosti. Odpovedala 
na  všetky  zvedavé  otázky  týkajúce  sa 
väčšinou jej skúseností so svetom mode-
lingu. Úradujúca Miss sa dotkla aj chúlos-
tivých  tém,  ako  sú  bulímia  a  anorexia, 
s ktorými sa často mladé dievčatá streta-
jú. Na túto tému sa z odborného hľadiska 
vyjadrila i MUDr. M. Šrámková z Okresnej 
pedagogicko-psychologickej  poradne 
v Malackách. Obidve sa zhodli na tom, že 
tieto choroby prichádzajú nepozorovane 
pod  zásterkou „zdravia“  a „štíhlosti“.  Nič 
netreba preháňať, zanedbávať či prehlia-
dať.                  Text, foto: cvc 

Po besede, ktorá sa konala v príjemnej neformálnej atmosfére, sa uskutočnila autogra-
miáda. Magdaléna sľúbila, že sa do CVeČka ešte vráti.

 Miss SR v CVeČku

DROBNÁ INZERCIA
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F6Nahlasovanie ošípaných
Mesto Malacky na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej 
správy Senec, ako orgánu veterinárnej správy, podľa zákona o veterinárnej 
starostlivosti informuje občanov mesta o postupe nahlasovania ošípaných, 
ktoré sa zabíjajú pre súkromnú domácu spotrebu a odbere vzoriek na moni
torovanie pôvodcu zoonózy Trichinella a o ich následnom zbere. 

Podmienkou každej domácej zabíjačky je, že všetky získané produkty nesmú byť 
uvedené na trh, ale sú určené výlučne pre vlastné zásobovanie domácnosti chova-
teľa. Chovateľ, vlastník, ktorý chce vykonať domácu zabíjačku,  je povinný túto sku-
točnosť nahlásiť najmenej jeden pracovný deň vopred v čase od 7.00 do 15.30 h pí-
somne na:

Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senec, Svätoplukova 50, 903 01 
Senec, telefonicky: 02/4592 6212, faxom: 02/4592 6211, e-mailom: rvssco@svssr.sk, 
na MsÚ v Malackách v klientskej kancelárii pri priehradke životného prostredia osob-
ne alebo telefonicky na t. č.: 796 61 46 od 8.00 do 14.00 h. 

Pri nahlásení uvediete tieto údaje: presnú a úplnú adresu ohlasovateľa (meno, 
ulica, číslo, obec), u ktorého sa vykoná domáca zabíjačka, okres, dátum plánovanej 
domácej zabíjačky, telefónne číslo ohlasovateľa. Občan si môže v klientskej kancelárii 
vyzdvihnúť tlačivo:

Sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie vzorky ošípanej, zabitej v rámci do-
mácej zabíjačky na Trichinella a postup pri odbere vzoriek na monitorovanie pôvodcu 
zoonózy Trichinella. 

OŽP Msú

Spoločnosť Prvá Doručovacia, a. s. 
hľadá KOORDINÁTOROV adresnej 
distribúcie pre pobočku Bratislava. 
Email: info@prvadorucovacia.sk.

Máte problémové 
dieťa? 

Fórum  osamelých  matiek  pozýva  ro-
dičov  s  problematickou  výchovou  detí  
na konzultáciu s lekárkou v budove MsÚ 
č. d. 105 od 13.00 do 17.00 h, a to vždy v pr-
vý štvrtok v mesiaci. Príďte priamo alebo 
sa objednajte na tel. č.: 0903 314 132, príp. 
e-mail: osamelematky@osamelematky.sk
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Pani Katarína Štuko-
vá, rod. Húščavová, 
z Jakubova sa 19. feb
ruára v zdraví dožíva 
krásneho  životného 
jubilea 85 rokov.

alebo

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

Hlavne, že chléb nechýba
Píšem  príbjeh,  kerí  sa  udál  pred  73 

rok ma. Moja matka robili u sedláku rúz
ne  roboty  –  najvjec  na  poli.  Kedže  sme 
bili ešče dzeci, brávai si nás do pola. Sed
lákom  sa  to  moc  nelúbilo.  Vječinu  nás 
teda  moseli  nechávat  doma  odkáza
ných samích na sebja. Bili sme štyré. Pro 
mňa uvarili z makovic čaj a ked sem šklé
bila, to mi strčili, aby mňa utíšili. Čaj biu 
suadký. Lúbio sa mi to. Cuckaua sem ho, 
pokad sem to nevipiua. Ked sa večer vrá
cili z pola, byla sem až po chrbet zane
švarená. Oči prevrácené a spala sem dva 
dni jak zabitá. V tých časech byua velká 
bída. Sedláci mieli plný dvúr hydiny – ko
ne, krávy – nevjedzeli, co je hlad. V peci 
pékli aj pjet pecňú chleba, nekedy sa sta
lo,  že  ztvrdel,  namočili  ho  a  dávali  hu
sám.  Maminku  za  take  plytváni  srdce 
bolelo. Pred očama mieli štyri hladné kr
ky. Prosili gazdinú, aby im z teho tvrdého 
chleba daua, že to v poli odrobia. Ja to 
dám zest mojim vyhladovanym dzetom. 
Matku to dojalo k slzám. Povídali, bodaj 
by sa vám zduli a pokapali. O tri dni sme 
sa dozvjedzeli, že šecky skapali. Život na
šej mnohočlennej rodziny bil nadále zlo
žitý a čažký. Včil mám 76 rokú a celý ži
vot  sem  žiua  v  skromnosci.  Tak  sem  sa 
dobre  nemjela  jak  včil  na  staré  kolená. 
Až na tý bolesci noh, chrbta a iné choro
by.  Len  aby  nebyo  horší.  A  hlavne,  že 
chléb nechýba.

cEcíLIA HUdÁKOVÁ, 
rod. Pullmanová

cecíliu Hudákovú  odmeníme  reklam-
nými predmetmi mesta.
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PíSANé NAŠÚ REčÚ BLAHOŽELANIE

Gabriela Smáková a Roman 
Kratochvíl

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Od februára 2007:
80 – Rudolf Blecha; Anna Mi
chalcová;  Anton  Orešanský; 

Rozália Tomeková; 85 – Anna Polláko
vá; Štefan Vician; 90 – František Becáni; 
93 – Irena Malá; 94 – Mária Kuklovská; 
97 – Helena Radičová

POVEDALI SI ÁNO:

Od 22. 1. do 5. 2. 2007:
Ervín Janečka, 1944, Malacky; 

Anna Jankovýchová, 1914, Jablonové; 
Otília Kuklovská, 1937, Malacky; Miro-
slav Benca, 1964,  Zohor; Ján Burcl, 
1943,  Kostolište; Michal dobiš, 1917, 
Veľké Leváre; Jozef Puss, 1910, Malac
ky; dušan tomáš, 1940, Malacky; Hele-
na tellárová, 1938, Veľké Leváre; Jaro-
slav Baláž, 1951, Veľké Leváre; Jarmila 
Školeková, 1936, Plavecké Podhradie; 
Veronika Jastrábková, 1923, Malacky; 
Jozefína Bučeková, 1919, Malacky; Ire-
na Salayová, 1936, Vysoká pri Morave

ANNAMÁRIA HORVÁtHOVÁ, 
matrikárka

†

SPOLOčENSKÁ KRONIKA

drahá mama a starenka!
K tomuto krásnemu výročiu ti úprim
ne  blahoželáme  a  do  ďalších  rokov 
života želáme pevné zdravie, spokoj
nosť, veľa radosti,  lásky a porozume
nia v kruhu tvojich najbližších. 
Prajeme ti, aby si v úspešnom lúštení 
osemsmeroviek pokračovala ešte as
poň do sto rokov. 
Nech nás tvoj láskavý úsmev a neoce
niteľné rady do života sprevádzajú čo 
najdlhšie!

dcéra Mirka s manželom Mariánom, 
vnuci Samko s Jankou a tomáš 

so Soňou, pravnučky Eminka a Bianka

13. februára uplynu
lo  10  rokov,  čo  nás 
navždy  opustil  náš 
otec a dedo 

IVAN HORíNEK

Odišiel si na cestu, kde chodí každý sám, 
len dvere spomienok si nechal 

otvorené nám. 
Kyticu na hrob ti môžeme dať, 
chvíľu postáť a ticho spomínať. 

Kto  ste  ho  poznali,  venujte  mu  tichú 
spomienku.

S láskou spomínajú manželka 
a dcéra dana s rodinou

SPOMIENKY

1. februára uplynulo 
5  rokov,  čo  nás  na
vždy  opustil  drahý 
otec, dedko 

MIcHAL SIVÁK. 
S  láskou  spomína
me.  Kto  ste  ho  po

znali, venujte mu tichú spomienku.

Naše mesto sa nám mení pred oča-
mi. Stáva sa modernejším, kultúr-
nejším, vyspelejším. Slová ako tiché, 
útulnejšie a bezpečnejšie sa už ťaž-
šie predierajú na papier. Pamätníci 
neznevažujú tento trend, no skĺbe-
nie všetkých týchto pojmov na rov-
nakú úroveň dôležitosti považujú 
za rozumné a potrebné. touto úva-
hou by som chcel prispieť k náprave 
jedného omylu mestských kroniká-
rov. V kalendári mesta Malacky v ro-
ku 2006 medzi trinástimi peknými 
obrázkami zo starých Malaciek mô-
žeme vidieť i fotografiu labutieho 
jazierka z r. 1902 v Zámockom par-
ku. Bolo však naozaj tam?

Labutie jazierko
Kto Zámocký park pozná, iste si ani ne

vie predstaviť, kde by ten náš gróf to  ja
zierko vybudoval a ako by ho napájal te
čúcou  vodou.  Celý  park  je  situovaný  na 
vyvýšenine a v dolnej časti  tečúci potok 
bol mlynským náhonom na Himrov mlyn 
–  teda  tam  to  nebolo.  Na  druhej  strane 
(dnešné škvarové ihrisko a zdravotné stre
disko)  bolo  panské  záhradníctvo  s  pro
dukciou kvetov a zeleniny pre grófsku ro
dinu.  Malá  fontána  na  lúke  pri  kaštieli, 
umiestnená  v  70  cm  hlbokom  betóno
vom bazéniku, bola napájaná zo zámoc
kej studne  veže tak, aby bol v kaštieli za
bezpečený tlak pitnej vody. Ani v záhrade, 
ani vo fontáne labute miesto nemali. Do
statok  sústredených  dôkazov  nás  však 
uisťuje,  že  pôvodné  jazierko  a  neskorší 
Jursov rybníček  je  jedna a tá  istá vodná 
plocha.

Do r. 1918 žil v kaštieli gróf Mikuláš XIII. 
Pálfi a labutie jazierko udržiaval vo výbor
nom  stave. V  tomto  je  fotografia  z  roku 
1902 pravdivá. Na jazierku žila labutia ro
dinka a pod hladinou krásne farebné  ja
ponské  kapry.  Bolo  súčasťou  majetku 
grófa, ale mimo areálu Zámockého parku. 
Jazierko sa nachádzalo pri železničnej tra
ti asi 150 m vzdialené od hlavnej brány.

Založenie 
Jursovho rybníčka
Po vzniku 1. ČSR a odchode zámocké

ho  panstva  sa  tieto  majetky  dostali  do 
správy  františkánskeho  rádu. Pretože  ja
zierko bolo na voľnom priestranstve, a te
da jeho živé tvory ohrozené, zrejme zača
lo chátrať. Časom sa zmenilo na nezaují
mavú  mokraď.  Až  o  ďalších  20  rokov,  v 
roku 1938 rodák z Malaciek pán Jozef Jur
sa, ktorý robil staviteľa v Prahe, kúpil po 
návrate  z  Protektorátu  od  františkánov 
stavebný pozemok  i s  touto preliačinou. 
Na brehu vybudoval menší rodinný dom 
a  postupne  upravil  i  bývalé  jazierko  na 
rybník, ktorý si už mnohí Malačania pa
mätajú. 

Dodatočne  sa  domček  v  rukách  od
borníka premenil na peknú vilku. V  ryb
níčku majiteľ choval kapry  tiež pre pote
šenie okoloidúcich. Celý areál (dom, ovoc
ná záhrada  i  rybník) si  tak zachoval výs
tavný charakter. Ako deti  idúce zo školy 
sme rybám hádzali kúsky z desiatej a sle
dovali sme špľachot húfov rýb bojujúcich 
o  potravu.  Manželia  Jursovci  majú  päť 
dcér, z toho štyri žijú v Malackách. Pre úpl
nosť spomeniem ich mená: Vlasta Šujano
vá, Mária Cigáňová, Emília Ábelová a Stan
ka Balážová. Rodičia im o labuťom jazier
ku  často  rozprávali.  Ich  rodinný  dom  s 
rybníčkom vidno na fotografii. Tento pa
mäť  oživujúci  obrázok  nám  pripomína 
dnes už zrušené objekty vrátane obytné
ho činžiaku na Jesenského ulici. Všetko to 
však  ustúpilo  budúcemu  nadjazdu  nad 
železnicou a nadchodu pre chodcov. 

Zo spomienok Fany dobrovodskej
Pekne sa o minulosti územia pred zá

mockou bránou vyjadruje dnes už 95roč
ná Fany Dobrovodská: „Od mladosti som 
žila v  rodine JUDr. Prenoszila, grófskeho 
advokáta. Bývali sme v druhom dome od 
zámockej brány a prvý dom tam stojí ešte 
dnes. Neskôr medzi nimi vybudoval vilku 
lekárnik Fridrich. Na druhej strane cesty, 
lemovanej  stĺpikmi  v  grófskych  farbách 
(bledomodrožltá), bol pred našimi okna
mi detský domov a labutie jazierko. Ohra
dené nízkym ozdobným plotom v strede 
s  domčekom,  kde  bývali  labute,  pútalo 
pozornosť okoloidúcich. Do  jazierka pri
tekala voda popod cestu z potoka – mlyn
ského náhona. Odtok bol upravený pre
pážkou  do  dolného  potoka.  V  jazierku 
plávalo množstvo veľkých červených rýb. 
Na brehu bola lavička na posedenie a bo
lo  nemysliteľné,  aby  toto  pekné  miesto 
niekto  poškodil.  Až  neskôr  po  odchode 
panstva jazierko spustlo a dlho čakalo na 
svoje oživenie. Živú vodu do neho pustil 
až  pán  Jursa  kúpou  a  úpravou  okolia.”   
Toľko pamätníčka. 

Pani Ábelová dodnes uchováva čestné 
uznanie za zveľadenie Malaciek, ktoré jej 
otec obdržal za renováciu rybníčka.

Na záver sa núka ešte úvaha, že aj keby 
nadjazd neexistoval, rybníček by asi i tak 
neprežil, pretože bol závislý od potokov 
pretekajúcich mestom. Tieto toky udržia
vali mlynári štyroch mlynov a táto oddele
ná časť sa s Malinou spájala až na Jaku
bovských rybníkoch. Zánikom mlynov za
nikli i vodné toky, a tak i prípadný požiar 
dnes hasíme pitnou vodou. Za vodný tok 
v potrubí pod Malackami dnes nik diplom 
nedostane. Nostalgia? Aj pri nutnej mo
dernizácii mesta má svoje opodstatnenie.

MILAN dOBROVOdSKý, foto: archív

Počas celého uplynulého roka sa 
konala na vlnách Slovenského roz-
hlasu spevácka súťaž Neznámi. Jej 
úlohou bolo objaviť nádejné talen-
ty. V každom kole súťažili traja spe-
váci, z ktorých jeden s najmenším 
počtom hlasov vypadol a dvaja po-
stúpili do ďalšieho vyraďovacieho 
kola. Finalistom sa stal ten, ktorý 
v priebehu troch kôl nevypadol. 
Hlasovalo sa formou sms správ od 
poslucháčov.

V nedeľu 28. 1. sa v nahrávacom štú
diu č. 5 v Slovenskom rozhlase v Bratisla
ve zišli 12 finalisti, ktorí tu pred obecen
stvom a porotou zaspievali jednu pieseň 
a odznela počas vyraďovacích kôl. Medzi 

6  porotcami  boli  napr.  aj  Kamil  Peteraj 
alebo Peter Lipa. Do tohto finále sa pre
bojovala aj Malačianka Katarína Danihe
lová (Margareth – na fotografii), ktorá si 
vyžrebovala poradové číslo 8 a zaspieva
la pesničku od Lindy Ronstadt Blue bay 
you. 

Víťaz však mohol byť len jeden a stala 
sa ním Anka Repková. Interpretka sa už 
presadila  aj  na  doskách  Novej  scény  v 
muzikáli Hair – Vlasy a vyšiel jej aj sólový 
spevácky album. Takže je namieste otáz
ka:  Bola  to  príležitosť  iba  pre „Nezná
mych”?

A známa „neznáma” v každom prípa
de ďakuje všetkým za podporu – hlaso
vanie cez web alebo sms.

     text, foto: S. OSUSKý

Z HIStÓRIE

Odviate
časom

•  Redakcia  touto  cestou  ďakuje  Mila-
novi dobrovodskému  za  to,  že  za
chytil svoje spomienky aj svojich zná
mych  na  papieri  a  podelil  sa  s  nimi   
s  čitateľmi Malackého  hlasu. Ak sú aj 
medzi  vami  pamätníci,  ktorí  pomôžu 
starším  oprášiť  si  zážitky  z  minulosti 
a mladým poodhaliť zaujímavosti z nie
kdajšieho života v meste, ohláste sa. 
Tešíme sa na vaše príspevky.           -mh-    

POĎAKOVANIA

Medzi „neznámymi” 
aj Malačianka

• Na jar roku 200� zomrelo na akútnu 
leukémiu jedno z detí v mojom obvo
de. Táto udalosť bola bolestná pre ro
dinu, ako i pre mňa. Slovenské bulvár
ne médiá vzápätí priniesli množstvo 
poloprávd a ničím nepodložených 
„dôkazov“ o mojej údajnej odbornej 
nespôsobilosti. Dnes je už k dispozícii 
súdnoznalecký posudok, ktorý nezis
til pochybenie v mojom lekárskom 
postupe. Chcem sa aj touto cestou po
ďakovať za podporu a dôveru všet
kým, ktorí ma v ťažkých chvíľach po
držali a verili mi. 

MUdr. MARIANNA MARŠÁLKOVÁ, 
detská lekárka Oslaďte si život s HVIEZdOU!
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cUKRÁREň HVIEZdA 
Ul. �. mája 87, 90� 0� Malacky
Otvorené denne od 9.00 do �9.30 h. 
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ŠPORT

Zápolenie 
medzi 
povrazmi

V poslednú januárovú sobotu sa 
v Komárne uskutočnilo 1. kolo Slo-
venskej ligy boxu skupiny Západ. 
Zúčastnilo sa 44 boxerov z 10 od-
dielov. Jedným z nich bol aj Boxing 
club RtJ Malacky s tromi borcami - 
v hmotnostnej kategórii do 57 kg 
kadeti dávid Klíma a Igor Bakan. 
Ako senior do 71 kg mal do ringu 
nastúpiť Adrián Petrík. V tejto kate-
górii sa, žiaľ, súper pre Adriána ne-
našiel.
 

Proti  Dávidovi  Klímovi  do  ringu  na
stúpil domáci borec Rostáš, ktorý od za
čiatku vypracovával nátlak a pokúšal sa 
skracovať vzdialenosť. Dávid bojoval sí
ce z ústupu, no súpera zasahoval svojimi 
dlhými rukami a snažil sa držať si potreb
ný odstup. Prvé dve kolá boli veľmi vy
rovnané a v  treťom prechádzal náš bo
rec častejšie do útokov, kde súpera nie
koľkokrát zasiahol presným dvojúderom. 
Možno aj tým presvedčil rozhodcov, kto
rí sa na jeho stranu priklonili pri vyhláse
ní výsledku. Dávid zvíťazil v pomere 2:1 
na body.

 V tej istej váhovej a vekovej kategórii 
sa predviedol aj Igor Bakan, proti ktoré
mu do ringu vstúpil takisto domáci bo
xer  Šarközi.  Igor  je  skúsený  boxer,  no 
v tomto stretnutí mu chýbalo potrebné 
odhodlanie a rýchlosť. Tiež boxoval z ú
stupu, čo je veľká škoda, pretože súpera 
v  prvom  kole  niekoľkokrát  tvrdo  zasia
hol pravým direktom. Ak by  tak pokra
čoval, mohol stretnutie bez problémov 
ukončiť predčasne. V záverečnom kole si 
súpera neudržal a púšťal  sa do zbytoč
ných výmen. Bodoví rozhodcovia sa pri
klonili na stranu domáceho borca a Igor 
prehral na body. V minulom roku obaja 
borci  získali  tituly  majstrov  Slovenska 
v kategórii starších žiakov a stali sa fina
listami na M SR kadetov. Spolu s Jurajom 
Kimličkom, Dávidom Riškom a Domini
kou Mislovičovou získali borci BC RTJ Ma
lacky: 5 x 1. miesto, 12 x 2. miesto a 7 x 3. 
miesto na rôznych domácich i zahranič
ných turnajoch.

Poďakovanie patrí  fanúšikom, spon
zorom a širokej verejnosti. 

JÁN BRANdEJS, II. tréner

Na Gymnázium sv. Františka Assiského zavíta-
la ďalšia významná návšteva. 29. januára pri-
šiel medzi učiteľov a študentov cirkevný histo-
rik dr. Jozef Haľko. témou jeho prednášky 
v spoločenskej miestnosti gymnázia, za účasti 
vdp. dekana Michala Pokopca, kaplánov Pavla 
tomeka a Ladislava dobrého, boli stredoveké 
križiacke výpravy. 

Haľko poznamenal, že jeho prvoradou snahou 
nie je ospravedlniť všetko, čo sa odohralo počas 
križiackych výprav, ale skôr vysvetliť opodstatne
nie  výprav.  Popri  chronologickom  prehľade 
a stručnej charakteristike jednotlivých výprav sa 
podrobnejšie  venoval  najmä  príčinám,  ktoré 
viedli k zvolaniu prvej a ďalších výprav. Motivá
cia, ktorá viedla k zvolaniu prvej, bola podľa ne
ho  prijateľná.  Príčinou  bola  rozpínavosť  mosli
mov a následné obmedzenie prístupu kresťanov 
ku  Kristovmu  hrobu,  ale  tiež  požiadavka  o  po
moc z obavy pred útokmi Turkov, adresovaná pá
pežovi predstaviteľmi Byzantskej ríše. 

Haľko  pokračoval  vysvetľovaním  motivácie 
jednotlivých  spoločenských  vrstiev  na  križiac
kych  výpravách.  Okrem  náboženských  cieľov  to 
bola aj vidina materiálnych ziskov. Výprav sa zú
častnili aj ľudia, ktorí celé hnutie zdiskreditovali, 
výpravy boli sprevádzané násilnosťami a dranco
vaním v miestach, cez ktoré križiaci prechádzali. 
Tieto  skutočnosti,  ako  povedal  Haľko,  treba  ľu
tovať.  Križiacke  výpravy  v  konečnom  dôsledku 
nedosiahli svoj cieľ, Turci však ďalej postupovali 
na západ, až sa neskôr dostali do blízkosti dneš
ného Slovenska. 

Po prednáške nasledovala krátka beseda o is
lame v súčasnosti. Ako cestu do budúcnosti vidí 
Haľko  vedenie  dialógu  s  konštruktívnymi  pred
staviteľmi  moslimov.  Stretnutie  ukončil  výzvou 
modliť  sa  za  to,  aby  sme  dokázali  komunikovať  
aj  s  tými,  s  ktorými  nám  komunikácia  pripadá  
nemožná.

MARtIN MAcEJKA
Foto: Barbora Bilková

Komisia školstva a sociálnych ve-
cí pri mestskom zastupiteľstve 
touto cestou vyzýva telovýchov-
né jednoty a športové kluby o za-
slanie návrhov nominácií špor-
tovcov a športových kolektívov 
pre 2. ročník podujatia s názvom 
Najlepší športovec a športový  
kolektív mesta Malacky za rok 
2006. Z uvedených nominácií čle-
novia komisie spolu so zástup-
cami mesta vyberú najlepších 
športovcov a  športové  kolektívy. 

Jednotlivcov  budú  vyberať  z  dvoch 
kategórií  –  mládež  a  dospelí.  Z  každej 
kategórie komisia vyberie päť naj špor
tovcov  bez  rozdielu  veku  a  pohlavia. 
Rovnako  bude  postupovať  pri  určení 
troch najúspešnejších športových kolek
tívov mesta. Návrhy nominácií je potreb
né  zdôvodniť.  Rozhodujúcim  kritériom 
pri  výbere  bude  úspešnosť  nominova
ných v súťažiach, na športových poduja
tiach, turnajoch s dôrazom na reprezen
táciu Malaciek. 

Jednotlivé nominácie môžete posie
lať  poštou  na  adresu  Mestského  úradu 
(Radlinského  2751/1,  901  01  Malacky) 
tajomníčke komisie Marii Jurdákovej, na 
emailovú  adresu  jurdakova@malacky.
sk alebo jej osobne priniesť do klientskej 
kancelárie do 28. februára. Slávnostný 
galavečer sa uskutoční na sklonku me
siaca marec alebo začiatkom apríla. Bu
dete o ňom včas informovaní. 

FRANtIŠEK HLAVAtý, foto: S. Osuský 

O križiackych výpravách 
na františkánskom gymnáziu

Boxing club RtJ Malacky prosí svo-
jich fanúšikov, sponzorov, firmy  
o poskytnutie 2 % z daní z príjmov 
fyzických (právnických) osôb, prí-
padne sponzorského daru pre klub.
 

Tlačivá  sa  nachádzajú 
priamo  v  priesto

roch  BC  RTJ  (Ul. 
1. mája 108, Ma

lacky). Pri poskyt
nutí sponzorského 

daru  nás  kontaktujte 
osobne  v  BC  RTJ  alebo  na  

emailovej  adrese  bcrtj@gmail.com, 
aby sme vám dali všetky potrebné in
formácie. 

Údaje potrebné k vyplneniu tlačív na 
darovanie 2 %:
Obchodné meno alebo názov:
Boxing club – Robotnícka 
telovýchovná jednota
Sídlo: 
Ul. 1. mája 108, 901 01 Malacky, 
Slovenská republika
Právna forma: 
Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):
36065048

Malacký hlas podporí 
športovcov anketou so súťažou
Rovnako ako uplynulý rok sa do súťaže zapojí  aj  naša redakcia. 
V Malackom hlase č. 5/2007 a č. 6/2007 budú uverejnené hlasovacie an-
ketové lístky. 
Čitatelia budú môcť hlasovať o najobľúbenejšieho športovca a športový kolektív 
mesta. A to nie je všetko. Vybraní z vás, ktorí sa do súťaže zapoja, vyhrajú hodnot
né ceny. Tak neváhajte a posielajte svoje hlasy vašim favoritom.                     -mh-

Do konca februára nominujte
NAJ ŠPORTOVCA A KOLEKTÍV 
mesta Malacky za rok 2006

Prednášky sa konali v Centre podpor
ných sociálnych aktivít Svitania na Ul. 1. 
mája v Malackách. Účastníci sa oboznámi
li s platnou právnou legislatívou v týchto 
oblastiach a s najnovšími trendmi na Slo
vensku i v zahraničí. Účelom bolo dozve
dieť sa, ako pracujú a bývajú ľudia s men
tálnym postihnutím v  iných mestách na 

Slovensku, a  poučiť  sa  z  ich  skúseností. 
V budúcnosti chce malacké OZ Svita

nie podporovať najmä oblasť chráneného 
bývania. Veď poskytnúť ľuďom s mentál
nym  postihnutím  bývanie  znamená  pri
blížiť sa k „normálnemu“ životu. Predsta
vuje  kontinuitu  prostredia  a  bývania, 
v akej vyrastali. Prvým krokom k zlepše

niu  aktuálneho  stavu  sú  aj  spomínané 
stretnutia.  Ich  účastníci  na  nich  vyjadrili 
konkrétne potreby a predstavy, a  tak sa 
začali  podieľať  na  vytváraní  podmienok 
pre  budúce  chránené  bývanie  v  Malac
kách. 

Ing. IVEtA HLAVENKOVÁ, cSc., 
OZ Svitanie Malacky

Česko
slovenská 
hádzaná 
v Maline

Prvá februárová sobota v  malackej 
športovej hale patrila mladým há-
dzanárom. Organizátorom v čele 
s trénerom dorasteneckého druž-
stva ľudovítom Oslejom sa podari-
lo pripraviť turnaj dorastencov 
v hádzanej na výbornej česko-slo-
venskej úrovni. 

Okrem domáceho Strojára, ktorému 
postup  do  celoslovenského  finále  do
rasteneckej  ligy unikol  len o vlások,  sa 
predstavili na palubovke výborné druž
stvá z ČR, v ktorých sa objavili i niektorí 
reprezentanti  mládežníckych  kategórií 
ČR. 

Výborne  obsadené  podujatie   sa  
u skutočnilo  i  vďaka  sponzorom,  pp.  P. 
Stachovičovi, P. Perneckému, J. Sedláko
vi, V. Eckerovi,  Ing. M. Malatovi,  Ing. D. 
Jančimu, P. Poláčkovi a Ing. J. Pagáčovi.

O bezproblémový priebeh turnaja sa 
postarala  i  rozhodcovská  trojica  M.  Si
vák, V. Hasoň a A. Pašteka. 

Mladí  Malačania  podali  proti  zdat
ným  súperom  dobré  výkony  a  aj  na
priek štvrtému miestu v turnaji potvrdili 
svoju dobrú pripravenosť na jarnú časť 
súťaží.

Hralo sa systémom každý s každým. 
V  turnajovej  tabuľke  napokon  prven
stvo  patrilo  Tatranu  Brno  –  Bohunice, 
ktorý  vyhral  nad Třeboňou  24:22,  nad 
Novým Veselím 23:12 a nad Malackami 
17:13.  Druhé  miesto  patrilo  družstvu  
Jiskra – há zená Třeboň za víťazstva nad 
Novým Veselím 25:21 a nad Malackami 
15:13. Tretí skončili po víťazstve nad do
mácim  celkom  20:19  hráči  zo  Sokola 
Nové Veselí.  

Všetky  družstvá  si  okrem  diplomov 
odnášali domov pekné športové pohá
re.  Organizátori  vyhlásili  i  najlepších 
jednotlivcov na turnaji. Najlepším bran
károm bol Jozef Brcháň z Třebone, naj
lepším hráčom Ján Hubáček z Brna a ce
nu pre najlepšieho strelca si za 16 gólov 
privlastnil malacký hráč Ivan Oslej.

Turnaj  mal  nielen  vysokú  športovú 
úroveň,  ale  aj  spoločenskú,  o  ktorú  sa 
zaslúžili prítomní hráči, tréneri, rozhod
covia i funkcionári.

ANtON PAŠtEKA

Vzdelávanie v OZ Svitanie
Vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodičov patrí medzi prioritné úlohy OZ Svitanie – Združenie na pomoc 
ľuďom s mentálnym postihnutím v Malackách. Od mája 2006 do januára 2007 absolvovalo niekoľko desiatok účastní-
kov cyklus prednášok na témy zamestnávanie, bývanie a sebaobhajovanie ľudí s mentálnym postihnutím, a to pod ve-
dením lektorov Republikovej centrály Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

V koho rukách sa tento rok zalesknú víťazné trofeje? Dozvieme sa už o pár mesiacov.
Foto: S. Osuský
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