VYDÁVA MESTO MALACKY PRE SVOJICH OBČANOV

ROČNÍK 11.

MIROSLAV JUZA

Záchrana
prišla
na traktore

„Dvadsiateho štvrtého januára som
sa vracal zo Svätého Jura do Malaciek
cez Babu. Po prvý raz v živote som oľutoval, že som sa pustil autom cez Babu,
taká bola zlá cesta. Po návrate ma čakala ďalšia nepríjemná správa. V dôsledku výpadku elektrickej energie nepracovala čerpacia stanica Vajár za cementárňou v Rohožníku a bola odstavená studňa HR3. Pracujem vo vodárňach 35 rokov. No takúto situáciu
a najmä ohrozenie obyvateľstva, ktoré
nasledovalo, som ešte nezažil,“ hovorí
Milan Ščasný, vedúci výrobno-prevádzkového strediska Malacky Západoslovenských vodární a kanalizácií.

Dobrá správa pre Malacky, dobrá
správa pre svet: Malačania sa vedia zabávať! Kúzelníkom, ktorý dokázal premeniť zachmúrené tváre
na usmiate a zároveň rozospievať
plnú sálu Spoločenského domu Záhorského centra kultúry, bol 31. januára Jožka Černý.

Podieľať sa na záchrane ľudského života je moment, ktorý len tak rýchlo nezmizne z pamäti. Trom mužom sa to podarilo – Rasťo Vincek z Malaciek (vľavo), Michal Kovár z Plaveckého Štvrtka (v strede) a Pavol Bujna z Veľkých Levár sa stanú kandidátmi na ocenenie Humánny čin roka 2001.
Foto: –ipo–

Z jaskyne na biele svetlo

Na dvadsiaty štvrtý január tohto roku bude Záhorie dlho spomínať. Veterná smršť, mráz, celoplošný výpadok prúdu. Spomínať bude aj 27-ročný mladý človek, ktorý sa spolu s priateľom rozhodol o polnoci prebádať
nesprístupnenú jaskyňu Prepadlé v horách za Jablonovým. Nebyť troch
odvážnych mužov z jednotky Zboru požiarnej ochrany Okresného úradu
v Malackách, už nemusel byť medzi živými.
V pondelok 12. februára prijal prednosta OÚ v Malackách Milan Vaškor na
pôde úradu silnú zostavu požiarnikov.
V sprievode vedúceho odboru požiarnej ochrany kpt. Ladislava Pilného a veliteľa jednotky nadporučíka Jozefa Strezenického prišli aj traja záchrancovia
ľudského života. Pavol Bujna (36 rokov),
Rasťo Vincek (24) a Michal Kovár (21)
prevzali z rúk prednostu pamätné listy.
Ku stisku ruky a poďakovaniu pridal M.
Vaškor aj prísľub, že túto trojicu navrh-

ne ako kandidátov na ocenenie Humánny čin roka 2001.
O pol štvrtej nad ránom v spomínaný
osudný deň prijala jednotka naliehavú
prosbu o pomoc a predovšetkým rýchly zásah. Auto ihneď štartuje a naberá
kurz Jablonové. V neprístupnom teréne
sa potme ťažko orientuje, muži hľadajúci jaskyňu nesú v rukách a chrbtoch
120 kg záchrannej techniky. Snaha pomôcť je silnou pohonnou hmotou.
Pokračovanie na 4. strane

Suma na konte sa zvýšila

Predseda predstavenstva spoločnosti HIROCEM, a. s., Zoltán Demján odovzdal na zasadnutí mestského zastupiteľstva 1. februára primátorovi mesta Malacky Jozefovi Ondrejkovi finančný dar 500 000 Sk na zakúpenie zdravotníckeho zariadenia pre mamografické centrum. Mesto Malacky privíta príspevky
ďalších podnikateľských subjektov i obyvateľov mesta a okolia.

S cimbalovou hudbou Grácia a speváčkami Aničkou a Majkou spieval sivovlasý muž z Podlužia, ako sám vraví,
československé pesničky. V hovorených
blokoch prezradil, že vlani nahral CD
plné árií (členovia Pardubického symfonického orchestra, ktorý ho mal pri nahrávaní sprevádzať, najprv krútili hlavami: Jožka Černý a árie? To musí byť
omyl!) a že Bolek Polívka s Miroslavom
Donutilom mu vymysleli prezývku.
V moravských a českých zemiach odvtedy J. Černého nazývajú „Karel Gott
chudobných“. Publikum sa „rozbiehalo“ pomaly, záverečný blok piesní na želanie však už spievalo hlasno a s plným
nasadením. Piesne Za starú Břeclavú,
Když jsem šel z Hradišťa či Za tú horú,
za vysokú spojili v jedno aj rozhádaných susedov.
Čitateľom Malackého hlasu adresoval hlavný aktér večera okrem fotografie
s pozdravom aj odpovede na niekoľko
otázok.

Na koncerte sme počuli slovenské,
české i moravské piesne. Je vám niektorý z regiónov Slovenska obzvlášť
blízky?
Dodnes trpíme tým, že nám politici
vzali Tatry. Ľudí sa neopýtali.
Mladí ľudia sa venujú rocku, popu
– čím môže byť pre nich atraktívny
folklór?

Aj my, keď sme boli mladí, sme milovali dixiland či swing. Národné tradíPokračovanie na 4. strane

Malý rekord

Nie presne slová z názvu článku, ale
veľmi podobné vyslovil primátor mesta
pri záverečnom slove na januárovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva:
– Ozaj, dávno sa nestalo, aby sa poslanci zastupiteľstva rozchádzali domov už
po šiestich hodinách rokovania.
Rokovanie zastupiteľstva bolo v prvý
februárový deň. Nadväzovalo na januárové zasadnutie mestskej rady.
Kým prišlo k vlastnému programu,

mali poslanci pred sebou dve dôležité
veci. V prvom rade to bolo prevzatie
sponzorského príspevku na mamograf
pre obyvateľov mesta i okolia vo výške
500 000 Sk od firmy HIROCEM. Nasledovala prezentácia Investičného a realizačného zámeru na zriadenie priemyselného parku Malacky prednesená primátorom mesta RNDr. Ondrejkom.
Predrokovanie väčšiny materiálov na
Pokračovanie na 2. strane

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

znelku mesta Malacky

Čítajte v budúcom čísle:

Inteligencia
Záhoria
spoločne

5 Sk

vyhlasuje verejnú autorskú súťaž na

Pokračovanie na 4. strane

Poradcovia z EÚ
v Malackách

CENA

Politici nám vzali Tatry

Treba niečo robiť
Na veľký požiar, povodne i veterné
smršte sme pripravení. Na celoplošný
výpadok elektrickej energie kombinovaný s krutou zimou však pripravení nie
sme. Na takúto situáciu neexistujú žiad-

Malacký hlas
desaťročný

2/2001

Jožka Černý umýva v dcérinej pizzérii riad

ÚVODNÍK
Zhruba pred desiatimi rokmi sa zrodil slogan 1991 – JUBILEJNÝ ROK MESTA MALACKY, desať rokov uplynulo
a v tomto roku sa výročia vracajú, síce
staršie, ale o to vzácnejšie. Tento rok
uplynie 795 rokov od prvej zmienky
o Malackách (1206 Maliscapotoca), pridáva sa i 230. výročie začatia činnosti
poštovej dopravy na záhorskej trase
(Bratislava–Holíč), 110 rokov otvorenia
železničnej dopravy na trati Bratislava–Skalica, 70 rokov Gavlovičovho študentského samovzdelávacieho krúžku
na františkánskom gymnáziu a, samozrejme, dnes už 10. výročie založenia
Malackého hlasu.
Redakcia bude venovať týmto výročiam zvýšenú pozornosť nielen vracaním sa do minulosti, ale hlavne informovaním vás – čitateľov, o tom, čo sa
k nim chystá. Už dnes sa pripravuje výstava 10 rokov Malackého hlasu v priestoroch ZCK, pracuje sa na celomestských oslavách 1. mája v novom Zámockom parku či na súťažnom „štvorstretnutí” detí družobných miest Malaciek v júni pod názvom Koncert bez tlmočníka. Každá akcia bude v tomto
roku už pod inovovaným heslom Rok
2001 – jubilejný rok mesta Malacky
a náš mesačník bude vždy pritom.

ČÍSLO

Účet nádeje

Foto: F. Krebsová

Strach, beznádej i viera. Žena, ktorá absolvovala mamografické vyšetrenie,
vie, čo znamená kombinácia týchto slov. Štatistika je nemilosrdná. Hlási stále
rastúci počet žien, ktoré trpia na rakovinu prsníka. Mnohé z nich žijú aj v Malackách. Na tvári úsmev, no v duši zmes nekonečných otáznikov. Prečo práve ja?
Včasný príchod na vyšetrenie dokáže zabrániť najhoršiemu.Už tri roky korunka
ku korunke rastie konto určené na zakúpenie mamografického prístroja. Dnes
je na účte 584 359 korún. Suma, ktorá posilňuje vieru na úspešné ukončenie
zbierky. Prispejte aj Vy. Dáte nádej svojej mame, starej mame, tete, susede...

Číslo účtu nádeje v PKB Malacky je 32 00 10 30 08/5600.

Súťažné podmienky:
■ dĺžka znelky: plná verzia 1 min 30 s, skrátená verzia 30 sekúnd
■ notový záznam oboch verzií
■ nahrávka oboch verzií bez textu na zvukovom nosiči
■ súťažné návrhy (notový zápis znelky, obe verzie na zvukovom nosiči) budú predložené na MsÚ Malacky – sekretariáte primátora v obálke označenej heslom Znelka mesta. V obálke bude zalepená obálka s menom a priezviskom autora(-ov), adresou bydliska a číslom telefónu a pripojeným písomným súhlasom autora s postúpením – v prípade víťazstva v súťaži – autorských práv na Mesto Malacky
■ lehota na predloženie súťažných návrhov je 2. 4. 2001 do 15.00 h
■ konečná odmena autorovi(-om) víťazného návrhu je 3000 Sk, splatná do
30 dní po vyhlásení výsledkov súťaže
Hodnotenie:
Hodnotenie bude anonymné. Výberová komisia mestskému zastupiteľstvu
doručí poradie a mená autorov sa zverejnia až po schválení znelky v MsZ, výberovú komisiu vymenuje primátor. Výberová komisia posúdi návrhy na základe nahrávok (členom komisie nemôže byť nikto zo súťažiacich).
Kritériá hodnotenia:
■ originálnosť
■ trvalý pobyt počas svojho života v Malackách alebo pôvod z Malaciek
■ splnenie podmienok súťaže
■ subjektívny dojem
Kritériá na určenie poradia, resp. víťaza súťaže, ako aj spôsob schválenia
znelky mesta si vyhradzuje mestské zastupiteľstvo.
MH 01/N1

AKTUALIT Y

JEDNOU VETOU
18. január
Okresný úrad zvolal prvé stretnutie k tohtoročnému sčítaniu obyvateľstva.
22. január
MsÚ zvolal stretnutie na mestskej
úrovni. Schválil sa harmonogram
postupu prác pri príprave a vykonaní
sčítania (od 19. 5. do 10. 6. 2001).
17. február
Poslanci MsZ a dychová hudba
Malačanka sa zúčastnili na mestskom
plese vo Veselí nad Moravou.
–mj–

M. Večeríková
jednohlasne
predsedníčkou
Desiateho februára 2001 sa konal
v Malackách okresný snem ľudovej strany Hnutie za demokratické Slovensko,
ktorého sa zúčastnili aj hostia JUDr.
Katarína Tóthová, poslankyňa NR SR,
JUDr. Ladislav Polka, JUDr. Dušan Kleiman a Mária Klímová.
Okresný snem schválil 8-členné
predstavenstvo, podpredsedov a tajomníka organizácie. Za predsedu okresnej
organizácie bola opäť jednohlasne zvolená Mária Večeríková. V záverečnej
časti svojho uznesenia akcentovala
okresná organizácia živé rozvíjanie
účinných foriem svojej politicko-organizačnej práce s dôrazom na hľadanie pozitívnych východísk. Otázka kvality práce sa stala nevyhnutnosťou ďalšieho
rozvoja okresnej organizácie.
Okresný snem navrhol aj kandidátov
na poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky, vyšších územných celkov, ako
aj kandidátov do tieňových štruktúr.
V závere okresného snemu účastníci vyslovili požiadavku predkladateľom návrhu novely ústavy, aby ešte pred hlasovaním o tomto návrhu predložili návrh
na celonárodnú diskusiu.
–is–

P

rehľad zásahovej činnosti jednotky
Zboru požiarnej ochrany Okresného úradu v Malackách vo svojom zásahovom obvode za rok 2000 prezrádza, že jednotka uskutočnila celkovo
304 výjazdov: zasahovala pri 177 požiaroch, 94 technických zásahoch, 28
planých poplachoch, jednom ekologickom zásahu, 4 cvičeniach.
Prehľad požiarov, pri ktorých zasahovala jednotka Zboru požiarnej ochrany
OÚ v Malackách podľa miesta vzniku:
ostatné prírodné prostredie (44), lesy
(33), skládky odpadov a odpadkov (26),
cesty, komunikácie, tunely a mosty (22),
poľnohospodárske plochy a produkty
(19), objekty mimo budov (8), rodinné
domy (7), budovy na výrobu (5), objekty pre skladovanie poľnohospodárskych produktov, krmív a hnojív (3), budovy pre spoločné ubytovanie a rekreáciu (3), budovy energetiky a vodného
hospodárstva (2) budovy pre obchod

Otázniky zo stretnutí

Na sklonku vlaňajšieho roku sa na
štyroch miestach Malaciek uskutočnili stretnutia primátora mesta s občanmi. Okrem prezentácie zámerov
o rozvoji mesta poskytli stretnutia
priestor na diskusiu a prijímanie podnetov obyvateľov.
Prakticky ihneď sa riešili podnety vo
vzťahu k súpisným číslam, zriadeniam
kritických miest mestskej polície v lokalitách s podozrením na porušovanie zákona či požadovaných písomných odpovedí. Vážnosť postoja RNDr. Jozefa
Ondrejku k týmto podnetom možno vidieť aj v ich zaradení do konkrétnych
úloh a pravidelnom sledovaní ich plnenia (okrem problémov medziľudských
vzťahov). Tri mesiace uplynuli – je čas
pozrieť sa na to, ktoré z podnetov obyvateľov Malaciek sú vyriešené.
Pošta, lekáreň, bankomat?
Závažný problém – rekonštrukcia železničného priecestia pre peších – vyriešili ešte v decembri Železnice Slovenskej republiky úpravou všetkých úrovňových priecestí. Uskutočnila sa aj oprava
mestského rozhlasu, ktorú požadovali
obyvatelia Ulice R. Dilonga. Malačania
bývajúci na sídlisku Juh požadujú otvoriť v tejto lokalite poštu, lekáreň a inštalovať bankomat. Zástupcovia MsÚ rokovali s predstaviteľmi jednotlivých bánk
– niektoré z nich prejavili záujem
o umiestnenie bankomatu. Otázne však
zostáva miesto, kam zariadenie umiestniť. Podobne sa hľadá miesto pre obe
žiadané prevádzky. So svojím stanoviskom musí prísť aj Slovenská pošta, š. p.
Križovatky s novou tvárou
Najviac podnetov zo stretnutí spadá
do kompetencie oddelenia územného
rozvoja a životného prostredia. Pod nadchodom nazývanom „Slimák“ sa v čase
dažďov hromadí voda – mesto zabezpečí zavezenie jám kamennou drťou. Obyvatelia Dubovského ulice žiadajú zriadenie zastávky mestskej hromadnej dopravy; vyčíslenie realizácie tejto požiadavky spracúva SAD. Jamy na Sadovej
ulici nedajú spávať občanom tu bývajúcim – po dohode s investorom (Malstav)
zrealizuje mesto úpravu terénu, ktorý je

V Kuchyni nenamerali
zvýšenú radiáciu

a verejné stravovanie (2), jednoúčelové budovy skladov (1), administratívne
budovy (1), bytový fond (1).
Z rozboru zásahovej činnosti jednotky Zboru požiarnej ochrany OÚ v Malackách a zo štatistiky požiarovosti vyplýva, že najviac požiarov vzniklo v ostatnom prírodnom prostredí (44), v lesných porastoch (33) a skládkach odpadov (26). V roku 2000 stúpol oproti
predchádzajúcemu roku počet požiarov osobných motorových vozidiel (18).
V poslednom štvrťroku roka 2000
ovplyvnil požiarovosť z hľadiska výšky
škody požiar chaty v rekreačnej oblasti
Rudava v katastrálnom území obce Malé Leváre, pri ktorom vznikla majiteľovi
chaty predbežná škoda 400 000 Sk. Príčinou požiaru bolo konanie nezistenej
fyzickej osoby (pravdepodobne mani-

Dokončenie z 1. strany

–mh–

PRÁCA (26. 1.) – Kontrolné merania na leteckej strelnici v Kuchyni, kde okrem iného vlani cvičili jednotky amerického letectva, nepreukázali zvýšenú radiáciu. Žiarenie v tejto lokalite dosahuje úroveň prírodného pozadia, čo znamená, že rovnaká radiácia je bežne merateľná vo voľnej prírode. Uviedol to včera vedúci odboru pracovísk so zdrojmi žiarenia Štátneho zdravotného ústavu SR (ŠZÚ) Pavol Ragan. Včerajšie merania sa uskutočnili za prítomnosti médií. Prvé merania boli na leteckej strelnici 18. a 19. januára a vykonali ich vojaci a nezávislí odborníci zo ŠZÚ SR. Vláda sa
rozhodla venovať zvláštnu pozornosť otázke použitej munície počas cvičení amerického letectva na leteckej základni v Kuchyni. Reagovala tak na medializáciu problematiky tzv. balkánskeho syndrómu, ktorý sa spája s rakovinovými ochoreniami vojakov NATO a mierových síl pôsobiacich v krajinách bývalej Juhoslávie a použitím
munície obsahujúcej ochudobnený urán. Vo vyhlásení Veliteľstva leteckých ozbrojených síl USA v Európe z 12. januára sa konštatuje, že americkí letci nepoužili žiadne strely s ochudobneným uránom na žiadnom zo svojich troch vlaňajších cvičení na
Slovensku. Ministerstvo obrany viackrát uviedlo, že muníciu na báze ochudobneného
–red–
uránu na Záhorí Američania nepoužili.

Najviac požiarov v prírode

mestskej rade a v komisiách tentokrát podstatne
urýchlilo rokovanie poslancov. Obidve interné právne
normy, a to VZN o zozname skutočností, tvoriacich
predmet služobného tajomstva a VZN o prenájme
pozemkov vo vlastníctve mesta boli konštruktívne neschválené a po pripomienkach sa opäť vrátia na prerokovanie. Prevody nehnuteľností vrátane prevodov
bytov mesta do osobného vlastníctva boli tentokrát
schválené bez väčších pripomienok.
Nasledoval blok informácií. Pri preberaní informácie o činnosti komisií mestského zastupiteľstva bol
otvorený problém predsedu legislatívnej komisie, keď
doterajší predseda, poslanec Tekel, sa vzdal tejto funkcie. Vzhľadom na dôležitosť by vedenie komisie malo
byť doriešené na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.
Informáciu o výsledkoch monitoringu ovzdušia na sídlisku Juh v súvislosti s prevádzkou Zinkovne podal Ing.
Oreský. Výsledky meraní dopadli dobre. Napriek tomu
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zaradený aj do plánu opráv komunikácií
pre rok 2001. Opravám však bude predchádzať pokládka potrubia zo strany Slovenského plynárenského priemyslu.
Súčasne s rekonštrukciou sa vybuduje aj
odvodňovací kanál (predpokladaný termín realizácie je jún tohto roku).
Svetlo bude
Na Záhradnej ulici chýba verejné osvetlenie. Mesto už objednalo a inštalovalo v tejto lokalite dve svetlá verejného
osvetlenia. Premnoženie potkanov a poškodenie kanalizácie na Veľkomoravskej
ulici – oba problémy patria do kompetencie Západoslovenských vodární a kanalizácií. Tie vykonávajú dvakrát ročne
deratizáciu, najbližšia bude v jarnom termíne. Iniciatíva v oblasti riešenia neúnosného prejazdu kamiónovej dopravy
centrom mesta vyvrcholila vlani zorganizovaním občianskeho protestu. V spolupráci s okolitými mestami a obcami
budú Malacky vyvíjať ďalšiu aktivitu.
Billa v Malackách
Koše pre psov spĺňajú svoj účel len
čiastočne, nedôsledné je aj ich vyprázdňovanie. Dobrou správou však je, že
v meste sa v ostatných dňoch objavilo
desať nových smetných nádob, v blízkej
budúcnosti mesto umiestni ďalších

dvadsať na Záhoráckej a Radlinského
ulici – v miestach najväčšieho pohybu
ľudí. Ak všetci pochopíme ich význam,
na čistote nášho mesta to bude vidno.
S problémom rumoviska a divokých
skládok pod nadjazdom urguje mesto
spoločnosť Geospol, ktorá vlastní platné
búracie povolenie a a podľa posledných
informácií na jar začne a na jeseň dokončí výstavbu obchodného centra Billa.
Voda, voda a voda
Tento živel trápi obyvateľov ubytovne
a jednotlivých kancelárií v objekte na
Mierovom námestí. Potreba navezenia
drenáže a odvodnenia je nespochybniteľná, vyžaduje však dôkladné zváženie
všetkých možností. Vedúci oddelenia
ÚRaŽP Ing. Karol Oreský na týchto možnostiach pracuje. Obrovské mláky vody sťažujú život aj obyvateľom a návštevníkom Ul. dukelských hrdinov. Po vyhodnotení cenových ponúk od jednotlivých potencionálnych dodávateľov sa
ešte na jar uskutočnia stavebné práce.
Požiadavky na mesto by mali byť prenášané prostredníctvom poslancov.
V prípade iniciatívy J. Ondrejku je však
namieste otázka: Malačania, splnili či plnia sa vaše očakávania zo stretnutí s primátorom? Či už odpoviete kladne alebo
záporne, môžte sa o nich prísť porozprávať na ďalšie stretnutia (termíny zverejníme prostredníctvom mestských médií).

pulácia s otvoreným ohňom zápalky,
resp. zapaľovača), ktorá do objektu násilne vnikla.
Za pozornosť stojí aj prípad požiaru
predajného stánku so sušeným ovocím
a orieškami Vegetka na Kláštornom námestí v Malackách, ktorého príčinou
bolo úmyselné zapálenie nezistenou fyzickou osobou. Doposiaľ nezistený páchateľ v skorých ranných hodinách dňa
4. 12. rozbil bočné okno predajného
stánku a cez otvor v sklenej výplni polial
predajný pult predajného stánku horľavou kvapalinou, ktorú následne zapálil.
Majiteľovi objektu bola požiarom spôsobená celková škoda 100 000 Sk.
Prehľad technických zásahov podľa
druhu: dopravná nehoda (45 zásahov
– 5 usmrtených a 43 zranených osôb),
technická pomoc 25, iný technický zá-

poslanci v uznesení schválili raz ročne naďalej merať
znečistenie ovzdušia v tejto oblasti pravidelne a prípadne viackrát podľa potreby. Taktiež odporúčali
mestskému úradu zabezpečiť merania znečistenia
vodného toku Malina. Už v prvej časti rokovania podal svoju informáciu terajší likvidátor BYPOSu JUDr.
Kostolanský. Aktuálnu pozíciu mesta pri rokovaní

Malý rekord

s a. s. REMA Malacky objasnil prednosta MsÚ Ing.
Vavrinec. Napriek uzneseniu zastupiteľstva ešte doteraz neboli uzavreté problémy spojené s odkúpením
futbalového ihriska v Zámockom parku.
Poslancom zastupiteľstva bola predložená správa
o vydávaní Malackého hlasu, ktorý v tomto období
oslavuje 10. výročie vzniku. Poslanci vyslovili uznanie
redakcii za prácu, ktorú noviny zohrávajú v živote

sah 13, otváranie bytu 7 – jeden usmrtený, výšková pomoc 2, zdravotnícka pomoc 2 (celkom 94 zásahov, 6 usmrtení
a 43 zranení).
Vážna dopravná nehoda, pri ktorej
zasahovala jednotka Zboru požiarnej
ochrany OÚ v Malackách, sa stala dňa
10. 12. 2000 na ceste II. triedy Vysoká
pri Morave–Záhorská Ves. Vodička
osobného motorového vozidla zn. Ford
Probe zišla osobným motorovým vozidlom z vozovky a vozidlo sa prevrátilo.
Pri nehode prišla o život vodička vozidla a spolujazdec, majiteľ vozidla, bol
ľahko zranený. V danom prípade príslušníci jednotky Zboru PO OÚ v Malackách vyprosťovali usmrtenú osobu
z osobného motorového vozidla pomocou vyprosťovacieho zariadenia zn. Lukas. Celková škoda spôsobená touto
nehodou bola vyčíslená na 100 000 Sk.
npor. PO PATRIK MACKOVICH

mesta i z pohľadu skutočnosti, že v minulom roku
bol Malacký hlas vyhodnotený za najlepšie regionálne
periodikum na Slovensku.
Zaujímavosťou zasadnutia bolo zaradenie interpelácií poslancov do bodu rôzne. Či sa osvedčilo alebo
nie, ukáže budúcnosť. Väčšina poslancov si i tak želala
písomné odpovede zainteresovaných.
Mesto má ďalšiu zodpovednú úlohu. Zákon, ktorý
bol schválený, postavil otázku, či mesto pri privatizácii vodární a kanalizácií bude súhlasiť s vládnym návrhom, alebo si pripraví vlastný privatizačný projekt. Poslanci sú toho názoru, že vlastný projekt si pripraviť
treba. A tak k tejto veľmi závažnej otázke bude asi zasadať mimoriadne mestské zastupiteľstvo.
Prvé rokovanie nového milénia bolo krátke, ale, ako
to vyzerá, problémov, ktoré stoja pred mestom, asi
neubudne. Verme, že si poslanci zachovajú konštruktivitu pri práci počas celého nového roku.

POZNÁTE SVOJHO
POSLANCA?

MUDr. FEDOR ŽIAK,

narodený 16. 9. 1935,
lekár, poslanec
za Demokratickú
stranu vo volebnom
obvode č. 2.

Ste spokojný so svojou poslaneckou prácou?
Poslaneckú prácu som si predstavoval trochu inak, ako sa mi ju darí vykonávať. Je to podmienené aj mojou profesiou a mojím pracovným zaneprázdnením. Napriek tomu, že moje úlohy sú
náročné (služby a pod.), zúčastňujem
sa zasadnutí zastupiteľstva a pracujem
ako člen podnikateľskej a majetkovej
komisie. Stretnutie s občanmi je sprostredkované hlavne mojím kontaktom
s pacientmi v ambulancii.
Juh má svoje problémy, čo by sa
malo odstrániť prednostne?
Prednostne by sa malo odstrániť „vedomie” ľudí. Aby si uvedomovali, že to
je ich sídlisko, že to nie je sklad smetia.
Ľudia by si mali uvedomiť, že to sídlisko
by bolo krásne, keby tam boli zelené nepošliapané plochy bez zbytočného haraburdia, ktoré tam je veľakrát práve
zásluhou samotných obyvateľov. Ľudia,
ktorí tu žijú, by si mali vážiť prostredie,
sídlisko, obec. Potom by sa nehovorilo
o Juhu ako o sídlisku druhej či tretej kategórie. Skompletizovať by bolo treba
zdravotné stredisko, lekáreň, pretože je
veľmi nepríjemné predpísať pacientovi
liek, pre ktorý si chorý musí ísť do mesta. Obchodná sieť je pomerne dobrá,
treba ju však skvalitňovať. Máme tam
dve obsadené materské školy, ale, keď
ráno vidíme malých žiačikov ako v každom počasí čakajú na autobus, tak si
myslím, že nejaká, aspoň menšia škola
na tomto sídlisku chýba. Mrzí ma zlý
vzťah vodičov linkových autobusov, že
nemajú vzťah k obyvateľom sídliska
a ich výhovorky, že pôjde mestská doprava, určite na spokojnosti obyvateľov
mesta nepridajú. Tu by mala zakročiť
samospráva voči dopravcom, aby táto
skutočnosť nespôsobovala negatívny
vzťah občanov sídliska k samotnému
mestu.
Ako sa pozeráte ako lekár na budúcnosť malackej nemocnice?
Ako lekár sa nemôžem pozerať na
budúcnosť malackej nemocnice inak,
len s názorom, že by bola najväčšia hlúposť, keby sa táto nemocnica stratila.
Pretože, aj keď to nie je veľká nemocnica, ale jeden zachránený ľudský život
je viac ako najlepšia klinika v New Yorku. My si musíme vážiť ľudí, my si musíme vážiť naše deti. Preto zbaviť sa nemocnice by bola najväčšia krivda nie
v Malackách, ale na Malačanoch a obyvateľoch okolia.
Čo by ste považovali za najväčší
úspech mesta v tomto volebnom
období?
Bez diskusie to, že by sa viac robilo
s problematikou priemyselného parku
Malacky. Pretože si myslím, že tu bude
najviac pracovných príležitostí, z toho
budú peniaze, keď budú peniaze, bude
naše mesto vyzerať inakšie, určite lepšie, rozvinutejšie.
–ap–

ANTON PAŠTEKA
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Zvolili ste si
osobnosť

Ing. JOZEF MRAČNA
46 rokov, otec troch detí:
„K anketám mám pozitívny vzťah,
hoci som ešte do žiadnej neprispel svojím hlasom. Sám som tiež
ešte v žiadnej neuspel. Ba vlastne
áno– zo všetkých mužov na svete
si práve mňa vybrala slečna Daniela Siváková, ktorá sa potom
stala mojou manželkou. Toto je
moja najväčšia výhra!”

Obvod č. 1
(ulice Stupavská, Malovaného a Štúrova)
Osobnosť ulice: JOZEF MRAČNA
Odôvodnenie:
„Zvoliť osobnosť ulice (a nielen tejto), bude veľmi ťažké. Dôvodom je podľa môjho názoru spôsob života, aký sa teraz praktizuje: z práce nakúpiť, zamknúť byt, zapnúť televízor či počítač,
ľahnúť, spať. Osobnosť ulice by mal byť občan,
ktorý po svojej každodennej robote „bojuje“ za
nás, napr. v mestskom zastupiteľstve. Takýmto
človekom je Jozef Mračna.”
Výhra:
Obe prémie – nákup v hodnote 500 korún i
večeru v Modrom dome pre dve osoby – vyhráva Jozef Matúšek zo Stupavskej ulice. Prosíme výhercu, aby sa prihlásil v redakcii.

Naše mesto – obvod č. 1
Poslanci:
Ing. Jozef Mračna, ☎ 773 14 67
Ing. Roman Osuský, ☎ 0903 359 860
Štefan Bauman, ☎ 773 14 21

lo o Vampíl prísť,“ zamýšľa sa J. Mračna.
„Už sa tak raz v minulosti takmer stalo,
vznikajúci priemyselný park tento variant
oživil. Les, hoci neupravený, avšak poskytujúci možnosť voľného pohybu, má
pre ľudí obrovský význam!“
Chýbajúca kanalizácia je azda najväčším výkričníkom lokality, ktorú dnes
predstavujeme. Niektorí obyvatelia svoj

cestička popri Maline by sa mohla v budúcnosti premeniť na riadny chodník
s perspektívou cyklotrasy. Malačania by
sa tak pohodlne dostali až k Jabubovským rybníkom alebo sa na dvoch kolesách napojili na cyklistický chodník vedúci popri rieke Morave. Chodník by im
uľahčil aj prístup k cintorínu na Vinohrádku.
„Možno som rojko, ale mojou métou
je vybudovať na tomto mieste pre Malacky zimný štadión,“ ukazuje Jozef
Mračna na obrovské priestranstvo pred
sebou. „Viem, že to nebude ľahká vec,
hľadám investora. Vhodnejšie miesto pre
zimný štadión však v Malackách nepoznám. Bol by tu aj dostatok parkovacích
plôch. Na Juhu má vyrásť nová škola môžu v nej byť aj hokejové triedy!“
Sídlisko Juh vyrástlo na súkromných
pozemkoch a predovšetkým na močiaroch. Jeho obyvatelia následky tejto skutočnosti pociťujú dodnes. V lete je Juh
rajom komárov. Posadenie do prírody
však dáva popri tejto a ďalších nevýhodách (veľká vzdialenosť od nemocnice,
pošty či škôl) obyvateľom sídliska jednu
obrovskú šancu, o ktorú sú ukrátení
ostatní Malačania – možnosť relaxu v lese, na Vampíle.
„Bola by veľká škoda, keby mesto ma-

IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: autorka
Za spoluprácu ďakujeme
Ing. Jozefovi Mračnovi

▲ Neporiadok okolo
slobodárne nechodia
robiť ľudia z mesta.

▲

Prechádzku po uliciach prvého malackého obvodu začíname na povestnej
Marakane. Paneláreň Priemstavu sa po
dokončení výstavby najväčšieho sídliska
v meste (sedemdesiate roky) premenila
na futbalový štadión. Názov, ktorý sa dodnes zachoval, prezrádza zašlú slávu tejto lokality (nápadne pripomína známy
brazílsky futbalový „kotol” Maracana).
Spájala mladosť, elán i chuť urobiť niečo
pre seba a svoje okolie.
„Slúži ku cti mestu, že zabezpečilo odvoz smetia. Primátor to vlani na MDD
sľúbil deťom z Juhu,“ hovorí Ing. Jozef
Mračna. „Dodnes však neviem pochopiť, že ľuďom bývajúcim na oboch prístupových cestách k tejto bývalej divokej skládke neprekážalo, že okolo ich domov sa denne načierno vozil odpad.“
Obrovská plocha za sídliskom ponúka
pole pôsobnosti pre majiteľov psov, členov Malackej kynologickej záchrannej
brigády, ktorí tu cvičia záchranárskych
psov, či vyznávačom rogala. Vyšliapaná

Hustá sfarbená tekutina vyteká priamo do
Maliny. Sirup to asi nebude...

problém s vodou odchádzajúcou z domácností riešia svojrázne. Napojením na
splaškovú kanalizáciu odteká priamo do
Maliny. A my chceme hovoriť o životnom
prostredí, o hynúcich chrobákoch či vädnúcich kvetoch. Veď ničíme sami seba.
Na sídlisku Juh žije štyritisíc obyvateľov nášho mesta. Dosť veľký podiel
občanov na to, aby mali blízko do lekárne, na poštu či do bankomatu. Zatiaľ po
týchto zariadeniach iba zúfalo volajú.
Aby bol život na sídlisku podľa ich predstáv, je nevyhnutné zapojiť doň predovšetkým ľudí samotných. Neporiadok
okolo slobodárne nechodí robiť nik
z mesta...
Stupavská ulica je vstupom do mesta,
mala by byť výkladnou skriňou. Chodník
zo zámkovej dlažby môže naznačovať
snahu o kultúrne prostredie, chatrče Rómov hneď za vstupnou tabuľou však pokazia akýkoľvek rodiaci sa dojem. Toto
je prvý obraz Malaciek - či už návštevník
prichádza autom alebo vlakom. Niekoľkonásobným navyšovaním asfaltu sa Stupavská dvihla a dnes sú domy posadené
hlboko v porovnaní s vozovkou. Po položení rúr a zasypaní kanálov na oboch
stranách by ulica hneď vyzerala lepšie.
Ale to už sme zasa pri kanalizácii. Mesto
Malacky je členom združenia, ktoré požiadalo Európsku úniu o podporu výstavby kanalizácie na Záhorí. Pozitívom Stupavskej bude aj inštalovanie nových zastávok autobusovej dopravy.
„Aby sme nepoukazovali len na to zlé,
nájdeme aj niekoľko pozitív. Jedným
z nich rozvoj drobného podnikania na
Juhu,“ ukazuje J. Mračna na prevádzky
vo vchodoch činžovných domov.
„Ľuďom treba dať priestor na realizáciu.
A treba pokračovať aj v obmedzovaní kamiónovej dopravy. Vysoko si vážim Mariána Polakoviča za túto iniciatívu a navrhujem pokračovať blokádou Stupavskej
ulice a neskôr centra mesta, kde je prejazdnosť najväčšia.“

Smetisko už takmer
zmizlo, Marakán však
už nie je Marakánom.

▲

PROJEKT

NAŠE MESTO

Predstavíme vám v ňom jednotlivé obvody mesta, ulice s ich nedostatkami, históriou i vyhliadkami
do budúcnosti.
Chceme vás, milí čitatelia, požiadať o spoluprácu pri realizácii projektu. Posielajte nám svoje fotografie jednotlivých ulíc, budov, objektov v meste.
Zaspomínajte si na časy dávno minulé, prispejte
svojou predstavou o vašej ulici v najbližších rokoch. A hlavne – zvoľte si osobnosť svojej ulice.
Prekričme spolu tých, ktorí dokážu nič nerobiť
a nekonečne kvetnato o tom rozprávať. Vyzdvihnime ľudí, ktorí svojou prácou, o ktorej často málokto vie, konajú dobro pre naše mesto. V každom čísle Malackého hlasu spolu vyberieme osob-
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nosť ulice, z ktorých na záver roka vyhlásime
OSOBNOSŤ ROKA 2001.
Vás, ktorí prispejete svojím názorom, fotografiou či spomienkou, odmeníme. Na vyžrebovaných čitateľov čaká nákup v hodnote 500 Sk v Potrebách pre domácnosť Augustína Mráza a večera pre dve osoby v Modrom dome.
Dnes oslovujeme vás, obyvatelia mesta Malacky, bývajúci na uliciach Ľ. Fullu, D. Skuteckého,
Pri Maline a Štúrova (južná časť) – siahnite do
rodinného albumu, nájdite staré fotografie vašej
ulice, spomeňte si na ľudí, ktorí tu žili a už nie sú
medzi nami, a hlavne – zvoľte si osobnosť svojej
ulice!

Kto bol
František
Malovaný?

Veľa obyvateľov Malaciek, ale i tí,
čo bývajú na ulici, ktorá nesie jeho meno, nevedia, kto to bol František Malovaný. Jeho hrob na malackom cintoríne je však stále
udržiavaný a nachádza sa na ľavej
strane od hlavného kríža na ľavom boku niekde v strednej časti.

Osobnosť našej ulice:

KUPÓN 2

alacký hlas chce pomôcť nájsť schodnú cestu k riešeniu problémov. Preto k vám v tomto roku prichádzame s projektom Naše mesto.
Predstavíme vám v ňom jednotlivé obvody mesta,
ulice s ich nedostatkami, históriou i vyhliadkami
do budúcnosti.

Som pravidelný čitateľ Malackého
hlasu. Kvalita tohto mesačníka má
stúpajúcu tendenciu, dôkazom čoho je aj tento projekt. Ešte nikdy som
do periodík nepísal, preto mi prepáčte prípadne nejasne podané myšlienky na papier.
Začnem spomienkou na časy dávnejšie, ktoré mi utkveli v pamäti
(mám 55 rokov a na Stupavskej ulici
žijem 50 rokov). Detstvo našej generácie sa odohrávalo v blízkych lesoch, na kúpalisku, na rybníkoch
a na močiaroch – tam, kde dnes stojí sídlisko Juh.
Výstavbou Továrenskej ulice (Kablo s výrobou fenolformaldehydových
izolantov a lakovaných vodičov, neskôr Zinkovňa) sa táto časť Malaciek
stala na krátenie voľného času nezaujímavá. Fotografia Stupavskej z minulosti ani zo súčasnosti neposkytne
pekný obraz. Ulica starne, domy
chátrajú. Mnoho domov je neobývaných alebo v nich dožívajú starší spoluobčania.
Architektonické oživenie ulice priniesla nová predajňa automobilov
značky Peugeot. Kiežby takýchto objektov bolo v Malackách viac.
Nepáči sa mi ľahostajnosť ľudí ku
svojmu okoliu. Pred domami sú neupravené trávnaté plochy, zeleň –
hoci vysadená – je neudržiavaná. Pri
veternom počasí (a to je takmer stále), lietajú Malackami veci patriace
do smetného koša. Prosím občanov
našej ulice – vytvorme našimi rukami
(dá sa to aj bez financií) ukážkovú
ulicu. Veď je to brána do nášho mesta smerom od Bratislavy!
Ulica z nepochopiteľných príčin
nemá kanalizáciu, čo isto neprospieva kvalite spodných vôd. Preto žiadame mesto, aby pri rozdeľovaní financií na investície počítalo aj s realizáciou kanalizácie na našej ulici.
Spomienka na ľudí, ktorí tu žili...
Za čas, ktorý tu bývam, zomrelo veľa
blízkych i známych ľudí. V prvom rade chýbajú najbližší. Otec a matka,
ktorá s nami bývala v relatívnom
zdraví do 88. roku svojho života. Bola to výnimočná žena – dobrá,
skromná a pracovitá. Opustila nás
pred dvoma rokmi. Takýchto ľudí tu
bývalo a ešte býva veľa. Zo zosnulých spomínam na pani Norisovú, Pittnerovú, suseda Osuského,
strýca Antona Matúška a ďalších.
Vašej redakcii želám veľa podnetných materiálov, ktoré spríjemnia život, pomôžu ukázať a odstrániť nedostatky v našom meste.
JOZEF MATÚŠEK
Stupavská ul., Malacky

Po rozšírení chodníka
a položení zámkovej
dlažby by sa Malina
mohla stať cieľom rodinných vychádzok.

M

Hlas ľudu

Jej prínos pre mesto Malacky:

Jednosmerka. Autá tu jazdia prirýchlo, chodec nemá šancu...

Pôvodom bol Moravan, ale do
Malaciek sa priženil. Bol to vynikajúci maliar, i keď nemal akademické
vzdelanie. Vymaľoval kostoly v celom
malackom okolí, ako v Kuchyni, v Gajaroch, Lozorne a možno, že sa o jeho autorstve ani nevie. Jeho talent
najlepšie vynikol v Malackách. Je totiž autorom malieb vo farskom kostole, ale hlavným autorom malieb vo
františkánskom kostole.
Františkánsky kostol nebol pôvodne vymaľovaný, ale iba vybielený.
Pokračovanie na 5. strane
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...a Valentín
mal kam prísť

Záchrana prišla
na traktore
Dokončenie z 1. strany

ne havarijné či evakuačné plány. Nič také, čo by sme mohli zaradiť do účinnej
ochrany obyvateľstva. Takýmito úvahami sa začal po nástupe do funkcie zaoberať Ing. Jozef Bulla, zástupca primátora mesta Malacky. Prešli dve zimy,
počas ktorých sa našťastie nič nestalo.
Na jeseň minulého roku si ale povedal:
dosť, treba začať niečo robiť.
Vyvolávanie duchov?
„Vždy je lepšie rozmýšľať pri plus
piatich stupňoch ako pri mínus tridsiatich piatich, keď nikde nie je elektrina,
všade je tma a mráz a nervozita dosahujú maximálnu úroveň,“ rozmýšľa nahlas Ing. Jozef Bulla.
Možno si poviete: - Bláznivý nápad.
Vyvolávanie duchov tam, kde nie sú.
Načo simulovať katastrofické scenáre,
keď zimy sú čoraz teplejšie a po krátkych výpadkoch elektrickej energie sa
vždy žiarovky znovu rozsvietia. V závere januára však bolo všetko inak.
A všetko mohlo dopadnúť úplne inak,
nebyť predvídavosti a, ako J. Bulla hovorí, aj vnuknutia.
Elektrina samozrejmosťou
Naša moderná spoločnosť berie
elektrickú energiu ako absolútnu samozrejmosť. Celé jej fungovanie stojí
a padá na elektrine. Pomocné zariadenia na naftový či benzínový pohon by
nám v prípade výpadku elektriny a treskúcej zimy zároveň neboli nič platné z čerpacích staníc by sme nedostali ani
liter benzínu, ak by sme ich nepripojili
na elektrinu. Tej však niet.
„Modeloval som, kombinoval a prišiel som na to, že najlepšie pre záchranu obyvateľstva tohto mesta by bolo
„podoprieť“ priamo zdroje tepla. Aby
sme predišli vytváraniu sústreďovacích
miest. Do úvahy teda prišli núdzové
zdroje a začal som po nich pátrať, kde
a za akých okolností by sme sa mohli
k nim v mimoriadnych situáciách dostať,“ opisuje svoj myšlienkový pochod
J. Bulla.
Padali stožiare
V stredu 24. januára následkom veternej smršte, poľadovice a ľadovej námrazy padá na Podhorí 65 stožiarov.
Padajú ako hrušky z hlavnej i náhradnej
vetvy, od Bratislavy i od Senice. Vyše
dvadsať dedín zostáva razom bez elektrickej energie. Ľudia sa na noc naobliekajú a mrznú v očakávaní skorého
návratu prúdu do domácností. Malacky

Nové telefónne
predvoľby

Od 1. júla 2001 budú pre telefónne
stanice Slovenských telekomunikácií,
a. s., Bratislava platiť nové predvoľby.
K tomuto dátumu sa doterajších 85
uzlových telefónnych obvodov (UTO)
zlúči do 25 primárnych oblastí. Pre primárne oblasti budú platiť nové jednoa dvojmiestne smerové čísla. Novú
predvoľbu bude mať teda aj primárna
oblasť Malacky!

P Í SA L I S M E . . .
Titulná strana Malackého hlasu číslo
2/2000 patrila ďalekému Taiwanu. Pokračovali sme aj na strane 3, pričom naše informácie mali v závere
otáznik – Odovzdáme zlatý kľúč?; Čo
je to Malacky city?. Rok si s rokom podal ruku, a tak informácie o tom, ako sa
naplnili tieto otázniky, sú na mieste.
V závere roka 2000 priniesol týždenník TREND č. 50 prierez informácií o in-
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Doma sa rodičia možno čudovali, prečo
deti zaspávajú pri večeri, prečo sú také
unavené. Valentína bolo už v stredu a ten
je aj tak pre veľkých...

majú šťastie, že mesto výpadok nepostihuje. Vypadáva však sieť, ktorá napája čerpadlo vodného zdroja zásobujúceho aj Malacky, a začína rapídne
klesať zásoba vody. Okamžite spustený vodný zdroj Vampíl stíha iba zmierňovať pokles. Hlavný zdroj pri Rohožníku nie je schopný dávať ani liter vody.
Hrozí zavzdušnenie potrubí a následné
poruchy.
Nečakať a konať
Milan Ščasný s primátorom hovorí
o krajnom riešení – vyhlásení mimoriadnej regulácie odberu vody. To by
však vyvolalo paniku a ešte väčší odber vody. Elektrikári sľubujú skoré obnovenie napájania. Hodiny utekajú
a vytúženej elektriny sa na Podhorí dočkať nemôžu. Jozef Bulla radí nečakať
a konať. Poskytuje materiály, ktoré už
spracoval v rámci riešenia úlohy. Vie,
že mesto sa môže v tejto situácii obrátiť na spoločnosť Nafta Gas. Tá disponuje náhradným zdrojom. Generálny
riaditeľ Ing. Ivan Slezák okamžite reaguje. Náhradný zdroj, dieselagregát
z Plaveckého Štvrtka, prevážajú na traktore na čerpaciu stanicu Vajár v Rohožníku. Elektrikár Viliam Polák a majster
Jozef Kolla pripájajú zariadenie. Mašina
hneď naskakuje, voda sa rozlieva do
siete. Chválabohu. Pred polnocou sa
obnovuje dodávka elektrickej energie.
Elektrikár Polák sa prvý raz v tento deň
dostáva k jedlu.
Keby...
Je ťažké hovoriť o tom, čo by bolo,
keby... Je však isté, že najohrozenejšia
by bola jednoznačne nemocnica. Predovšetkým oddelenia na vyšších poschodiach, je medzi nimi i pôrodnica.
Hoci má nemocnica vlastný rezervoár
vody - ten je však nefunkčný a objekt je
odkázaný len na vodu, ktorá pritečie
potrubím. Hrôzostrašné je predstaviť si
frontové riešenie: na operačnom stole
otvorený človek a personál nemocnice
vo vedrách nosí vodu z cisterny... Postihnuté by boli aj výškové byty a postupne všetky domy napojené na vodovod.
Po januárovej skúsenosti, ktorú môžme brať ako varovanie, stojí pred mestom úloha zabezpečiť pre prípad dlhodobého celoplošného výpadku elektrickej energie núdzový dieselagregát
pre jednotlivé kotolne (v meste sú štyri) a výmenníkové stanice tepla. Pozoruhodné je, že na Slovensku nie je ani
jedno mesto či obec, ktoré by mali túto otázku vyriešenú.
Vďaka
Ústami Ing. J. Bullu a M. Ščasného
ďakuje Mesto Malacky Ing. Ivanovi
Slezákovi, generálnemu riaditeľovi Nafta Gas, a. s., za rýchlu a nezištnú pomoc v podobe poskytnutia núdzového pojazdného zdroja CAT-Olympian
75 kVA. Vďaka operatívnej pomoci nedošlo v zásobovaní obyvateľov mesta
Malacky pitnou vodou k žiadnemu vážnejšiemu výpadku ani k poruchám na
vodovodnej rozvodnej sieti.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ

dustriálnych parkoch na Slovensku.
O ročnom posune svedčí podtitul článku Petra Kremského Projektantom
technologickej zóny na Záhorí nechýbajú odvážne vízie. – Najodvážnejším
projektom na Slovensku je Technologická
hospodárska zóna
(THZ) Záhorie.
Dnes trochu inak. Práve číslom
2–3/1999 sme zmenili formát a prešli
sme na novinový papier. V úvodníku
tohto čísla sme si vytýčili úlohy, ktoré
–mj–
plníme.

V Maline však pätnásti herci – bábky v rukách
pána Zetka ukázali, že Valentín môže byť sviatkom všetkých zamilovaných bez rozdielu veku,
doslova od škôlky po sivú hlavu.
Neformálne sedenie na zemi, možnosť zapojenia sa do predstavenia, ale aj to, že sa dalo odbehnúť, zakričať, vyvolalo u detí nadšenie. Bolo
to iné divadlo, malo však niečo do seba. Organizátor – neinvestičný fond ÁNO plne využil
svoju spoluprácu s médiami, ako aj s AD HOC,
ktorej vedenie vyšlo v maximálnej miere v ústrety deťom.
MIROSLAV JUZA

Z jaskyne na biele svetlo
Dokončenie z 1. strany

V jaskyni je tma a obrovský hluk padajúcej vody. Svetlá bateriek sa odrážajú od vlhkých stien. Jaskyňa má
jednu pozoruhodnú vlastnosť – v priebehu pol hodiny sa dokáže zaplniť vodou... Strach tu však nemá miesto.
Odrazu Michal začuje blízko seba
slabučký hlas volajúci o trochu čaju.
Nešťastník zakvačený hrudným košom

Psí žalm

Som 11 rokov na tomto svete, ale poviem vám, že teraz ozaj prežívam psie
roky. Nemôžem pochopiť, prečo musí
moja majiteľka platiť toľko peňazí len
za to, že žijem? Čo mi mesto dá? Ani
len lopatku a vrecko na exkrementy.
A to už nehovorím o bezplatnom očkovaní. Keď ochoriem alebo si zraním nohu na skle, ktoré odhodil bezohľadný
človek, moja pani musí všetko zaplatiť.
Kam idú tie veľké peniaze z poplatkov
za nás – psov, ktoré mesto vyberá?
Okrem odpadových košov pre nás neurobia nič. Kde máme behať, keď v celom meste nie je na to vyhradené miesto? V iných štátoch, ale už i slovenských
mestách majú psíci svoje teritóriá a radi ich navštevujú. My máme len samý
zákaz. Pre deti sa urobia ihriská, ktoré
sú o chvíľu zničené. Aj my chceme šantiť. Pýtam sa: kde?
Naši radní a poslanci sa bavia o všeličom a na nás akosi pozabudli. Peniažky
vezmú, ale urobiť pre nás čosi – ajajáj...
Prosím vás, postarajte sa o nás! Žiadame priestor na „venčenie” s pravidelnou
dezinfekciou, ihrisko. Veď sme na tomto svete pre radosť a ochranu vás, ľudí.
Máme právo na dôstojný život po boku
človeka. Pri zvyšovaní poplatkov sa
z mnohých z nás razom stanú bezdomovci. Tlačíte sa do EÚ a NATO a neviete pritom vyriešiť takýto jednoduchý
problém. Píšem na všetkých psíkov
z Malaciek, ale predovšetkým za nás zo
sídliska Juh. Pomôžte nám.
RIKY hav-hav
Meno a adresa pisateľky je v redakcii

N A P R AV Ú M I E RU
OSPRAVEDLNENIE
Redakcia Malacký hlas sa ospravedlňuje rodine MEREŠOVCOV za
zámenu priezviska v materiáli s titulkom Michal Tillner (MH 12/2000).
Zmluvu o nájme objektu bývalého vodného mlyna, v ktorom bolo
umiestnené múzeum Michala Tillnera, uzatvorilo Mesto Malacky 1. 6.
1997 s Dr. ANNOU MARIŠOVOU.

medzi skaly žije. Nedokáže však spolupracovať, traja chlapi majú plné ruky
práce. Na poludnie sú všetci na bielom
svetle. Záchranná akcia trvala sedem
hodín.
Krátkym šotom sa tejto udalosti venovala česká televízna stanica Nova vo
svojich hlavných večerných správach.
Na stretnutí u prednostu popri spomienkach na náročný zásah v neľudských podmienkach rezonovala aj po-

treba fungujúceho integrovaného záchranného systému. Od 1. marca
súčinnosť požiarnikov a policajtov posilní aj rýchla zdravotná pomoc, ktorá
bude na svojom detašovanom pracovisku v Malackách v pohotovosti 24 hodín denne. V hodnotení ročnej činnosti odborov požiarnej ochrany okresných úradov Bratislavského kraja bol
odbor PO Okresného úradu v Malackách v rámci štátneho požiarneho dozoru a preventívnej výchovnej činnosti hodnotený ako najlepší. Právom.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ

JEDINÁ OTÁZKA

pre Jozefa Ondrejku,
primátora mesta Malacky

Prioritou primátora je nejaký inkubátor, v Malackách však predovšetkým
nemáme múzeum. Nedopadne to náhodou tak, že na múzeum zase nezostanú peniaze? S takouto otázkou sa na nás obrátili čitatelia – čo na to
J. Ondrejka?
„Nejde o nejaký inkubátor, ale o inštitúciu, ktorá bude vytvárať podmienky pre
rozvoj malého a stredného podnikania, servis pre hospodársky park a podporovať
rozvoj regiónu aj mimo parku. Zámer vybudovať inkubátor nám môže priniesť
finančné prostriedky chýbajúce na dokončenie rozostavanej budovy na Mierovom
námestí. Z tohto by mohlo byť zrejmé, prečo táto cesta je jednou z priorít. Okrem
možného prínosu vôbec nezaťažuje rozpočet mesta. Umiestnenie múzejných
zbierok je tiež dôležité, v rozpočte sú naň vyčlenené prostriedky. Realizácia oboch
zámerov sa navzájom nevylučuje.”
–ipo–

Politici nám vzali Tatry
Dokončenie z 1. strany

cie však nemôže ubiť žiaden druh hudby. Aj mladí ľudia nachádzajú dôstojnosť, ktorá je v každej obci zastúpená
krojmi alebo zvykmi. U nás teraz prežívame veľký návrat folklóru, hoci médiá
ho bojkotujú. To však priniesla doba. Jeden čas sme boli zameraní na východ,
teraz zase na západ. Ale tradície ostávajú. A myslím si, že vy na Slovensku si
ich vážite viac ako my.
S krojom a krásnymi pesničkami
ste pochodili kus sveta. Kde ste boli
najďalej?
Vzal by som to od západu: vystupovali sme v San Franciscu, na východe
zase v Japonsku, navštívili sme Austráliu, Južnú Ameriku i Afriku. Všade obdivujú naše kroje a nás to zase zaväzuje
správať sa v nich dôstojne. Naši predkovia asi vedeli, čo šijú a do čoho sa obliekajú. Práve táto dôstojnosť chráni tradíciu, a tým sa nemôže pochváliť nikto
vo svete.
Je dnes problém zohnať kroj?
Ja mám našťastie tetušky, ktoré mi
vo svojich osemdesiatich rokoch šijú
kroje. Propagujem však prijatie zákona,
ktorý by umožňoval jedno percento
z daňového základu podnikateľov venovať na folklór, zachovanie ľudových

remesiel. Vo vyspelých štátoch to funguje.
Po dvoch dcérach ste sa dočkali aj
chlapa v rodine – máte vnuka. Má
vzťah k folklóru, pôjde vo vašich šľapajach?
S osemročným Alexandrom prežívam opäť svoju mladosť. Neraz prídeme
domov obaja až po uši od blata. Hrávame spolu futbal, na chlapčenské hry
som ešte nezabudol. Vnuk má síce
sluch, ale spievať nechce. A nútiť ho nebudem – sám som zažil, čo to je spievať
z donútenia.
Kto vás nútil do spevu?
Od štyroch rokov predovšetkým
o dvanásť rokov staršia sestra Kveta.
Dostával som aj facky. Našťastie to nevyvolalo averziu. Nikdy som však netúžil
živiť sa spevom, som skôr manuálny typ.
V domácnosti si všetko opravujem sám,
dokonca aj auto. Dcéra Michaela si
otvorila v Břeclave pizzériu, aj tu som
neraz zamestnaný ako zametač či umývač riadu.
Jožka Černý sa najradšej vyjadruje
piesňami. Tie v sebe nesú odkaz generácií, skrývajú v sebe celý život ľudí,
ktorí si ich spievajú. Toto bohatstvo
nám nikto nevezme.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ
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Zdravé školy
„Zdravie je pojmom, ktorý v rebríčku
hodnôt človeka asi každý radí na popredné miesto. Výchova a vzdelávanie
našej najmladšej generácie preto tento
fenomén v živote nemôže obísť. Projekt
Školy podporujúce zdravie iniciovaný
Svetovou zdravotníckou organizáciou,
Komisiou európskych spoločenstiev
a Radou Európy smeruje práve k realizácii tohto úsilia.”
To boli vety, ktoré odzneli v úvodnom
príhovore na prvej okresnej konferencii
škôl podporujúcich zdravie v našom okrese, ktorá sa uskutočnila začiatkom februára v Gajaroch. Medzi hosťami nechýbali ani RNDr. Ján Hudec, koordinátor
podpory zdravia z MŠ SR, pani Šilhanová
z Národného centra podpory zdravia,
MUDr. Haladová, CSc., riaditeľka ŠZU
mesta Bratislavy, MUDr. Lýdia Dunčková,
okresná štátna hygienička a, samozrejme,
i prednosta OÚ v Malackách Milan Vaškor. Na konferencii sa stretli školskí koordinátori tohto projektu, riaditelia škôl, starostovia obcí okresu Malacky, kde sa tieto
školy nachádzajú. Nechýbali ani zástupcovia rôznych podnikov.
Tých, ktorí na tejto aktivite priamo či
nepriamo pracujú, bolo do sedemdesiatky. V diskusii odznelo 17 príspevkov a organizačný tím pod vedením Daniely Bukovskej, okresnej koordinátorky projektu
z odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry OÚ pripravuje i zborník zaujímavých
vystúpení z tohto podujatia. Nemenej zaujímavými boli i sprievodné aktivity podujatia. Účastníci konferencie mali možnosť si prezrieť prezentáciu jednotlivých
MŠ a ZŠ na veľmi vkusne pripravených informačných paneloch. Pracovníčky
Slovenského Červeného kríža zmerali
dobrovoľníkom a záujemcom krvný tlak.
Nechýbala výstavka výtvarných prác detí
z MŠ a žiakov ZŠ zameraná na spomínanú
problematiku. Široká bola ponuka kníh
spojená s predajom. A na svoje si prišli
nielen oči. Firma Liečivé rastliny – Slovakofarma pri prezentácii ponúkla i ochutnávku liečivých čajov. Zdravú výživu propagovali i školské jedálne a účastníci si
mohli vyskúšať chuť štyroch druhov nátierok. A pre tých, ktorým chutili, boli pripravené aj ich recepty. Centrum zdravia –
firma AURA zase ponúkla objednávku instantných nápojov vhodných aj pre deti.
Celkom sa prezentovalo 26 škôl, z toho
7 základných. Súčasťou programu konferencie bolo i slávnostné odovzdávanie
certifikátov pre 9 MŠ a 3 ZŠ zapojených
do projektu. Medzi tými, čo už certifikáty
škôl podporujúcich zdravie majú, patria
i všetky malacké MŠ a ZŠ na Ul. 1. mája.
Škoda, že do tejto prospešnej akcie nie
sú zapojené i ďalšie malacké základné
školy, ktoré majú určite lepšie priestorové
podmienky ako spomínaná ZŠ.
Bolo radosťou si vypočuť diskusné príspevky, v ktorých práve koordinátori z jednotlivých zapojených škôl hovorili o aktivitách, ktoré sa v školách uskutočňujú
v rámci projektu.
Možno už o rok pri ďalšom podobnom
stretnutí bude tých aktívnych škôl ešte
viac. Cieľom projektu je, aby sa podľa svojich možností zapojili všetky školy, pretože otázka zdravého spôsobu života je pre
všetkých.
ANTON PAŠTEKA

Rok výročí

V tomto roku budú mať Malacky
hneď celú plejádu výročí, ktoré vám,
samozrejme, sprostredkujeme. Zamysleli sme sa však nad možno triviálnou otázkou, vedia o nich i mimo mesta? Píše sa o nich, spomínali sa?
V Encyklopédii Slovenska (rok vydania 1979) sa píše v hesle Malacky –
obec je písomne doložená 1231...
Postupne sme takto nalistovali
množstvo kníh a čo sme našli, podávame v kocke. Publikácia Regióny bez
hraníc – Slovensko-rakúske Pomora-
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V kaplnke Pálfiovcov sa nachádzajú aj rakvy.

Pohľad do krypty – budúcej expozície Mestského múzea v Malackách v kláštornom
podzemí.

Reportáž z malackého kláštorného podzemia
V sprievodcovi františkánskym kostolom od Dr.
Hallona sa dočítame, že „pod celým chrámom sa
nachádzajú veľké krypty. Do krypty pod hlavným oltárom pochovávali zomretých členov rádu. Druhá,
v strede pod loďou kostola, slúžila na pochovávanie
dobrodincov chrámu a do tretej pochovávali malackých mešťanov, ktorí si za to zaplatili 12 zlatých.
Pod Loretánskou kaplnkou je štvrtá krypta, ktorá
bola pôvodným zemepánskym pohrebiskom. Keďže
ich rodina sa rozrastala, priestory nestačili. Spoločným pohrebiskom mala byť veľká krypta pod hlavným oltárom. Mŕtvych františkánov odtiaľ presťahovali do zadných krýpt a telá zemepánov preniesli

dopredu. Už predtým v roku 1862 dali z ulice preraziť do krýpt vchod. V zrušenej kaplnke sv. Anny
vybudovali duplikatúru vonkajšej steny, v nej spravili kobky, do ktorých umiestňovali rakvy tých členov
pálfiovského rodu, ktorí zomreli mimo Malaciek.
Poslednú úpravu krýpt a celého pohrebiska robili
v roku 1893. Z bývalej kaplnky sv. Anny prerazili
schodište do spodných krýpt a takto spojili hornú
a dolnú časť pohrebiska. V kryptách bolo v striebornej skrinke vystavené srdce druhého zemepána Jána
Antona Pálfiho, ktoré je už reštaurované a časom bude opäť vystavené.“
Od roku 1994 sa v kláštornom podzemí a priľah-

Múzeum v podzemí

O mestskom múzeu v Malackách sme písali naposledy v auguste
minulého roku. Uviedli sme, že k 31. júlu 2000 mesto ukončilo nájomný vzťah s majiteľkou bývalého vodného mlyna (pochádza z konca
19. storočia), v ktorom sa nachádzalo Múzeum Michala Tillnera a odvtedy Malackám chýba expozícia. Zdá sa však, že čoskoro nájde múzeum novú strechu nad hlavou. O projekte Kláštorné podzemie hovoríme s PhDr. Rudolfom Iršom, riaditeľom Záhorského centra kultúry v Malackách.
Kedy sa zrodila myšlienka umiestniť expozíciu do kláštorného podzemia?
Už v roku 1993 sme spolu s dekanom
Michalom Pokopcom hovorili o sprístupnení kláštorného podzemia verejnosti. Farský úrad odvtedy už investoval
do rekonštrukcie podzemia značné
prostriedky. Nebolo to jednoduché –
problémy boli predovšetkým s pamiatkovou obnovou. Koncom minulého roku mestské zastupiteľstvo schválilo
koncepciu umiestnenia časti expozície
v týchto priestoroch.
Nie všetci Malačania si vedia
predstaviť, ako kláštorné podzemie
vyzerá...
Sú to krásne veľké priestory na
dvoch podlažiach, ktoré už teraz pôsobia dojmom expozície, aj keď sú ešte
prázdne. Začínajú sa vstupom do pálfiovskej kaplnky, odtiaľ pokračujú schodiskom do podzemia. To má dve časti:
hrobku, ktorá je sčasti prístupná, a katakomby, kde sa bude nachádzať expozícia venovaná dejinám kláštora a starvie, vydavateľstvo Dajama, rok 1996,
píše: obec sa po prvý raz spomína v roku 1206 v súvislosti s darovacou listinou uhorského kráľa Ondreja II.
O rok starší sprievodca Malacky
a okolie (Bedeker Slovakia) píše: roku
1206 udelil kráľ Ondrej II. územie Plaveckého Štvrtka i s mýtom grófovi Alexandrovi... V darovacej zmluve sa uvádzajú hranice nového panstva (medzi
značkami je i osada Maliscapotoka –
dnešné Malacky), pre úplnosť treba
spomenúť i mapy. Firma Mapa–Slovakia vydala mapu vidieckeho turizmu
Malokarpatský región, kde v textovej
časti stojí: Prvú zmienku o Malackách

ším dejinám Malaciek. V podzemí sa
nachádza malé lapidárium – torzá
sôch, ktoré sa nachádzali v meste či
v depozite v múzeu. Ďalšiu časť expozície uvažujeme umiestniť na prízemie
Spoločenského domu na Mierovom námestí. Vo vestibule vznikne expozícia
venovaná tradíciám – ľudovému výtvarnému umeniu, bývaniu a odievaniu.“
Kde sa potom budú inštalovať výstavy?
S výstavami bude problém. Menšie
výstavy umiestnime do vestibulu na
prvom poschodí, väčšie v trvaní do jedného mesiaca budú vo veľkej sále. Samozrejme za predpokladu, že tu nebudú plánované iné akcie.
Atraktívna expozícia môže pozitívne ovplyvniť vývoj cestovného ruchu v meste.
Úloha umiestnenia expozície je náročná. Nejde nám o to nainštalovať čo
najlacnejšie hocijakú expozíciu – veď
pre Malacky to bude dobré... Tie nádherné priestory si takýto prístup nezaslúžia, znevážil by napokon aj celé mesako o osade Maliscapotoca (Malinský
potok) nachádzame v listine kráľa Ondreja II. z roku 1206... Z novších publikácií to je publikácia Regionálneho
združenia Záhorie „Tvoj sused” (rok
2000), kde sa píše: – centrom dolného
Záhoria je okresné mesto Malacky,
ktoré sa spomína ako rozvinutá obec
už v roku 1231... Cestný informátor vydavateľstva JOMA (rok 2001) píše
o Malackách už v úvode: prvá písomná zmienka je z roku 1206...
V meste vyšlo v edícii Mesta Malacky množstvo kníh, ktoré podrobnejšie zachytávajú výročia. O nich až nabudúce.
–mj–

lej pálfiovskej krypte uskutočňovali systematické rekonštrukčné práce, ktoré boli vynútené nielen dovtedy zlým technickým stavom priestorov, ale aj vandalským činom, pri ktorom boli vylámané a poškodené truhly s pozostatkami Pálfiovcov, náhrobné
dosky a v objekte vypukol aj úmyselne založený požiar. Finančne i časovo náročná rekonštrukcia vrátila
objektu jeho pôvodný vzhľad. Dušou celého projektu obnovy a sprístupnenia objektu je malacký dekan
Michal Pokopec.

to a jeho obyvateľov v očiach návštevníkov. Namiesto pozitívneho efektu,
propagácie mesta smerom navonok by
to vyvolalo opačný účinok. Ten boom
v cestovom ruchu, keď všetci cestovali
do Viedne a do Benátok, je už našťastie
za nami. Mnohí sa venujú vnútrozemskej turistike a znovu začína rásť návštevnosť múzeí. Ak naša expozícia pritiahne 20–30 tisíc návštevníkov, oživí to
turistický ruch mesta. A nebude z toho
len priamy úžitok v podobe vybraného
vstupného, ale ťažiť z toho môžu aj
všetci obyvatelia – do mesta príde viac
peňazí.
Čo chýba ešte k tomu, aby bolo
múzeum otvorené?
Pripravili sme návrh zmluvy medzi
mestom a farským úradom. Farský úrad
sa vyjadril kladne, na stanovisko mesta
čakáme.
Zástupcovia Stredoeurópskej asociácie cestovného ruchu na svojej
prezentácii v Malackách uviedli, že
popri mnohých pozoruhodnostiach
musí mať mesto jedného „ťahúňa“
– lákadlo, ktoré bude zárukou návštevnosti. Môže byť takýmto lákadlom expozícia v kláštornom podzemí?
Som rád, že ste to povedali. A bol by
som rád, keby ste túto vetu vysádzali

Spracované podľa
Naše Záhorie 3-4/99, autori M. P. a I. R.)

tučnými písmenami v novinách. Či sú aj
ďalšie atrakcie? Samozrejme. Netreba
zabúdať aj na vodný mlyn – krásny objekt v peknom prostredí, avšak v súkromných rukách. Máme tu aj synagógu, atraktívna môže byť aj reštaurácia
U koňa. Mesto by malo byť tým, kto ide
príkladom. Keď sa nám podarí zrealizovať tento projekt, bude to možno
motivácia aj pre podnikateľov vlastniacich vhodné objekty pre rozvoj cestovného ruchu, aby sa pridali.
Hovoríme o cestovnom ruchu, ten
však predpokladá aj dobrú propagáciu...
Otvorenie múzea musí byť veľkou
udalosťou, na ktorú sa prídu pozrieť
nielen domáci, ale aj čo najviac ľudí
„zvonka“. Mám na mysli jednak odbornú verejnosť, cestovné kancelárie, poskytovateľov služieb, médiá.
Kedy predpokladáte otvoriť múzeum?
Bol by som rád, keby sa podarilo projekt realizovať v priebehu pol roka. Ale
vzhľadom na doterajšie skúsenosti
predpokladám, že sa termín otvorenia
posunie. Stálu expozíciu v Spoločenskom dome otvoríme pravdepodobne
v októbri a expozíciu v kláštornom podzemí na jar budúceho roku.
Zhovárala sa: –ipo–, foto: archív

Kto bol František
Malovaný?
Dokončenie z 3. strany

Keď nastúpil za guardiána kláštora Malačan páter Vendelín Kučera, veľký hudobník, vysokoškolsky vzdelaný organista, dal sa do dokončovania a opráv
kostola. Keďže František Malovaný bol
známym kostolným maliarom, vyjednal
s ním vymaľovanie celého kostola. Malovaný si vytvoril tím umelcov z Moravy
a zo Sudiet a v spolupráci s maliarom
izieb v Malackách Kvasnicom navrhli
vymaľovanie. Kvasnica upravoval drapérie na stenách a Malovaný so svojím
tímom dali sa do maľovania veľkých
nástenných obrazov i medailónov
v sanktuáriu a na klenbách. Malovaný
nanovo pozlátil hlavný oltár, dal vymeniť
všetky okná, na ktoré sa vitráže robili
v Brne. Na klenbu svätyne osobne vy-

maľoval evanjelistov, vyzdobil i oblúk
nad svätyňou, na klenbe lode vymaľoval
obrazy sv. Petra v lodičke, sv. Teréziu, sv.
Alžbetu, sv. Cecíliu, sv. Ľudovíta, sv.
Františka so sv. Alžbetou a na bočnej
stene veľký stenový obraz sv. Františka,
ako káže rybám. Na chóre vymaľoval
dva veľké stenové obrazy zo života sv.
Františka. V Kronike kláštora môžeme
čítať záznam guardiána o jeho diele:
„Malovaný dodržal perfektne plastiku.
Prsty osôb na maľbách sa zdajú byť
jemnejšie, takže postavy na oblúku vyzerajú mohutnejšie.“
Toto jeho dielo je denne k dispozícii
a každý obyvateľ ulice by si ho mal
všimnúť, lebo je to jedna z najkrajších
pamiatok v Malackách.
Dr. PAVOL HALLON
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Ožíva starodávne
centrum Malaciek?
Mnohí obyvatelia Malaciek vari ani
nevedia, že pôvodné centrum mesta
nebolo na dnešnom Kláštornom
a Mierovom námestí a k nim priľahlých uličkách, ale v „mjestečku na
Dolním konci”.

Pôvodným centrom Malaciek bol totiž
farský kostol a jeho okolie. Bol postavený
v roku 1604 na dôležitej križovatke ciest,
ktoré okolo neho viedli. Bola to cesta
z Moravy smerom na Bratislavu, ktorá musela ísť cez staré Malacky, lebo tak znel
kráľovský dekrét. Tu ju križovala cesta
z pezinskej strany Malých Karpát, ktorá
viedla podhorím cez Malacky smerom na
Gajary či Záhorskú Ves a odtiaľ do Rakúska. Čiže v tomto mieste sa cesty rozchádzali štyrmi smermi. Bolo to najdôležitejšie miesto v Malackách. Tu stál kedysi uprostred cintorína nejaký malý, vari
i drevený kostolík. Keď zemepán Balašša
a, samozrejme, s ním i všetci jeho poddaní prestúpili do evanjelickej cirkvi (podľa
hesla „Koho panstvá – toho i náboženstvo”), dal na tomto mieste postaviť dnešný farský kostol, ktorý dejiny, stará literatúra i staré doklady uvádzajú ako NOVÝ.
Ku kostolu patrila aj fara, ktorú dal postaviť za riečkou Malinou. Obdaril ju pozemkom o rozlohe jednej sessie. Predtým
bola fara i sídlo farnosti s kostolom v Kostolišti (v Kiripolci). Keď Balašša povýšil
takto Malacky na svoje zemepánske mestečko, zrejme sa usiloval sem o prenesenie svojho sídla, ako to neskoršie urobil
Pavol Pálfi.
Fara s kostolom vytvorili teda prvé ad-

ministratívne centrum Malaciek. Kde bola
fara, tam boli matriky a farár schopný vyhotovovať doklady o sobášoch, krstoch
a úmrtiach. Na fare bola vyhradená miestnosť pre školu, ktorú navštevovalo 20–30
chlapcov (dievčatá do školy nechodili).
Starý kronikár zaznamenal, že škola bola
otvorená a začalo sa v nej vyučovanie
v roku 1526. Toto bolo teda centrum rodiaceho sa mestečka, odtiaľto sa začínal
jeho vývoj. Vzniklo tam malé námestíčko,
ktoré v starých dokladoch z 18. storočia
nazývajú platea – t. j. ulica či námestie
(meno vtedy ešte nemalo). Z tohto námestíčka sa rozchádzali terajšie malacké
ulice, o ktorých nám zanechal správu malacký farár František Matej Valovič v odpise vianočnej koledy v roku 1737.
Farskú budovu obtekala riečka Malina,
na ktorej brehoch vznikla ulica, ktorou
viedla cesta do Kiripolca, dnešného Kostolišťa. Breh riečky bol porastený vŕbami,
preto ulicu nazvali VRBOVÁ, v latinských
záznamoch ako Platea salicis (salix – vŕba), v slovenských ako Wrbowa ulitza
(dnešná Družstevná ul.). Obývali ju malackí roľníci, ktorých domy postavené buď
z dreva alebo zo surovej tehly boli pokryté slamou. Ulica je pekne vyobrazená na
starom oltárnom obraze farského kostola.
Na začiatku ulice na potoku Malina bol
v 18. storočí (možno i skôr) postavený
podnes zachovaný veľký mlyn, ktorý obyvatelia poznajú pod menom Froncov
mlyn. Po veľkých úpravách v ňom bolo
zriadené Múzeum Mikuláša Tillnera, ktoré
sa muselo po reštitučných nárokoch vysťahovať.
Na začiatku Vrbovej ulice odbočovala

smerom do poľa azda najchudobnejšia
malacká ulica zvaná KOZÍ ULICA, ktorej
názov sa zachoval vyše 300 rokov až podnes. V latinských listinách je zapísaná ako
Platea caprea v slovenských ako Kozí
ulitza. Svoj názov dostala od kôz, ktoré tu
chovala chudoba na svoju obživu.
Niekoľko sto metrov od farského kostola smerom na Pezinok dali si zemepáni
Balaššovci postaviť pekný lovecký kaštielik
ohradený múrom. Tu končili hlučnými zábavami svoje hony, veď zveriny bolo
v okolitých lesoch dostatok.
Po etablovaní sa Pálfiovcov v Malackách dali títo v polovici 17. storočia prestavať kaštielik na františkánsky kláštor, ku
ktorému pristavali veľký kostol. Zároveň
na veľkej piesočnej dune vyvýšenej nad
okolie si dali postaviť kaštieľ, do ktorého
preniesli svoje rodinné sídlo z Plaveckého
hradu a obývali ho až do svojho odchodu
z Malaciek. S panstvom sa, samozrejme,
začala do mesta sťahovať i jeho administratíva a úradníctvo s rodinami. Pre ich potrebu sa začalo s výstavbou domov, mesto sa rozširovalo a vznikali nové ulice. Tak
vznikla ulica vedúca od kostola popri ceste do Pezinka, ďalšia od kláštora po zámok. Pretože domy na nej boli postavené
vedľa seba, volali ju RÁDEK (dnešná Ulica
dukelských hrdinov).
Kaštieľ s kláštorom pre potreby panstva
spojili cestou vysadenou po oboch stranách stromami. Nazývali ju Aleja. I po jej
bokoch si začali panskí úradníci stavať domy (dnešná Zámocká ulica). Podľa zápisu
farára Valoviča koledovali v dnes už neexistujúcej malej NOVEJ ULICI, ktorá
viedla niekde z miesta, kde stojí budova,
v ktorej sídli mestský úrad, smerom ku
kláštoru a za kaštieľom, kde stáli už v tom
čase mlyny a domky panských remeselníkov, ako napríklad debnárov a pivovarníkov.
Dr. PAVOL HALLON
(pokračovanie v budúcom čísle)

Prázdne miesto
minulosťou

V obradnej sieni Mestského úradu v Malackách sa 18. januára uskutočnila prezentácia Stredoeurópskej asociácie pre
cestovný ruch (CECTA). Jej príprava bola výsledkom spolupráce medzi predsedom podnikateľskej a majetkovej komisie pri
Mestskom zastupiteľstve v Malackách Ing. Pavlom Hallonom
a primátorom mesta RNDr. Jozefom Ondrejkom.
Ako uviedla výkonná riaditeľka asociácie Gill Wilson, prázdne
miesto na mape Strednej Európy je už minulosťou – Slovensko
sa stáva členom CECTA (členstvo v asociácii je na vládnej úrovni).
Riaditeľka upozornila na globálny prístup k marketingu jednotlivých území. Každé z miest by malo pri vlastnej propagácii staviť
na jedinečný produkt, očividný by však mal byť spoločný záujem
propagovať sa ako celok. Túto myšlienku podporili aj obaja zúčastnení primátori záhorských miest Michal Srholec (Skalica) a Jozef Ondrejka (Malacky). Zhodli sa v tom, že iniciátorom nového
prístupu k propagácii Záhoria by mohlo byť Združenie miest a obcí záhorského regiónu. Nezaobíde sa však bez spolupráce s podnikateľskými subjektmi, ktoré prichádzajú s turistami do bezprostredného kontaktu – poskytujú ubytovanie či stravovanie.
A ťažko si predstaviť dobrú propagáciu bez kvalitných služieb.
–ipo–

Mesto odpredalo
pozemok a kúpilo
oblečenie pre deti

Uznesením č. 117/2000 zo dňa 19. 10. 2000 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Malackách odplatný prevod časti parcely
č. 2046/3 ako diel 1 o výmere 86 m2 za kúpnu cenu 14 190 slovenských korún (t. j.) 165 Sk/m2) v prospech Detského domova, Rakárenská 50, Malacky.
Za rovnakú sumu, teda 14 190 Sk, následne Mestský úrad
v Malackách zakúpil materiálne vybavenie pre potreby detského domova.

Ste spokojný so svojím
obvodným a detským lekárom?
V priebehu roka 2000 uskutočnil Výskumný ústav práce,
sociálnych vecí a rodiny v Bratislave na požiadanie MPSVR SR rozsiahly prieskum služieb, poskytovaných občanom a ich rodinám vo vybraných mestách a obciach okresov Malacky, Topoľčany, Veľký Krtíš a Žilina. Predmetom
prieskumu boli okrem iného aj zdravotné služby.
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Pracovníci 41 samospráv
miest a obcí poskytli podkladové informácie k existencii
služieb a súčasne zabezpečili
distribúciu dotazníka pre občanov do 438 rodín rôzneho typu
(úplné rodiny s deťmi, neúplné
rodiny s deťmi, rodiny dôchodcov, viacgeneračné rodiny
a podobne).
Samotní občania ako primárni užívatelia vypovedali o
spokojnosti s poskytovanými
službami. V okrese Malacky sa
prieskumu zúčastnili obyvatelia mesta Malacky a Stupava
a obcí Kuchyňa, Pernek, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Veľké
Leváre, Vysoká pri Morave a
Závod.
Obvodní a detskí lekári sú
lekármi prvého kontaktu s pacientmi. Podľa údajov pracovníkov mestských a obecných
úradov sa obvodný a detský lekár nachádza vo viac ako polovici vybraných obcí celého súboru, do 20 % obcí dochádza
a okolo 30 % obcí nemá svoje
zdravotnícke zariadenie a ich
občania dochádzajú za lekárom mimo obec.
Taktiež časť občanov využíva jednak služby lekára, ktorý
ordinuje v obci, jednak služby

lekára, ktorý ordinuje mimo
obce.

Ako signalizujú obe tabuľky,
občania z obcí v okrese Malacky boli najmenej spokojní s poskytovanými službami obvodného aj detského lekára.
PhDr. RENÁTA ARVAYOVÁ, CSc.,
Výskumný ústav práce,
sociálnych vecí a rodiny,
Bratislava

Spokojnosť so zdravotníckymi službami, ktoré poskytuje obvodný lekár vyjadrilo 220 opýtaných (50,2%), 163 opýtaných (37,2%)
vyjadrilo čiastočnú spokojnosť a 36 občanov (8,2%) bolo s poskytovanými službami nespokojných. Nevyjadrilo sa 19 (4,3%)
respondentov.
V jednotlivých okresoch bola situácia nasledovná:
Spokojnosť so službami obvodného lekára (v %)
Okres
Žilina
Malacky
Veľký Krtíš
Topoľčany

Spokojní Čiastočne Nespokojní Neodpov. Celkom
63,5
33,7
45,2
53,2

27,0
44,2
43,5
36,9

5,6
15,1
7,8
6,3

4,0
7,0
3,5
3,6

100,0
100,0
100,0
100,0

Spokojnosť s poskytovaním zdravotníckych služieb detským
lekárom vyjadrilo 188 občanov (42,9%), čiastočnú spokojnosť
113 (25,8%) občanov a nespokojnosť 22 (5,0%) občanov. Neodpovedalo 115 (26,3%) občanov.
V sledovaných okresoch bola situácia nasledovná:
Spokojnosť so službami detského lekára (v %)
Okres
Žilina
Malacky
Veľký Krtíš
Topoľčany

Spokojní Čiastočne Nespokojní Neodpov. Celkom
48,4
32,6
40,0
47,7

23,0
34,9
24,3
23,4

3,2
9,3
2,6
6,3

25,4
23,3
33,0
22,5

MALACKÝ HLAS

100,0
100,0
100,0
100,0
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Ďakujeme
Kolektív hematologicko-transfúzneho oddelenia pri NsP v Malackách ďakuje svojim darcom krvi,
ktorí v januári 2001 darovali krv.
Sú to:
MUDr. Dominik Mízner, Milan Mikulášek, Ľudovít Slemenský, Richard
Martiniak, Adrián Berdis, Radoslav Mozner, Igor Masár, Peter Szabo, Augustín
Uhrinec, Boris Czeilinger, Milan Havran,
Marta Hrdlovičová, Igor Kucek, Jana Tureková, Marek Velebný, Ján Voltemar,
Ladislav Vismek, Katarína Čermáková,
Oldrich Krenek, Vladimír Koričár, Vladimír Veselý, Miroslav Janeček, Ladislav
Svrček, Peter Bartek, Štefan Buček, Ing.
František Začal, Peter Jurička, Miroslav
Beňa, Pavol Kresan, Eduard Kopča, Vladimír Gašpar, Peter Písečný, Milan Sloboda, Peter Kürti, Rastislav Zámečník,
Ladislav Chlepko, Peter Babjak, Martin
Špánik, Jozef Matúšek, Ján Spusta, Viliam Jurkovič, Marián Salinka, Dušan
Chvíla, Gabriel Ševela, JUDr. Marek Sivák, Pavol Bartoš, František Michalovič,
Peter Kočiš, Ján Balga, Martin Novota,
Ján Čermák, Peter Slezák, Marián Čambalík, Viera Ondrušková.
Ešte raz všetkým ďakujeme a tešíme
sa na ďalšiu spoluprácu.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

POTREBUJÚ KOČÍK:
Od 2. 1. do 6. 2. sa v Malackách narodili:
Patrik Šebesta, Malacky; Dávid Žilavý, Studienka; Aneta Zemanová, Gajary; Alexandra Mozolová, Sološnica; Marián Bihari,
Plavecký Štvrtok; Miroslava Koutná, Rohožník; Lenka
Končeková, Malacky; Tomáš Salay, Plavecký Štvrtok; Miroslav Galba, Gajary; Simona Biháryová, Plavecký Štvrtok; Veronika Grofová, Kuchyňa; Martin Baleja, Borský
Sv. Jur; Erik Zedníček, Gajary; Marek Hurta, Malacky;
Matej Kročil, Studienka; Richard Cigánek, Lakšárska Nová Ves; Sabína Prosňáková, Malacky; Kristián Noskovič,
Stupava; Simona Reifová, Závod; Karin Besseová, Malacky; Medard Féder, Pezinok; Paulína Poláčiková, Malacky; Ivan Galba, Vysoká pri Morave; Kevin Doronyai,
Rohožník; Ľudovít Tomek, Malacky; Barbora Polakovičová, Lozorno; Nicolas Kaleja, Vysoká pri Morave; Adriána Čermáková, Moravský Sv. Ján; Peter Herák, Záhorská Ves; Samuel Danihel, Plavecký Štvrtok; Tomáš Hrebeň, Zohor; Natália Bulková, Malacky; Marek Slatina,
Záhorská Ves; Terézia Šišová, Plavecký Štvrtok; Viktória
Jurkáčková, Studienka; Stanislav Zeman, Lozorno; Viera
Balážová, Veľké Leváre; Marek Havlík, Malacky; Ivana
Jarábková, Plavecký Mikuláš.

POVEDALI SI ÁNO:
Január:
Monika Danihelová a Milan Kršek; Magda
Klenková a Branko Kočiš; Soňa Geclerová a Peter Bohuš; Lenka Planková a Rastislav Vincek.

Január:
80 r. – Pavla Sedláčková, 20. 2. 1921; Helena
Tichá, 18. 2. 1921; Anastázia Bartalská, 15. 2.
1921; Ján Kastl, 11. 2. 1921; Helena Gachová,
7. 2. 1921; Jiřina Landlová, 1. 2. 1921;
85 r. – Júlia Bajová, 27. 2. 1916; Pavlína Soboličová,
24. 2. 1916; Pankrác Walach, 9. 2. 1916;
91 r. – Helena Radičová, 10. 2. 1910;
93 r. – Kornélia Nídlová, 26. 2. 1908; Júlia Kolmanová,
12. 2. 1908; Jana Prokopová, 11. 2. 1908;
96 r. - Pavla Zahradníková, 20. 2. 1905.

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Január:
Amália Poláková, 1921, Vysoká pri Morave; Václav Karel, 1936, Malacky; Anna Valachovičová,
1935, Malacky; Jozef Ščepán, 1932, Plavecký Štvrtok; Jozef Riška, 1943, Kúty; Viliam Baláž, 1943, Veľké Leváre;
Pavlína Papánková, 1923, Kuklov; Vincent Galba, 1943,
Malé Leváre; Jozef Kudla, 1943, Sekule; Ladislav Markus, 1922, Stupava; Mária Siváková, 1917, Jakubov; Rozália Hurbanková, 1923, Závod; Ondrej Lapčík, 1920,
Vysoká pri Morave; Irena Ružičková, 1938, Malacky; Emília Ulehlová, 1931, Vysoká pri Morave; Rudolf Karovič,
1920, Lozorno; Gizela Vargová, 1927, Stupava; Ing. Juraj
Sloboda, 1952, Malacky; Marta Dolhá, 1942, Malacky;
Štefánia Nerádová, 1929, Lozorno; Ľudmila Ledníková,
1927, Lozorno; Ferdinand Bachratý, 1928, Plavecký Štvrtok.
Ing. JARMILA RAJNOVÁ – vedúca oddelenia matrík

V závere januára (30.1.) zorganizoval
Dom Európy Bratislava s podporou Nadácie pre podporu občianskych aktivít
v SR a Nadácie otvorenej spoločnosti
v spolupráci s Magistrátom hlavného
mesta SR Bratislavy odborný seminár Informovanosťou proti korupcii. Zameraný bol k zvýšeniu informovanosti občanov o nakladaní s verejnými prostriedkami na úrovni miestnej samosprávy
ako základný nástroj transparentnosti
a boja proti korupcii. Účasť mal i MsÚ
Malacky a jedným z výsledkov seminára je i postupné uverejňovanie niektorých údajov. Začíname telefónnymi číslami a adresami.

V znamení patróna lásky
Schôdze Mestskej organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Malackách majú vždy svoje čaro.
Tá ostatná – výročná členská – sa
niesla aj v znamení fašiangov a patróna zamilovaných, Valentína.

V stredu 14. februára patrila zasadačka spoločnosti Nafta Gas dvom
stovkám malackých dôchodcov.
Hodnotiaca správa, ktorú predniesla
predsedníčka Mestského výboru JDS
v Malackách Mgr. Alžbeta Dubajová,
prezradila, že organizácia registruje 303
členov. Jej činnosť koordinuje deväťčlenný výbor. Na prospech organizácii
i celému mestu je ukážková spolupráca
s mestským úradom, Mestským centrom sociálnych služieb, základnou
umeleckou školou, akciovou spoločnosťou Nafta Gas. Tradíciou sa stalo
blahoželanie jubilantom. V minulom roku výbor blahoželal k zlatej svadbe ma-

nželom Petrášovcom, Štefanovičovcom
a Kochanovcom. Vlani sa členovia mestskej organizácie zúčastnili zájazdov do
Holíča, Nitry i Zlína a niekoľkokrát do
Veľkého Medera, absolvovali aj cyklotúru do Rakúska. Vysokej návštevnosti
a dobrej atmosfére sa teší pravidelná
Babičkina čajovňa. Zvláštny podiel na
dobrom chode organizácie majú okrem
predsedníčky predovšetkým manželia
Lončekovci, Irenka Vachunová a Anna
Kratochvílová.
Príchod víly Záhorienky na vlnách Vltavy priniesol závan nových čias prepletený niťou súvislostí s minulosťou.
Povestným zlatým klincom programu
bolo tentoraz vystúpenie mažoretiek senioriek pod vedením kapitánky Janky
Sedlákovej. A záver patril láske, ktorá
kvitne v každom veku, premenenej do
okrúhlych valentínskych tortičiek z kuchyne I. Vachunovej.

Ufúľaná rozprávka

–ipo–
foto: autorka

Veľká sála Spoločenského domu v Malackách sa v utorok 23. januára zaplnila najmenšími obyvateľmi mesta. Záhorské centrum kultúry v spolupráci so Štátnym bábkovým divadlom v Bratislave pripravilo na predpoludnie predstavenie
s názvom Ufúľaná rozprávka.
Bábkoherec Vlado Zetek, rodák z Malaciek, zaujal žiakov malackých materských škôl natoľko, že odmietali opustiť sálu a vrátiť sa do svojich škôlok! Čarodejnica Rozália a kráľ Papieroslav otvorili brány kráľovstva smetia, na ktorom sa
dá síce zažiť kopu zábavy, avšak prináša aj mnoho starostí. Predstavenie s ekologickým podtextom bolo súčasťou projektu Chráň si svoje životné prostredie,
ktorý podporila spoločnosť A.S.A. Slovensko, s. r. o., Zohor.
–ipo–
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PA N I V O Z Á R O VÁ
„Dzíťa moje, pamataj si,” poúča otec
syna, kerý odchádzá na štúdiá, „ket nájdeš dvacet korún, možeš si ich nechát,
ket sto, odnes ich na políciju, pomyslá si
o tebje, že si čestný čovjek a čest, to je,
synu, dneskáj majetek, ale ket nájdeš
majetek, nech si ho pro sebja, f tem prípadze už nepotrebuješ čest.”
● ● ●

„Nigdo mja už nemá na temto svjece
rád, ani v roboce, ani ty mja už, Mariško,
nelúbiš,” naríka Francek. „Ket sem byu
ešče dzecko, enem ten múj pes mja lúbiu.“
„Aj ten skočiu do studne,” odfrfle Mariška, „zradzius mi to, ket začaus se mnú
chodzit.”
● ● ●

„Ket Rusi od nás po osemdesátém devátém odešli, ostaua enem spúšť, šecko
živé sa od nás s prírody odscehovauo,
fčíl tam friško ideme pro spásu regiónu
a krajší zajtrajšky stavjat firmy,” dokuádá
Franckovi Janek.
● ● ●

„Ocko, istá pani ti navrhuje schôdzku.”
„Kde a kedy?” zažiaria ockovi oči.
„Poobede v škole...”
● ● ●

Užitočný
seminár

Mažoretky-seniorky môžu vytvoriť zálohu pre súbor MMM – Mažoretky mesta Malacky.

Z A B Á VA N Á S

Kancelária združenia:
Dom Európy
Biela ulica 6
811 01 Bratislava
Sídlo združenia:
Dom Európy,
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Bankové spojenie:
Bank Austria Creditanstalt Slovakia, a. s.
číslo účtu: 1200489001/8080.
Telefón: 07/54 43 09 04
Telefax: 07/54 64 22 42
–mj–

Rozprávajú sa dve blondíny:
„Ten včerajší výpadok prúdu bol strašný. Trčala som dve hodiny vo výťahu.”
„To je nič. Ja som tri hodiny stála na
pohyblivých schodoch!”
● ● ●

Ivan Dérer

V utorok 9. januára uviedla STV na
svojom 2. programe v relácii Historická
panoráma dokument o rodákovi z Malaciek – Ivanovi Dérerovi (*2. 3. 1884
v Malackách, ł 10. 3. 1973 v Prahe).
Televízni diváci tak mali možnosť zoznámiť sa nielen so životom a dielom
tohto medzivojnového sociálnodemokratického politika, ale aj s jeho narodením a s časťou života, ktorú prežil v Malackách.
Ivan Dérer sa zapísal do dejín Malaciek aj iným spôsobom. V roku 1930
počas jeho ministrovania (školstva) bol
položený základný kameň meštianskej
a ľudovej školy (dnešná I. ZŠ). Kolaudácia bola 31. 8. 1932 a slávnostné otvorenie 24. 9. 1932 za prítomnosti samotného Ivana Dérera a školských funkcionárov. Dnes túto udalosť pripomína už
len kapitola v knihe Dr. Hallona (400 rokov malackého školstva a pamätná tabuľa na škole.
–mj–, foto: –ipo–

Na autobusovej zastávke si ráno mladé dievča zapáli cigaretu. Staršia pani
rozhorčene poznamená:
„Radšej by som spáchala neveru, ako
zapáliť si na ulici.”
„Ja tiež, ale teraz musím ísť do práce.”

Ovocné želé
SPOTREBA:

400 g
250 g
250 g
1/2
50 g
250 g

rebarbory
práškového cukru
jahôd
balíčka vanilkového cukru
maizeny
šľahačky

POSTUP:

Rebarboru ošúpeme, rozrežeme na
malé kúsky, posypeme 150 g práškového
cukru a necháme 20 minút postáť. Jahody rozkrojíme, zmiešame so zvyškom
cukru a za stáleho miešania privedieme
do varu. Prikryté varíme na malom ohni
asi 20 minút. Nakoniec pridáme vanilkový cukor a maizenu, ktorú sme najprv
rozmiešali v troške vody. Necháme
prejsť varom. Po vychladnutí vložíme do
chladničky. Pred podávaním ozdobíme
šľahačkou.

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky

CVČ pozýva

Február 2001
24. sobota PROTIVNÝ SVOKOR
MP-12
25. nedeľa Komédia. Hrajú: Robert de Niro, Ben Stiller

24. február Turistická vychádzka na Pajštún (8.00 h)
28. február Zimné radovánky (14.00, Zámocký park)

Marec 2001
2. piatok STROSKOTANEC
MP
3. sobota
4. nedeľa Hrajú: Tom Hanks, Helen Huntová
8. štvrtok SEZÓNA TITANOV
MP-12
9. piatok Hrajú: Denzel Washington, Will Paton
10. sobota CHARLIHO ANJELI
MP-12
11. nedeľa
17. sobota ČERVENÁ PLANÉTA
MP-12
18. nedeľa Hrajú: Val Kilmer, Carrie-Anne Moss
24. sobota POSADNUTOSŤ
MP-12
25. nedeľa Hrajú: Jean Hugues Anglade, Clotilde Courau

ZCK pripravuje:
Akadémia tretieho veku
Detské divadelné predstavenie O Červenej čiapočke
Paťa spieva s deťmi (vystúpenie Patrície Jariabkovej a Ivana
Čermáka)
Výstava k 10. výročiu Malackého hlasu
Výstava ručných prác klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov
na Slovensku
Koncert gospelovej hudby (Nový svet, Ovečky a hosť – country skupina Vega)

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Začiatky predstavení: štvrtok, piatok, sobota a nedeľa o 19.15 h
Informácie: 0905 650 070, 0903 939 040, vikino@gmx.net
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MOBIL banking

Chemická zdravotná
poisťovňa APOLLO –
najväčšia neštátna zdravotná poisťovňa
informuje
Chemická zdravotná poisťovňa Apollo, pobočka Gbely so sídlom v Skalici, má
v súčasnosti 66 tisíc poistencov. Počet poistencov zo spádovej oblasti Malaciek
tvorí 10 % z tohto počtu poistencov. V ostatnom období pribúdajú novorodenci
a poistenci prichádzajúci z iných zdravotných poisťovní. Vlani si pobočka stanovila cieľ: udržať stanovený počet poistencov a maximalizovať výber poistného. Podarilo sa to plniť vďaka vysokému pracovnému nasadeniu kolektívu pobočky vo
všetkých oblastiach činnosti a individuálnym prístupom k riešeniu problémov poistencov a platiteľov. Napriek nie veľmi priaznivej ekonomickej situácii v regióne
pobočka dosiahla 96-percentný výber poistného. Darilo sa zabezpečovať plynulé
úhrady zmluvným zdavotníckym zariadeniam a zároveň plniť aj odvodové povinnosti do fondov a prerozdeľovacieho systému.
Mnohí platitelia poistného si už uvedomili, že neplnenie zákonnej povinnosti sa
im raz môže nevyplatiť z dôvodu platenia poplatku z omeškania alebo formou
úhrady u lekára, ktorý vinou neplatenia poistného niektorých platiteľov nemohol
včas dostať od zdravotnej poisťovne úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
Snažíme sa tiež lekárom i poistencom vysvetľovať, že nezmyselné predpisovanie
liekov uberá zbytočne financie, ktoré poisťovňa môže dať na úhradu zdravotnej starostlivosti lekárom a lôžkovým zdravotníckym zariadeniam. Náklady na lieky sa
nám vlani zvýšili z 33 na takmer 37 percent. Zvyšovaním týchto výdavkov je poisťovňa nútená dávať limity lekárom, ktorí sú potom nútení regulovať počet vyšetrení podľa limitu a nie podľa potreby pacientov.
CHZP Apollo aj v tomto roku bude pokračovať vo svojej činnosti pre svojich
poistencov, ktorí jej prejavili dôveru a prostredníctvom zmluvnej spolupráce so
zdravotníckymi zariadeniami zabezpečovať zákonom stanovenú úhradu zdravotnej starostlivosti a výber poistného. Pre svojich poistencov v Malackách a blízkom
okolí máme otvorenú expozitúru v NsP Malacky, ktorú môžete navštíviť každú
stredu od 10.00 do 14.00 h.

Banka
Vo Vašej dlani

Otázka:
Koľko percent z poistného kmeňa pobočky CHZP Apollo Gbely, tvoria poistenci zo spádovej oblasti Malaciek?
Autora jednej zo správnych odpovedí odmeníme darčekovým balíčkom poisťovne Apollo. Odpovede posielajte do 9. marca na adresu redakcie.

Koncepcia
transformácie
vodární

Svojím uznesením č. 35 zo 17. januára schválila Vláda SR postup
transformácie štátnych podnikov
vodární a kanalizácií a bezodplatného prevodu majetku štátu do
vlastníctva obcí.
Predmetom transformácie na mestá
a obce bude bezodplatný prevod celého
majetku vodární a kanalizácií, pričom
vodné toky a podzemné vody ostanú
vlastníctvom Slovenskej republiky. Do
procesu sa budú môcť zapojiť všetky obce, teda i tie, ktoré v súčasnosti nemajú
vodovod alebo kanalizáciu. Majetkový
podiel sa bude určovať na základe počtu obyvateľov. Celý proces by sa mal
ukončiť dokonca júna roku 2002 a do
tohto termínu by sa malo súčasných päť
podnikov vodární a kanalizácií postupne
transformovať na 14 obecných vodárenských podnikov.
Návrh harmonogramu
Na základe schváleného harmonogramu opatrení môžu obce do 45 dní od
schválenia koncepcie vládou SR doručiť
na Ministerstvo pôdohospodárstva SR
kvalifikované návrhy na zriadenie obecných vodárenských spoločností odlišné
od uvedeného návrhu. Ministerstvo posúdi predložené návrhy z hľadiska technického, prevádzkového, ekonomického a z hľadiska dopadov na životné náklady obyvateľstva a predloží správu na
rokovanie vlády SR.
Spracované podľa ON č. 7, 13. februára

Transformáciou vodární sa na svojom mimoriadnom zasadaní zaoberalo aj Mestské zastupiteľstvo
v Malackách. O výsledkoch zasadania vás budeme informovať
v budúcom čísle Malackého hlasu.
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...ste mobilný a máte priamy
prístup k aktuálnym
informáciám.
Kedykoľvek, kdekoľvek.

...rýchlo a účinne využijete
poskytované bankové služby.
Kedykoľvek, kdekoľvek.

...výhodne komunikujete
a pripravíte sa na budúcnosť,
v ktorej sa elektronická
komunikácia stane bežnou
súčasťou Vášho života.
Kedykoľvek, kdekoľvek.

DROBNÁ INZERCIA
Predám rozostavaný RD v Malackách na
Novej ul., 2 p., pivnica, garáž, siete. Zastavaná plocha 150 m2. Cena dohodou. Tel.:
0905 428 158.
■ Predám 3-izbový družstevný byt na Malom nám. v Malackách, po úprave, s veľkou
terasou. Vážnemu záujemcovi aj s garážou.
Tel.: 0703/772 38 84, 0903 207 630.
■ Predám udržiavanú panelovú garáž na
Perneckej ul. Cena dohodou. Tel.: 772 60 03.
■ Spracujem jednoduché účtovníctvo, DPH,
aj spätne. Tel.: 0703/772 47 91.
■ Vezmem do prenájmu 1- alebo 2-izbový
byt v centre mesta. Tel.: 0903 770 087.
■ Hľadám stavebnú skupinu pre stavbu RD
v Devíne od jari 2001. Tel.: 0905 614 073,
07/63 83 79 65.

Podrobné informácie Vám ochotne poskytnú pracovníci pobočky v Malackách
Radlinského 2, tel.: 0703/772 39 75, 772 39 76

■

Opravujem chladničky
a mrazničky
Pavol Šišolák, Závod 663,
tel.: 0703/779 94 35, 0903 750 612.
MH 01/F1

www.pkb.sk
MH 01/F3

REAL-CO, s.r. o.

Kvalitné jedlá, dobrá cena
v Modrom dome zaručená!

Kláštorné nám. 64, 901 01 Malacky

Prenajmeme v obchodnom dome v centre
Malaciek obchodné priestory vhodné na
■ predaj rôzneho priemyselného tovaru
(autosúčiastky, drogéria, domáce potreby)
■ stávkovú kanceláriu
■ kancelárske a skladové priestory

Pozývame vás na posedenie v príjemnom prostredí reštaurácie.

Modrý dom

ponúka možnosť usporiadania spoločenských stretnutí,
svadieb, promócií, životných jubileí, karov.

Tel./fax: 0703/772 34 09
mobil: 0903 377 676

Modrý dom, Pribinova 41, Malacky
MH 01/B4

MH 01/F5

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
na Pionierskej ul. 6., MUDr. Ján Kovalčík, MPH – hlavný
odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor urgentnej medicíny a riaditeľ ZaDZS otvára v Malackách

od 1. marca 2001
detašované pracovisko
rýchlej zdravotníckej pomoci
s nepretržitou prevádzkou
Pre toto zariadenie ponúka pracovné miesta:

4 DISPEČERI (muži aj ženy)
4 ZÁCHRANÁRI – zdravotné sestry (muži aj ženy)
4 VODIČI na sanitné vozidlá
PODMIENKY:

vodiči – vodičský preukaz skup. B, C
záchranári – zdravotnícky kurz
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

INFORMÁCIE:

MUDr. Sergej Savin – vedúci lekár,
Tel.: 155, 07/165 55, 07/44 25 56 55
Fax: 07/44 25 56 28

MH 01/N2

MH 01/B2

MH 01/F4
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NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI

Vyrastie zo syna Herkules?

Milí čitatelia,

ELENA HABERLOVÁ, Malacky

P. S. Rada by som si v Malackom hlase prečítala iné skúsenosti našich spoluobčanov.

napriek prestrojeniu ste v malej gitaristke na fotografii z minulého čísla úspešne
spoznali Mirku Partlovú. Spomedzi vás, ktorí ste tipovali správne, sme vyžrebovali Margitu Kovárikovú zo Štúrovej ul. v Malackách. Získava zákusky
v hodnote 250 korún z cukrárne Dobrotka. Prosíme výherkyňu, aby sa prihlásila v redakcii.
Dnes vám ponúkame prvú čitateľskú fotografiu vytiahnutú z rodinného
albumu. Vašou úlohou je uhádnuť, komu patria tieto rozkošné detské tváričky. Keďže úloha je to skutočne ťažká, našepkáme vám nezvykle veľa. Na fotografii z materskej školy sú (zľava): Stanka, Stanko a Ľubka. Hoci sú rovesníci, na fotografii štvorroční, Stanka je tetou obidvoch detí! Životná púť zaviedla Stanku k reštauráciám,
Stanka k zubnej technike,
Ľubka zase počíta peniažky. Všetci traja v minulom
roku oslávili päťdesiatku.
Ale aby sme už neprezradili priveľa, hádajte: kto je
na fotografii?
KTO JE NA FOTOGRAFII?

Vážená redakcia,
na začiatku svojho príspevku Vám chcem popriať veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov do nového roku. Máme po najkrajších sviatkoch
roka i po vstupe do nového tisícročia. A že je to skutočne tak, presvedčila som
sa nemilo hneď v prvých januárových dňoch a je mi smutno, že musím tento list
písať v kritickom tóne. Budem však
vďačná, ak nájdete vo vašich novinách VYSYPANÉ Z OBÁLOK
miestečko na uverejnenie tejto glosy.
A isto nielen ja, ako sa presvedčíte po dočítaní tohto príspevku.
O čo ide?
Chcem vyjadriť nespokojnosť s vedením predajne SIMBA. Posúďte, prosím,
sami.
Tesne pred vianočnými sviatkami som tu kúpila pre manžela košeľu a po
prvom prejave vďačnosti pod vianočným stromčekom sa manžel presvedčil, že
by do nej vošiel ešte aj náš 13-ročný syn. Aj napriek tomu, že mi pri kúpe predavačka veľkosť tohto vzoru ukazovala na inej košeli. Sviatočnú náladu sme si
nedali pokaziť, vlastne sme sa tomu len zasmiali. Nebude predsa problém výmeny za menšiu. Ale problém nastal a to veľmi nepríjemný. Hneď po sviatkoch
sme navštívili s manželom predajňu SIMBA v dobrej nálade s prianím všetkého
dobrého na perách a požiadali o výmenu. Museli sme sa postaviť do radu za dve
mladé panie, ktoré (čo sa nedalo nepočuť), mali ten istý problém. Vypočuli sme
si, že tovar vymenia za ten istý druh. Ale všetky tri sme mali smolu, pretože ten
istý druh bol vypredaný. Ešte stále sme v tom nevideli problém, lebo všetky sme
boli ochotné vymeniť pre nás nepoužiteľný tovar za iný i v prípade, že bude drahší a treba ho doplatiť. A predstavte si, že sme nepochodili. Pracovníčka SIMBY
sa odvolávala na pokyn vedúcej – vymeniť tovar len za ten istý druh. Tak sme
chceli hovoriť s vedúcou, ale bohužiaľ nebola prítomná. Na otázku čo máme robiť s nevyužiteľným kusom oblečenia nám predavačka ako náplasť ponúkla, že
zavolá mobilom vedúcej a opýta sa, či by sa táto situácia nedala vyriešiť kladne,
vzhľadom k tomu, že sme ochotné drahší tovar doplatiť. Odpoveď po zložení
mobilu bola, citujem: „Ak nie je tovar toho istého druhu, výmena sa nekoná
v žiadnom prípade.“ Nuž, čo na to poviete? Sci-fi? Nie, skutočnosť, o ktorej budeme premýšľať ešte dlho, lebo košeľa putovala do domácej skrine a čaká, že
snáď jeden z mojich dvoch synov vyrastie ako Herkules.
K záveru by som všetkým chcela poradiť, ak budete kupovať svojim blízkym
prekvapenie v podobe oblečenia, najprv sa vždy spýtajte, či Vám to v prípade
potreby vymenia a najlepšie bude, ak Vám to dajú písomne, pretože to, čo
platí v niektorých predajniach dnes, nemusí zajtra. A ak neveríte, choďte sa
presvedčiť do predajne SIMBA, kde Vás o tom ľahko presvedčia a neudajú ani
za mak dôvodu.
Milá redakcia,
na úplný záver by som sa chcela Vašim – našim novinám poďakovať za to, že
ste a pravidelne vychádzate a verím, že nabudúce budem písať príspevok
v príjemnejšom a pozitívnejšom duchu.
S prianím zdravia

Svoje odpovede spolu
s nalepeným kupónom
posielajte do 9. marca.
Opäť súťažíte o dobroty
z Dobrotky.
Posielajte nám aj naďalej snímky z vašich rodinných albumov aj s uvedením vášho telefónneho
čísla. Nech sa Malačania
navzájom lepšie spoznajú, pobavia a zároveň si
zasúťažia!
Teta (vľavo), synovec a neter
Uhádnite, kto je na fotografii!

KUPÓN

Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

PÍŠU O NÁS
Týždenník TREND si v 1/2001
vzal na mušku Malacky.
V čísle 4 to bol v článku Presskam predajom výnosných aktivít Toweru zabezpečil ich rast
Tower, ktorý by mal v roku 2003
dosiahnuť v malackom závode
tržby 2,2 mld. Sk.
V čísle 5 zase Zinkovňa a informácia o nej – 157 mil. tržieb
v roku 2000.

Premyslite si, za čo vydáte peniaze

O zaujatie stanoviska k listu našej
čitateľky sme požiadali Ivanu Krčmárikovú, vedúcu malackej prevádzky firmy Simba, ktorá má sídlo v Čadci. „Ak by v momente reklamácie bolo k dispozícii požadované číslo vymieňaného tovaru, bez problémov
by sme vyhoveli žiadosti kupujúcej.
Avšak v období, keď si prišla uplatniť
reklamáciu, sme mali práve po inventúre. Všetky údaje za minulý rok
už boli uzatvorené.

Po otvorení prevádzky sme veľmi
vychádzali zákazníkom v ústrety. Za-

pri veľkej návštevnosti iné nerobili,
len od rána do večera vymieňali tovar. To už nehovorím o krádežiach,
ktoré sa nám množia.
Radím vašim čitateľom a našim
zákazníkom premyslieť si, za čo vydajú peniaze a radšej si nechať každý tovar rozbaliť. V prípade nespokojnosti môžu zákazníci napísať svoj
názor na adresu majiteľa prevádzky,
ktorá je u nás k dispozícii.“

O PÝTA L I S M E SA
čali to však zneužívať a vymieňali doslova masovo. Majiteľ preto vydal
rozhodnutie, že spodnú bielizeň nebudeme vymieňať vôbec a ostatný
tovar iba v prípade evidentného poškodenia. Inak by naše predavačky

–ipo–

S novinkami
aj v roku 2001

Ocenenie
pre klientov,

ktorí dlhodobo
sporia

Vo februári 2001 prichádza Prvá
stavebná sporiteľňa, a. s., na finančný trh s osobitným programom mimoriadnych medziúverov v celkovom objeme 300 miliónov Sk.
Sú určené na všetky účely, ktoré
sú definované v zákone o stavebnom
sporení – to znamená na modernizáciu, rekonštrukciu, prestavbu, výstavbu bytu či domu, ďalej na kúpu
bytu alebo domu, kúpu stavebného
pozemku a pod. Ročná úroková
sadzba týchto mimoriadnych medziúverov je 7,9 %.
Klientov určite poteší, že výška mimoriadneho medziúveru je 200 000
Sk. Ako zábezpeku môžu klienti využiť
ručiteľa alebo záložné právo na nehnuteľnosť, resp. náhradnú zábezpeku. Suma všetkých cieľových súm doposiaľ poskytnutých úverov a tohto
mimoriadneho medziúveru môže byť
na dospelú osobu najviac 1 milión Sk
a na jeden objekt maximálne 4 milióny Sk.
Podrobnosti tohto programu vám
ochotne vysvetlia certifikovaní poradcovia stavebného sporenia v obchodnom zastúpení PSS, a. s., na Radlinského ulici č. 1153 v Malackách alebo
v ktorejkoľvek z 9 krajských pobočiek
a 240 obchodných zastúpení Prvej
stavebnej sporiteľne, a. s.
Od 1. decembra 2000 poskytuje
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., stavebné úvery oveľa jednoduchšie. Klienti
isto ocenia, že každý stavebný sporiteľ, ktorý sporil aspoň 3 roky, spĺňa
podmienky pridelenia cieľovej sumy
a má záujem o stavebný úver, môže
získať úverové prostriedky bez skúmania príjmov (bonity) a nepotrebuje
ani ručiteľa. Výška tohto stavebného
úveru môže byť až 300 000 Sk, to znamená, že cieľová suma dosiahne 600
tisíc Sk.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
týmto oceňuje viacročné pravidelné
sporenie svojich klientov, a preto
ako zábezpeka stačí notárska zápisnica a dohoda o zrážkach zo mzdy.

KRÍŽOVKA
die; okrasný vták; otlč; Klausova politická strana; snívajú C Adam; vyhynutý
kočovník; etiketa – kódex slušnosti; obilnina; dĺžková miera D životné prostredie; mohamedánsky boh; 2. časť tajničky; pandúr; hlas ovce E Elena po domácky; Automatizovaný systém riadenia výroby; štikúta; liehovina z kvasenej
ryže; jelenica F TV stanica v Čechách;

VODOROVNE
A chodník vyšliapaný zverou; pokolenie; 3. časť tajničky; aj on; stanica
technickej kontroly B kuchynské nára-

F
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B
C
D
E
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minerálna voda; spojka; vzácne drevo;
neobutá G prchavé látky; 4. časť tajničky; poľnohospodárska plodina priemyselného charakteru.
ZVISLE
1 1. časť tajničky 2 Mária po domácky; ohrada 3 koráb púšte; latinský
pozdrav 4 polomer; darovala; plošná

7

8

miera 5 predchodca človeka; zväčšovanie hmotnosti; ypsilon 6 Európan;
sprievodný zvuk búrky 7 spojka; cudzopasník; Vanda–Martin–Iveta 8 lebo
básnicky; potreba pohoniča; citoslovce
bolesti 9 kyslík; malá blcha; nič 10 jestvuj; hovorí ekavským nárečím; tón
e znížený o poltón 11 samohláska slova ÍR; bodavý hmyz; mládežnícky časo-

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ak nám do 9. marca spolu s nalepeným kupónom pošlete správne vylúštenie tajničky
krížovky, zaradíme
vás do žrebovania
o cenu, ktorá poteší vaše deti či vnúčatá – balíček POKÉMON mánie,
ktorý venuje firma
JUNIOR – Slavomír Binčík z Kostolišťa.

pis technického zamerania 12 meno
herečky Rapaičovej; tri po nemecky 13
symetrála; prístav v Alžírsku; čas vo fyzike 14 dusík; strýc; zosilnený súhlas
15 nafúkanec; tenisový úder 16 ihličnatý strom; hudobný nástroj 17 motorest
neďaleko Malaciek v záhoráckom slangu.
Pripravil: JUDr. Marián POLAKOVIČ

Ž R E B OVA N I E

Fašiangy majú na Záhorí hlboké tradície.
Obdobie po Vianociach sa vždy vyznačovalo nespočetným množstvom zábav,
plesov a nakoniec vyvrcholilo šesť týždňov pred Veľkou nocou pochovávaním
basy, čo malo symbolizovať koniec zábav a začiatok pôstu.
Je dobré, že sú aj u nás ľudia, ktorí
dbajú na to, aby sa tradície zachovali.
Pochovávanie basy na Kamennom mlyne a v reštaurácii KORUNA je obľúbenou spoločenskou udalosťou.
V Malackách a ich okolí je ešte stále
veľké množstvo domácností, v ktorých
sa koncom fašiangov pripravujú dobroty,
ktoré sú tradičnou súčasťou týchto sviatkov. Ak ich doma pripravujete, nie je
problém poznať ich názov. Ak však neviete, o aké pochúťky ide, vylúštite krížovku a ich názov v „záhoráčtine“ nájdete ukrytý v tajničke!

Spomedzi čitateľov, ktorí nám
zaslali správne vylúštenie tajničky krížovky – Štart do tretieho
tisícročia! sme vyžrebovali Boženu Ščepánkovú z Ul. 1. mája
v Malackách, ktorá získava balík rybacích konzerv od spoločnosti RADOMA, s. r. o.
Prosíme výherkyňu, aby sa prihlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS
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Hádzanársky úspech
malých Malačanov
Až dva dni trval 6. ročník medzinárodného turnaja mladších žiakov v hádzanej v malackej športovej hale. Záver priniesol radostné
konštatovanie. Prvenstvo patrilo
mladým hráčom domáceho Strojára. A veru zaslúžene. Po oba dni
ukazovali hru, za ktorú by sa po
stránke technickej nemuseli hanbiť ani starší hádzanári.

Na turnaji sa celkovo zúčastnilo
osem družstiev, ktoré hrali systémom
každý s každým. Škoda, že pre chrípku
nepricestovali hráči z Považskej Bystrice. Nahradilo ich nakoniec malacké
béčko, čo boli hlavne hráči prípravky.
Bola radosť sledovať tých najmenších,
medzi ktorými dokonca hral žiak 1. ročníka. Samozrejme, že všetko prehrali,
patrila im však cena najsympatickejšieho družstva v podobe torty, ktorú si
okrem stáleho potlesku pri každom
góle, ktorý dosiahli, určite zaslúžili.
A družstvo Malaciek si nakoniec
poradilo s každým súperom a so ziskom 12 bodov a skóre 88:52 obsadilo
prvé miesto. Získalo Pohár primátora
mesta. Druhé miesto patrilo družstvu
z Českej republiky Tatranu Brno-Bohunice. Brňania prehrali len s Malačanmi
a získali 10 bodov so skóre presne
zhodným s Malačanmi, t. j. 88:52. Z ich
družstva pochádzal i najlepší strelec
turnaja Tomáš Morávek a najlepší brankár Jiří Bavlnka. Najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený Malačan Michal
Kurka. Tretie miesto patrilo sympatickému družstvu Rukomet Dolný Hrastnik zo Slovinska. Slovinci nešťastne prehrali o gól s Brnom a celkovo získali 8
bodov a skóre 88:57. Prvé štyri družstvá
si okrem diplomov odnášali i pekné
poháre. Pri rovnosti bodov medzi MHK
Piešťany a Duklou Praha nakoniec
o držiteľovi toho štvrtého rozhodlo
o jeden gól lepšie skóre v prospech

Piešťancov. Skóre rozhodlo i o šiestom
mieste družstva Agrokarpaty Pezinok.
O tri góly horšie skóre odsunulo na
siedme miesto družstvo z Ostravy HK
Polanka. Chlapcom na lepšie umiestnenie chýbal vek. Možno o rok. Veď
práve mladší žiaci Polanky boli minuloročnými majstrami ČR v tejto kategórii.
● ● ●

Mladší žiaci Malaciek potvrdili
i v tomto turnaji svoje kvality. Asi aj
preto toto družstvo pod vedením trénera Mgr. Šustera poškuľuje po postupe do celoslovenského finále v tejto vekovej kategórii. Organizátori zvládli turnaj výborne, o čom sa pochvalne
zmieňovali všetci účastníci. Sympatická bola i pomoc rodičov najmladších
hádzanárov, bez ktorej si už mládežnícke akcie ťažko predstaviť. Už teraz
sa mladí hádzanári tešia na podobné
turnaje v Považskej Bystrici, Prahe či
Bratislave. A to je to, čo najmladší hádzanári najviac potrebujú. Skúsenosť
z ihrísk, súperov, to všetko prispieva
k ich hádzanárskemu rastu.

Foto: archív

Najúspešnejším
boxerom roka Blažo

Prvá sobota vo februári bola dátumom konania výročnej členskej
schôdze malackých boxerov. BC
RTJ patrí v Malackách medzi menšie telovýchovné jednoty, boxeri
sa však nemajú za čo hanbiť.
ANTON PAŠTEKA V správe o výsledkoch za uplynulý
rok, ktorú predkladal tréner Ali
Reisenauer mladší, prevažovali
s. r. o.,
samé dobré konštatovania.

NAUTILUS,
Bratislava
a AD HOC Malacky
pozývajú na

názornú inštruktáž
o potápaní,
ktorá sa uskutoční 24. 2.
od 15.00 do 19.00 h
v športovej hale Malina.
VSTUP VOĽNÝ

Dorastenci sa zúčastnili 7 ligových
stretnutí a v celkovom hodnotení mladší
dorastenci obsadili 8. miesto a starší dorastenci 10. miesto na Slovensku. Z majstrovstiev Bratislavy priviezli Malačania
šesť prvých miest, o ktoré sa postarali
Balasz, Kimlička, Adamovič, Blažo,
Rybár a Polák. Druhé miesta patrili Noskovičovi a Hošekovi.
Najúspešnejším boxerom roka bol
Róbert Blažo. Na majstrovstvách Slovenska kadetov v Novom Meste nad Váhom
získal v poradí už štvrtý titul majstra Slovenska za sebou. Vrcholom jeho minuloročných úspechov bola reprezentácia

Slovenska na ME kadetov v Grécku. Po
víťazstvách nad reprezentantom Rumunska i Talianska nakoniec prehral až
v semifinále s domácim reprezentantom
4:6 na body. Robo zvíťazil i na turnajoch
v Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Česku.
Už rok a pol neprehral zápas v domácom ringu. Škoda, že trénerská rada SABA vyhlásila za najlepšieho kadeta Slovenska Kováča z Martina, ktorého Blažo
trikrát porazil. Nevadí, Robo má ešte
pred sebou boxerskú budúcnosť.
Druhé miesto na majstrovstvách Slovenska juniorov získal Milan Rybár, ktorý bol víťazný i na turnajoch v Nemecku
a Česku. Juraj Kimlička bol tretí na Slovensku medzi kadetmi. Darilo sa aj Erikovi Balaszovi, ktorý si priniesol prvenstvá z ringu v Maďarsku a Nemecku.
Domáci boxeri boli i základom družstva, ktoré už po šiestykrát zvíťazilo
v Putovnom pohári Záhoria. Celkovo
vyplynulo z hodnotenia, že malackí boxeri získali v uplynulom roku 22 prvých,
3 druhé a 2 tretie miesta.
Ak sa obzrieme späť, malackí boxeri
od roku 1993, kedy bol po 17 rokoch

ŠKOLSKÉ ČASOPISY

obnovený box v Malackách, majú z rôznych turnajov a majstrovstiev 79 prvých, 28 druhých a 8 tretích miest. Musíte uznať, že je to pekná bilancia. Za toto obdobie získali 11 titulov majstrov
Slovenska.
Samozrejme v programe výročnej
schôdze okrem hodnotenia odznelo
i poďakovanie sponzorom, ktorí sa prevažnou mierou podieľajú na financovaní oddielu, ktorého hlavnou náplňou je
práve práca s mládežou. Tieto skutočnosti vo svojom príspevku v diskusii
zdôraznil i čestný predseda BC RTJ Ali
Reisenauer starší, nestor malackého
boxu. Výbor oddielu nezabudol oceniť
okrem dvoch najlepších terajších borcov Blaža a Rybára i dlhoročných funkcionárov boxu v našom meste.
Malackí priaznivci boxu sa majú na
čo tešiť. V júni uvidia v rámci majstrovstiev Slovenska najlepších žiakov, juniorov a kadetov. Na jeseň by chceli Malačania zorganizovať už siedmy ročník
medzinárodného turnaja o Putovný pohár Záhoria v boxe mládeže. Boxovať
by sa malo o úplne nový pohár primátora mesta, keď predchádzajúce dva putovné sú už v trvalom držaní Malačanov. Tentokrát by chceli domáci privítať v ringu dve slovenské a dve zahraničné družstvá. Verme, že sa boxerom
z BC RTJ bude v novom roku dariť v ringu tak úspešne ako v minulom a že uvidíme úspešný box.
ANTON PAŠTEKA

Do redakcie Malackého hlasu
sa dovoláte aj na tel. čísla

0905 13 85 02
sponzoruje

a

0901 73 57 39
0903 97 13 71
sponzoruje

✁

Školské časopisy živoria
Aj takéto perličky prináša časopis In medias res, ktorý vydáva Gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách

Výroky

■ Naša kolegyňa si občas oddýchne od vyučovania a namiesto toho si spraví
výlet do Bratislavy. Profesori majú potom problémy, veď ju nemajú kedy vyskúšať,
preto vôbec neprekvapí takýto odkaz od pána profesora: Odkážte slečne Zajačkovej, nech nejde do Markízy a nech si spraví na mňa jeden piatok čas. A keby neprišla, asi by ste si nemohli prečítať rozhovor v tomto čísle. Pán profesor takéto situácie komentuje slovami: Došla si ma navštíviť, áno? Ďakujem. Na inom predmete: Barborka, padol uhorský rok, že si prišla na angličtinu?
■ Opäť je potrebné venovať sa záhoráčtine, ktorá akosi stále nemôže zmiznúť
z našej reči ani počas vyučovania. Viete, ako sa správne po záhorácky ospravedlňuje v prípade, že sa nepripravíte na vyučovanie? Já sem byu fčera nemohúci.
A ako reagovať na poznámku, že sa máme ospravedlňovať po slovensky? Reku šak
su ze Záhorá, tak su, co.
■ Profesori nás veľmi podceňujú. Už sme si pomaly zvykli, že pochybujú o tom,

či sa dostaneme na vysoké školy – ja sa nebojím, že keď prídem na vysokú školu,
budem tam pôsobiť ako posledný debko, mne sa to už nemôže stať a podobne –
a zaujímavo nás charakterizujú: vy ste jak trotlí alebo vy ste ale neandertálci, ale oni
už pochybujú i o našom speváckom talente: Martin, prosím ťa, buď radšej ticho –
ty len na plejbek spievaj! (Podotýkam, že to nepatrilo mne.)
■ Dnes znova skončím sebakritikou pani profesorky, ktorá má, mimochodom, do
dôchodku poriadne ďaleko: Páni moji! Tak hluchá som tu, rozprávať neviem, no,
myslím, že by som mala ísť do dôchodku...

MARTIN MACEJKA

V meste Malacky je päť základných a dve stredné školy.
Spolu v nich vychádza päť školských časopisov. Je to
málo alebo veľa?

Na Gymnáziu v Malackách má vydávanie časopisu dlhú tradíciu, v tomto školskom roku však ešte žiadne číslo nevyšlo.
Gymnázium sv. Františka Assiského vydáva časopis In medias res
– ani tu sa ešte nepodarilo vydať riadne vydanie školského roku
2000–2001. Základná škola Dr. Jozefa Dérera vydáva časopis
Bomba; tri čísla už vyšli, ďalšie sa pripravujú. ZŠ Mansvéta Olšovského ani ZŠ Kláštorné námestie vlastný časopis nevydávajú.
Maják – taký je názov školského časopisu, ktorý vychádza na ZŠ
Ul. 1. mája. Doposiaľ vyšlo jedno číslo, pripravuje sa ďalšie. SOS
prestávka zase vychádza štvrťročne na Záhoráckej 95, v súčasnosti je v štádiu prípravy tretie vydanie v tomto školskom roku.
Zväčša ekonomické problémy alebo nezáujem zo strany žiakov či pedagógov brzdia rozvoj školských časopisov v meste. Redakcia Malacký hlas ponúka pomocnú ruku. Prispeje radou tvorcom časopisov v oblasti odbornej alebo technickej prípravy.
Projekt Spolupráca podporila Vzdelávacia nadácia Jana Husa. –ipo–

Môj najväčší zážitok

Mojím najväčším zážitkom zo školy
v prírode bol orientačný beh. Našou úlohou bolo bežať cez les a hľadať úlohy,
ktoré boli ukryté na rozličných miestach
v lese pripevnené na kmeňoch stromov.
My sme ich mali prečítať a odpovede
napísať na papier, ktorý sme nosili so sebou. Otázok bolo pätnásť a my sme mali správne odpovede čo najrýchlejšie doniesť na miesto pri ihrisku.
Trať orientačného behu merala 1500
metrov. Súťažilo osem družstiev chlap-

cov a osem družstiev dievčat. Ja som
súťažil v družstve číslo 4 s Peťom Sokolom a Mišom Valachovičom. Skončili
sme na druhom mieste so stratou na
víťaza asi 2,5 minúty.
Ďalším pekným zážitkom bola návšteva prírodného múzea v Banskej Štiavnici a povrchovej bane s múzeom. Na
začiatku prehliadky sme si obliekli plášte
a na hlavy dali prilby. Každý tretí dostal
baterku. Keď sme vstúpili do bane, zistil
som, že je tam podstatne nižšia teplota

a tento vchod sa volá štôlňa Bartolomej.
Ďalej sme prechádzali chodbami Ján
a Ondrej. Videli sme veľa pracovných
nástrojov, ktoré kedysi používali baníci.
Tento okruh prehliadky bane meral niečo
cez kilometer. V stenách boli zastoknuté
drevené kolíky, ktoré vyznačovali prieskumné vrty. Po celej bani viedli koľajnice a na niektorých miestach boli aj odstavené vozíky, v ktorých sa prevážalo
náradie a uhlie.
DANIEL PETRÍK, VIII. B
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