VYDÁVA MESTO MALACKY PRE SVOJICH OBČANOV

ROČNÍK 11.

V dňoch 6.–9. júla sa na pozvanie organizátorov zúčastnil poslanec MsZ
Mgr. Anton Pašteka spolu s pracovníkom MsÚ Mariánom Šurinom 22.
majstrovstiev sveta vo vodnom motorizme v triede 0–700.

Sú to len čísla?

Pokračovanie na 2. strane

Psík záchranár by mal byť fyzicky
i psychicky vyspelý

Malacké
záchranárstvo
na vrchole?
7. majstrovstvá sveta vo výkone záchranárskych psov vo Veselí nad
Lužnicí potvrdili kvalitu výcviku
Kynologickej záchranárskej brigády v Malackách.

Spomedzi 12 krajín sveta a 22 zúčastnených záchranárskych organizácií si
Slováci vydobyli 3 medaily a z toho dve
boli udelené členom malackej brigády.
Ing. Milan Schvarzbacher, vedúci Kynologickej záchranárskej brigády v Malackách, sa so svojím partnerom-psíkom,
9-ročným belgickým ovčiakom Adak
Mirsom, vyšplhali v plošnom vyhľadávaní až na ten najvyšší stupienok. Bronzovú im zasa rozhodcovia udelili na
znak úspešnosti v družstve.
Majstrovstvá sveta vo Veselí nad Lužnicí boli pre tento rok náročnejšie ako
v minulosti. Súťažilo sa podľa najvyššej
vrcholovej skúšky – stupeň B, kde sa na
vyhľadávanie nasadzuje až päť figurantov, na rozdiel od skúšky podľa stupňa
Pokračovanie na 2. strane

8/2001

CENA

5 Sk

Na pozvanie v Žnine

ÚVODNÍK
Ukončenie školského roku 2000/
2001 nám umožňuje pozrieť na základné školy v meste očami štatistiky
podľa správ vypracovanými jednotlivými školami. Najviac žiakov v uplynulom školskom roku mala ZŠ na Štefánikovej ulici – 713, naopak najmenej
ZŠ na Kláštornom námestí, a to 269.
Práve na tejto škole percentuálne najmenej žiakov neprospelo – 0,74 %,
len dvaja žiaci. Najviac to bolo na ZŠ
Ul. 1. mája 3,4 %, čo tvorilo 12 žiakov.
V počte vymeškaných hodín patrí nad
okresný priemer 84,03 vymeškanej
hodiny, najviac vymeškali žiaci zo ZŠ
M. Olšovského. Celkovo to bolo v priemere 92,29 vymeškanej hodiny. Neospravedlnených hodín mali priemerne najviac – 3,45, na ZŠ Ul. 1. mája.
Podľa dosiahnutých známok sa najlepšie slovenský jazyk učili žiaci na I.
stupni zo ZŠ Kláštorné nám. a na II.
stupni zo ZŠ na Štefánikovej ulici. Táto škola dosiahla podľa vysvedčení
i najlepšie výsledky v matematike, a to
u žiakov na oboch stupňoch. V anglickom jazyku si najlepšie počínali žiaci ZŠ M. Olšovského a v nemeckom
žiaci ZŠ Štefánikova ulica.
Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania je i účasť žiakov v rôznych súťažiach školského charakteru. Vo vedomostných súťažiach si najlepšie počínali žiaci zo ZŠ Záhorácka ulica a ZŠ
M. Olšovského v počte žiakov zapojených do súťaží. Najväčšiu úspešnosť
však mala ZŠ Ul. 1. mája, ktorej účastníci boli až na 80 % vyhlásení za úspešných riešiteľov. Prvé miesto na Slovensku patrilo jednému žiakovi zo ZŠ
M. Olšovského. V súťažiach zo slovenského jazyka a dejepisu sa najviac darilo žiakom zo ZŠ Štefánikova, ktorí
získali celoslovenské prvenstvo zase
tu. Najväčšia bola aj ich zapojenosť.

ČÍSLO

Spolu s nimi nie krátku cestu do družobného mesta Žnin absolvovali i zástupcovia nášho ďalšieho družobného
mesta Veselí nad Moravou, a to Pavel
Tobola, člen MsZ, a Ing. Petr Kebrle,
pracovník MsÚ v tomto meste.
Obe delegácie sa hneď prvý deň
zúčastnili otvorenia výstavy plagátov
SPORT MOTOROWODNY, kde boli
privítaní zástupcami mesta Žnin, primátorom mesta Leszkom Jakubowskim,
zástupcom primátora Czeslavom Košmickim a Jerzy Krynickim, predsedom
komisie športu a turistiky tamojšieho
MsZ. Nechýbali ani zástupcovia Medzinárodnej federácie vodného motorizmu. Keď v priateľských rozhovoroch
padlo meno Jung, zistili sme, že malackí vodní motoristi sú známi i v našom

poľskom družobnom meste. Škoda, že
neštartujú práve v tejto triede. O to lepšie mohli na druhý deň či vo finále fandiť zástupcovia z Veselí, keď na štarte
nechýbali i pretekári z ČR, Slovensko
zastúpenie nemalo.
V doobedňajšom programe sa snažili domáci hostitelia ukázať všetko zaujímavé v meste i okolí. Nechýbala jazda
úzkorozchodnou železnicou (rozchod
60 cm!), návšteva múzea tejto železnice
v neďalekej Veneciji, archeologického
múzea v Biskupine či prehliadka prekrásnych jazier a rekreačných zariadení
v okolí. Poliaci prejavili záujem o spoluprácu futbalistov a keďže pán Krynicki
je trénerom mládeže, hlavný záujem je
o zorganizovanie zájazdov a turnajov
pre žiakov. Ponuka bude daná futbalistom z ŠK Malacky, ako aj ZŠ na Záhoráckej ulici, kde bude v novom školskom roku športová (futbalová) trieda.
V poobedňajších hodinách sa obe
delegácie zúčastnili na samotných pretekoch majstrovstiev sveta. Okrem hlavPokračovanie na 10. strane

Rysy opäť zavolali
Leto máva najrôznejšie podoby. Napríklad aj takúto v podaní Petra Ondruša. Malacké leto odštaroval 23. júna tretí ročník športového podujatia Artemis PKB Streetball, ktorého sa zúčastnilo 46 družstiev z Malaciek, Pezinka
Bratislavy a Topoľčian. Víťazným v hlavnej kategórii mužov bolo družstvo
s názvom Tegucigalpa. O tom, čo ešte prinieslo najteplejšie ročné obdobie
nášmu mestu, čítajte v Malackom hlase.
foto: –otano–

Posledné
predprázdninové
Poslanci mestského zastupiteľstva sa
v posledný júnový štvrtok sa stretli na
svojom poslednom rokovaní pred školskými prázdninami.
Hneď v prvom bode zložili poslanecký sľub noví poslanci: Mgr. Daniel Reif,
František Balász a Marta Lisá.
Pri kontrole uznesení poslanci vypustili zo sledovania 14 uznesení, do trvalých úloh mesta zadelili 7 uznesení
a pri dvoch uzneseniach upravili termín
plnenia.
V bode tri sa poslanci zaoberali prevodmi nehnuteľností a nájomnými
zmluvami. Schválili dva prevody vlast-

níctva pozemku, tri návrhy kúpnych
zmlúv na odpredaj nehnuteľností, ktorými sa zaoberalo minulé mimoriadne
zastupiteľstvo, ako aj prevod 79 bytov
do osobného vlastníctva. V tomto bode
boli prerokované i dve nájomné zmluvy.
V nasledujúcom bode rokovania poslanci schválili záverečný účet mesta za
rok 2000, účtovnú uzávierku za uplynulý rok, ako aj spôsob použitia hospodárskeho výsledku. Z uznesenia vyplynula úloha pre MsÚ pripraviť návrh na
likvidáciu EKOREGU, s. r. o., a prekontrolovať aktuálny stav PaČ, s. r. o., kde
Pokračovanie na 2. strane

I tohtoročné 45. medzinárodné stretnutie mládeže
RYSY 2001 sa, samozrejme, neuskutočnilo bez
Malačanov. Už v stredu
1. 8. od AFK vyštartoval
plný autobus nadšencov
našich veľhôr. Asi dve tretiny miest v ňom patrili mladým, hlavne členom MDĽ a jednu tretinu pasažierov tvorili „starí rysáci”.

Malačanov v Sportcampe Tatranská
Lomnica privítalo prekrásne počasie,
ktoré vydržalo po celé dni pobytu.
Okrem nedele, ktorá bola dňom návratu. K dobrej nálade prispel i bohatý
program tohto jubilejného podujatia,
kde nechýbali ani každodenné večerné
diskotéky. Hlavnou náplňou je každoročný výstup na vrchol Rysov. Počas tohto
ročníka medzi 600 vystupujúcimi boli
i účastníci nášho zájazdu, pričom niektorí mali túto trasu za sebou už viackrát.
Odmenou im bol prekrásny výhľad na
slovenskú i poľskú stranu Tatier a malacké dievčatá mali možnosť vidieť i raritu,
mladú medvedicu šantiacu na snehu
v blízkosti chaty. Takéto niečo podľa vyjadrenia chatára je po prvý raz v histórii.
Veľká väčšina Malačanov využila i ďalšie

ponuky na vysokohorskú turistiku.
V týchto dňoch
ste ich mohli stretnúť
i na Kriváni, Kôprovskom štíte,
Hrebienku, Skalnatom plese, pri
vodopáde Skok, Téryho či Zbojníckej chate alebo na Priečnom
sedle.
I tento rok nechýbala v „rysáckom“
tábore kultúra. Okrem už spomenutých
Pokračovanie na 2. strane

Čítajte v budúcom čísle:

Takmer
Otcom roka
Róbert Makar
vystavuje
Prečo boli
v Malackách
dve kultúrne letá?

Majstrovstvá v raketovom modelárstve

Posledná kontrola pred štartom

IX. ročník majstrovstiev Armády SR v raketovom
modelárstve a Svetový pohár v raketovom modelárstve sa uskutočnili v dňoch 21.–24. júna na letisku
Kuchyňa. Slávnostné otvorenie súťaží za asistencie
mažoretiek z CVČ Malacky uskutočnil riaditeľ súťaže
pplk. Ing. Jozef Polka a veliteľ útvaru pplk. Ing. Miroslav Novák, ktorí popriali domácim i zahraničným
súťažiacim veľa šťastia. Súťažilo sa v kategóriách: SIB,
S3A, S3B (juniori a seniori), S6A, S6B, S7, S9B. Napriek dobre vytvoreným podmienkam mnohým
súťažiacim bolo vidieť na tvárach vrásky pre neutíchajúci severozápadný vietor, ktorý im strpčoval život
a mnohých pripravil o modely. O to šťastnejší boli tí,
ktorým sa podarilo uspieť vo svojich kategóriách.
K dobrej nálade súťažiacich a zabezpečujúcich
počas celej súťaže prispelo aj posedenie pri vatre
v priestoroch rekreačného zariadenia Malé LeváreRudava. Športové podujatie sa podarilo a tešíme sa
na X. ročník.
JOZEF VOZÁR, foto: autor

Klub modelárov Kuchyňa

AKTUALIT Y

Sú to len čísla?

POZNÁTE SVOJHO POSLANCA?

Dokončenie z 1. strany

Ing. JOZEF PAGÁČ,
narodený 7. 4. 1964,
generálny riaditeľ NAFTA, a. s., Gbely,
poslanec vo volebnom obvode č. 5, nezávislý
(kandidoval za DÚ), člen podnikateľskej a majetkovej komisie MsZ.

V umeleckých súťažiach sa v uplynulom školskom roku najviac aktivovali
žiaci zo ZŠ Kláštorné námestie. V súťažiach a projektoch v cudzích jazykoch
patrí prím ZŠ Štefánikova a ZŠ Kláštorné
nám. v počte aktivít i zapojenosti.
V športových súťažiach celkovo patrí prvenstvo podľa očakávania ZŠ na
Záhoráckej ulici, ktorá má športové triedy. Z nešportových škôl sa v uplynulom
školskom roku najviac darilo ZŠ M. Olšovského.
Čo dodať na záver?
Želanie, aby sa žiakom i učiteľom darilo v novom školskom roku aspoň tak
ako v minulom a aby s ich prácou boli
spokojní aj rodičia.
ANTON PAŠTEKA

Rysy opäť
zavolali
Dokončenie z 1. strany

diskoték, to bol každodenný večerný
kultúrny program. Medzi vystupujúcimi
nechýbali ani dve skupiny z nášho zastúpenia. Najskôr sa predstavila skupina
Strana 156 z Malaciek a v sobotu pred
záverečným koncertom skupiny LOJZO
mládežnícka country skupina VEGA zo
Zohoru. Obe získali zaslúžený potlesk
publika, ktoré aplaudovalo i pri vystúpení ďalších skupín na pódiu pod malebnými Tatrami.
I brigádnici si prišli na svoje. Počas
tohto ročníka bola pozornosť zameraná
na vynesenie materiálu na obnovu chaty
a znášanie odpadového materiálu. Ani
tu neabsentovali Malačania, ktorí niesli
hore cement či piesok.
Pri oddychu z náročných túr mali
možnosť všetci zapojiť sa do pripravených športových súťaží. Bol to volejbal,
chodúle, preťahovanie lanom, streľba zo
vzduchovky. Športový program vrcholil
v sobotu súťažami ZDATNÝ RYSÁR,
ZDATNÁ RYSÁČKA a GRAN PRIX FÚRIK. Tu naši zastúpenie nemali, čo je na
škodu, no možno o rok mladých priláka
i športové súťaženie. Prvé miesto v športových súťažiach pri vyhlasovaní výsledkov členovi našej výpravy neušlo. Odnášala si ho z Tatier Zuzka Štipanitzová zo
zohorskej skupiny VEGA za víťazstvo
v športovej streľbe dievčat do 15 rokov.
Ani ďalší malackí strelci či strelkyne sa
nedali zahanbiť, ale na prvenstvo to nestačilo.
Ak chcel niekto mať pamiatku, k dispozícii okrem špeciálnych pohľadníc bola i autopošta s pamätnou pečiatkou
a predajom pamätných nálepných listov.
Tričká s nápisom RYSY 2001 mali úspech tak ako každý rok.
V nedeľu doobeda za zvukov Rádia
Rysy a za drobného mrholenia opúšťali
Malačania tábor. Všetci si však sľubovali, že o rok sa opäť zídu. Čakajte na nás
Rysy 2002.
–ap–

Stisk ruky
prezidenta
Zúčastnil som sa Dňa otvorených
dverí, ktorý pripravila prezidentská
kancelária. Po slávnostnom otvorení
a príhovore Rudolfa Schustera sa
hostia odobrali na prehliadku priestorov paláca a záhrady. Pri odchode
každý dostal spomienkový leták
s vlastnoručným podpisom prezidenta a jeho manželky. Záver návštevy patril ukážkovému programu
čestnej stráže. Bolo mi cťou zúčastniť sa Dňa otvorených dverí a osobne som sa stretol s prezidentom.
KONŠTANTÍN ČULEN, Pernek

VYSYPANÉ Z OBÁLOK
2

Spoločnosť Zváč Company
opäť vychádza svojim klientom
v ústrety – v piatok 3. augusta
otvorila na Malom námestí
5001/13 novú predajňu výpočtovej techniky, spotrebnej elektroniky a mobilných telefónov.
Táto prevádzka je jednou z prvých otvorených v objekte nového sídliska Centrum v Malackách. Zabezpečovať bude veľkoobchod, maloobchod, zásielkovú službu i servis. Cti slávnostne prestrihnúť pásku sa dostalo primátorovi mestaJozefovi
Ondrejkovi.
–ipo–, foto: –otano–

Malacké záchranárstvo
na vrchole?
Dokončenie z 1. strany

A. Tá je menej náročná, lebo treba hľadať len dvoch figurantov. Na Slovensku
pôsobí viacero stredísk s týmto zameraním, ale za tie najväčšie organizácie
sa môžu pokladať Slovenská kynologická organizácia SR, Zväz kynologických
záchranárskych brigád SR a Kynologická záchranárska služba SR. Slovenskí
záchranári sa zväčša zaoberajú plošným
vyhľadávaním, vyhľadávaním v ruinách
a stopovaním živých osôb, vodnú a lavínovú záchranu má u nás pod palcom
skôr horská služba.
„Na ploche, napr. lesného porastu,
ukryjeme figurantov – živé osoby a psíkov nútime, aby ich čuchom vyhľadali,
štekotom oznámili nález a v prípade potreby i danej osobe pomohli,“ takto
nám systém výcviku priblížil tohtoročný
novopečený majster sveta v plošnom
vyhľadávaní Ing. Milan Schvarzbacher.
V Malackách vznikla Kynologická záchranárska brigáda v roku 1998, v súčasnosti ju navštevuje 15–16 Malačanov a je jednou z dvoch záchranárskych
brigád pôsobiacich na Záhorí. Štyri razy
do týždňa za rôzneho počasia a podmienok sa členovia brigády výcvikom

snažia o simuláciu ostrých akcií, čo je aj
cieľom pretekov. „Na súťaži nejde o nič
iné, len aby sme zistili, či ide výcvik
správnym smerom a porovnali si sily,“
zdôraznil M. Schvarzbacher.
Nielen tohtoročná súťaž potvrdila
schopnosti malackého záchranárstva.
V auguste roku 1999 si traja členovia
malackej brigády, a to Ing. Milan
Schvarzbacher, Mgr. Zdenko Krajčír
a Jožko Jurkovič vyskúšali v 30-stupňových horúčavách „ostrú akciu” v zemetrasením zničenom Turecku. A podľa
slov vedúceho neboli problémy ani
s tým, že psíky vyhľadávali mŕtve osoby.
„Akurát ich radosť z nálezu bola minimálna, vycítili to,” skonštatoval Schwarzbacher. A ako je to so psíkmi – záchranármi? Ide o náročnú činnosť, preto je
dôležité, aby bol psík vyspelý fyzicky aj
psychicky. Ideálny vek sa pohybuje
v rozmedzí dvoch troch rokov. Tiež by
mal byť temperamentný, neagresívny,
najlepšie stredné plemeno, avšak nie sú
to podmienky. Ak sa majiteľ výcviku psíka venuje od malička, aj z takého pitbulteriéra (agresívny a necítiaci bolesť)
sa stáva záchranár.
SYLVIA MIKLOŠOVÁ

Posledné predprázdninové
Dokončenie z 1. strany

má mesto podiel. Ďalšie úlohy pre MsÚ
vyplynuli zo stanoviska hlavnej kontrolórky k tomuto bodu rokovania. Okrem
iného to je založenie účtu „cestného
fondu“, prepracovanie štatútu Fondu
rozvoja bývania mesta Malacky či úloha
vyšetriť prípady porušovania účtovnej
disciplíny. Poslanci uložili naopak hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu hospodárenia v príspevkovej organizácii
AD HOC za uplynulý rok.
Čerpanie rozpočtu mesta a návrh
zmeny rozpočtu na rok 2001 boli ďalšie
body programu. Po úprave má rozpočet
nášho mesta pre tento rok schodok 5
316 tisíc Sk.
V nasledujúcom programe poslanci
schválili správu o stave a ďalšom postupe v obhospodarovaní mestských lesov
prednesenú zástupcami Lesov SR, š. p.
OZ Šaštín-Stráže, návrh harmonogra-

mu kalendárneho zvozu odpadu na 2.
polrok 2001, návrh na odporúčaný postup pri zabezpečovaní vypracovania
ÚPD mesta Malacky, ako aj návrh rámcového plánu zasadnutí rady a zastupiteľstva v II. polroku.
Informačný blok obsahoval informácie o aktuálnej situácii v školstve mesta
Malacky a o postupe prípravy novej školy, o aktuálnom stave a úlohách CO obyvateľstva, o aktuálnych sporoch mesta
Malacky, o zahraničných vzťahoch mesta za obdobie od januára do mája 2001
a o stave zamestnanosti v Malackách.
V predposlednom bode rokovania poslanci neschválili úpravy cien v ŠH Malina. V záverečných interpeláciách vystúpilo 6 poslancov s 8 problémami, napr.
nelegálne nalievanie alkoholu, spomaľovače v meste, vyčistenie Maliny,
vjazd do Zámockého parku a pod.
ANTON PAŠTEKA

Ako sa pozeráte z pozície generálneho riaditeľa veľkého podniku na
hospodárenie mesta?
Zastávam názor, že úspešnosť podnikateľských subjektov je do značnej miery závislá od schopností riadiacich pracovníkov zvládnuť komunikáciu a vôbec
prácu s ľuďmi a naplniť zákaznícky prístup voči externému (klienti), ale aj internému (zamestnanci) prostrediu.
Podobne je to aj s inštitúciami miestnej samosprávy, aj keď nie sú podnikateľským subjektom. Hospodárska situácia
mesta je sčasti aj odrazom spolupráce
mesta s podnikateľmi pôsobiacimi v regióne a práve tu by som hľadal priestor
pre zlepšenie situácie. Vytvorením lepších podmienok pre existujúcu podnikateľskú obec a spoločnosti v kombinácii
s vytváraním nových možností typu
SWEDWOOD alebo Priemyselného parku Záhorie sa v budúcnosti musí prejaviť
v zlepšení hospodárskej situácie mesta.
Všetko sú to investície do budúcnosti,
na ktorých však musíme usilovne pracovať už dnes.
Pre budúcnosť mesta má nesporný
význam budovanie priemyselných
parkov. Sú tu však aj výhrady ekológov – aký je váš názor na túto otázku?
Pri budovaní priemyselných parkov je
dôležité nájsť vyváženosť medzi ekonomickými prínosmi, ktoré sú potrebné,
značné a neodškriepiteľné a medzi eko-

logickou záťažou pre daný región, ktorá
je sprievodným javom každej väčšej
stavby. Sám som sa na vlastné oči presvedčil, že projekt Priemyselného parku
Záhorie, resp. Malacky zohľadňuje citlivý
prístup k ochrane prírody a krajiny pri jeho budovaní ako jednu z hlavných priorít.
Ste poslancom obyvateľov stredu
mesta. Čo ich trápi?
Samozrejme sú to najmä záležitosti
zviazané s rodinným rozpočtom a spojené s každodennými i životnými potrebami občana, či už je to predaj bytov do
osobného vlastníctva, opravy bytových
a nebytových priestorov, otázky platieb
za médiá (voda, plyn, elektrika) a ich racionalizácia, ale aj potreba úpravy prístupových komunikácií po dokončení
stavebných prác na Malom námestí.
Sponzoring hrá dnes dôležitú úlohu. Aký je vzťah mesta a Nafty, a. s.?
Spoločnosť NAFTA, a. s., Gbely v tomto regióne je majiteľom zariadení na skladovanie zemného plynu a dcérska spoločnosť NAFTA GAS, a. s., Malacky pre
nás vykonáva prevádzkovú a servisnú činnosť. Podpora Malaciek a okolitých obcí
v rámci sponzorského programu je naším
spoločným prirodzeným záujmom. Tohto
roku sme sa okrem niektorých menších
sponzorských aktivít zamerali najmä na
podporu myšlienky vytvorenia onkologického centra v Malackách príspevkom
na zakúpenie mamografu.
–ap–

Roztancovaní vozičkári
Takto by sa dal nazvať krásny zážitok,
ktorý pripravil pre telesne postihnuté deti v sociálnom ústave v Klasove pri Nitre
miestny spolok Slovenského Červeného
kríža v Malackách dňa 21. júla.
Spolok Červeného kríža Malacky tento ústav navštevuje pravidelne od roku
1982 a deti, čo tam boli ako maličké povyrástli, avšak si veľmi dobre pamätajú
„svoje tety“, napr. starú pani Jastrábkovú, Mrázovú, Dobrovodskú z Gajár
a veľa ďalších dobrých tiet, na ktoré sa
obracajú s otázkou: „Ty si moja mama?”
Túto vynikajúcu náladu im prišla spestriť hudobná skupina VEGA zo Zohoru –
bez nároku na odmenu, s manželmi Štefanovičovcami.
Všetci návštevníci priniesli deťom
sladkosti, či ovocie. V mene ČK týmto ďakujeme Janke Kelemenovej za poskytnutie finančnej čiastky, pani Karovičovej

za ovocie, vedúcej predajne A centrum
na Břeclavskej ulici, cukrárni Dobrotka,
ďalej Klubu dôchodcov Gajary a všetkým, ktorí tieto deti obdarovali.
Je len smutné, že hoci zájazd bol
prakticky zadarmo (60 Sk), návštevníci
dostali kávu, zákusok, keksy, malinovku
alebo čaj, zo samotného niekoľko tisícového mesta Malacky sa ich zúčastnila
iba hŕstka. Občania sa vedia vehementne dožadovať svojich práv, ale aby sami
prispeli troškou svojej dobrej vôle pomôcť a potešili deti, tak si idú radšej za
veselšími akciami. Najmä malacká mládež. Dalo by sa na prstoch ruky spočítať
tých, ktorí boli s nami a pritom prežili
kus lásky a vďaky od ťažkých pacientov.
Patrí vám vďaka a úcta, ako aj duševný
pocit spokojnosti.
RUŽENA KRÁKOVÁ,
predsedníčka ČK Malacky

NOVÉ ZÁKONY
V Zbierke zákonov SR, v čiastke 125
boli uverejnené dva zákony týkajúce sa
i Malaciek.
302. Zákon o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
303. Zákon o voľbách do orgánov
samosprávnych krajov a o doplnení
Občianskeho súdneho poriadku.
Podrobnejšie sa im budeme venovať
na jeseň. Dnes vám prinášame len časť

Prílohy zákona – volebné obvody, počet poslancov, aký sa v nich má voliť, a
sídla volebných komisií samosprávnych
krajov a obvodných volebných komisií.
Bratislavský samosprávny kraj
Sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja – Krajský úrad Bratislava; v
zátvorke počet poslancov volených vo
volebnom obvode:
Poslancov je vo všetkých ôsmich obvodoch spolu 46.

ZMENY V POSLANECKOM ZBORE
Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Malackách zložili poslanecký sľub traja noví členovia poslaneckého zboru:
Mgr. Daniel Reif, kandidoval za KDH vo volebnom obvode č. 7 (nahradil zosnulého poslanca Mgr. Miroslava Krčmu) a stal sa členom legislatívnej komisie,
František Balász, kandidoval za HZDS vo volebnom obvode č.10 (nahradil
Ing. Ladislava Adamoviča, ktorý prijal funkciu vedúceho ekonomického oddelenia MsÚ a z tohto dôvodu sa vzdal poslaneckého mandátu) a stal sa členom
komisie pre ochranu verejného poriadku,
Marta Lisá, kandidovala za HZDS vo volebnom obvode č. 11 (nahradila zosnulého Paed Dr. Albína Bičana) a stala sa členkou komisie kultúry a propagácie. Poslanecký zbor má tak opäť 36 členov.
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NAŠE MESTO

Je azda na príčine sídlisková anonymita? Výhry prechádzajú do ďalšieho kola súťaže.

Naše mesto – obvod č.5

Stranu pripravila
IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: autorka
Za spoluprácu ďakujeme Ing. P. Spustovi.

▲ Ak ministerstvo
výstavby, verejných
prác a regionálneho rozvoja „odklepne“ dotáciu na
infraštruktúru, Pribinovu ul. bude so
sídliskom Centrum
konečne spájať
dôstojný chodník.
Aj cesta na starý
cintorín je už konečne pokrytá kobercom, aký si zaslúži.

▲
▲

Načo sú nám vydláždené chodníky?

M

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.

PROJEKT

NAŠE MESTO

Malačania sa zhrozili: „Asfalt je ešte horúci a už ho rozkopávajú!“ SPP, š. p., však garantuje, že nový koberec zostane nedotknutý.

V súvislosti so žatevnými prácami vzniklo v roku
2000 na území Slovenskej republiky celkom 268 požiarov s priamou škodou 10 132 500 Sk, pričom 4
osoby boli pri týchto požiaroch zranené. V štyridsiatich prípadoch horelo obilie na koreni na celkovej ploche 304 ha a škoda dosiahla výšku 5438500
Sk, 145-krát horela slama na riadkoch, pričom
vznikla škoda 885700 Sk, 69-krát stohy slamy o celkovej škode 3 514 500 Sk a v siedmich prípadoch
horeli obilné kombajny.
Z vyššie uvedeného počtu požiarov vzniklo na
území okresu Malacky v roku 2000 celkom 20 požiarov, z toho v súvislosti so zberom a žatevnými
prácami 7 požiarov a pri pozberovej úprave, uskladňovaní obilia a objemových krmovín 13 požiarov
o celkovej škode 99 800 Sk. Najčastejšími príčinami týchto požiarov bolo konanie nezistenej fyzickej
osoby – fajčenie a manipulácia s otvoreným ohňom
(deti od 6–15 rokov). Iniciátor vzniku požiaru nedopalok z cigarety, zápalky, zapaľovač.
Zameranie preventívnych protipožiarnych opatMALACKÝ HLAS
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dotýkajú každého jedného obyvateľa.
Dlho som sa zasadzoval za vybudovanie chodníka spájajúceho Poľnobanku
s budovou AFK. Napokon sa podarilo
a mesto to ani veľa nestálo. Na srdci mi
ležia aj ďalšie chodníky, či lepšie povedané „nechodníky“: z Pribinovej ul. smerom na nové sídlisko Centrum a za budovou okresného úradu.“
V tejto súvislosti sme oslovili vedúcu
oddelenia územného rozvoja a životného prostredia MÚ v Malackách Ing. Gabrielu Rehákovú. „Mesto požiadalo Ministerstvo výstavby, verejných prác a regionálneho rozvoja SR o dotáciu na infraštruktúru. V prípade kladného stanoviska v mesiacoch september–október vyriešime spojenie Pribinovej ul. so sídliskom Centrum. Priestor za okresným úradom sme vysypali „šutolinou”; stavba ešte nie je dokončená a investovanie sem
by bolo zbytočné. V tomto roku sme zabezpečili položenie asfaltového koberca
na uliciach Pribinova, Břeclavská a Nádražná, odvodnenie pred autosalónom
HÍLEK a spol. a pred kasínom na Ul. dukelských hrdinov, pokladať budeme ešte
chodníky zo zámkovej dlažby.”

▲

Poslanci:
Ing. Pavel Spusta, 772 35 14
Ing. Jozef Pagáč, 772 59 67
Stanislav Doležal, 772 26 89,
0905 508 273
„V domnení, že vodiči budú spomaľovať jazdu a Záhorácka ulica sa stane bezpečnejšou, sme pred rokmi presadili umiestnenie priečnych spomaľovacích retardérov pred budovou tretej
základnej školy,“ ukazuje Ing. Pavel
Spusta na nerovný povrch asfaltu na najfrekventovanejšej komunikácii v Malackách. „Hoci sa všetko dialo v dobrej viere, dnes to ľutujem – zo spomaľovačov
sa stal univerzálny nočný budič. Keď cez
ne tichou polnocou osemdesiatkou preletí naložený kamión, nespí celá ulica.
Teraz sa, naopak, snažím na zasadnutiach komisií i mestského zastupiteľstva
presadiť odstránenie spomaľovačov.
Odbor dopravy Krajského úradu v Bratislave vydal povolenie, mesto môže na
vlastné náklady retardéry zbrúsiť.“
Oveľa účinnejšie ako technická zábrana sú hliadky mestskej polície. Poslanec Spusta si pochvaľuje spoluprácu
s mužmi v uniformách. Po splnení všetkých potrebných náležitostí zaisťuje bezpečný prechod školákov do budovy školy posilnená hliadka MsP v oranžových
vestách. Vodiči však musia byť pri prejazde Záhoráckou ulicou viac než ostražití - chodci totiž viac než oba priechody (pred budovou ZŠ a AFK) využívajú na prebehnutie priamo stred križovatky Záhorácka–Pribinova.
Miesto posledného odpočinku zosnulých je lokalitou, kde sa s trochou

stupcovia Slovenského plynárenského
priemyslu, š. p., však po vytýčení rekonštrukcie plynových rozvodov ubezpečili
pracovníkov oddelenia územného rozvoja MsÚ, že novopoložený koberec
zostane nedotknutý.
S Ing. Pavlom Spustom sa spája nezvyčajný prívlastok „chodníkový poslanec“. Ako ho jeho nositeľ vníma? „Pozitívne,“ reaguje P. Spusta. „Chodníky, zeleň a čistota, cesty. Tieto tri priority by
mali vládnuť mestu. Práve ony sa najviac

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
Osobnosť ulice, z ktorých na záver roka vyhlásime
Osobnosť roka 2001. Vás, ktorí prispejete svojím
názorom, fotografiou či spomienkou, odmeníme.

Na vyžrebovaných čitateľov čaká voľný nákup
v Potrebách pre domácnosť Augustína Mráza
a večera pre dve osoby v Modrom dome.
Dnes oslovujeme vás, obyvatelia mesta Malacky, bývajúci na Mierovom a Kláštornom námestí a uliciach J. Kostku, Jánošíkova, J. Hollého
a M. Nešpora – 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!
Táto súčasť projektu Naše mesto nie je anonymná – uverejníme meno osobnosti a rovnako čitateľa,
ktorý vo svojom liste takúto voľbu navrhol.
Svoje príspevky nám posielajte do 7. septembra.
Osobnosť našej ulice:

KUP ÓN 8

Osobnosti ste si
tentoraz nezvolili

nadsádzky schádza celé Slovensko. Veď
rozlúčka s príbuzným je (hoci smutnou)
príležitosťou na stretnutie celej rodiny.
Donedávna bola cesta vedúca k starému malackému cintorínu v katastrofálnom stave. Od tohtoročného júla má
novú podobu, zaslúžil sa o ňu nový asfaltový koberec, investor mesto Malacky
a dodávateľ Slovasfalt. Hrôzu v očiach
obyvateľov mesta spôsobila rozkopávka tesne vedľa novej cesty – asfalt ešte
nestačil vychladnúť a už sa rozbíja? Zá-

Jej prínos pre mesto Malacky:

Ochrana úrody pred požiarmi
rení pre tohtoročné zberové obdobie by malo
preto vychádzať z dôsledného rozboru príčin požiarov súvisiacich so zberovými prácami v uplynulom období, ako aj z poznatkov zistených pri výkone štátneho požiarneho dozoru s prihliadnutím
na nepriaznivé podmienky v oblasti ekonomiky,
ktoré budú mať negatívny dopad aj na materiálnotechnické zabezpečenie potrieb požiarnej ochrany.
Osobitnú pozornosť bude potrebné venovať predovšetkým zabezpečovaniu úloh, ktoré vyplývajú
zo všeobecne záväzných právnych predpisov na
úseku požiarnej ochrany (zákon SNR č. 126/1985
Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov a vyhláška MV SR č. 82/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie v znení MV SR
č. 86/1997 a vyhláška MV SR č. 300/1997 Z. z.

o zabezpečení požiarnej ochrany pri skladovaní
uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých
rastlín, dreva a tuhého paliva).
Touto cestou by sme chceli upozorniť občanov,
aby si počínali tak, aby nedochádzalo k vzniku požiaru najmä pri manipulácii s otvoreným ohňom
a aby plnili príkazy a dodržiavali zákazy týkajúce sa
požiarnej ochrany na označených miestach. Ďalej
by sme chceli upozorniť, aby občania nevykonávali činnosti, ktoré môžu zapríčiniť bezprostredne
vznik požiaru, napr. fajčiť alebo používať otvorený
plameň na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, vypaľovať porasty a zakladať oheň
na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.
Poľnohospodárske subjekty by mali protipožiarne opatrenia orientovať najmä na činnosti súvisiace
so zberom a uskladnením objemových krmovín,
a to zabezpečiť dobrý technický stav zberových re-

Vynikajúce
podujatie
Kamenný mlyn pri Malackách patril
posledný víkend v júni priaznivcom
trampskej pesničky. Tentokrát za dobrého počasia zorganizoval spolok pre
kultúru, spoločenskú, ekologickú a informačnú aktivitu Záhoria MACEK už
štvrtý ročník medzinárodného festivalu country, trampskej, bluegrassovej
a folkovej hudby.
Počas dvoch dní si mali možnosť prítomní vypočuť 20 vystúpení kvalitných
sólistov či skupín.
Piatkový program začínala skupina
Trampas a program už po polnoci končila skupina Lehká noha. Najväčší záujem bol o vystúpenie nestarnúceho Pavla Bobka, ktorý bol hviezdou večera.
Tohtoročné predsavzatie organizátorov
pozvať kvalitné skupiny, ako nám prezradil „šéf” organizátorov Milan Mercz
z Malaciek, potvrdilo i vystúpenie skupín Nový Rownák, Žalman a spol., Žobráci, Samson a jeho partia či starých
známych Greenhorns. A aby boli spokojné nielen uši, ale i oči divákov, vystúpenia skupín boli striedané s ukážkami
tancov v podaní skupín Sillmarion a Kaskáda. K dobrej nálade hneď prvého dňa
prispelo i dostatočné zabezpečenie občerstvovacích stánkov. Atrakciou bol
teplovzdušný balón z Košíc s reklamou
Zlatého bažanta.
Súčasťou festivalu bola i amatérska
súťaž, ktorá dostala priestor na sobotu
doobeda. Poobedňajší program začali
Čochciari a záver tvorilo vystúpenie Bukasového masívu. Sobotných hviezd bolo neúrekom, ale asi najväčšie ovácie
dostal Ján Nedvěd a Wabi Daněk s Milošom Dvořáčkom. Ďalšie skupiny tiež
neznížili vynikajúcu úroveň tohtoročného Country mlynu. Nedá sa nespomenúť skupiny Fargo, Grasshoppers,
Poutníci, Veslári, Lekra, Nadoraz, Cop
či Vodopád. So zlepšujúcou sa náladou
nechýbali ani tanečné dvojice, ktoré zlákala výborná muzika. Organizátori nezabudli ani na sprievodné podujatia. Prvý deň nechýbala jazda na elektronickom býkovi a na svoje si prišli i športovci na turnaji v plážovom volejbale.
K dobrej nálade stovák návštevníkov
prispeli i moderátori podujatia Veronika
Morová a Paľo Hraško. Výborná hudba,
dobré počasie, chutné občerstvenie –
to všetko prispelo k jednoslovnému
hodnoteniu podujatia – vynikajúce.
A tak o rok dovidenia na Country mlyne
–ap–
2002.

Ďalšie mesto
na Záhorí

Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením zo dňa 14. júna 2001 č. 1491 podľa § 22 ods. 1
zákona o obecnom zriadení vyhlásila s účinnosťou od 1. septembra
obec Šaštín-Stráže za mesto.
začiek, venovať pozornosť technickému stavu elektroinštalácie v skladoch objemových krmovín a požiarnym hydrantom, zabezpečiť prísne dodržiavanie zákazu fajčenia, vybaviť skladovacie objekty
a zberové stroje vhodnými hasiacimi prostriedkami,
dodržiavať lehoty a spôsob merania teplôt uskladnených objemových krmovín.
Pri zbere obilia je potrebné zabezpečiť najmä
pravidelnú údržbu a kontrolu zberovej techniky so
zameraním na elektroinštaláciu (akumulátor, alternátor, štartér, stav izolácie káblov a ich prechody
cez ostré hrany konštrukcie stroja), palivový systém (tesnosť, čistotu), trecie plochy žacej lišty, mlátiaceho bubna, vytriasadiel, klinových remeňov, tesnosť výfukového potrubia a čistotu motora.
Dôsledné zabezpečenie uvedených opatrení by
malo prispieť nielen k zníženiu počtu požiarov súvisiacich so zberom, spracovaním a uskladnením
obilnín a krmovín, ale aj eliminovať ich následky.
Odbor požiarnej ochrany
OÚ v Malackách

3

PUBLICISTIKA
J. M. Nový

Reflexie
zomierajúceho
parku (symbolická báseň v próze)
Padajú stromy pod údermi sekier a zubmi píl
Statočné duby kvília, keď im píly prenikajú do dreva
Zázračné výtvory prírody pre chamtivosť
ľudí umierajú
Na ostrých zuboch píl spievajú žalospevy zániku
V harmónii šumenia listov kedysi park
náš zdobili
Dnes len zaznieva buchot padajúcich
gigantov
Márne volá vtáčik v hniezde i veverička
v brlohu o pomoc
Márne prosí aj starý záhradník zo svojho
hrobu
Nemilosrdné stroje v rukách ľudí ničia
odkazy vekov
Kedysi pod nimi kvitli kytice voňavých
fialiek
Vôňa kvetov vzduchom sa šírila do ulíc
Dnes iba starec sediaci na kmeňoch slzami kropí zjazvenú zem a ráta života svojho letokruhy
Rubači stromov víťazne pivo popíjajú
zabúdajúc, že márna je takáto sláva víťazov
Aj listy popínavého brečtana čo vďaka
stromom slnko našli – plačú
Koľko bolestných vzlykov stromov vtákov i veveríc
Lež vaše srdcia sú ako píly čo necítia bôľ
Veď ani netušia, že aj ich život je počiatkom smrti
Už premnohí vedci hľadali pôvod života
na Zemi,
čo pradávno do génov rastlín zasial Živototvorca
A tak vznikli krásne lesy, kvety i rieky
No dnes na obrazovkách počítačov strašia šeredné obludy
Kamže to kráčaš, človeče? Do vesmírneho raja či do pekla budúcnosti?
Feničania kedysi z kmeňov paliem stavali lode a dobývali svet
Keď padli posledné stromy zavial sámum
pomsty
a pieskom pochoval ich mestá a hradby
Tak zanikli ríše dobyvateľov
a pod pieskom púšte ležia ich vyschnuté
kosti
Spamätajte sa zavčasu, ľudia na Zemi
Nebojujte v lesoch, horách i savanách
Nevraždite bombami ženy a deti
Radšej saďte stromčeky budúcich lesov
a vráťte sa do tieňov v budúcom raji …
(Napísané pri príležitosti stretnutia maturantov z rokov 1935–1945 v jubilejnom roku 2000 27. mája v kresliarni Františkánskeho gymnázia v Malackách)

Pred očami sa mi
narodil syn
„To rozhodnutie prišlo náhle. V podstate ma zabudli z pôrodnej sály vyhodiť,”
spomína na svoju
účasť na pôrode novopečený otec.
„Myslel som si – som
statný chlap, budem
asistovať. Ale kdeže,
bezmocne som stál
pri manželkinej hlave a s úžasom sledoval to divadlo.”

Patrik, prvorodený syn Vlada a Renáty Ježekovcov, sa má k svetu
– priberá a vozí sa v novom modrom kočíku.

Ing. Vladimír Ježek, 27-ročný Malačan, stretol Popradčanku Renátu na diskotéke v Bratislave v jednom zo študentských klubov. Kamarátstvo prerástlo v lásku. Vysokoškolské diplomy pod pazuchou, svadba a očakávanie radostnej
udalosti. Ako typická mladá slovenská
rodina, aj táto žije u rodičov. Lekár určil
predpokladaný dátum narodenia dieťatka na 31. máj 2001 – zhodný s dátumom
narodenia nádejného otca. Na prvorodeného si rodičia ešte chvíľu museli počkať, Patrik naťahoval čas a na svet prišiel
17. júna.
„Sedel som na chodbe a sestričky mi
povedali, že už by sa to každú chvíľu malo začať. Hovorím si: počkám. Dve, tri,
päť hodín – čo je to? MUDr. Mízner, ktorý práve končil nočnú službu, sa ma spýtal, či nechcem byť pri pôrode, vraj je
na to priaznivá konštalácia hviezd. Odvetil som: nie, s manželkou sme sa tak
dohodli.“
Nervozita otca-kandidáta stúpala,
kontrakcie matky pripravujúcej sa na pôrod vo „vzdychárni” sa stupňovali. Ďalšiu
ponuku na návštevu milovanej ženy už
Vladimír neodmietol. Navliekol sa do zeleného plášťa a prekročil prah dverí, spoza ktorých sa zväčša ozýva bolestivý nárek rodičiek. „Keď prišla kontrakcia a Renátka sa v kŕčoch zvíjala, masíroval som
jej kríže. Odrazu, chvíľu pred pol dvanástou napoludnie, to prišlo. „Ideme rodiť,” zvolala sestrička, podoprela manželku a na mňa zabudli. Snažil som sa nezavadzať. Bol som ako divák. Keď som videl všetky tie zariadenia a nástroje, bolo
mi všelijako. O pôrode som už čosi počul, očakával som návaly krvi. Samotný
pôrod však už išiel rýchlo. Doktor Fruš
zahlásil, že už vidno hlavičku. Inštrukcie
o dýchaní, silná kontrakcia, syn bol na
svete. Úpenlivo som sledoval hodinky,
aby som sám určil presný čas pôrodu.

O 11.46 sa ozval plač. Videl som prestrihnutie pupočnej šnúry. Mám syna!”
Ružový uzlíček vážil 4 kg a meral 52
cm. Dnes je už z neho riadny „macek” –
bodaj by nie, veď je Malačan. Hovorí sa,
že správny chlap má postaviť dom, zasadiť strom a splodiť syna. Vlado Ježek
začal z opačného konca; čo urobí so
zvyškom predsavzatia? „Vyrástol som
v rodinnom dome a túžim mať dom aj
pre svoju mladú rodinu. V dnešných časoch je však takáto predstava málo reálna. Strom však určite zasadím – práve
pri príležitosti narodenia maličkého
chcem zasadiť lipu!“
Renáta Ježeková bola napokon rada,
že manžela zabudli z pôrodnej sály vyprevadiť. Je hrdá na to, že jej Vlado pri
pôrode držal hlavu, bol jej oporou a že
sa „nezložil”. O obaja sú šťastní, že prvý
plač ich synčeka, tú nádhernú melódiu,
počuli súčasne.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: –macek–

Súpis pálfiovských spisov. Niekoľkosto stranový dokument z predminulého storočia v
rukách jednej z najväčších žijúcich osobností Malaciek – profesora J. V. Trebišovského.

Do JRD s mačkami?

Žije v jednom z najstarších domov v Malackách obklopený knihami
a filmovými kotúčmi. Na Malacky a Malačanov má ťažké srdce. „Napísali mi taký kádrový posudok, že ma vyhodili z Povereníctva školstva,“
trpko spomína žijúca legenda slovenského školského filmu. Nebyť toho
posudku, nebyť takého historického vývoja, aký u nás po vojne nasledoval, bol by sa stal prinajmenšom ministrom kultúry.

Profesor Július Vojtech Trebišovský
sa narodil 8. septembra 1916 v Malackách. Tu vychodil aj ľudovú školu a navštevoval gymnázium rádu sv. Františka,
kde v roku 1935 maturoval. Aktívne pracoval aj v samovzdelávacom krúžku
Hugolína Gavloviča. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave študoval slavistiku a germanistiku.
V posledných rokoch vysokoškolského
štúdia sa najmä pod vplyvom Dr. Andreja Mráza začal zameriavať na teóriu
drámy. Pod rozličnými pseudonymami

Najlepší sa podpisovali

Janko Pagáč, 100 %-ný riešiteľ Matematického klokana.

Odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry Okresného úradu v Malackách v spolupráci so Záhorským centrom kultúry pripravili na 28. jún vernisáž výstavy okresnej prehliadky výtvarných prác žiakov s názvom Galéria dieťaťa. Jej súčasťou bola aj výstava
prác pedagógov - výtvarníkov: V. Peltznerovej, L. Čtverákovej, R. Habovej, M. Hruboša,
J. Barteka, E. Režnej, A. Chamraza, M. Chmelovej a V. Cabadajovej.
Prehliadky sa zúčastnilo šestnásť škôl Malackého okresu. Budúceho šiestaka zo ZŠ
Záhorácka 95 Mareka Burcla zasväcuje do tajov výtvarnej výchovy Ruženka Habová.
Najradšej kreslí zvieratá a hoci na tejto výstave ešte svoje práce nevystavoval, so záujmom si pozrel dielka svojich kamarátov.
text a foto: –ipo–
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Zaujímavú tradíciu založili na Základnej škole Záhorácka 95 v Malackách. Žiaci, ktorí dosiahli v priebehu
školského roku mimoriadne výsledky,
budú vždy v jeho závere poctení slávnostným zápisom do školskej kroniky.
Prvýkrát sa tak udialo 28. júna, v závere
školského roku 2000–2001.
Riaditeľ školy Pavol Škrabák v úvode
poďakoval žiakom za reprezentáciu
školy i mesta, ktorá si zaslúži obdiv a uznanie. Vzápätí zablahoželal rodičom
k takým nadaným deťom a vyslovil im
vďaku za spoluprácu. Zástupkyňa riaditeľa školy Dr. Jana Pagáčová čítala mená úspešných žiakov, ktorí po jednom
uskutočnili slávnostný akt zápisu. Aké
mená sú teda zlatými písmenami zapísané v školskej kronike? Alena Patkánová – majsterka SR žiačok (beh na 60 m,
150 m), majsterka SR dorasteniek (60
m, 200 m), 3. miesto na M SR žien (60
m); Michal Kozel – 2. miesto na M SR
žiakov (200 m); Romana Pospíšilová –
úspešná účastníčka literárno-dejepisnej
medzinárodnej súťaže Rímske kruhové

opevnenia v Európe, 1. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády, úspešná
riešiteľka krajského kola fyzikálnej
olympiády; Marek Ďurica– úspešný riešiteľ celoslovenského kola geologickej
súťaže Poznaj a chráň; Katka Ďuricová
– 1. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári, 1. miesto v okresnom kole biologickej olympiády, 1.
miesto v okresnom kole pytagoriády,
3. miesto v okresnom kole matematickej olympiády, účasť v medzinárodnej
matematickej súťaži, účasť v literárnej
súťaži Európa v škole, práca v redaktorskom krúžku; Ján Pagáč – 100 %-ný riešiteľ medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan; Juraj Balogh
– ocenený za záchranu života cenou
Detský čin roka; Tomáš Rehák, Roman
Doskočil, Marcel Lepko, Dalibor Oslej,
Peter Jánoš, Daniel Schreiber, Bronislav
Ftorek a Juraj Spörer – členovia víťazného družstva starších žiakov na M SR
vo volejbale st. žiakov ZŠ.

publikoval básne v študentských almanachoch, vydal zbierku Diapozitív. V časoch, keď mal dostatok síl a pracovného elánu, bol mimoriadne aktívny. Ak
by sme chceli vymenovať všetky jeho
publikácie, články a príspevky, nestačil
by nám celý Malacký hlas.
V rokoch 1939–1942 pôsobil ako
stredoškolský profesor. Neskôr referent
pre ochotnícke divadlo na Osvetovom
ústredí v Bratislave, prednášal v divadelnej škole pre ochotníkov spolu s Andrejom Bagarom, Jánom Borodáčom či Mikulášom Hubom. Bol redaktorom Slovenskej nedele, pracovníkom Ústavu pre
školský a osvetový film, neskôr Výskumného pedagogického ústavu v Bratislave. Uskutočňoval výskumy, publikoval
materiály o školských filmoch a iných
pomôckach. Pre mesto je významná jeho publikácia Malacky – kapitoly z dejín
mesta (vydavateľstvo Odkaz, 1991). Historik, divadelný kritik, pedagóg, metodik, básnik. V roku 1958 mu po politických čistkách zakázali pracovať v ústredne riadených orgánoch školstva. Počas
svojho pôsobenia v rôznych inštitúciách
i po odchode do dôchodku v roku 1978
sa aktívne podieľal na tvorbe 50 školských filmov. Za týmto číslom sa skrýva
množstvo dobrovoľnej a predovšetkým
tvorivej práce.
Nešťastný posudok má dodnes starostlivo uložený: „Napísali: nevedia, či
som bol v garde alebo HSĽS, ale vedia,
že do JRD som nevstúpil. Spýtal som sa:
mal som hádam s mačkami vstúpiť do
JRD? Malačania ma nemali radi.” Okresný tajomník Matice slovenskej, predseda
Malackého športového klubu, predseda
Spolku záhorských akademikov, člen poľovníckeho i rybárskeho spolku – chodil
do spoločnosti, avšak nie do krčmy.
Azda v tom bola chyba?
Napriek neustálemu politickému šikanovaniu sa jeho celoživotná práca dočkala ocenenia od Slovenského literárneho fondu či Slovenskej filmovej tvorby.
O pár dní sa profesor Trebišovský
dožije nádherného životného jubilea
85 rokov. Za všetkých Malačanov mu
želáme pevné zdravie.
A ak máte záujem stretnúť sa osobne s nestorom slovenskej kultúry a didaktiky, príďte na stretnutie s týmto
vzácnym človekom, ktoré sa uskutoční v rámci Malackých dní 22. septembra.
–ipo–
foto: autorka

–ipo–
foto: autorka
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Ako sa do lesa volá,
tak sa zo smetiska ozýva

nezaslúži, aby sa z neho stalo smetisko.
Možno si poviete, čo tam po jednom
lesíku, veď Malacky sú obklopené lesmi
zo všetkých strán. To máte pravdu, ale
do väčšiny z nich je vstup zakázaný (vojenský priestor, súkromný majetok), ďal-

Dobré ráno Malačania, dobré ráno
Záhoráci, otvorte oči, zobuďte sa,
pozrite sa okolo seba a započúvajte sa! Počujete? Nie, nemýlite sa.
To naozaj počujete plač našich lesov. To naozaj vidíte tú pohromu,
čo narobili niektorí z nás.
Anorganický odpad v podobe plastov,
odpad zo sanačných prác, staré pneumatiky, autobatérie, obaly z chemikálií,
to všetko je veľká časovaná bomba, ktorú sama príroda nedokáže zneškodniť.
Napríklad lesík medzi Malackami
a Veľkými Levármi (U Rohlíčka) sa zo
dňa na deň mení na nové, veľké smetisko. Kedysi sme sa tam ako malé deti celé prázdniny hrávali futbal a starší ľudia si
tam ešte pamätajú tehelňu a jamy plné
rýb. Dnes sa tam smeti už nevyvážajú na
kárach alebo vo vreci, ale rovno dodávkami a nákladnými autami. Ľudia alebo
skôr „neľudia“ sú už tak drzí a bezočiví,
že odpad vysýpajú priamo na prístupovú

cestu do lesa. Myslím si, že lesík s takouto polohou a históriou by v dnešnej
uponáhľanej dobe mohol byť výborným
miestom na relax, rodinné pikniky, zastávkou pre cyklistov... Ale určite si

šiu časť nám zaberie nový priemyselný
park a to, čo ostane, nám zrýchleným
tempom zavezú smetím niektorí spoluobčania.
Situácia nie je kritická len v Malackách, ale aj v okolitých obciach. Dovolím
si tvrdiť, že v niektorých prípadoch je to

ešte horšie. Po neustálom zvyšovaní poplatkov za odvoz domového odpadu si
mnohé rodiny odhlásili popolnicu. Nezaplatili ročný poplatok a smeti likvidujú
po svojom, zadarmo odvozom do okolitých lesov. V mnohých prípadoch sa im
ťaží ísť až do lesa a odpad vyvezú na koniec ulice hneď za posledný dom. Je
smutné, že ostatní sa tomu len tak mlčky prizerajú.
Už v dnešnej dobe máme v Malackách príklad, ako sa dá les alebo park zanedbať a potom s niekoľko miliónovými
nákladmi o päť minút dvanásť zachraňovať. Je to Zámocký park. Po poslednej
návšteve Zámockého parku som bol naozaj milo prekvapený, ako sa mení jeho
tvár. Možno aj gróf Pálfi by kľudnejšie odpočíval, keď by videl, ako jeho záhrada
mladne a opeknieva.
Milí spoluobčania, to je môj pohľad
na veci, ktoré sú okolo nás. Ak to niekto
vidíte inak, alebo máte na to iný názor,
napíšte. Myslím, že Malacký hlas bude
tejto téme určite otvorený.
Na záver by som chcel osloviť všetkých kompetentných, ktorí majú v náplni práce ochranu životného prostredia,
aby hľadali riešenie, ako túto situáciu
zvládnuť a ako zamedziť vzniku nových
nelegálnych skládok odpadu v našich
záhorských lesoch.
DALIBOR TOMKULIAK, foto: –tom–

Prvé výsledky sčítania koncom roka

Prvé sčítanie obyvateľov na území dnešného Slovenska bolo v roku 1857. Je považované za medzník medzi feudálnymi súpismi a modernými sčítaniami. Prvé moderné sčítanie bolo v roku 1869. Odvtedy bolo sčítanie každých 10 rokov, vždy k 31.
decembru roku končiaceho nulou. Prvé československé sčítanie obyvateľov bolo
v roku 1921. Mimoriadne sa sčítanie neskôr uskutočnilo po 2. svetovej vojne v roku 1946. Nová etapa sčítaní obyvateľov nastala v roku 1961, posledné sčítanie bolo v roku 1991. Tohtoročné sčítanie je osobitné tým, že ide o súčasť celosvetového
sčítania organizovaného na začiatku nového tisícročia. Na rozdiel od minulých sčítaní, koré boli zamerané na politické a hospodárske ciele, sčítanie 2001 sa sústreďuje na zisťovanie kultúrnej a životnej úrovne obyvateľstva.
Prvé výsledky sčítania budú zverejnené koncom roka 2001, do konca roka 2002
budú známe úplné výsledky a do konca roka 2003 aj výsledky spracované podľa
osobitných požiadaviek. Všetky údaje uvedené v sčítacích hárkoch sú podľa zákona chránené proti zneužitiu a budú použité len na štatistické účely.

Aké jednoduché
je požičať si
peniaze...
Stačí, ak sa obrátite na britskú spoločnosť Provident Financial, ktorá od marca
tohto roku poskytuje krátkodobé hotovostné pôžičky priamo do domácnosti
už aj na Slovensku. Ak sa rozhodnete využiť služby tejto renomovanej spoločnosti, určite oceníte profesionalitu, tradíciu, medzinárodné skúsenosti.
Spoločnosť Provident Financial bola
založená pred viac ako 120 rokmi vo Veľkej Británii, kde je v súčasnosti vo svojom odbore najväčšou spoločnosťou. Od
roku 1962 je členom Londýnskej burzy
cenných papierov. Vzhľadom na vysokú
úroveň a profesionalitu finančných služieb má spoločnosť Provident Financial
viac ako 3 milióny spokojných klientov
vo viacerých krajinách sveta.
Rýchlosť a dostupnosť
Potrebujete len základné doklady a po
splnení nenáročných podmienok môžete
už do dvoch dní získať hotovostnú pôžičku až do výšky 20 000 Sk. Finančné prostriedky môžete využiť na ľubovoľné účely. Nepotrebujete ručiteľov, všetky podmienky sú vždy dohodnuté vopred a ostávajú po celý čas splácania nezmenené.
Komfort
Jedinečnosť služieb spoločnosti Provident Financial spočíva takisto v komforte
a spôsobe poskytovania pôžičiek. Pôžičky sú poskytované prostredníctvom obchodných zástupcov spoločnosti Provident Financial, v pohodlí vášho domáceho prostredia. Rovnakým spôsobom prebieha aj výber splátok, ktorý je rozložený
na týždne, čo vám umožňuje dôkladne si
plánovať a kontrolovať rodinný rozpočet.
V prípade záujmu o pôžičku, môžete spoločnosť Provident Financial kedykoľvek kontaktovať na bezplatnej Infolinke Provident: 0800 124 124.

Hotovostné pôÏiãky!
AÏ do 20 000 Sk!

Peniaze
na ruku
VOLAJTE ZADARMO

R˘chlo a bez ruãiteºa!
Na ak˘koºvek úãel!

Britská spoloãnosÈ s tradíciou od r. 1880 - záruka istoty.

INFOLINKA PROVIDENT

0800 124 124

Máte sa na koho obrátiÈ

MH 01/F29
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HISTÓRIA / ZO ŽIVOTA V MESTE
Mesto Malacky, komisia kultúry pri MsZ
a Záhorské centrum kultúry
Vás srdečne pozývajú na

Malacké dni
19.–23. septembera 2001

Program:
Streda 19. 9. od 15.00 h
1. výročie protidrogovej Linky dôvery
16.30 h 5. výročie Linky dôvery
17.00 h Vernisáž výstavy Malacky včera
a dnes očami fotografií
17.30 h Cestovný ruch a Záhorie
Štvrtok 20. 9. od 13.00 do 18.00 h – Deň
otvorených dverí – Klub PC
13.00 h Zasadnutie MsZ v Malackách
Piatok 21. 9. od 14.00 h – Akadémia III. veku – Rok dobrovoľníkov
15.30 h 795 rokov prvej písomnej zmienky o Malackách – seminár
16.30 h Večerný beh zdravia
Sobota 22. 9. od 9.00 h – Cykloturistika
14.00 h Slávnostné otvorenie Informačného a vzdelávacieho strediska
15.00 h Malacký hlas–HÍLEK a spol., a. s.,
– futbalový zápas
15.00 h Detské popoludnie – Farebné
Malacky, Svet očami cez masku
16.00 h Beseda s prof. J. V. Trebišovským
18.00 h Koncert hudobných skupín (Zámocký park)
Nedeľa 23. 9. od 15.00 h – Prehliadka amatérskych súborov mesta a okresu Malacky

Parný klub ALBATROS pri ZO OZŽ
Rušňového depa Bratislava,
hlavná stanica, vás srdečne pozýva

8. a 9. septembra 2001 na

3. ročník celoslovenského
zrazu historických
železničných vozidiel
v Rušňovom depe
Bratislava-východ
Medzi železničnou stanicou Bratislava, hl.
stanica a areálom výstavy budú v hodinovom takte premávať historické motorové
vozne. Čaká vás prehliadka všetkých prevádzkyschopných historických lokomotív
na točni s možnosťou ich fotografovania,
vozenie detí na parnej lokomotíve, burza
železničných modelov a iné zaujímavosti.
Kontaktná osoba: Jozef Janota ZV OZŽ,
tel.: 02/50 58 52 22

Gavlovičov študentský
samovzdelávací krúžok

V dobách našich stredoškolských štúdií mala
každá stredná škola, či to už bolo gymnázium, alebo obchodná akadémia, učiteľská akadémia a pod.
svoj vlastný samovzdelávací krúžok. Pomenovali
ho obyčajne menom niektorého významného literáta alebo podľa osobnosti mesta.
Výnimkou nebolo ani malacké františkánske gymnázium, na ktorom bol takýto krúžok založený práve pred 70 rokmi. Nebol však založený v dobe vzniku gymnázia, lebo toto začínalo iba prvou triedou,
ale až žiaci dosiahli piatu triedu, teda za dlhší čas od
zriadenia gymnázia. Táto prvá trieda však mala už
svoju samosprávu, ako to bývalo vtedy v školách
zvykom. Táto samospráva sa už vtedy rozhodla založiť si nejaký samovzdelávací krúžok, a tak l6. septembra 1928 sa rozhodli na triednej schôdzi nejaký
krúžok založiť. Nazvali ho PODKOMISIA LITERÁRNE-UMELECKÁ. Mala pomáhať riaditeľstvu gymnázia pri zostavovaní rôznych programov pre gymnaziálne slávnosti a sama takéto slávnosti poriadať.
Dva mesiace sa viedli rozhovory s profesormi,
ako ísť ďalej. Na svojej štvrtej schôdzi 12. novembra
1928 sa rozhodli zmeniť svoj názov na Literárny
krúžok Jána Hollého. Zatiaľ nemal oficiálny štatút,
ale v školskom roku 1930/31 začal oficiálne svoju
činnosť. Dňa 21.11.1931 si podali žiaci žiadosť na
profesorský zbor, aby si mohli založiť riadny, registrovaný samovzdelávací krúžok. Pretože profesori
tiež mali oň záujem, dali svoj súhlas, a tak 31. marca
1931 práve pred 70 rokmi sa zišlo prvé valné zhro-

maždenie všetkých študentov, aby si tento krúžok
založili. Za patróna krúžku zvolili profesora Dr. Létusa Danišoviča, ktorý v úvodnom slove objasnil
význam krúžku a navrhol, ako pokračovať ďalej.
Prvé valné zhromaždenie zvolilo i vlastný výbor.
Prvým predsedom sa stal František Straňák z Nivnice na Morave, neskôr páter Dr. Václav Straňák.
Prácu v krúžku si rozdelili na 4 časti a pre každú vytvorili jeden odbor. Na začiatku to boli tieto: odbor
pre vybudovanie žiackej samosprávy, odbor pre
pestovanie moderných jazykov, odbor hudobne-literárny a odbor telocvičný. V priebehu rokov sa odbory menili tak, ako si to momentálna situácia vyžadovala. Keď boli tieto organizačné pravidlá hotové, zvolali na deň 9. mája 1931 do prírodovedeckej pracovne gymnázia prvú členskú schôdzu. Jej
veľký význam podtrhla i návšteva podporovateľa
a zakladateľa ústavu provinciála Mansvéta Olšovského a riaditeľa ústavu Dr. Petra Esterleho. Prítomní boli i ostatní profesori. Profesor slovenčiny
Dr. Celestín Lepáček navrhol, aby sa krúžok pomenoval po veľkom františkánskom básnikovi a spisovateľovi Hugolínovi Gavlovičovi. Žiaci to s radosťou prijali a nazvali ho Gavlovičov vzdelávací spolok v Malackách.
Počiatky činnosti boli ešte slabé a v školskom roku 1931/32 vraj zahrali IBA dve divadelné hry. Volili však nového predsedu, pretože doterajší vstúpil
do rádu, lebo sa chcel stať kňazom. Za nového
predsedu zvolili Andreja Kováčika a krúžku dali de-

Samospráva je tou cestou

Vladimír BAJAN je starostom najväčšej mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy -Petržalky už druhé volebné obdobie. Okrem toho pôsobí aj v mestskej rade hlavného mesta a v neposlednom rade už od roku 1992 je aj
poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. My sme sa s ním porozprávali najmä v súvislosti s otvorením kancelárie v Malackách a so vznikom vyšších územných celkov (VÚC).
Národná rada schválila na svojom ostatnom rokovaní dva zákony
súvisiace s reformou verejnej správy. Ako vnímate ich schválenie?
Mrzí ma skutočnosť, že v jednom
vyššom územnom celku nie sú spojené zároveň aj prirodzené regióny, napríklad Záhorie či Spiš. Boj o reformu
však vlastne začína až teraz. Nastávajúca jeseň bude obdobím diskusií
o kompetenciách, ktoré by mali byť
presunuté zo štátu tak na obce, ako aj
na samosprávy vyšších územných celkov, o financovaní týchto samospráv,
o tom, ako v tomto rámci zlepšiť službu občanovi. Pretože to je hlavným
mottom celého procesu. Zo svojich
skúseností zo styku s občanmi vnímam jednu zásadnú vec, ktorá v ich
úvahách často chýba a to je rozdiel
medzi štátnou správou a samosprávou. Z toho potom logicky vyplývajú
aj pochybnosti o potrebe či zmysle reformy celej verejnej správy. A možno
aj náš zvyk z minulosti, že štát (jeho
úradníci) sa o všetko postarajú. Ak
však chceme vziať svoj život do svojich rúk aj v zmysle záujmu o správu
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vecí verejných, práve samospráva je
tou cestou, na ktorú sa musíme vydať.
Povedzme si ešte niečo o ďalšom
postupe reformy a, samozrejme,
o Vašich postojoch v nasledujúcich
diskusiách.
Súčasťou reformy musí byť aj postupný zánik okresných úradov, pretože každý z nás by si mal svoje záležitosti vybaviť u svojho starostu, ktorého si zvolil, tak je to aj v celej civilizovanej Európe. Celou reformou vlastne
staviame správu vecí verejných z hlavy
na nohy. Už nemôžeme ísť cestou: čo
štát nechce riešiť, o čo sa nechce starať, hodí obciam, ale musíme sa riadiť
teóriou opačnou. Čo nezvládne obec
či vyšší územný celok, prevezme štát.
Na Slovensku máme mnoho šikovných, zručných a uvedomelých ľudí,
ktorí sa o svoje okolie v akomkoľvek
zmysle vedia postarať sami a nepotrebujú na to „najmúdrejších úradníkov
štátu“. To, akého budeme mať starostu, poslanca obecného či mestského
zastupiteľstva, ale aj predsedu vyššieho územného celku, rozhodujeme my,
svojou účasťou a svojím hlasom vo voľ-

bách. Štátneho úradníka nám naopak
„pridelia“.A to je ten podstatný rozdiel.
Zastavme sa pri konkrétnom vyššom územnom celku – pri tom našom, bratislavskom, kam bude patriť aj okres Malacky. Vznikajú obavy z pomeru poslancov z Bratislavy
a poslancov z ostatných okresov.
Poslanci i politické strany musia pochopiť, že ide o všeobecný rozvoj regiónu a že nepostarať sa napríklad
o Nemocnicu s poliklinikou v Malackách by znamenalo nové problémy pre
bratislavské Kramáre. Keď sa rieši dopravný prístup do Stupavy (hovorím
o kamiónovej doprave), vyrieši sa aj súvisiaci problém okolitých dedín, dokonca i samotných Malaciek. Valcovaním
jedných druhými by vznikla zlá atmosféra, v ktorej sa nedá pracovať. Aj preto som presvedčený, že vo VÚC by mali dominovať predovšetkým starostovia
a primátori miest a obcí, aby spoločne
projektovali budúcnosť celého regiónu.
Obec často uviazne v dlhom systéme žiadostí a povolení zo strany
štátnych orgánov – čo prinesie dobré fungovanie VÚC?

Prinesie dobrú spoluprácu s hlavným mestom, snáď aj na kvalitatívne
inej úrovni ako doposiaľ, rozvoj nových pracovných príležitostí, ale aj rozvoj nových oblastí, spomeniem hádam
cestovný ruch. Veď prečo by napríklad
cyklistické trasy mali viesť len z jednej
strany Karpát cez Petržalku na Gabčíkovo, keď môžu viesť prekrásnymi oblasťami Záhoria. S tým by bolo spojené
rekreačné využívanie územia ruka v ruke s prínosom nových príležitostí pre vidiecku turistiku. Čo pociťujem ako dôležité, je potreba prelomiť akúsi nedôveru medzi tzv. „Bratislavákmi” a tzv.
domácimi v okresoch, susediacich
s hlavným mestom, a to práve vzájomným poznávaním. Kultúrne tradície
jednotlivých obcí či regiónov, ktoré
mnohí Bratislavčania možno ani nepoznajú, sú na to viac než vhodným
prostriedkom. Ako súčasný prezident
futbalového klubu Artmédia Petržalka
si viem predstaviť aj spoluprácu v športe, ktorý má svoj význam, miesto a je
blízky mnohým z nás.
Nebojím sa o budúcnosť VÚC Bratislava, už len skutočnosť, že Bratislavský VÚC leží v dotyku troch štátov, mu
predurčuje aj z medzinárodného hľadiska význam v stredoeurópskom
priestore. Zároveň je tento región
vzdelanostne a demograficky veľmi
bohatý a som presvedčený, že jeho
obyvatelia prijmú šancu, akú im dáva
–mh–
vytvorenie VÚC.

finitívny názov Gavlovičov študentský samovzdelávací krúžok (GŠSK). Týmto činom začala veľmi úspešná a bohatá činnosť. Po celú dobu svojho jestvovania dodával kultúrne programy nielen na gymnaziálne slávnosti, ale i do mesta a bez vystúpenia
členov GŠSK nebola v Malackách mysliteľná akákoľvek kultúra či športová činnosť. Vyvíjali tak bohatú športovú činnosť hlavne vo futbale, hokeji
a v stolnom tenise, že sa prepracovali až do najvyšších študentských súťaží.
Každý rok sa konala voľba nového výboru, lebo
starší odchádzali z ústavu na vysoké školy, a tak nastupovala vždy nová generácia sextánov či septimánov. V novej budove gymnázia dostal krúžok
vlastnú veľkú klubovňu, mal tam vlastnú čitáreň
s veľkou knižnicou. Odoberal rad odborných a literárnych časopisov a novín, mal svoj orchester, ba
v niektorých rokoch i dva. Jeden pestoval modernú
hudbu a druhý klasiku. Každoročne poriadal recitačné súťaže a malackú stolnotenisovú ligu a jeho
členovia prispievali svojimi literárnymi prácami do
rôznych študentských i neštudentských časopisov.
Z Bratislavy im chodili prednášať rôzni literáti a historici a pestoval sa slovenský národný duch a povedomie. Členovia si boli vedomí toho, že Slovensko potrebuje dostatok novej slovenskej inteligencie, že musia pracovať tak, aby si raz svoje miesto
zastali. Preto niet čo sa diviť, že z radov bývalých
gymnazistov vyrastali vynikajúci lekári, inžinieri, advokáti, učitelia, spisovatelia a kňazi. Krúžok dal Slovensku veľa roduvernej inteligencie, ktorá bola
v tých rokoch Slovensku tak prepotrebná.
Aby sa jeho literáti mohli lepšie uplatniť, založil
GŠSK svoju vlastnú edíciu. Ako prvý zväzok vyšla
zbierka básní Šaňa Rodana (neskorší populárny literát a novinár) Labuť na výslní, druhou bola zbierka básní Arnolda Paldiu Prsty nad riekou. Tretím
bol almanach stredoškolských literátov Žijeme
a ako štvrtý zväzok vydali k 10. výročiu založenia
krúžku Pamätnicu. To už ale nadchádzali vojnové
časy a schyľovalo sa ku koncu krúžku.
Nadišiel školský rok 1944/45 a prišlo k poštátneniu gymnázia. Tým skončila i neúnavná činnosť krúžku. Jestvoval ešte rok, ale v roku l946 sa na gymnáziu vytvorila študentská rada, ktorá mala nahradiť
činnosť GŠSK. Krúžok bol do nej preradený, a tak
skončil svoju dlhoročnú veľmi úspešnú činnosť.
Nemôžeme v tomto spomienkovom príspevku
vymenovať celú činnosť. Tie desiatky divadelných
hier, operiet, akadémií, športových stretnutí, práce
členov a ich športové úspechy. Bolo by toho najmenej na jedno číslo Malackého hlasu. Podrobnosti však môžete nájsť v Pamätnici Františkánskeho gymnázia v Malackách, ktorú som napísal pri
príležitosti 65. výročia založenia františkánskeho
gymnázia a ktorú vydalo dnešné gymnázium. Odtiaľ sa môžete dozvedieť všetko podrobne. Celá
činnosť je zachytená i v mestskej kronike a tieto
práce budú stále slúžiť ako zdroj vedomostí o najatraktívnejšom malackom kultúrnom spolku, ktorý
tu kedy jestvoval. Zanikol nie z vlastnej nečinnosti,
ale likvidoval ho minulý režim.
Dr. PAVOL HALLON

ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
APOLLO, PONÚKA POISTENCOM, PLATITEĽOM
POISTNÉHO A ICH ZAMESTNANCOM
Úhrada finančne náročných výkonov pre určené
skupiny poistencov:
– liečba rastovým hormónom
– liečenie v zahraničí, vyžadujúce predchádzajúci
súhlas revízneho lekára,
– výroba individuálnej zdravotnej pomôcky v zahraničí,
– mimoriadny dovoz liekov,
– liečba dialýzou,
– onkologická liečba,
– transplantácia orgánov (srdca, pľúc, obličiek, pečene a krvotvorných buniek),
– výkony asistovanej reprodukcie (umelé oplodnenie),
– interferóny (alfa, beta)
– TVT páska (Tensionfree Vaginal Tape),
– šošovky
Bližšie informácie k ponuke získate na bezplatnej zelenej linke CHZP Apollo: 0800 1 23 44
Otázka pre čitateľov:
Uhrádza CHZP Apollo svojim poistencom transplantáciu pečene?
Odpovede posielajte do 7. septembra na adresu
redakcie. Jeden z čitateľov získa vitamínový balíček. Výhra z ostatného kola patrí Ing. Mgr. Svetlane Stupavskej zo Štúrovej ul. v Malackách, ktorá
správne odpovedala, že zmluva o poskytovaní
a úhrade zdravotníckej starostlivosti medzi SR a ČR
vstúpila do platnosti 1. 4. 2001. Prosíme výherkyňu,
aby sa o svoju výhru prihlásila v redakcii.
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Nová tradícia?

Vo veľký deň„D”25.júla sa v sále Riaditeľstva NAFTA GAS, a. s., stretlo asi
120 členov MO JDS v Malackách a oslávencov: Anny, Marty, Oľgy, Magdy, Božky i Jakubovia. Na bohaté zákuskové občerstvenie pri káve a vínku prispeli oslávenkyne i jeden Jakub. Nezostali bokom
ani gratulanti, o čom svedčil prečítaný
bohatý zoznam vzájomných príspevkov.
Každá oslávenkyňa bola ozdobená
červeným srdiečkom, aby prítomní vedeli, komu právom patrí blahoželanie a srdečný bozk. Stretnutie začalo pri melódiách umeleckej hudobnej trojky – riaditeľka ZUŠ E. Zaicová, Š. Daniel a študent
Martin Bízik. Výbor všetkým srdečne blahoželal spoločnou piesňou Anička, dušička, kde si bola a tradičným živió. Predsedníčka prítomných pozdravila slovami
básne: dnes okrem kytíc a stisku dlaní si
vyslovíte i veľa želaní. Žite ešte dlhé roky v zdraví, priateľstve a láske – to je pre
človeka najväčšie šťastie.
Podľa zoznamu máme 53 oslávenkýň
týchto pekných mien. Z nich bolo prítomných tridsať. Pre jedenásť najstarších
jubilantiek boli pripravené kytičky, ktoré
s blahoželaním odovzdal tajomník MsV
JDS V. Lonček. Neprítomným ju domov
odniesli určené členky výboru.
Potom nasledoval program podľa
hesla: výbor zabáva svojich členov a čo
švédsky stôl dá. S aktualitami z práce
výboru a mesta oboznámili Ferdo mravec a lienka Gvendolína ako Rómeo
a Júlia zo sveta hmyzu. Prítomných pozvali aj na cykloturistický výlet kompou
do Angernu dňa 22. septembra v rámci
chystaných Malackých dní.
Nezabudli sme ani na prekvapenie.
Pán Ferienčík vytiahol číslo 11 a zo zoznamu prečítal meno Marty Horváthovej. Výbornú tortu ako výhru darovala I.
Vachunová a podľa očividnej náhody ju
aj sama s blahoželaním odovzdala vlastnej sestričke.
Záverom sa mi žiada srdečne poďakovať oslávencom, všetkým prítomným,
hudobným umelcom, NAFTA GAS, a. s.,
i celému výboru za pekné podujatie
a hlavne milú atmosféru.

Z A B Á VA N Á S

POVEDALI SI ÁNO:

POTREBUJÚ KOČÍK:
Od 5. 6. do 7. 8. 2001 sa narodili
Michal Královič, Stupava; Sara Zemanová, Vysoká pri Morave; Michaela Pullmanová, Pezinok; Jaromír Benda, Zohor; Nikola Kuníková, Veľké Leváre; Adam Krajčír, Závod; Lucia
Kuklovská, Kostolište; Tomáš Hurban, Malacky; Denisa
Cabadajová, Malacky; František Zeman, Jablonové; Kristína Vávrová, Sekule; Katarína Zdravkovičová, Kostolište; Matúš Kočalka, Malacky; Kitti Danihelová, Plavecký
Štvrtok; Martin Király, Malacky; Tomáš Krajčír, Závod;
Patrik Ježek, Malacky; Hana Slobodová, Malacky; Peter
Odumorek, Malacky; Tomáš Hájek, Moravský Sv. Ján;
Andrej Šarközy, Gajary; Samuel Žilavý, Sološnica; Filip
Ondriaš, Lozorno; Michaela Olejníková, Malacky; Roman Suchánek, Gajary; Ľubica Písečná, Studienka; Michaela Csanyiová, Bratislava; Martina Kopková, Kostolište; Marco Šíra, Závod; Kristína Jirmanová, Senica; Róbert Račko, Gajary; Klára Hurtová, Zohor; Alica Hujsová, Malé Leváre; Oliver Dujmovič, Malacky; Simona Gallová, Malacky; Martin Chmela, Láb; Kristián Hurban,
Malacky; Romana Mihaliková, Malacky; Matej Mešťanek,
Šaštín-Stráže; Natália Prelcová, Závod; Ľuboslav Jablonický, Lakšárska Nová Ves; Tomáš Navrátil, Veľké Leváre;
Nikola Vačková, Malacky; Ľubomír Blažek, Rohožník; Timotej Ondriska, Kúty; Vladimír Zeman, Plavecký Štvrtok;
Simona Šarközyová, Rohožník; Lenka Orlíková, Lakšárska Nová Ves; Andrea Vicenová, Jakubov; Kristína Polakovičová, Plavecký Štvrtok; Michal Vicen, Borský Sv. Jur;
Radovan Kovár, Malacky; Kornélia Kuzmová, Závod;
Martin Hlavatý, Plavecký Peter; Kristián Schneider,
Záhorská Ves; Denis Ružička, Kuklov; Petra Kotesová,
Rohožník; Lucia Knoteková, Závod; Barbora Klímová,
Kúty; Jana Vachálková, Zohor; Barbora Smrtičová, Závod; Daniel Petráš, Malacky; Vanesa Billová, Plavecký
Štvrtok.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Júl:
80 r. – Katarína Matiasková, 30. 7. 1921; Michal Šimek, 25. 7. 1921; Anna Žilavá, 22. 7.
1921; Alžbeta Huňadyová, 19. 7. 1921; Terézia Hanzlíková, 8. 7. 1921; 85 r. – Jozef Ondrovič, 24. 7. 1916; Ján Huska, 3. 7. 1916; 95 r. – Hermína Janečková, 9. 7. 1906.
August:
80 r. – Ján Bolf, 25. 8. 1921; Mária Kalužáková, 6. 8.
1921; Mária Kotrčová, 3. 8. 1921; 85 r. – Alojz Kovarik,
18. 8. 1916; Mária Černá, 12. 8. 1916; 91 r. – Anna Stiftnerová, 30. 8. 1910; Rozália Gašparová, 9. 8. 1910; Rozália Šípová, 5. 8. 1910; Štefan Luknár, 4. 8. 1910.

Mgr. Eva Flaková a Roman Sloboda; Jarmila Nečasová a Ing. Miroslav Kováč; Martina Siváková a Igor Májek; Katarína Juricová a Peter Valúch.

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Viktor Kovár, 1927, Plavecký Mikuláš; Zita Dvořáková, 1920, Rohožník; Marcel Hefka, 1951,
Malacky; Štefánia Matlovičová, 1926, Zohor;
Anna Horínková, 1909, Malacky; Terézia Doležalová, 1911, Jakubov; Bohumil Šimkovič, 1930, Záhorská Ves; Miroslav Klvač, 1943, Závod; Albína Masarovičová, 1923, Kuchyňa; Dominik Galba, 1936, Gajary;
Jozef Súkeník, 1915, Malacky; Júlia Čižmárová, 1937, Sekule; Anežka Binčíková, 1935, Malacky; Katarína Jurovatá, 1917, Jakubov; Rozália Petríková, 1923, Plavecký
Štvrtok; Rudolf Baláž, 1960, Závod; Ladislav Vojakovič,
1932, Rimavská Sobota; Jozef Kovačič, 1927, Malacky;
Jozef Krajčír, 1911, Moravský Sv. Ján; Ján Oreský, 1908,
Malacky; Jozef Karovič, 1929, Lozorno; Štefan Kiripolský, 1930, Plavecký Peter; Jozef Rehák, 1940, Záhorská
Ves; Anna Hollá, 1941, Závod; Martin Zuppa, 1929, Moravský Sv. Ján; Peter Pullmann, 1947, Malacky; Katarína
Macková, 1926, Malacky; Mária Magulová, 1916, Stupava; Alojz Mikulič, 1922, Stupava; Pavel Weber, 1921, Malacky; Viera Jančiová, 1911, Stará Turá; Ľudmila Bilková,
1918, Bílkove Humence; Adrián Slezák, 1978 Studienka;
Fridrich Zúbek, 1924, Malacky; Jozef Šurina, 1923, Lozorno; Jozef Šimek, 1940, Kuchyňa; Anna Kováčiková,
1921, Stupava; Martina Horínková, 1900, Lozorno; Margita Hlaváčová, 1921, Lúčnica nad Žitavou; Ján Milac,
1930, Závod; Paula Zahradníková, 1905, Malacky; Viera
Vargová, 1929, Bratislava; Helena Zavřelová, 1911, Malacky; Eduard Randa, 1923, Marianka; Peter Belzár, 1934,
Lozorno; Štefan Tedla, 1922, Malacky; Štefánia Kuračková, 1908, Malacky; Mária Mlynarovičová, 1913, Sološnica; Anastázia Kuklovská, 1924, Malacky; František
Ščasný, 1919, Plavecký Štvrtok; Jaroslav Filípek, 1926,
Láb; Arnošt Hurban, 1923, Malacky; Božena Prášilová,
1930, Malacky; Rudolf Hromkovič, 1936, Borský Sv. Jur;
Júlia Švajdlenková, 1923, Zohor; Anna Tokošová, 1951,
Borský Sv. Jur; Michal Ščasný, 1930, Zohor; Janka Kastlerová, 1903, Stupava; Agnesa Šišuláková, 1950, Studienka; Anna Gabrišová, 1927, Lozorno; Katarína Martinkovičová, 1929, Malacky; Mária Geršičová, 1938,
Pernek.
Pripravila: Ing. JARMILA RAJNOVÁ,
vedúca oddelenia matrík OÚ Malacky

Mgr. ALŽBETA DUBAJOVÁ

Folklórny festival
Z oboch brehov rieky Moravy

Potraviny TRIO

MH 01/B7

V rubrike ČO SA ČÍTA? vám prinášame prehľad najčítanejších kníh v Malackách
– aspoň podľa záujmu návštevníkov kníhkupectva Ľubica v obchodnom centre
hotela Atrium. Takže v júli a auguste bol najväčší záujem o tieto knihy:
1. Recepty na fajn časy (MUDr. Bukovský)
2. Luna šepkáva
3. Posledný don
Rebríček najpredávanejších MC a CD nosičov vedú Jadranka, No Name a Ilona Csáková s Tyrkysom.
Ak súhlasíte s tvrdením, že najlepším priateľom človeka je kniha a ešte k tomu
radi lúštite krížovky, môžete súťažiť s Malackým hlasom o Encyklopédiu krížovkára od P. Krajčíra. Do žrebovania vás zaradíme, ak nám do 7. septembra spolu s nalepeným kupónom pošlete správnu odpoveď na otázku: Pavol Hallon, autor niekoľkých kníh o Malackách, napísal aj monografie okolitých obcí. O ktorej
z obcí nepísal? a) Láb, b) Kuchyňa, c) Kostolište
Za správnu odpoveď z minulého čísla knihu L. Edmondsovej Zakliati získava Mária Hozová z Veľkomoravskej
KUPÓN
ul. v Malackách. Prosíme výherkyňu,
aby sa prihlásila v redakcii.
KNÍHKUPECTVO ĽUBICA

Č O SA Č Í TA ?
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„Pane Bože, my, obyčajní ludé furt neco dvíháme z ruín, povjedz, co s nama
bude; to elitné zeskupení Ťa odložiuo
a seduo si na Tvoje místo,“ lamentuje pri
večeri Francek.
● ● ●

„Najžádanejší MISS-ky f téjto dobje sú
90–60–40; devadesát rokú, šedesát miliónú a štyricet horúčky,“ dokuádá Janovi
Francek.
● ● ●

„Ket nesceš, aby sa ti do šošovice dostali mušky, daj ju do pohára a navrch
daj pár zrnek koreňá,“ poúča Mariška
s Joškú f parku jednu známu.
„A kolko teho koreňá sa má dat do
teho pohára,“ pýta sa další známa, kerá
do tej doby počúvaua enem jedným
uchem.
„Jedna k jednej,“ odpovidá jí s úsmjevem Joška.

Gaštanový závin
SPOTREBA:
CESTO:

PLNKA:

120 g práškového cukru
6 vajec
120 g mletých orechov
120 g masla (margarínu)
50 g čokolády
30 g múky
tuk a múka na plech
500 g gaštanového pyré
50 g práškového cukru
3 lyžice rumu
ríbezľový lekvár, čokoládová poleva, šľahačka

POSTUP:

Do penista vymiešame žĺtky s cukrom
a maslom. Pridáme na teple zmäknutú
čokoládu, orechy a múku. Vmiešame tuhý sneh z bielkov. Cesto vylejeme na pripravený plech a v rúre upečieme. Gaštanové pyré premelieme na mäsovom
mlynčeku a vmiešame doň cukor a rum.
Upečené cesto vyberieme na dosku a ešte na teplé rozotrieme gaštanovú plnku.
Cesto s plnkou zvinieme. Povrch potrieme ríbezľovým lekvárom. Vychladnutý
závin polejeme čokoládovou polevou.
Jednotlivé porcie môžeme ozdobiť šľahačkou.

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

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Účastníci festivalu: Rakúsko – spevácky súbor z Dürnkrutu, spevácky zbor z Hohenau,
Česko – mužský a ženský spevácky zbor z Lanžhotu a cimbalová muzika Hudci, Srbsko
– folklórny súbor Aleksinac, Slovensko – detské folk. súbory Drienka (Bratislava), Čerešničky a Mladosť (Šenkvice), folklórne súbory Kýčer (Turá Lúka), Lábjan (Láb) a Slnečnica – Sunečník (Gajary).

MALACKÝ HLAS

MH 01/B15

▼

na Ul. 1. mája 99 v Malackách
otvorené 7 dní v týždni
Pondelok–sobota od 6.00 do 20.00 h
Nedeľa
od 7.00 do 12.00 h
Pozývame na výhodný nákup mrazených kurčiat a rôznych druhov diviny
(na objednávku)

1. september – sobota
8.00 h Otvorenie pontónového mostu Gajary–Dürnkrut
9.00 h Prechod do Dürnkrutu – otvorenie a vysviacka novej školy
– kultúrny program (účinkuje aj Slnečnica – Sunečník)
13.00 h Prechod do Gajár – Gajarský jarmok
16.00 h Slávnostné otvorenie festivalu (pred spoločenským domom)
Gajarský „Mišung jarmak“
24.00 h Uzatvorenie priechodu do Dürnkrutu
2. september – nedeľa
9.30 h Kladenie vencov pri Pomníku padlých v Gajaroch
10.00 h Sv. omša celebrovaná dvojjazyčne
11.30 h Predstavenie súborov
14.30 h Sprievod súborov
15.00 h Medzinárodný folklórny festival Z oboch brehov rieky Moravy
19.00 h Záver festivalu

Na 220 km dlhej záhorskej trati sa
8. septembra uskutoční
I. ročník ŠKODA ECONOMY RUN –
súťaže sériových cestných vozidiel
zn. Škoda. Organizátorom je Škoda
Club Bratislava, jazda zručnosti sa
uskutoční pod záštitou Škoda Auto
Slovensko, s. r. o. Cieľ trasy súťaže,
ktorej sa zúčastní 60 dvojčlenných
posádok, bude na Kamennom mlyne.

PA N I V O Z Á R O VÁ

Kino Záhoran Malacky

Kultúrne leto v ZCK

25., 26. august

Záhorské centrum kultúry pripravilo v letnej sezóne tieto
podujatia:
týždenný cyklus anglického jazyka ● Akadémia III. veku ● hudobné popoludnia so Š. Danielom (9. 8.) ● koncert
skupiny P. Vávru v Zámockom parku (16. 8.) ● muzikál
Piata hora (19. 8.) ● pravidelné pondelkové prednášky
● klubová činnosť ● počítačové hry ● prezentácia politických strán.

Krvavá voľba
MP 12
Hrajú Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson,
Ben Kingsley
31. august,
PEARL HARBOR
MP 12
1.–2. september Hrajú Ben Affleck, Cuba Gooding Jr., John
Voight, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Alec
Baldwin
6.–7. september JESEŇ V NEW YORKU
MP 12
Hrajú Richard Gere, Winona Ryder, Anthony La Paglya, Elaine Stritch
8.–9. september DENNÍK BRIDGET JONESOVEJ MP 12
Hrajú René Zellweger, Hugh Grant, Colin
Firth, Jim Broadbent, Gemma Jones
15.–16. september DR. DOLITTLE 2
MP
Hrajú Eddie Murphy, Kristen Wilson, Jeffrey
Jones, Kevin Pollak
21.–23. september LARA CROFT – TOMB RAIDER MP 12
Hrajú Angelina Jolie, Jon Voight, Iain Glen,
Noah Taylor, Daniel Craig, Leslie
27.–28. september BRAČEK, KDE SI
MP 12
Hrajú George Clooney, John Turturro, Tim
Blake Nelson, John Goodman, Holly Hunter
29.–30. september ANIMÁLNA PRÍŤAŽLIVOSŤ
MP 12
Hrajú Ashley Judd, Greg Kinnear, Hugh
Jackman, Marisa Tomei, Ellen Barkin
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Začiatky predstavení: štvrtok, piatok, sobota a nedeľa o 19.15 h
Informácie: 0905 650 070, 0903 939 040, vikino@gmx.net

V septembri sa začnú opäť jazykové kurzy:
– nemecký jazyk, začiatočníci i pokročilí
– anglický jazyk, začiatočníci i pokročilí
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na telefónnych číslach:
772 21 55, 772 25 37.
O. z. NEVERLAND a MESTO MALACKY POZÝVAJÚ NA

Malacké kultúrne leto
Nafta Gbely 2001

26. august, 18.00 h
Veselá muzika – koncert dychovej hudby (Zámocký park,
vstupné 30 Sk)
2. september, 15.00 h
Divadlo Žihadlo – Ufúľaná rozprávka (ZCK, vstup zdarma)
8. september, 17.00 h
PARA + TORPEDO, PRO – ZAC, koncert rockových skupín
(dvor CVČ, vstupné 60 Sk)
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Kvalitné jedlá, dobrá cena
v MODROM DOME zaručená!
Pozývame vás na posedenie v príjemnom prostredí reštaurácie.
Ponúkame možnosť usporiadania spoločenských stretnutí,
svadieb, promócií, životných jubileí, karov.
Reštaurácia Modrý dom, Pribinova 41, Malacky
MH 01/B4

MH 01/F31

DROBNÁ
INZERCIA
Predám starožitnú sedačku
a skriňu, tiež starožitnú. Cena
dohodou. Tel.: 0905 184 044.
■ Predám vysoko leštenú obývačkovú stenu Corina s ozdobnými lištami na dvierkach, zachovalú. Cena dohodou. Tel.:
0905 184 044.
■ Vymením veľký 3-izbový DB
v centre Malaciek, pred odkúpením, za väčší 1-izbový, s balkónom, na 1. p. + doplatok (nie na
Juhu). Tel.: 0905 184 044.
■ Vymením veľký 3-izbový byt
v centre Malaciek pred odkúpením za 1-izbový byt v Rohožníku, s balkónom, na 1. poschodí, prípadne prízemný + doplatok. Tel.: 0905 184 044.
■

Koordinačný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Malackách
pozýva všetkých občanov mesta a okolia na

celomestskú
výstavu
zeleniny
a ovocia,
ktorá sa uskutoční pod
patronátom primátora
mesta
22.–23. septembra
od 10.00 do 18.00 h

Spotrebný úver
bezúčelový úver pre občanov od 20 do 300 tis. Sk, splatnosť do 5 rokov

Mladomanželský
spotrebný úver
bezúčelový úver pre manželov, z ktorých ani jeden neprekročil vekovú hranicu
35 rokov, maximálne do 300 tisíc Sk, splatnosť do 10 rokov

Študentský spotrebný úver
bezúčelový úver pre študentov stredných a vysokých škôl, od 15 do 100 tisíc Sk,
splatnosť do 8 rokov

Hypotekárny úver
po zohľadnení štátneho príspevku – úroková sadzba už od 4,9 %

Kontokorentný úver
možnosť čerpania finančných prostriedkov formou povoleného debetu
na osobnom konte

v priestoroch školskej
jedálne Gymnázia v Malackách (Ul. 1. mája).

Podrobné informácie a kompletné spracovanie žiadostí
ochotne zabezpečí komerčná pracovníčka

MH 01/N6

MH 01/F32
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VÚB, a. s., expozitúra MALACKY, Záhorácka 15 –
Ing. Martina Tomášková, 034/7723847, kl. 37
MH 01/F33
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PÍŠU O NÁS

KTO JE NA FOTOGRAFII?

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI

Milí čitatelia,

Začiatok leta sa niesol v duchu akcie
Kultúra bez tlmočníka. Záhorák písal,
že usporiadatelia
chceli týmto podujatím dokázať, že diplomacia sa dá
robiť nielen veľkými a často prázdnymi
gestami, ale i prostredníctvom takého
univerzálneho medzinárodného dorozumievacieho prostriedku, ktorý nepozná jazykové bariéry, akým je umenie.
Práve pomocou jeho neohraničených
možností sa dajú nadväzovať niekedy
možno oveľa kvalitnejšie a trvácnejšie
vzťahy ako pri mnohých iných, niekedy
i komplikovanejších aktivitách. Úspešný
priebeh podujatia a spokojnosť účastníkov všetkých menovaných krajín to
v tomto prípade jednoznačne potvrdila.
V Malacku napísali, že tohtoročný malacký ročník medzinárodného
stretnutia bol nultým. Všetci účastníci
s radosťou prijali pozvanie poslankyne
z moravského mestečka na nasledujúci
prvý ročník podujatia.
Dovidenia o rok vo Veselí nad Moravou na Kultúre bez tlmočníka!
–mj–

typický úsmev na tejto i športovej strane Malackého hlasu vás nenechali v pochybnostiach, že dievčatkom s vedierkom na fotografii z minulého čísla je Miriam Tillnerová. Spomedzi autorov
správnych tipov sme vyžrebovali Natáliu Chabadovú z Ul. Ľ. Zúbka v Malackách, ktorá si život osladí zákuskami
z Dobrotky.
Hádajte, koho vám ukazujeme dnes.
Prezradíme len toľko, že na fotografii je
v mladšom vydaní jedna z najväčších
žijúcich osobností mesta Malacky. Ako
tradične, odpoveď nájdete aj pri listovaní novín.
Svoje tipy spolu s nalepeným kupónom nám posielajte do 7. septembra.
Víťaz si pôjde do cukrárne Dobrotka po
balík zákuskov v hodnote 250 Sk.
Tešíme sa aj na fotografie z vašich rodinných albumov. Zalistujte v nich a pošlite, prineste alebo vhoďte do schránky
na budove MsÚ svoj príspevok do rubriky Uhádnite, kto je na fotografii?
Uhádnite, kto je na fotografii!

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

Súťažte o vkladnú
knižku z PKB

Tento rok bude pre naše mesto jubilejný. Postupne vám budeme pripomínať udalosti, ktoré
ovplyvnili vývoj Malaciek. Pri zbieraní poznatkov
vám ponúkneme aj možnosť výhry – v každom
čísle budete súťažiť o vkladnú knižku so základným vkladom 1000 Sk, ktorú venuje Prvá komunálna banka, a. s.
Dnes sme si pre vás pripravili ďalšiu otázku. V roku
1991, pri príležitosti 785. výročia prvej listinnej zmienky o Malackách, bola vydaná príležitostná poštová
pečiatka. Bol na nej vyobrazený:
a) Severínek
b) Macek
c) sv. František
Svoje odpovede spolu s nalepeným kupónom posielajte do 7. septembra na adresu redakcie alebo hádžte do schránky s označením Malacký hlas na budove
MsÚ. Súťažíte o tisíckorunovú vkladnú knižku z PKB.
V minulom čísle Malackého hlasu sme chceli vedieť,
či viete, aké podujatie pripravilo Mesto Malacky pri
príležitosti 110. výročia založenia železničnej dopravy
na záhorskej trati. Do žrebovania sme zaradili všetky odpovede, ktoré obsahovali odpoveď: príchod parného
rušňa Albartos v rámci projektu Kultúra bez tlmočníka, 8.–9. jún 2001.
Šťastena tentoraz prihrala vkladnú knižku so základným vkladom 1000 korún Anne Púčikovej z Ul. 1. mája v Malackách.
Prosíme výherkyňu, aby sa o svoju výhru prihlásila
v redakcii.
KUPÓN
Malacký jubilejný rok/PKB
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Nielen nové auto od spoločnosti HÍLEK a spol., a. s., je Vašou výhrou

Výhercovia, pozor!
Kúpili ste si nové auto v spoločnosti HÍLEK a spol., a. s., v roku 2001? Ak áno,
určite viete, že kúpou automobilu nekončí spolupráca medzi spoločnosťou
a zákazníkom. Pre tých, ktorých zaujíma, čo spoločnosť ponúka navyše, je tu nasledovná informácia. Každý jeden zákazník, ktorý si kúpi auto, či už nové alebo
z autobazáru, bezprostredne po kúpe obdrží ďakovný list a zlosovateľnú návratku, ktorá sa po vyplnení zaradí do zlosovania o zaujímavé a hodnotné ceny. Nemusíte mať obavy, na čo všetko sú v spoločnosti HÍLEK a spol., a. s., zvedaví. Zaujíma ich len Váš názor a navyše je vyplnenie návratky dobrovoľné.
Pre tých, ktorí si našli chvíľu času a odpísali, pripravila spoločnosť nasledovné ceny:
1. Servisná prehliadka v hodnote 3 000 Sk + čistenie interiéru + reklamné predmety v hodnote 500 Sk.
2. Servisná prehliadka v hodnote 2 000 Sk + služby ručnej autoumyvárne celkom 3-krát + reklamné predmety v hodnote 200 Sk.
3. Premeranie geometrie v hodnote 1 000 Sk + reklamné predmety v hodnote
100 Sk.
Cena útechy – plážové ležadlo.
Dňa 13. 7. 2001 sa uskutočnilo žrebovanie za účasti JUDr. Jozefa Hílka, predsedu predstavenstva spoločnosti HÍLEK a spol., a. s.. Šťastie sa usmialo na výhercov:
1. Ing. Ivo Možnár, Záhradná 4, 909 01 Skalica
2. Ladislav Kollár, Dlhá 229/1, 905 01 Senica
3. Marián Čemez, Slatinská 16, 821 07 Bratislava
Cenu útechy získava František Gubrický, 919 65 Dolná Krupá 265.
Výhercom blahoželáme a zároveň všetkým zákazníkom spoločnosť HÍLEK
a spol., a. s., ďakuje za prejavenú dôveru pri výbere a kúpe vozidla.
Otázka pre čitateľov Malackého hlasu:
Vozidlá akých značiek predávajú autosalóny spoločnosti HÍLEK a spol., a. s.?
Správne odpovede spolu s nalepeným kupónom nám posielajte do 7. septembra. Na výhercu čaká tričko a pero.
Cestovnú tašku za správnu odpoveď z minulého čísla získava Jozefína Matulová, ktorá správne uviedla, že na rovnomerné opotrebovanie dezénu pneumatík na jednej náprave má na svedomí zlá geometria. Prosíme výherkyňu, aby
sa ohlásila v redakcii.
MH 01/B16

Stavebné sporenie s inšpiráciou

MH 01/B5

MH 01/B2

! ..!
REAL-CO, s.r. o.

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

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

MH 01/F34

Stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., sa teší u obyvateľov Slovenska veľkému záujmu. Najlepším dôkazom je už viac než 1,5 milióna stavebných
sporiteľov, ktorí si doteraz v PSS, a. s., uzatvorili zmluvu o stavebnom sporení. Od
1. 4. 2001 ponúka PSS, a. s., svojim klientom – novým aj súčasným – zaujímavé novinky. O možnostiach, ktoré prinášajú, sme hovorili s PhDr. Milanom Paíčkom,
okresným riaditeľom PSS, a. s., v Malackách.
Jedna zo spomínaných noviniek sa týka poplatku za uzatvorenie zmluvy
o stavebnom sporení. Mohli by ste nám k tomu povedať niečo bližšie?
Novinkou PSS v tomto smere je zníženie poplatku za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení. Touto možnosťou chce PSS odmeniť tých svojich klientov, ktorí sporia aspoň 6 rokov. Ak po šiestich rokoch sporenia svoju zmluvu vypovedia a uzatvoria novú – následnú zmluvu o stavebnom sporení, zníži im PSS poplatok za uzatvorenie novej (následnej) zmluvy o výšku poplatku za predchádzajúcu zmluvu. Ak
klient mal zmluvu s cieľovou sumou 100 000 Sk a teraz uzatvorí novú zmluvu s cieľovou sumou 200 000 Sk, poplatok, ktorý zaplatí za uzatvorenie zmluvy, nebude 2 000
Sk, ale iba 1 000 Sk.
Ponuka PSS je bohatá a rôznorodá. Čo by ste z nej osobitne chceli dať do pozornosti novým klientom?
Každý klient má svoje vlastné predstavy. Najlepšou možnosťou, ako každému pomôcť vybrať si to, čo mu najviac vyhovuje, je individuálne poradenstvo. Rád by som
odporučil exkluzívnu ponuku PSS, ktorou je sporenie pre deti v tarife junior extra. Rodič, respektíve zákonný zástupca dieťaťa, získava pri tomto sporení istotu, že sa
o budúcnosť svojich detí dobre postaral. Navyše od 1. apríla 2001 je súčasťou každej novej zmluvy o stavebnom sporení uzatvorenej v tarife junior extra dobropis vo
výške 500 Sk. Podmienkou získania dobropisu je cieľová suma minimálne 100 000 Sk
a zaplatenie poplatku za uzatvorenie zmluvy.
Chystáte nejaké prekvapenie aj na nasledujúce letné obdobie?
V júli máme pre každého nového klienta, ktorý si v PSS uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení, pripravený darček. Je ním kniha plná inšpirácií – Obytný exteriér. Podmienkou jej získania je cieľová suma zmluvy o stavebnom sporení minimálne 250 000
Sk a uhradenie príslušných poplatkov.
–mh–

KRÍŽOVKA

VODOROVNE
A čo nesmie chýbať v ruskej kuchyni;
funkcionár mestského úradu; dusík B
začiatok tajničky; určuj príjemcu poštovej zásielky; ŠPZ Senice C poležiačky
– obrátene; kyslík; zhromaždenie viacerých ľudí; neurčité tvrdenie; sto stupňov Celzia D začiatok dňa; spoločenstvo bytového hospodárstva; Semita;
MALACKÝ HLAS
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Alexander Rodionovič Lopušenko; kyprite pôdu pluhom E domácke meno Izidora; hovoril hlúposti; staršia zbraň; dlhá samohláska; listnatý strom F popevok; obľúbená napolitánka; druhá časť
tajničky G rímska jedna; bežec na dlhé
trate; neschvaľuje.

ZVISLE
1 šetrili 2 ozbrojený zbor; rímskych
1000; 3 asi; citoslovce smiechu 4 medzinárodná organizácia výrobcov železa; brána po nemecky 5 vydávaj povely; ukončenie tajničky 6 starorímsky
peniaz; zmena vo vývoji 7 pokolenie;

hlas v telefóne 8 Pavol; obilnina; spoluhlásky slova lákanie 9 egyptský boh Slnka; plietol; samohlásky v slove NAŠE 10
domáce meno Eduarda; fúkal; uhlík 11
starší český spisovateľ; vada 12 ukončil
hru; ruský súhlas 13 povraz so slučkou
- obrátene; hlas zvona 14 drevená náAk nám do 7. septembra spolu s nalepeným kupónom
pošlete správne vylúštenie tajničky krížovky, zaradíme vás
do žrebovania o cenu od HÍLEK a spol.,
a. s., – zámok na volant a päťkrát ručné
umytie vášho auta!

doba; známy filmový umelec 15 Telovýchovná jednota; srdečne 16 spojka;
názov satelitného zariadenia 17 rieka
v bývalej Juhoslávii.
Na pomoc: 4 OFEO, 14 ORSI
Pripravil: JUDr. Marián POLAKOVIČ

Ž R E B OVA N I E

Každoročne si v auguste pripomíname štátny sviatok – výročie Slovenského národného povstania. Tento
významný medzník v histórii nášho
národa mal svoje neodmysliteľné
miesto v protifašistickom odboji.
Slovenské národné povstanie bolo vyhlásené 29. augusta 1944 aj prostredníctvom Slovenského rozhlasu zo štúdia v Banskej Bystrici. Meno hlásateľa
vošlo týmto do histórie. Viete, ako sa
volal? (Meno a priezvisko hlásateľa je
ukryté v tajničke krížovky).

Spomedzi čitateľov, ktorí nám
poslali správne vylúštenie tajničky – Svätý Huber, Diana, sme
vyžrebovali Silviu Urbánikovú
zo Štúrovej ulice v Malackách,
ktorá získava darčekový balíček
od spoločnosti NAY Malacky.
Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
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Orientační bežci
na Vampíle
V dňoch 16. a 17. júna sa v Malackách uskutočnili Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v orientačnom
behu na krátkych tratiach.
V rámci pretekov sa zároveň konalo
4. kolo Ceny Prvej stavebnej sporiteľne
v orientačnom behu 2001 a 1. kolo Slovenského rebríčka štafiet. Organizátorom pretekov bol Slovenský zväz orientačných športov v spolupráci VTJ Žižka
Malacky – oddielom orientačného behu.
Terén pretekov tvoril povestný záhorský borovicový les s pieskovým podložím a množstvom drobných terénnych
tvarov s malým prevýšením a miestami
hustým porastom malinčia. Centrum
pretekov bolo na Kamennom mlyne,
štafety sa sústredili pri vodárni na Vampíle.
Riaditeľ pretekov Zoltán Mézes hodnotí: „Pretekov sa zúčastnilo 124 pretekárov zo štyroch krajín a dvadsaťdeväť
3-členných štafiet. Príjemné slnečné počasie podujatiu prialo, darilo sa dodržiavať časový harmonogram, zraneniam
sme sa vyhli. Titul medzinárodný majster SR v orientačnom behu získali víťazi finálových pretekov v jednotlivých ka–mh–
tegóriách.“

Ďalšia medaila
z ME
pre malacký box
V dňoch 15.–25. júla 2001 sa v anglickom Liverpoole konali ME kadetov
v boxe. Ako uviedol reprezentačný
tréner Ing. Tibor Hlavačka, ktorý sekundoval našim borcom Elemérovi Rafaelovi (Dunaj Rom club Komárno)
hmotnosť do 48 kg a Róbertovi Blažovi (BC RTJ Malacky) hmotnosť do 67
kg). Majstrovstiev Európy sa zúčastnilo 30 štátov a celkove na nich štartovalo 145 boxerov.
Náš Róbert Blažo mal vo svojej
hmotnostnej kategórii 16 boxerov. Prvý
duel vybojoval s Čechom Ronzevom,
ktorého porazil 13:7 na body. Druhý
duel vybojoval s reprezentantom Írska
O. Gallom, ktorého porazil 14:7 na body. Bol to náročný zápas, pretože Ír bol
domáci a obecenstvo mu bolo naklonené. Dve kolá boli vyrovnané a do tretieho kola vstupoval Róbert s inou taktikou, na ktorú Ír nenašiel vhodnú protizbraň a nestačil sa zorientovať. Tretie
kolo rozhodlo o víťazstve Blaža. O postup do finále čakal na Róberta borec
z Ruska Tchynchurov, taktiež medailista
z minuloročných ME v Grécku. Blažo
podľahol 11:8 na body. Bol to veľmi náročný a bojovný box. Rus bol veľmi tvrdý a neobával sa Róbertových tvrdých
úderov, ale naopak udieral protiúdery
a stačil odpovedať na každú Blažovu akciu. Bol to jediný zápas, kde Rus boxoval na body. Všetky zápasy vyhrávali Rusi pred limitom v prvom nanajvýš druhom kole.
Róbert Blažo teda vybojoval bronzovú medailu na európskom šampionáte,
ktorá je už jeho druhá v poradí. Je to
veľký bojovník, čo potvrdil aj reprezentačný tréner. Zároveň chcem podotknúť, že je to veľký úspech pre malacký
box. Róbert nielenže skvele reprezentoval Malacky, ale aj celé Slovensko.
Touto cestou mu gratulujeme k jeho úspechu a držíme päste, aby sa mu podaril podobný kúsok aj na majstrovstvách
sveta, ktoré sa konajú už v septembri
v Azerbájdžáne v Baku. V auguste štartuje na kontrolných pretekoch v Taliansku.

Tréner V.Handl s A. Patkánovou: „Objavili sme obrovský talent. Nebyť náboru štvrtákov
z okresu do športových tried našej školy, toto dievča by sa vôbec nevenovalo športu!”

ŠAMPIÓNI
zo ZŠ Záhorácka 95

Alena Patkánová (15 rokov)
výška 177 cm, hmotnosť 62 kg
Pochádza zo Záhorskej Vsi, zo športovej rodiny – mama hrávala basketbal
a otec futbal. Päť rokov navštevovala ZŠ
Záhorácka 95, od septembra bude študentkou Gymnázia v Malackách.
Najväčšie úspechy:
M SR žiačky – 1. miesto (rok 2000)
M SR žiaci – školy – 1. miesto, beh
60 m (rok 2001)
M SR hala, dorast – 1. miesto, 60 m,
200 m
M SR hala, ženy – 3. miesto, 60 m,
Medzištátne stretnutie Slovinsko–
Maďarsko–Slovensko, hala – 6. miesto
Európske univerzitné hry, Taliansko –
3. miesto
Športový cieľ: účasť na OH 2004,
2008
Športový vzor: M. Johnson
Alenka Patkánová, hoci má na to fyzické predpoklady, vôbec netúži po kariére modelky. Chce sa naplno venovať
atletike: „Za dosiahnuté úspechy vďačím rodičom, škole, trénerovi i sponzorom: spoločnosti Ockon, Aplitec, s. r. o.,
a Obecnému úradu v Záhorskej Vsi.”
Trénerovi Vladimírovi Handlovi (5 rokov pôsobí na ZŠ Záhorácka 95), zakla-

dateľovi atletického klubu, hneď udrel
do očí výrazný bežecký talent: „U nás
chce každý len výsledky a v 18-tich rokoch sú už deti zničené. My sa neženieme za úspechmi, tie sa dostavia okolo
dvadsiatky. Privítali by sme však väčšiu
podporu sponzorov – optimálny variant
hovorí o rozpočte 200 tisíc na budúcu
sezónu...“

Roman Doskočil (15 rokov)
Pochádza z Malaciek a do športovej
triedy chodil od 5. ročníka. Od malička
skákal a behal, až zakotvil pri volejbale.
Do tajov hry ho zasvätil Ing. Pavol Novota. Jeho kroky vedú do Bratislavy na
Strednú zdravotnícku školu, odbor masér. „Chcem sa ďalej venovať volejbalu
a raz hrať extraligu. Mojím športovým
vzorom je reprezentačný nahrávač Maroš Kardoš,” hovorí R. Doskočil.
Tomáš Rehák (15 rokov)
Pochádza z malackej volejbalovej rodiny. Prvé štyri ročníky ZŠ absolvoval
na ZŠ Dr. J. Dérera, konkurz na športovú školu rozhodol o jeho ďalšom smerovaní. „Mojím snom je raz hrať za reprezentáciu Slovenska a byť úspešný
ako Peter Diviš,” zdôveruje sa T. Rehák.
Tréner Jozef Schreiber (pôsobí na ZŠ
Záhorácka 95 od vzniku športových
tried): „Od nastávajúceho súťažného
ročníka budú naše žiačky – volejbalistky hrávať za Strojár Malacky. My do súťaže prihlasujeme chlapcov.”
Najväčšie úspechy volejbalistov:
Vznik volejbalového klubu ŠVK 17.
novembra 1998;
M SR základných škôl – 1. miesto
(1999–2000);
M SR športových klubov – 1. miesto,
postup do 1. ligy juniorov (1999–2000);
M SR základných škôl – 1. miesto;
R. Doskočil vyhlásený za najlepšieho
hráča (2000–2001);
M SR športových klubov – 5. miesto
(2000–2001);
M SR, kadeti – 5. miesto.
I. POTOČŇÁKOVÁ, foto: autorka

Volejbal v trojnásobnom vyhotovení (zľava): R. Doskočil, J. Schreiber, T. Rehák.

Majstrovstvá Slovenska
v boxe žiakov

Za účasti 19 boxerov z 8 oddielov sa v Malackách v ŠH Malina konali majstrovstvá Slovenskej republiky v boxe žiakov. Začiatok stretnutí bol stanovený na
15.00 h, kedy po nástupe borcov do ringu zaznela štátna hymna SR a po príhovore
a privítaní účastníkov a borcov začali finálové boje. V tejto vekovej kategórii sa boxuje 3 x 1,5 min s 1 min prestávkami medzi kolami. Žiaci podľa pravidiel AIBA
môžu vybojovať len jeden zápas za 30 dní. Práve z tohto dôvodu trvajú majstrovstvá žiakov len jeden deň. A ešte jedna zaujímavosť, nikde na Slovensku sa v tejto
vekovej kategórii neporiadajú žiadne stretnutia, takže chlapci si naozaj zaboxujú
len vďaka Malackám.
Na týchto majstrovstvách mali zastúpenie aj traja malackí borci, ktorí si v domácom ringu počínali na výbornú. V hmotnosti do 28 kg sa predstavil nováčik
ešte len 10-ročný Dávid Klíma, ktorý má vybojované tri stretnutia. V ringu sa stretol s borcom z Epoxu Bratislava Malackým, ktorému vrátil prehru a presvedčivo nad
súperom zvíťazil.
V hmotnosti do 42 kg sa predstavil už skúsenejší borec E. Balasz, ktorý je dvojnásobný majster SR v kategórii žiakov, 1x majster Bratislavy a na majstrovstvách SR
kadetov v Malackách obsadil 3. miesto. Reprezentoval oddiel dvakrát v Nemecku
a jedenkrát v Maďarsku, kde si takisto počínal na výbornú. Má odboxovaných 20
stretnutí, z toho 13 víťazných. Na tohtoročnom šampionáte žiakov v Malackách
však nestačil na svojho súpera Torscheva z Nitry a obsadil tak druhé miesto.
V hmotnosti do 51 kg sa predstavil náš veľký talent Juraj Kimlička, ktorý má odboxovaných 24 stretnutí, z toho 16 víťazných. Je jedenkrát majstrom Bratislavy, jedenkrát finalista Bratislavy, tri razy majster SR v kategórii žiakov, 3. miesto na majstrovstvách SR kadetov, víťaz Západoslovenského pohára v Galante a víťaz Záhoráckeho pohára v Malackách. Na tohtoročných majstrovstvách SR žiakov si hladko poradil s borcom z BC Dunaj Róm Komárno Dráfim, ktorý bol od nášho borca
o 8 kg ťažší a zvíťazil 3:0 na body. Obaja sa postarali o najkrajšie stretnutie celých
majstrovstiev, za čo Juraj získal trofej najbojovnejšieho boxera podujatia. Túto trofej získal aj na minuloročnom šampionáte.
ALI REISENAUER ml., tréner

ALI REISENAUER ml., tréner

Na pozvanie
v Žnine
Dokončenie z 1. strany

ného závodu triedy 0–700 sa uskutočnili preteky v ďalších siedmich kategóriách. V hlavnej kategórii štartovali pretekári z Rakúska, Česka, Nemecka, Talianska a Poľska. V sobotných jazdách
zvíťazili R. Urlich z Nemecka a D. Roda
z Talianska. V nedeľu to boli D. Roda a T.
Hareza z Poľska. Na námestí (rynku) boli v podvečerných hodinách dekorovaní
najlepší. V kategórii 0–700 sa víťazom
so ziskom 1025 bodov stal už spomenutý taliansky reprezentant Roda, 2. miesto za 1000 bodov patrilo Nemcovi Urlichovi. Poliaci nakoniec nevyšli naprázdno, keď 3. miesto patrilo Witoldovi Bartnickému za zisk 750 bodov. V nedeľu
večer sa uskutočnila spoločná večera
oboch delegácií s predstaviteľmi mesta.
V rámci nej sa hovorilo tiež o športovej
spolupráci miest. Zdôrazňovalo sa, aby
do spolupráce za koordinácie MsÚ bolo
zapojených čo najviac jednotlivých organizácií z družobných miest, čím by sa
družba zvyšovala a nachádzala praktické
uplatnenie. Pred pondelňajším odchodom prijal obe delegácie na mestskom
úrade jeho prednosta Miroslaw Gatko,
ktorý sa s nimi rozlúčil a zaželal im prí–ap–
jemnú cestu.

Pohár primátora
putoval do ČR
I keď počasie v ten deň veľmi neprialo, cyklisti sa vydali na trasu 2. ročníka Veľkej ceny Bradla – cyklistických
pretekov UCI do 23 rokov. Preteky boli súčasťou Intersérie 2001.
Organizátorom bol cyklistický klub
AŠK Inter Slovnaft Bratislava a konali sa
pod patronátom prezidenta Slovenskej
republiky Rudolfa Šustera. Keďže ich
trasa viedla i cez naše mesto, bol oslovený i primátor mesta, ktorý venoval víťazovi rýchlostnej prémie v našom meste prekrásny pohár.
Preteky sa začínali o 11.00 hodine
slávnostným štartom v Bratisleve-Rači
za daždivého a veterného počasia. Ešte
predtým, ako sa pretekári vydali na trať,
boli položené vence k pamätníku na počesť gen. M. R. Štefánika za účasti čestného predstavenstva pretekov, medzi
ktorým nechýbali zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí SR, veľvyslanectva Francúzskej republiky, starostovia,
primátori a zástupcovia MsZ Petržalky,
Rače, Malaciek i Slovenského zväzu
cyklistiky na čele s terajším predsedom
Mgr. Antonom Tkáčom, ktorého určite
každý priaznivec športu pozná z jeho
úspešného vystúpenia na OH. Medzi
ďalšími hosťami nechýbal ani čestný občan Malaciek, teraz však obyvateľ Rače,
prvý slovenský kozmonaut plk. Ivan Bella. Malačania však mali zastúpenie aj
v podobe členov Zväzu vyslúžilých vojakov i vlajkonosičov z VÚ CO Malacky,
ktorí sa autobusom prepravili po celej
trase pretekov až do cieľa a, samozrejme, boli prítomní i pri dekorovaní najlepších na Bradle.
Počasie spôsobilo, že v cieli rýchlostnej prémie v našom meste mali pretekári už štvrťhodinovú stratu. No nielen
to asi treba pripísať počasiu. Divácka kulisa pred budovou MsÚ a OÚ chýbala,
čo určite bolo na škodu. Víťazom rýchlostnej prémie sa stal Pavel Bartoš z klubu CRESS Svorada z Českej republiky,
druhé miesto patrilo Gustavovi Larssonovi zo Švédska. Spomínaný český pretekár zvíťazil i v druhej rýchlostnej prémii v Gbeloch a napokon mu v cieli patrilo 5. miesto so stratou 2:16 min na víťaza. Počasie sa s približovaním do cieľa
vylepšovalo, ale aj tak zohralo svoju
úlohu. Podľa predpokladov organizátorov by 165,5 km dlhú trať pri rýchlosti
40 km/h mali pretekári absolvovať za
4:10 h, pri rýchlosti 42 km/h za 3:56 h.
Zlepšenie počasia v závere a výborná
jazda vo vrchoch priniesla pre víťazného Giana-Paola Carussa z Talianska
čas 3:59:44 h. Druhý skončil jeho krajan
Damiano Marangonni so stratou 1.10
min. Vyzeralo to na dokonalý triumf Talianov, keď tretí v cieli bol opäť reprezentant z tejto krajiny. Avšak po vyriešení protestu bolo tretie miesto pridelené Švédovi Tobiasovi Lergardovi.
Pri dekorovaní najlepších neďaleko
známej mohyly M. R. Štefánika na Bradle nechýbalo ani tradičné šampanské.
Ocenení boli najlepší v celkovom poradí. Nezabudlo sa ani na cenu pre najlepšie umiestneného Slováka, ktorým
bol Jaroslav Štvrtecký z Demy Senica,
ktorý obsadil 17. miesto s časom o 10:59
min horším ako víťaz. Ceny dostali i víťazi prémií. Už spomenutý malacký víťaz Bartoš prevzal okrem pohára primátora z rúk poslanca MsZ Mgr. Antona
Pašteku i finančnú odmenu, ktorú venoval prednosta OÚ v Malackách Milan
Vaškor. Po skončení slávnostného odovzdávania cien členovia čestného predstavenstva pretekov a hostia položili veniec k mohyle M. R. Štefánika, čím vzdali hold tomuto veľkému synovi slovenského národa. Veľká cena Bradla má tak
po Radekovi Dítěmu z PSK Remer (ČR)
druhého víťaza v histórii. Verme, že i tretí ročník tohto cyklistického podujatia
–ap–
neobíde naše mesto.
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