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Prispejte
na konto

Ľudská duša
ako krištáľ

Aj ten „najdokonalejší” jedinec so
všetkými atribútmi, ktoré charakterizujú osobnosť, sa môže ocitnúť na
hranici beznádeje a neistoty. Potláča
v sebe potrebu zdôveriť sa niekomu
so svojimi problémami, lebo by klesol
vo vlastných očiach. A čo potom tí
psychicky labilnejší?
Vývoj spoločnosti poznačený neustálymi zmenami a obrovským tlakom okolia má často negatívny dopad
na všetky vrstvy obyvateľstva, na všetky vekové kategórie. Ľudia, ktorí sa
ocitnú v neriešiteľnej situácii, majú
sklony k rôznym pseudohodnotám:
k alkoholu a drogám, k agresivite a násiliu, k hráčskej vášni – gamblerstvu,
často i k páchaniu trestnej činnosti. Sú
obeťami konzumnej spoločnosti a ignorácie okolia, i keď bezprostredné
okolie nedokáže vždy objektívne posúdiť, či môže zasiahnuť – pomôcť
alebo nie. Tu už treba poskytnúť inú
pomoc. A opäť sa stretneme s problémom, na koho sa diskrétne obrátiť,
aby sme si zachovali svoje súkromie?
Niekedy stačí vytočiť známe telefónne
číslo a pomoc je nablízku.
Päť rokov uplynulo odvtedy, čo
mesto spustilo dôvernú a anonymnú
službu pre občanov – Linku dôvery.
Telefónnu službu sme uviedli do prevádzky práve 11. novembra 1996 . Pôvodný zámer a idea pomoci ľuďom
v núdzi našli svoje opodstatnenie. Výsledkom je každodenná práca službukonajúcich odborníkov – obetavých
ľudí, ktorí vedia poskytnúť profesionálnu pomoc a dať diskrétnu odpoveď.
So vzrastajúcim problémom spoločnosti, ktorým sú drogy, sme v minulom roku pristúpili k rozšíreniu projektu Linky dôvery a následnému
otvoreniu novej poradenskej služby.
Protidrogový poradca začal v Linke
dôvery pracovať od 29. 11. 2000. Práca odborníkov v Linke dôvery sa nezameriava len na poskytnutie primárnej pomoci. Máme na mysli predovšetkým oblasť medicínskeho, psychologického, resp. preventívneho
opatrenia, kedy sa z volajúceho klienta stáva potenciálny pacient, ktorý sa
zo svojej diagnózy potrebuje konkrétne liečiť u konkrétneho terapeuta. Hlavným cieľom je všestranná odpoveď, prispôsobená žiadosti klienta,
objektívna a veku primeraná rada či
pomoc. Činnosť Linky dôvery je súčasťou sociálneho programu mesta Malacky. Aj naďalej plánujeme v tomto
smere nielen pokračovať, ale poskytované služby aj skvalitňovať. Preto
neváhajte a v núdzi vytočte telefónne
číslo 772 56 86.

ČÍSLO

Konto zbierky na mamograf bude po tomto dni vyššie o 500 tisíc Sk. Zoltán Demján,
predseda Predstavenstva Holcim, a.s., odovzdáva symbolický šek primátorovi mesta
Malacky Jozefovi Ondrejkovi.
foto: –macek–

Holcim daroval Malackám pol milióna korún

Svetový koncern
podporil región
kúpou mamografu
Zástupcovia spoločnosti Holcim
(Slovensko), a. s., 7. septembra
v prítomnosti primátora mesta
a predstaviteľov mestského zastupiteľstva odovzdali dar mestu
Malacky.
Symbolický šek na pol milióna korún
dostalo mesto od cementárskej spoločnosti už po druhýkrát. Darované fi-

nančné prostriedky sú určené na kúpu
mamografu. „Naša spoločnosť sa so
svojimi úspechmi vždy delila a delí s celým regiónom. Veď i väčšina našich zamestnancov v tomto kraji nielen pracuje, ale aj žije,” hovorí Zoltán Demján,
predseda Predstavenstva Holcim (Slovensko), a. s.
Diagnosticko-onkologické centrum
bude pracovať v spolupráci s mestom

Prečo boli v Malackách
dve „kultúrne letá”?
Obyvatelia a návštevníci Malaciek
zaznamenali záverom tohtoročného
leta zaujímavý úkaz. V jednom meste
sa odrazu uskutočnili dve „kultúrne
letá”.
Jedno pripravilo Záhorské centrum
kultúry, druhé s názvom Malacké kultúrne leto Nafta Gbely 2001 občianske
združenie Neverland. Otázkou, ktorú
čítate v titulku, sme oslovili zainteresovaných.
Anna Makarová, vedúca oddelenia
kultúry Záhorského centra kultúry

Na účte konta zbierky na zakúpenie mamografického prístroja bol
k 31. decembru 2000 zostatok
584 359,60 Sk.
V tomto roku na konto prispeli:
obec Lozorno – 2000 Sk, obec Závod – 10 000 Sk, Jurica – 200 Sk, Terolová MA – 196 Sk, Základná organizácia žien Plav. Podhadie – 1 025
Sk, Drábek Studienka – 396 Sk, Pavlačič – 1 000 Sk, staničná reštaurácia
Šrámek – 700 Sk, EUROKONTOR –
20 000 Sk, BT Optika – 15 000 Sk,
Ing. Danišíková – 1 000, M. Micek –
1 000 Sk, ZIPP Bratislava – 20 000
Sk, Jednota dôchodcov – 3 845 Sk,
obec Láb – 6 500 Sk, obec Jakubov
– 10 000 Sk, Ondrejková – 1 000 Sk,
NAFTA, a. s. – 500 000 Sk, Obecný
úrad Rohožník – 1 196 Sk, obec Rohožník – 50 000 Sk.
V tomto roku konto vzrástlo
o 645 058 Sk. K 17. 8. 2001 bolo na
konte 1.229 417, 60 Sk.
Malacky a bude sa venovať sa mamografickým vyšetreniam. V súčasnosti
môžu pacientky podstúpiť tieto vyšetrenia jedine v hlavnom meste, s čím sú
spojené niekoľkotýždňové čakacie lehoty. V 62 tisícovom okrese Malacky sa
týmto krokom zvýši možnosť prevencie,
keďže tento prístroj dokáže zvládnuť 20
až 30 vyšetrení denne.
Holcim (Slovensko) je členom globálnej siete Holcim, ktorá patrí medzi
najväčších svetových producentov cementu a iných stavebných materiálov.
Do júna roku 2001 táto spoločnosť
pôsobila na Slovensku pod názvom
Hirocem, od tohto termínu zmenila svoj
názov na Holcim (Slovensko) podobne
ako celý koncern.
–mh–

v Malackách: „Myslím si, že je zbytočné
pripravovať dve kultúrne letá. Veď obe
uskutočnené takmer duplicitne priniesli to isté. Snahou Záhorského centra kultúry bolo spríjemniť voľné chvíle Malačanom. Aktivity oboch organizátorov
sa pokojne dali zosúladiť, veď hovoriť tu
o konkurencii asi nie je namieste. Skôr
sa tu ponúka slovo ješitnosť. Podujatia
by sme mali pripravovať preto, aby
z nich odchádzali spokojní ľudia, a nie
pre preto, aby sme sa blysli. V tomto viPokračovanie na 4. strane

Na ceste za veternými
mlynmi a Vikingami
Dánske mesto Svendborg sa koncom
augusta stalo cieľovou stanicou štyridsiatich zamestnancov štátnej správy zo slovenských krajských a okresných úradov. Členkou delegácie bola
aj Mgr. Mária Cvečková, PhD. z OÚ
v Malackách.
Od 1. novembra 1999 do 31. októbra
2001 sa uskutočňuje realizácia projektu
Tempus – Vzdelávacie moduly pre zamestnancov štátnej správy. Grant na jeho realizáciu udelila Európska komisia.
Štátnych úradníkov vzdelávali slovenské

vysoké školy a ich partnerské inštitúcie
vo Veľkej Británii, Francúzsku a Dánsku.
Súčasťou projektu bola aj návšteva mesta Svendborg, do ktorého skupina dorazila po dvadsaťhodinovej ceste autobusom.
„V Dánsku sme na prednáškach, exkurziách a návštevách komunikovali len
po anglicky – veru sa nám zišlo oprášiť si
vedomosti,” smeje sa M. Cvečková. Zanietene rozpráva o svojej ceste a najmä
o inšpirácii, ktorú získala do svojej ďalšej
Pokračovanie na 2. strane
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Na prvom
mieste
je rodina

Redakcia Slovenka spolu so Slovenským rozhlasom vyhlásili v tomto roku už 11. ročník ankety Otec roka
2001. Vlaňajší ročník priniesol titul
Záhorákovi Ing. Petrovi Švarcovi, CSc.
– rodákovi z Veľkých Levár. Aj v tomto ročníku malo na vyhlasovaní výsledkov Záhorie zastúpenie. Medzi
nominovanými otcami bolo totiž aj
meno Pavla Sýkoru z Malaciek.
„Do súťaže ma prihlásila Spoločnosť
Downovho syndrómu, ktorej som členom. Druhý návrh poslali moje deti
s manželkou,” vracia sa na začiatok udalostí Pavel Sýkora. „Svojou nomináciou
som bol najskôr prekvapený, potom ma
veľmi zaväzovala. Otcom roka by predsa mohol byť každý otec. Každý je v niečom dobrý a v niečom zlý.”
Pokračovanie na 4. strane

Chceme NATO –
máme na to!
Trasa severoatlantickej túry Slovenskom s názvom „Chceme NATO –
máme na to!”, organizátorom ktorej
je občianske združenie GEMMA 93,
povedie aj cez Malacky. Vo štvrtok
4. októbra budú Malacky etapovým
mestom štafety, ktorá si kladie za
cieľ zlepšenie informovanosti verejnosti o NATO a mobilizáciu aktívnych občanov. Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo zahraničných vecí SR.

AKTUALIT Y

Partnerstvo v regióne

Mesto Malacky pripravuje databázu organizácií spolupracujúcich na
regionálnom rozvoji.
Prvým krokom bude zaradenie aktívnych nadácií, občianskych združení, neinvestičných fondov, spoločností a asociácií z okresov Malacky, Skalica a Senica do tejto databázy. Druhým krokom
bude zaradenie iných organizácií nekomerčného charakteru operujúcich na
Záhorí.
Ďalším podstatným krokom v realizácii projektu je príprava a realizácia
pracovného stretnutia mimovládnych
organizácií zo Záhoria. Jeho cieľom bude oboznámenie organizácií s možnosťami získavania grantov.

POZNÁTE SVOJHO
POSLANCA?

Záverečnou aktivitou projektu bude
tréning aktérov uvedených organizácií,
na ktorom získajú zručnosti v príprave
a riadení projektov.
Prosíme vedúcich pracovníkov organizácií tretieho sektora, aby sa v záujme
kompletizácie databázy do 25. októbra
prihlásili u Mgr. Ivany Potočňákovej
na MsÚ v Malackách, oddelení pre
styk s verejnosťou, tel.: 034/772 66 09,
772 22 40, fax: 034/772 56 37, e-mail:
malackyhlas@malacky.sk.
Projekt Partnerstvo v regióne, iniciátorom a realizátorom ktorého je Mesto
Malacky, podporila Nadácia otvorenej
spoločnosti – Open Society Foundation.

Mgr. ALŽBETA
DUBAJOVÁ,
nar. 9. júna 1932,
učiteľka na dôchodku, poslankyňa za SDĽ vo VO
č. 8., členka Zboru
pre občianske záležitosti.

zovaný, pričom na nemocenský systém
smeruje 8 % hrubého domáceho produktu. Na jedného pacienta v nemocnici pripadne 1,2 zdravotnej sestry. Počet
nemocníc v krajine sa stále znižuje.
Dánsko sužuje vysoká nehodovosť na
cestách a s ňou spojené tragické úmrtia
predovšetkým mladých ľudí. Ďalšími
najčastejšími príčinami odchodu Dánov
z tohto sveta sú rakovina pľúc, prsníkov,
čriev a samovraždy. Lekární je v krajine
málo a všetky sú privátne. Pri návšteve
lekárne sa musí pacient preukázať kreditnou kartou, pretože lieky sú veľmi
drahé. Problémom nižších vrstiev obyvateľstva je alkoholizmus. Slovenskí štátni úradníci navštívili aj zariadenie poskytujúce ošetrovateľské služby a školu
pre hendikepovaných dospelých.
„Dáni sú veľmi skromní. V tejto krajine nikto nehladuje,” uzatvára svoje rozprávanie o pracovnej návšteve severskej
krajiny Mgr. Mária Cvečková, PhD. „Napriek tomu, že odvádzajú vysoké dane
štátu, sú presvedčení, že ich maličká krajina robí mnohé veci dobre a oplatí sa
v nej žiť.”

Ste predsedníčkou MO Jednoty dôchodcov na Slovensku. Aký je vzťah
mesta k starším ľuďom?
Jednota dôchodcov na Slovensku má
v Malackách 350 členov, čo je asi desatina
dôchodcov v našom meste. Našou snahou je podchytiť ich čo najviac a viesť ich
k správnemu využívaniu ich voľného času. O našich aktivitách hovorí i oznamovacia tabuľa pri okresnom súde, dobre
spolupracujeme i s redakciou Malackého
hlasu, v ústrety nám vychádza aj mestský
rozhlas, ako i celý mestský úrad. Celkovo
môžem vzťah mesta k starším občanom
hodnotiť ako dobrý. Starší občania sa kedykoľvek i okrem úradných hodín môžu
obrátiť na pracovníkov sociálneho odboru mestského úradu, vždy im tam poradia, či ich usmernia. Je len na škodu veci,
že finančné možnosti mesta sú obmedzené, a tak sociálne výpomoci určené
pre nich musia byť tiež obmedzované.
Vďaka mestu môžeme využívať priestory
na Čulenovej ulici, kde napríklad organizujeme akciu Babičkina čajovňa, v rámci
ktorej oboznamujem našich členov
s problematikou, ktorú prerokúva mestské zastupiteľstvo, či rieši primátor mesta.
Dôchodcovia sa môžu zapojiť i do akcie
Deň otvorených dverí, ktoré pravidelne
organizuje mestský úrad.
Ako poslankyňa ste aktívna v Zbore
pre občianske záležitosti. Kde vidíte
problémy v tejto oblasti?
Veľmi rada v ZPOZe pracujem, a preto mi táto problematika leží na srdci. Som
rada, že sa podarilo obradnú sieň v starých priestoroch zachrániť. Považujem
však za potrebné, aby sa vstupná hala
pred obradnou sieňou vrátila do pôvodného stavu a slúžila pôvodnému účelu.
Nie je dobrým stavom, ak si svadobčania
pred obradom či hostia pred prijatím nemajú kde slušne sadnúť. Ak nie je vhodné
počasie, tak vyzerá celá situácia veľmi
trápne. Ďalším problémom v tejto oblasti je ozvučenie na cintoríne pri smútočných obradoch. Podľa mojich informácií
je už k dispozícii 100 tisíc Sk na zakúpenie potrebnej techniky, avšak ešte 50 tisíc
chýba. Verím však, že do konca môjho
volebného obdobia sa tento problém
vyrieši.
Čo najviac ťaží obyvateľov vášho
volebného obvodu?
V prvom rade sú to chodníky a cesty,
čo je asi problémom celého mesta. Konkrétnejšie v našom volebnom obvode je
to hlavne stav cesty pred rodinnými domami na Vinohrádku a už dlhoročný
problém panelovej cesty na Ul. M. Benku
pri pekárni. Vedúca investícií Ing. Reháková v meste mi aspoň prisľúbila, že sa
pripraví dokumentácia na jej dokončenie,
pretože náklady na samotnú realizáciu sú
dosť veľké. Verím, že ak bude dokumentácia, tak sa peniaze pri najbližšej vhodnej príležitosti nájdu.
Mesto získa zákonom väčšie kompetencie, aký máte na to názor?
Mňa by potešilo, keby s kompetenciami prišli do mesta hlavne peniaze. Pretože, nech by boli akékoľvek dobré nápady,
nie je ich možné realizovať bez peňazí.
Keby bolo viac peňazí, tak by sa viac mohlo pohnúť školstvo, zdravotníctvo, aj tie
cesty a ulice. Viac by sa mohlo urobiť pre
občana. Ja by som osobne najviac bola
rada, keby sa už, napríklad v budúcom
volebnom období, našli peniaze na výstavbu kultúrnej sály pri terajšom mestskom úrade tak, ako to bolo v minulosti
naplánované. Netreba honosný kultúrny
dom, ale dôstojnú kultúrnu sálu slúžiacu
všetkým mesto určite potrebuje.

I. POTOČŇÁKOVÁ, foto: archív M. C.

ANTON PAŠTEKA

Prázdninový karneval

V jeden slnečný deň 17. augusta si
deti z Partizánskej ulice v Malackách naplánovali karneval. Už vopred si povytvárali rôzne ozdoby: farebné stuhy,
šašov z výkresu, ktorých pekne omaľovali. Priniesli si i balóny a lampióny.
V deň karnevalu to vyzeralo ozaj nádherne. Na stoloch nechýbali chrumky,
malinovky, koláče a dobrá nálada spre-

vádzala celé podujatie. Masky vynikali
nápaditosťou. Aj mamičky – dospeláčky
predstavovali zaujímavé rozprávkové
bytosti. Deti boli unesené diskotékou na
konci prázdnin a určite sa im podarilo
nový školský rok naštartovať s úsmevom. Deti mali stopercentný zážitok
a už dnes si plánujú karneval na budúci
DANA ŠURINOVÁ
rok.
Nového obyvateľa má od piatka 17. augusta jeden z obchodných priestorov sídliska
Centrum v Malackách. V tento deň sa uskutočnilo slávnostné otvorenie pobočky spoločnosti AGW. Ako uviedol PhDr. Tibor Sabol, zástupca obchodného riaditeľa pre poradenské služby, malacká pobočka je 43. otvorenou na Slovensku. Na základe vlastného marketingového prieskumu spoločnosť predpokladá, že táto pobočka bude úspešná. Podobne, ako vo všetkých ostatných, aj v nej nájdu klienti ponuku na krátko-,
stredno- a dlhodobé zhodnotenie financií. Za mesto Malacky úspešné účinkovanie
pracovnému kolektívu mladých ľudí zaželal prednosta Mestského úradu v Malackách
Ing. Dušan Vavrinec.
text a foto: –ipo–

Všetkým vedúcim kultúrnych, spoločenských a športových organizácií

Zostavujeme Kalendár podujatí
na rok 2002

foto: archív

Tohtoročné oslavy SNP

Päťdesiate siedme výročie Slovenského národného povstania si Malačania pripomenuli v utorok 28. 8. spomienkovým stretnutím pri pamätníku SNP. Slávnostné zhromaždenie začala Paed Dr. Pagáčová prednesom básne Partizánsky cintorín. V následnom slávnostnom príhovore spomenul tradíciu a význam SNP pre dnešok primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka. Za zvukov pochodu Padlých revolucionárov položili vence a kytice k pamätníku zástupcovia ZPB, politických strán
a hnutí – SDĽ, KSS, HZDS, KDH, SDSS, SOP a DS. Samozrejme nechýbali oficiálne delegácie Mestského a Okresného úradu v Malackách.
Slovenskému národnému povstaniu je každoročne venovaný i Večerný beh
zdravia – Beh vďaky SNP, ktorého 18. ročník sa uskutoční 21. septembra. S vý–ap–
sledkami behu vás oboznámime v najbližšom čísle Malackého hlasu.

Oddelenie propagácie, mediálnej politiky a spoločenských činností Mestského
úradu v Malackách pripravuje vydanie kultúrneho, spoločenského a športového kalendára pre rok 2002. V snahe vydať tento materiál čo najkompletnejší, obraciame sa na vedúcich všetkých spoločenských, kultúrnych a športových
organizácií so žiadosťou o oznámenie významných akcií, ktoré plánujú na budúci rok. Pre potreby cestovného ruchu budú tieto údaje poskytnuté významným
cestovným kanceláriám a Sekcii cestovného ruchu Ministerstva hospodárstva
SR. V termíne do 5. decembra nám zašlite nasledujúce údaje:
■ dátum konania podujatia (pri nepotvrdenom termíne aspoň mesiac konania)
■ názov akcie s prípadnou špecifikáciou
■ miesto konania akcie (adresa)
■ adresa usporiadateľa, telefón, fax, e-mail, web stránka, kontaktná osoba
Ak budete mať viac návrhov na zápis do kalendára, zdôraznite najdôležitejšie.
Informácie pošlite na adresu:
Mestský úrad v Malackách, OPSV, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky, tel.:
034/772 66 09, fax: 034/772 56 37, e-mail: malackyhlas@malacky.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.

Na ceste za veternými mlynmi a Vikingami
Riaditeľ nemocničného centra P.
Jest ukazuje M.
Cvečkovej z Okresného úradu v Malackách pohyb na
grafe: „V krátkom
čase sme kúpili tri
CT-čka. Pozrite sa,
ako nám rapídne
klesali čakacie lehoty na vyšetrenie.
Dnes pacienti čakajú maximálne
dva týždne.”

Dokončenie z 1. strany

práce v štátnej správe. Sú to poznatky
o politickom systéme hostiteľskej krajiny, tradíciách, právomociach samosprávy, daňových pravidlách, systéme sociálneho zabezpečenia, ale i o Vikingoch.
„Na jednom stretnutí som prednášajúcemu Paulovi Skervedovi položila
otázku, aká nezamestnanosť je v meste.
Dostala som odpoveď: „Dosť vysoká,
4-6-percentná.” Mária Cvečková pokračuje: „V Svendborgu, ktorý je námorníkmi najnavštevovanejším mestom sveta,
donedávna pracovala lodenica. Pre veľkú konkurenciu nemeckých spoločností ju však zatvorili. Zámer hovorí o transformácii na fabriku na výrobu veterných
mlynov. Takúto výrobu elektrickej energie domáci považujú za ekonomickú
a ekologickú, čo podporujú aj poveternostné a klimatické podmienky.“
Päťmiliónové Dánsko má 14 krajov
a 273 regiónov. Všetky tri úrovne (štát,
kraje, samospráva) príkladne spolupracujú. Mesto je do veľkej miery nezávislé, jediným pracovníkom samosprávy na
plný úväzok je primátor. Dánsko zaznamenáva veľký prílev politických imig-

2

rantov. Práca s nimi a ich zabezpečenie
v krajine pohltí polovicu sociálneho rozpočtu štátu!
Veľký dojem urobil na návštevníkov
zo Slovenska hrad Egeskov a múzeum
historickej techniky. Oči otvárali aj na
čistiarni odpadových vôd v Egsmade,

kde vodu čistia na trikrát: mechanicky,
chemicky a biologicky a celá kanalizačná sieť je monitorovaná počítačovým
systémom. V nemocničnom centre privítal Slovákov jeho výkonný riaditeľ Peder Jest. Podal im informácie o dánskom
systéme ochrany zdravia. Je decentrali-
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Zvolili ste si osobnosť

Obvod č. 6 – Mierové námestie, Kláštorné námestie, Ul. J. Kostku, Jánošíkova, J. Hollého, M. Nešpora. Osobnosť ulice:
Ing. Jozef Bulla
Ing. Jozef Bulla,
Odôvodnenie:
56 r., otec piatich žijúcich
Verím, že zabraňuje skridetí
vodlivostiam pri čerpaní
„Nepomýlili sa náhodou
finančných prostriedkov
čitatelia? V našom obvomesta.
de žije predsa veľa iných
(Margita Antálková)
osobností! Túto nomináciu si však, samozrejme,
veľmi vážim.”

Naše mesto – obvod č.6
Poslanci:
Ing. Jozef Bulla, ☎ 772 35 45
Mgr. Bronislav Vosátko,
☎ 0903 55 73 00
JUDr. Marián Polakovič,
☎ 772 39 25, 772 53 71
Obvod, ktorému sa budeme dnes venovať, je srdcom nášho mesta. V každom organizme od fungovania srdca závisí nielen celý rad súvisiacich funkcií, ale
životaschopnosť celej bytosti. Pozrime
sa teda, ako vyzerá centrum Malaciek.
Kláštorné námestie, ktoré nesie názov
dominanty mesta, nesie zároveň aj znamenie jeho hanby. Verejné WC v takom
žalostnom stave veru budeme márne hľadať v okolitých mestách. „Súčasnú podobu tohto problému beriem ako svoju
osobnú prehru,“ zamýšľa sa JUDr. Marián Polakovič, poslanec MsZ vo volebnom obvode č. 6. „Niekoľkokrát som
v rámci interpelácií poslancov na zasadnutí MsZ volal po jeho riešení. Mesto neprenajalo objekt podnikateľovi, ktorý navrhoval jeho rekonštrukciu. Volilo radšej
cestu zakúpenia mobilných suchých sociálnych zariadení. Neprajem nikomu,
aby bol odkázaný ich navštíviť...“
Priestor pred budovou daňového úradu je v čase dažďov zase jedným veľkým
kúpaliskom. Návštevníci inštitúcií, ambulancií a daňoví poplatníci po vykasaní
nohavíc podávajú doslova atletické výkony v snahe prekonať more dažďovej vody. Veľký počet bytov a inštitúcií umiestnených v činžovnom dome na Mierovom námestí predpokladá bezprostrednú blízkosť priestrannej parkovacej plochy. Tá tu chýba. Na Mierovom námestí
sídlia aj reštauračné a pohostinské zariadenia, ktoré uspokojujú návštevníkov,
v neskorých nočných hodinách však po-

HLAS ĽUDU
Milá redakcia,
v Malackom hlase ma zaujala rubrika
Po kom sú pomenované naše ulice. Je to
dobrý nápad, treba v ňom pokračovať.
Ja bývam na Ulici Jána Kostku. Už
dávno sa zamýšľam, či je názov správny.
To preto, lebo Kostka by mal byť Jozef
a ak sa nemýlim, bol v Stupave významným keramikárskym majstrom. Krstné
meno Ján by malo patriť k priezvisku
básnika Kostru. Možno si pri názve našej ulice niekto pomýlil ich mená. Rada
by som vedela, či mám pravdu.
MARGITA ŽÁČKOVÁ
Ul. J. Kostku, Malacky

Profesor
akademický sochár
Jozef Kostka
Meno JOZEF KOSTKA je dobre
známe nielen Stupavčanom, ale i mnohým obyvateľom Záhoria, predovšetkým tým, ktorí sa zaoberajú ľudovou
keramikou. Pochádzal zo známej rodiny Kostkovcov, ktorá sa temer celá venovala pretváraniu hliny na krásne keramické predmety. Meno jeho predchodcu Ferdiša Kostku, prvého národMALACKÝ HLAS
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hyb hlučných pocestných neuspokojuje
rozospatých obyvateľov v obytných domoch. Vedľa Zeleného domu sa ruiny
starého objektu čoskoro premenia na
polyfunkčný dom: na prízemí sa budú
nachádzať obchodné priestory, na poschodí zase obytné. Novonamaľované
priechody pre chodcov uľahčujú pohyb
chodcom v tejto lokalite. Ešte viac by ho
zefektívnili nájazdy pre kočíky a bicykle,
ktoré tiež inicioval v rámci interpelácií
na zasadnutí MsZ M. Polakovič. Moderné mestá už počítajú s chodníkmi pre
cyklistov, ktoré sú umiestnené paralelne
s tradičnými chodníkmi pre chodcov
a sú farebne odlíšené. To je však už hudba ďalekej malackej budúcnosti.

Ráz Mierového námestia zmení výstavba nového objektu vedľa Zeleného
domu.

Pred troma rokmi vzniklo v Malackách 1. Domkárske spoločenstvo vlastníkov bytov, predsedom ktorého je práve
JUDr. Marián Polakovič. Spoločenstvo,
ktoré má uzatvorenú zmluvu o výkone
správy so Službytom, si samo spravuje
fond údržby a opráv a reguluje pohyb
vložených prostriedkov. Čerstvo vymaľované spoločné priestory, fungujúce
prídavné elektrické osvetlenie na chodbách, vkusná predzáhradka ale predovšetkým všade vládnuca čistota sú svedkami toho, že na Mierovom nám. 14–16
žije jedna veľká rodina.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: autorka
Za spoluprácu ďakujeme
JUDr. MARIÁNOVI POLAKOVIČOVI

Betónové parkovisko pred daňovým úradom sa v období dažďov mení na bazén.

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
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Pre niekoho ťažko uveriteľné, avšak aj obytný dom môže vyzerať čisto, vkusne a útulne (Mierové nám.)

ného umelca ČSR zo Slovenska, je zapísané zlatým
písmom do análov slovenského výtvarného umenia. Jeho múzeum v Stupave je zdrojom nekonečnej usilovnej práce,
za ktorú toto vyznamenanie získal.
V šľapajach F. Kostku kráčal akademický
sochár, profesor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Jozef Kostka
(1912–1996), ktorého výtvarný prejav bol však Ferdišovým pravým
opakom. Bol modernistom. Zanechal staré výtvarné formy
habánskych
vzorov a svojej tvorbe dal
nový šat. Moderné poňatie svojich
diel ho preslávilo v celom umeleckom
svete.

Obyvatelia ulíc s individuálnou bytovou výstavbou
trpia zásluhou rozbitých komunikácií. Takáto ukážková diera v asfalte je na Ul. M. Nešpora.

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.

Ako profesor na spomínanej vysokej škole vychoval rad
svojich následníkov. Jeho diela zdobia mnohé galérie
nielen
u nás, ale i v cudzine a jeho žiaci šíria ďalej slávu
slovenského umenia modernej doby.
Naša poštová správa v roku 1993 vydala poštovú známku v hodnote 9 Sk
zobrazujúcu jeho
plastiku (Hlava oráča).
Známka bola vydaná
v hárčekoch, na ktorých sú štyri známky od
seba oddelené medzihárčím. Na toto medzihárčie dala pošta v roku
1996, keď sa rozlúčil so
svetom, vytlačiť jeho podpis. Známka s podpisom
patrí medzi veľmi hľadané
slovenské známky.
Mesto Malacky, vedomé si
významu tohto Záhoráka

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 Veľkomoravskej a Bernolákovej
ulici, 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 5. októbra.
Osobnosť našej ulice:

K UPÓN 9

Obe výhry – večeru pre dve osoby v Modrom dome i voľný nákup v Potrebách pre
domácnosť A. Mráza – vyhráva Margita Antálková z Jánošíkovej ul. v Malackách.
Prosíme ju, aby sa prihlásila v redakcii.

Jej prínos pre mesto Malacky:

nielen pre Záhorie, ale pre celé Slovensko, pomenovalo po ňom jednu
z ulíc.
–ph–

Inžinier
in memoriam
Mirko Nešpor

Keď sme sa v kúpeľni vysokoškolského internátu Lafranconi niekoľko
dní pred jeho smrťou spolu sprchovali,
nemyslel som si, že ho už vidím po-

sledný raz. Keď som sa o tri dni dopočul, že už nie je medzi živými, znelo to
neuveriteľne. Mirko Nešpor sa narodil
síce v Skalici, ale celý život býval v Holíči, kde jeho otec vyučoval hudbu, ktorej on neholdoval, ale dával prednosť
matematike. Ako vynikajúci študent
gymnázia si po maturite vyvolil za odbor svojho štúdia stavebné inžinier-

stvo. Osud ho zavial na prázdninovú
prax na stavbu Oravskej priehrady. Po
vypuknutí SNP sa zapojil do ilegálneho
hnutia a odišiel do povstania. Po jeho
potlačení sa vrátil domov a pokračoval
v štúdiu. Býval naďalej vo vysokoškolskom internáte Lanfranconi, chodieval
domov do Holíča a k priateľom do Skalice. Jedného dňa, ako išiel na skalickú
stanicu, kde na ceste v budove meštianky mali kasárne Pohotovostné jednotky HG, ho zadržali a od tej doby
panujú o tom, čo sa stalo, rôzne legendy. Nevieme presne, prečo zadržali
a odvliekli na UŠB do Bratislavy práve
jeho, veď domov prišlo toľko ľudí
z povstania, ktorí normálne pracovali,
profesori ďalej učili na gymnáziu ap.
Pravdepodobne sa stal obeťou nejakých intríg alebo nedorozumenia.
Jedného dňa po výsluchu na UŠB, ktoré sa pravdepodobne neobišli bez fyzického týrania, našli ho ráno v cele
obeseného na pančuche. Vyhlásili, že
spáchal samovraždu. Ale ako to dokázal, keď mal ruky spútané, sa nehovorilo. Zrejme tomu neveril ani kňaz, ktorý ho riadne kresťansky pochoval. Po
smrti sa stal legendou. Holíčania mu
nechali postaviť pred školou pomník.
Je to jeho postava v životnej veľkosti,
ktorá nám ho dodnes pripomína.
Dr. PAVOL HALLON
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„Dotyky”v takmer
zázračnej galérii...

Pôvab Záhoria tkvie najmä
v jeho jednoduchosti, srdečnosti, prirodzenosti; spočíva teda vo
vlastnostiach, ktoré dokážu častokrát pohladiť i ukľudniť myseľ
aj dušu každého z nás. A práve
špecifické vidiecke prostredie
záhorskej dedinky Plavecký Štvrtok je miestom, kde sídli záhradná galéria, ktorá sa na výstavnú
činnosť budovala približne dva
roky. Je galériou, ktorá je od Skalice po Bratislavu skutočne jedinečnou a ktorá už štvrtý rok
umožňuje realizáciu výstavy rezbárov s názvom DOTYKY.
Inak tomu nebolo ani v záverečnej fáze augusta. Po štvrtý rok
teda bola Záhradná galéria v Pla-

veckom Štvrtku opäť obohatená
o nové a čímsi iným výnimočné
plastiky, ako tie v predchádzajúcich ročníkoch; opäť tu svoje diela prezentovali približne tridsiati
rezbári. Podobne ako vlani, aj
tentokrát predchádzalo otvoreniu výstavy rezbárske sympózium, ktorého sa zúčastnili
rezbári z Nemecka, Poľska
a Českej republiky, hoci ich počet bol podstatne nižší ako vlani.
Nebude hádam prehnané tvrdenie, že zrak každého okoloidúceho upútali rezbárske skvosty nábožensko–sakrálnej tematiky nielen v malom rozmedzí,
no predovšetkým v životnej, ba
dokonca v nadživotnej veľkosti.
Áno, dôkaz, že
tvrdá práca sa
skutočne vydarila.
Umelecká rezbárka Silvia Konečná, pochádzajúca z Novej Bane, dokáže svoje výtvory – výjavy zo
života, tzv. vkladať do fliaš. Aj
o takúto netradičnú techniku
boli Dotyky
tento rok bohatšie, pestrejšie…
Zaujímalo nás,
ako
vznikla
myšlienka vôbec realizovať
výstavy v záhradných priestoroch.

Autor tohto jedinečného nápadu, rezbár a majiteľ galérie
Alojz Machaj, nám prezradil, že
„myšlienka realizovať výstavy
v priestoroch tejto záhrady
vznikla v spolupráci s rezbármi,
ktorých som poznal a s ktorými
som v minulosti tvoril. Chýbala
im možnosť prezentovať, vystavovať svoje práce; chceli ich konfrontovať s prácami iných rezbárov, a rovnako ich ukázať aj verejnosti. Keďže z mojich priateľov nemal nikto takýto priestor
na zrealizovanie, rozhodli sme sa
práve pre tieto priestory v Plaveckom Štvrtku. A tak v rámci architektúry, ktorú sme tu vytvorili,
boli pred štyrmi rokmi Dotyky
otvorené.
Vystavovaných autorov bolo
vtedy asi 45 a pravdepodobne
150 sošiek nainštalovaných na
stojanoch”.
Kľud a čaro prírodného prostredia, hudobná kulisa, stromy,
popadané červené jabĺčka či
zrelé slivky, typické prostredie vidieka, drevené či kamenné sochy... Tieto atribúty záhradnej galérie neuveriteľne účinne dokážu
ukľudniť aj psychiku človeka rozladeného napríklad z uponáhľanosti moderného sveta.
Galéria svojím vznikom
umožňuje vystavovať práce profesionálnych rezbárov, kamenárov alebo výtvory mladých talentov... I keramikári tu už prezentovali svoje výtvory a počas Vianoc sú každoročne vystavované
betlehemy. – Je tu sloboda tvorby, je tu môj domov... To sú slová
Alojza Machaja, ktoré takmer
nútia nazrieť do čohosi neobyčajného, akým je jeho, dovolím
si ju tak nazvať, „zázračná galéria
v prírode”.
BARBORA ZAJAČKOVÁ
foto: archív

Rám veľký
ako celá miestnosť
„V novembri roku 1989 som
spolu s ďalšími študentmi maľoval plagáty. Boli to také romantické naivné činy. Tí, ktorí vtedy
robili revolúciu, dnes z nej majú
najmenej. Vládla eufória, z ľudí
padali zábrany tradícií a vnútorná príležitosť ponúkala robiť veľké zmeny v umení,” zamýšľa sa
nad obdobím nedávno minulým
akademický maliar Róbert Makar. „Je to zvláštne, avšak od 89ho roku ma už vôbec nezaujíma
politika. Jedného dňa som televízor odniesol do pivnice a už ho
vôbec nesledujem.”
Róbert Makar (31 r.) dnes pôsobí ako asistent na Vysokej škole výtvarných umení v Bratisla-

ve, prednáša predovšetkým počítačovú grafiku. Žije vo Vojenskom obvode Záhorie. Venuje
sa aj vlastnej tvorbe a práci
v skupine Indivisual. Tvorivá skupina, ktorá hovorí rečou vizuálnych prostriedkov, združuje tri
individuality. Okrem Róberta
Makara v nej pôsobia Veronika
Rónaiová a Eva Ploczek-Lazuri.
Túto trojicu spája záujem o figúru a maľbu, predovšetkým maľbu „poučenú” inštaláciou (v súčasnosti preferovaný druh výtvarnej aktivity, ktorý čerpá prvky počítačovej grafiky).
Hmota, realita a abstrakcia.
Tieto tri prvky determinujú tvorbu Róberta Makara. Hmota – to

Prečo boli v Malackách
dve „kultúrne letá”?
Dokončenie z 1. strany

dím podstatu problému. Ľudí nezaujímajú ani organizátori, ani žiadne „záštity” a patronáty nad koncertmi. Podstatná je komunikácia s ľuďmi. Žabomyšie
vojny nemajú zmysel.“
Oto Divinský, predseda občianskeho združenia Neverland: „Myslíte si, že
bežný občan vnímal dve kultúrne letá?
Podľa mňa určite nie a nad vašou otázkou sa teraz čuduje. Pracovníci ZCK
museli byť požiadavkou primátora na
zorganizovanie kultúrneho leta, ktorú
predniesol na júnovom zasadnutí MsZ,
zaskočení. Kultúrne letá sa totiž v našom meste v ostatnom čase nerobili
a pre ZCK to musela byť nočná mora,
veď doteraz boli zvyknutí cez leto dovolenkovať a oddychovať. Názov „Plán
práce“, ktorý vypracoval riaditeľ ZCK
Rudolf Irša a nie plán kultúrneho leta,
bol v tomto prípade určite namieste. Ponúknuť verejnosti v rámci kultúrneho leta stretnutie Róberta Fica s občanmi,
prezentáciu súkromnej firmy alebo pravidelné stretnutie Svedkov Jehovových
je totiž nesporne výsmechom pre kultúrne založených obyvateľov nášho
mesta. Naša aktivita pripraviť kultúrne
leto vznikla na základe kultúrneho vzduchoprázdna, ktoré je pravidelným javom malackého leta. Tak tomu bolo aj
tohto roku, keď sa až do polovice leta
nekonali žiadne akcie. Rozhodli sme sa
tento stav zmeniť. Myslím si, že naša ponuka koncertov (pripravených za desať
dní v rámci nášho voľného času) spĺňala kritériá kultúrneho leta. ZCK sa opäť
predstavilo ako organizácia, ktorej chýba kreatívne myslenie, flexibilita, nadšenie a sebareflexia. Je načase, aby sa
tým zaoberali aj poslanci MsZ, pretože
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do ZCK sa vlieva slušná čiastka verejných financií.”
Mária Trenčíková, predsedníčka kultúrnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Malackách: „Kultúrna komisia vôbec nevedela, že mesto v spolupráci
s občianskym združením Neverland pripravuje kultúrne leto! A napokon, usporiadanie jednej akcie ešte neznamená,
že ide o kultúrne leto. Pri mnohých podujatiach, ktoré organizuje Neverland
spolu s mestom, je spoluorganizátorom
aj ZCK, takže naozaj neviem, o čom tu
treba hovoriť. Neodpustím si ešte jednu
otázku: prečo sa také aktívne občianske združenie, akým je Neverland, nezapojilo do prípravy Malackých dní
(19.–23. 9., pozn. aut.).”
Najpravdepodobnejšie je, že obyvatelia mesta skutočne nepocítili, že počas
uhorkovej sezóny im niekto pripravil
kultúrne leto, ba dokonca dve. Omnoho
väčšie mestá, ako sú Malacky, si nedovolia taký prepych, akým je trieštenie síl
a mrhanie energiou tam, kde stačí sadnúť za okrúhly stôl a spojiť sily. Druhou
stranou mince je skutočnosť, že Malackám, ako jednému z mála miest na Slovensku, chýba kalendár podujatí. Podľa
niektorých socialistický prežitok, podľa
iných rozumná investícia, ktorá vyžaduje iba porozumenie, zosúladenie a minimálnu administratívnu zručnosť. Tento
dlhoročný nedostatok sa snažíme napraviť. Na druhej strane v tomto čísle
Malackého hlasu uverejňujeme výzvu
všetkým vedúcim spoločenských, kultúrnych a športových organizácií. A čo
vy, Malačania, aká je vaša predstava
o Kultúrnom lete 2002? Nestačilo by
Malackám jedno – poriadne?
IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Rodinná kapela Sýkorky rozdáva radosť prostredníctvom hudby. Kapelník Pavel Sýkora sa takmer stal Otcom roka 2001.

Na prvom mieste je rodina
Dokončenie z 1. strany

Pavel Sýkora (44 rokov) je leteckým
mechanikom. V jeho päťčlennej rodine
sa muzicíruje – Malačania poznajú „Sýkorky” z benefičných koncertov, mikulášskych besiedok a vystúpení. Otec
Pavel hrá na husle, akordeón a bicie, syn
Pavel na akordeón a syntetizátor, dcéra
Janka na akordeón a ozembuch. Všetci
spoločne aj spievajú a pri niektorých
piesňach rodinnej kapele svojím hláskom pomáha aj najstaršia dcéra, šestnásťročná Hanka, ktorá je postihnutá
Downovým syndrómom. „Sýkorky” rozdávajú radosť prostredníctvom slovenských ľudových piesní, staropražských
pesničiek, populárnej hudby i vlastnej
tvorby. Naposledy vystúpili na Malackých dňoch, svoje umenie predvedú aj
25. októbra na kongrese Spoločnosti
Downovho syndrómu.

Časopis Slovenka, vyhlasovateľ súťaže, vo svojom predstavení uchádzača
o titul na svojich stránkach uviedol:
„Hanka má Downov syndróm. To, že
dnes číta, spieva, je šikovná a pohyblivá, je vo veľkej miere zásluha jej rodičov. Mamy, ktorá sa kvôli Hanke stala
„domácou“, ale i otca, ktorý po večeroch, po návrate z práce, spolu s ňou
s dievčatkom cvičieval. Málokto si vie
predstaviť, koľko úsilia a trpezlivosti treba vynaložiť, kým sa takéto dieťa naučí
ovládať jazyk, prehĺtať, zaviazať si šnúrku... V tejto rodine sa muž stal žene
oporou, keď sa vyrovnávala s faktom,
že má postihnuté dieťa a padala pod
ťarchou starostí. Ich vzťah to utužilo,
preto neváhali mať ďalšie deti.“
P. Sýkora je členom Združenia na pomoc mentálne postihnutým Svitanie
a od roku 1995 aj Spoločnosti Dow-

sú predmety; všetko, čo sa nájde
v domácnosti – od výfuku, cez
staré nohavice až po topánky.
Veci majú pamäť. Realitou sú ľudia, s ktorými má autor niečo
spoločné. A abstrakcia je tvar rámu. Práve týmto prvkom sa R.
Makar odlišuje od iných výtvarníkov. Rámy jeho obrazov nie sú
pravouhlé, ale vyrezávané, individuálne pre každý obraz.
Vrcholom súčasnej aktivity
R. Makara je výstava v Košickej
galérii. Na slovenské pomery
ojedinelá reprezentatívna výstava združuje generačné posuny
vo figurálnych maľbách. Makar
patrí do generácie umelcov, ktorí maľbu ponímajú ako experiment. Obrazom sa nejaví klasicky, vystupuje do priestoru, obsahuje najrôznejšie predmety,
má rozmer celej miestnosti. Najväčší rám R. Makara mal rozmer
7x4 metre.
V období manierizmu používali maliari podobné princípy
ako Róbert Makar – prílišnú preexponovanosť pohybov či miešanie štýlov. Pochodil kus sveta,
no v ostatnom čase sa z neho
stal domased. „Najradšej som
vo svojom malackom ateliéri.
Prípravné práce rámu robím
v garáži alebo pivnici – vyzerajú
ako bežné stolárske dielne,”
vysvetľuje Róber Makar. Technika, ktorú používa, je stará štyristo rokov. Charakterizujú ju čisté pigmenty farieb zarábané podľa starých receptúr. Zvláštnosťou je, že umelec plátno nakoniec rozreže. Niektoré z prác
umelca, ktorý žije a tvorí na
Záhorí, mohli vidieť Malačania
aj počas Malackých dní v priestoroch budovy mestského úradu.
I. POTOČŇÁKOVÁ
foto: archív R.M.

novho syndrómu. Ako delegát sa zúčastnil IV. európskeho kongresu spoločností s takýmto zameraním na Malte.
Na rehabilitačných pobytoch pre postihnuté deti je „druhým tatom” pre
celé kŕdle detvák. Rodina je preňho
všetkým. Pre spokojnosť, šťastie a pohodu vlastnej rodiny by obetoval všetko.
Vyhlásenie výsledkov ankety Otec
roka 2001 sa uskutočnilo 17. júna
v Bratislave. „Bola tam vynikajúca atmosféra,” spomína si jeden z nominovaných otcov Pavel Sýkora. „Všetci
kandidáti aj so svojimi rodinami sa
zúčastnili jazdy historickou električkou, plavby loďou po Dunaji, vyhlásenia výsledkov i recepcie. Nie som sklamaný, že som titul nezískal. Som presvedčený, že je v správnych rukách. Ja
som sa ankety nezúčasnil pre vlastnú
slávu, ale pre dobro svojej rodiny a zviditeľnenie Spoločnosti Downovho
syndrómu.”
Štvorlístok v hľadisku pevne stískal
päste. A hoci Pavel Sýkora napokon
titul nezískal, pre deti Paľka, Janku,
Hanku a manželku Máriu je určite tým
najlepším otcom. Otcom každého roku, otcom ich spoločného života.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: archív P.S.
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NÁZORY

Čo vy na to?
Pod týmto názvom sa 30. augusta
2001 uskutočnila v útulnom prostredí klubu 33. leteckej základne v Kuchyni beseda vojakov základnej služby s pozvanými hosťami na tému
vstupu Slovenska do NATO.

Besedu zorganizovalo oddelenie výchovy a kultúry pod vedením pplk.
Vozára a kpt. Ižárikovej. Program zahŕňal úvodné vystúpenia zúčastnených
hostí a zodpovedanie otázok týkajúcich sa začleňovania sa SR do NATO
a reakcie verejnosti na túto aktuálnu
tematiku.
Ako prvý vystúpil pán Macko z MZV
SR, ktorý uviedol, že vo vládnom vyhlásení je vytýčený cieľ vstupu SR do
Severoatlantickej aliancie. Vysvetlil históriu tejto obrannej aliancie, ktorú 4.
apríla 1949 podpísalo 12 štátov vo
Washingtone (Francúzsko, Veľká Británia a Severné Írsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Dánsko, Nórsko, Island, Portugalsko, Taliansko, USA a Kanada). V roku 1952 k tejto zmluve pristúpili Grécko a Turecko, v roku 1955
Spolková republika Nemecko a v roku
1982 Španielsko. Neskôr, a to 10 rokov po prevratných udalostiach v Európe, k Severoatlantickej zmluve v roku
1999 pristúpili Česko, Poľsko a Maďarsko. V súčasnosti NATO zahrnuje 19
členských krajín. Prípravy na vstup do
tejto aliancie, ktorá bráni hodnoty demokracie, slobody a ľudských práv,
uskutočňuje ešte 9 ďalších krajín (Litva,
Lotyšsko, Estónsko, Albánsko, Bulharsko, Macedónsko, Rumunsko, Slovinsko, ako aj Slovensko).
V poradí ako druhý vystúpil F. Šimoník z MsÚ Malacky, ktorý poukázal na
nebezpečenstvá, ktoré skrýva vlastníctvo jadrových zbraní, arzenály bojových chemických látok štátov s diktátorským typom vlády a všade tam, kde

sa vyskytuje terorizmus, nacionalizmus, politický extrémizmus, náboženský fanatizmus, rasizmus vo všetkých
možných podobách. Zdôraznil
význam NATO v oblasti trvale aktuálnej, a to v civilnej ochrane obyvateľstva.
V poradí treťom vystúpení veliteľ leteckej základne Kuchyňa plk. Baránek
uviedol veľa faktických argumentov
svedčiacich v prospech vstupu SR do
NATO, pričom však poukázal na význam a zmysel verejnej diskusie, resp.
aj referenda v tejto záležitosti. NATO
nastúpilo novú cestu po období studenej vojny bipolárne rozdeleného sveta,
ktoré trvalo do roku 1989. Dnešné
NATO uzatvára nové partnerstvá s ďalšími krajinami Európy, rieši nové úlohy
zamerané na udržiavanie mieru a prevenciu konfliktov, o čom svedčí Partnerstvo za mier, Euroatlantická partnerská rada (konzultačné fórum 46 štátov), Stála spoločná rada NATO – Rusko, Komisia NATO – Ukrajina, ap.
Uviedol, že NATO je spoločenstvo
ekonomicky vyspelých a prosperujúcich krajín. Členstvo v NATO je efektívny spôsob zabezpečenia obrany; ide
o najvýkonnejší systém kolektívnej
obrany, ktorý dnes vo svete nemá alternatívu. Členské krajiny NATO patria
k najúspešnejším krajinám sveta.
V druhej časti tohto spoločného
stretnutia, príslušníci základnej služby
mali veľa otázok týkajúcich sa aktuálnych a citlivých problémov súčasnosti,
zvlášť vojenského konfliktu v Juhoslávii.
Aj v tomto stretnutí sa potvrdil nesporný význam Severoatlantickej aliancie a jej opodstatnenosť pre zabezpečenie kolektívnej bezpečnosti, obrany, prosperity a stabilita krajín v Európe
a vo svete.
FRANTIŠEK ŠIMONÍK

Bývalý kameňolom vytvoril ohromnú kulisu pre pašiové hry.

foto: archív E.V.

Pašiové hry v Rakúsku
V nedeľu 19. augusta o 13.00 h odišiel z námestia
v Malackách plný autobus veriacich, ktorí sa chceli
zúčastniť pašiových hier neďaleko rakúskej obce
St. Margarethen.

Pašiové hry vyrástli z tradície viery a pútí. Účinkujúci
herci-amatéri, ktorých bolo
takmer šesťsto, sa svojím
špičkovým výkonom vo voľnej prírode medzi skalami
snažili predviesť štvortisícovému davu život a účinkovanie Pána Ježiša na tejto zemi. Uzdravoval chorých, malomocných, vyučoval zástupy ľudí, posielal svojich učeníkov k strateným ovciam.
Veľrada sa rozhodla Ho obžalovať a uvaliť na Neho rozsudok smrti. V rozhovore
s apoštolmi Ježiš poukazoval

na svoj nadchádzajúci koniec, ale hovoril aj o konci
sveta a o POSLEDNOM SÚDE. Ľudia budú zomierať od
strachu pred tým, čo má ešte
postihnúť svet, lebo nebeské
mocnosti sa budú otriasať.
Pri Poslednej večeri Ježiš
umýval apoštolom nohy, požehnával chlieb a víno so slovami: „Toto robte na moju
pamiatku!“ Potom odišiel na
Olivovú horu, aby sa tam
modlil v smrteľnej úzkosti:
„Abba-Otče! Ak chceš, vezmi tento kalich odo mňa!
Avšak nie moja vôľa, ale Tvo-

ja vôľa nech sa stane!“ Judáš
s farizejmi a sluhami Ho vzali do zajatia. Rozsudok znel:
„Tento Ježiš musí zomrieť.“
Pilát, na nátlak veľrady odsúdil Ježiša z Nazaretu na ukrižovanie. Pretože Judáš Iškariotsky Ježiša zradil a jeho
plán mu nevyšiel, vrátil veľkňazom tridsať strieborných
a obesil sa.
Po ceste na Golgotu Ježiš
tri razy padol pod ťarchou
kríža. Stretol svoju Matku
Máriu. Šimona z Cyrény donútili pomáhať Ježišovi niesť
ťažký kríž. Veronika utierala
Ježišovu zakrvavenú tvár.
Keď Ježiša ukrižovali spolu
s dvoma zločincami, Ježiš
povedal: „Otče, odpusť im,
lebo nevedia, čo robia!“ Než

dokonal, zvolal mocným hlasom: „Bože môj, Bože môj,
prečo si ma opustil? Otče, do
Tvojich rúk porúčam svojho
ducha!“ Zahrmelo, zem sa zatriasla, nastala tma po celej
zemi a rímsky stotník vyznával: „Skutočne to bol Boží
syn.“
Jozef z Arimatey, Ježišov
učeník si od Piláta vyžiadal
Ježišovo telo. Zabalil Ho do
plátna a uložil do hrobu vytesaného v skale. Ku vchodu
privalili kameň. Na tretí deň
Ježiš Kristus vstal z mŕtvych,
zjavil sa Šimonovi a ostatným
apoštolom so slovami: „Pokoj Vám!“ Tomáš, jeden
z apoštolov, neveril, že je to
Ježiš, až keď vložil ruku do
Jeho rán, uveril. Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si videl. Blažení tí, ktorí nevideli
a uverili!“.
Po zakončení pašiových
hier herci i diváci spoločne
spievali pieseň Teba, Bože,
chválime. Spievali to vrúcne,
s pokorou, pretože diváci
v priebehu štyroch hodín sledovali to, čo sa odohralo
pred dvetisíc rokmi. Tieto
pašiové hry sa pre prítomných stali liekom na dnešným svetom ubité ľudské
duše.
EDITA VOZÁROVÁ
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Dodana predloha – inzerát neprešiel jazykovou ani typografickou úpravou.
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AQUAVIVA
a ezoterika

Podľa encyklopedického slovníka je
ezoterika (grécke slovo) učenie známe
len úzkemu okruhu, tajné – teda je to
učenie, teória, názory a spisy, ktoré sú
určené a prístupné len vymedzenej skupine ľudí (zasvätencom, odborníkom –
vyvolencom). A skutočne to tak bolo po
mnohé desaťročia, ba až stáročia. Niektoré vedomosti boli veľmi prísne strážené a odovzdávané len ústne od učiteľa-majstra niekoľkým žiakom, niekedy iba
jedinému. Zvláštne učenia si zase strážili niektoré národy len samy pre seba a nemohol sa k nim dostať žiaden cudzinec –
napr. Či-kung v Číne. Za zvláštne vedomosti a schopnosti boli ženy upaľované
ako čarodejnice, muži ako kacíri a šarlatáni – hoci vďaka týmto schopnostiam
mohli pomôcť mnohým ľuďom. V súčasnosti sa ezoterika konečne začína oceňovať a využívať aj v západnom civilizovanom svete a tiež u nás. Zahŕňa veľa disciplín, počínajúc od duchovných a duševných praktík až po rôzne liečiteľské
metódy. Je to súhrn vedomostí, informácií a schopností, ktoré pôsobia na stav
našej psychiky – duše, a tým dokážu výrazným spôsobom prostredníctvom našich jemnohmotných tiel (astrálne, emocionálne...) ovplyvniť aj stav nášho hmotného fyzického tela. V našom pozemskom živote sme povinní starať sa o obe
zložky nášho ja – dušu aj telo, dopriať
obom „potravu”. Aj v Malackách je už
centrum, v ktorom návštevník ulahodí
nielen telu (kondícia, krása), ale pohladí
aj dušu. Rekondičné cvičenia, kozmetika, vizáž, pedikúra, masáž, reflexná terapia a numerológia; pripravujeme aj otvorenie kaderníctva, pravidelné kozmetické
poradne, magnetoterapiu a v oblasti ezoteriky astrologické poradenstvo, arómaterapiu, využitie liečivej sily kameňov.
Milí čitatelia, ktorá z tém vás zaujala?
Navrhnite, ktorým okruhom otázok sa
budeme zaoberať.
JANKA SOPÓCIOVÁ – Aquaviva

A nakoniec otázka: Čo je to ezoterika?
Svoje odpovede posielajte spolu s kupónom na adresu redakcie Malacký hlas
alebo hádžte do schránky na budove
MsÚ do 5. októbra.
Vyžrebovaný čitateľ získa voľný vstup
do salónu Aquaviva s ponukou služieb
podľa vlastného výberu.

AQUAVIVA

KUPÓN
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V rubrike ČO SA ČÍTA? vám budeme
prinášať prehľad najčítanejších kníh
v Malackách – aspoň podľa záujmu
návštevníkov kníhkupectva Ľubica
v obchodnom centre hotela Atrium.
Takže v septembri bol najväčší záujem o tieto knihy:
1. J. Lindsey Neklam svoje srdce
2. J. Deveraux Rytier v zlatej
zbroji
3. J. A. Krentz Korálový bozk
Ak súhlasíte s tvrdením, že najlepším
priateľom človeka je kniha, môžete súťažiť s Malackým hlasom o knihu Sabrina a Stephania od Judith Michael
(ide o pokračovanie bestselleru Podvody). Do žrebovania vás zaradíme,
ak nám do 5. októbra spolu s nalepeným kupónom pošlete správnu odpoveď na otázku: jedna z prvých ponovembrových kníh o Malackách –
Malacky, kapitoly z dejín mesta vyšla vo vydavateľstve Odkaz v roku:
a – 1989; b – 1990; c – 1991
Za správnu odpoveď z minulého čísla (Dr. P. Hallon nenapísal zatiaľ monografiu obce Kostolište) získava Encyklopédiu krížovkára Jaroslav Žák
z Ul. L. Novomeského v Malackách.
Prosíme ho, aby sa prihlásil v redakcii.

Č O SA Č Í TA ?
KUPÓN
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Od 7. 8. do 11. 9. 2001 sa narodili:
Eva Gašparovičová, Kuchyňa; Marek Daňo, Kuchyňa; Jakub Hraško, Rohožník; Miriam Zemanová, Lozorno; Frederika Bóriková, Vysoká pri Morave; Marek Božík, Bratislava; Nikola Urbaničová, Zohor; Gabriel Krewniak, Sekule; Marcela Šarmírová, Malacky; Juraj Matúšek, Plavecký Štvrtok; Samuel Černý, Borský Mikuláš; Janka Šarköziová,
Vysoká pri Morave; Sára Balážová, Záhorská Ves; Ľuboš
Daniel, Vysoká pri Morave; Viktória Oláhová, Plavecký
Štvrtok; Peter Jelínek, Malacky; Martin Zajíček, Moravský
Sv. Ján; Tomáš Walter, Zohor; Dominik Tedla, Malacky;
Juraj Selič, Sološnica; Ferdinand Bartek, Gajary; Patrick
Gašparovič, Lozorno; Martin Soják, Malacky; Natália
Havlíková, Veľké Leváre; Adam Geršič, Lozorno; Martina Hovanyeczová, Veľké Leváre; Sabína Zámečníková,
Záhorská Ves; Erika Lenghartová, Závod; Mário Biháry,
Malacky; Tamara Hricová, Malacky; Tomáš Uherek, Vysoká pri Morave; Daniel Bujna, Veľké Leváre; Adriána
Nižňanská, Sekule; Lenka Škodová, Kostolište; Patrik
Malík, Záhorská Ves.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
September:
80 r. – Ružena Slobodová, 21. 9. 1921; Štefánia Hanulíková, 20. 9. 1921; Cecília Nimschová, 16. 9. 1921; Michal Nemec, 16. 9.
1921; Ján Komorník, 4. 9. 1921; Mária Rybecká, 1. 9. 1921; 85 r. – Helena Miklošová, 22. 9. 1916; Mária Ždimalová, 10. 9. 1916; Július Trebišovský, 8. 9. 1916;
90 r. – Johana Dobrovodská, 23. 9. 1911; 92 r. – Michal
Vozár, 24. 9. 1909; Jozefína Weismannová, 20. 9. 1909.

August:
Lucia Gálová a Jozef Bokol; Katarína Fajtáková a Peter Daniel; Dana Osuská a Ladislav Šimuna;
Mariana Butašová a Ing. Peter Poláček; Katarína Mifkovičová a Radomír Konečný; Denisa Sopóciová a Jiří
Kotrla; Mgr. Zuzana Zetochová a Ing. Andrej Dzurenda; Zuzana Kovárová a Juraj Tomek; Mgr. Hana Bullová
a Ing. Martin Valúch.

†

Sám autor v úvode píše: „Kladiem si za cieľ aspoň vyplniť medzeru poskytnutím základných
historických údajov doplnených
množstvom fotografických materiálov a odkazov, a tým povzbudiť
záujem o jeho povznesenie.” Svoje bohaté podklady o Marianke,
ktoré zbiera už vyše 20 rokov, sa
rozhodol zúročiť na tomto CD
ROM-e. Približuje okrem základných informácií o obci a pútnickom mieste, ktoré je najstaršie na
Slovensku, celý rad zaujímavých
informácií. Dozviete sa bližšie,

PA N I V O Z Á R O VÁ
– Mariško, aj naučiuas teho Angličana
vyprávjat neco po našém? – pýta sa súseda.
– Naučiua. Byu za kravínem zbírat maliny a ket sa vráciu mi vyprávjau, že na srezaném pni sedzeu had stočený sám okouo sebja, – odpovidá súsedze Mariška.

NIE SÚ MEDZI NAMI:

● ● ●

August:
Jozef Šarközi, 1947, Malacky; Emil Štross, 1927,
Malacky; Václav Rusek, 1927, Malacky; Antónia Kubeňáková, 1914, Lakšárska Nová Ves; Štefánia Galbová, 1955, Lozorno; Darina Gálová, 1943, Bratislava;
Otília Kováčiková, 1921, Záhorská Ves; Ladislav Gajarský, 1933, Stupava; Alžbeta Jurkovičová, 1917, Malacky;
Veronika Prevajová, 1966, Stupava; Pavlína Matkovičová, 1920, Gajary; Ladislav Klimo, 1936, Malacky; Patrik
Mráz, 1994, Svodín; Barbora Dubecká, 1913, Kopčany;
Oľga Pribylová, 1933, Plavecký Štvrtok; Verona Kúrová,
1942, Malacky; Štefánia Michalicová, 1938, Plavecké
Podhradie; Ján Janský, 1921, Jakubov; Klaudius Purdiak,
1951, Malacky; Jaroslava Partlová, 1931, Gajary; Anna
Leitgebová-Drobná, 1921, Borský Sv. Jur; Angelína Zúbková, 1928, Malacky; Mária Ráčková, 1908, Bratislava;
Rozália Kalná, 1922, Malacky; Karol Florian, 1950, Borský Sv. Jur; Anna Bertoková, 1931, Stupava; Viliam Pluš,
1931, Malé Leváre; Ján Cabadaj, 1939, Zohor.

– Tak co, Jane, nad čím tak tuho rozmýšláš, – pýta sa Francek.
– Nad týma povodňama, Francku. To,
co sa cez tý naše krajiny valí, to neni voda, to sú naše suze nad tým, jak pár ludzí
rozkraduo to, co sme my za padesát rokú nabudovali, – douoží Janek.
● ● ●

– Stará, – kričí Francek na svoju polovičku, – nalej nám neco, ode dneška sme
ze súsedem rodzina, jejich kráva sa napiua z našého potoka.

Pampúchy
SPOTREBA:

250 g polohrubej múky
30 g tuku
20 g práškového cukru
1 žĺtok
1/4 balíčka prášku do pečenia
2–3 lyžice kyslej smotany
20 g cukru na posypanie
trochu soli

Pripravila: Ing. Jarmila Rajnová,
vedúca oddelenia matrík OÚ Malacky

Čo takto malacké Sväté schody?
Marianka má CD ROM s názvom „Marianka – najstaršie pútnické miesto na Slovensku”. Obsahuje t. č. 852 obrázkov a grafických prvkov, z toho viac ako
100 pohľadníc pútnického miesta z rokov 1899–2001. Ďalej
množstvo textu, 26 odkazov
a viac ako 100 pododkazov na pamiatky, dokumenty a pod. Pripravuje sa aj: nemecká a anglická verzia, nahovorenie všetkých textov, hudobný doprovod
jednotlivých častí.

Z A B Á VA N Á S

POVEDALI SI ÁNO:

POTREBUJÚ KOČÍK:

ktoré významné osobnosti ho navštívili, kto a kedy mu udelil aké privilégiá, ktoré rehole tu pôsobili
alebo pôsobia. Neobmedzuje sa
len na samotné milostivé miesto,
ale spomína i širšie súvislosti. Samostatné oddiely venuje príležitostným pečiatkam a ceninám,
ktorých za posledné roky bolo do
dvoch desiatok, jednotlivým objektom areálu, pohľadniciam, symbolom obce, Rádu paulínov a Kongregácii bratov tešiteľov z Getseman. Pre pútnikov a turistov uvádza polohu miesta a možnosť dopravy, nezabudne uviesť zoznam
použitých prameňov a literatúry.
Celý program je obrazovo doplnený staršími i súčasnými fotografiami a podfarbený hudbou.
Zámer sa podaril, môžete posúdiť sami alebo navštívte internetové stránky Marianky na adrese:
http://www.putnik.sk./marianka, ktoré sú aktualizáciou tohto
CD ROM-u.
Možno by stálo zato, aby i Malacky išli touto cestou a pripravili
CD ROM napr. o Svätých schodoch.
–mj–

RECENZIA
P. Hallon: Dejiny františkánského chrámu Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Malackách, Záhorské múzeum Skalica 2001, 48 s.
V tomto čísle píšeme o novom CD-ROME pútnickeho miesta Marianke, pričom už v nadpise
som položil otázku: „Čo takto malacké Sväté
schody?” CD zatiaľ nemáme, ale zásluhou Dr.
Hallona (ale i ochoty vedenia Záhorského múzea v Skalici či Farského úradu v Malackách) máme dnes na pultoch kníhkupectva Ľubica novú
knihu Dejiny františkánskeho chrámu Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Malackách. Autor
tu v 5 kapitolách zachytáva počiatky kláštora, samotný chrám s podzemím, ako i okolím chrámu
a nevyhýba sa ani tomu zlému, čo Malacky postihlo – pohromám.
Kniha je doplnená nielen o úvod či záver, ale
zvlášť pre tých, čo chcú o chráme Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Malackách vedieť
viac, o rozsiahly zoznam literatúry, z ktorej autor
čerpal. Redaktor knihy pridal stranu o autorovi,
a tak sa môže čitateľ dozvedieť viac i o tom, kto
si dal tú prácu a napísal túto peknú knihu.
Malacký hlas avizoval už v minulom roku, že
sa rodí táto kniha, že sú problémy (finančné) s vydaním. To, že je kniha vonku, svedčí o tom, že sa
vyriešili. Možno tomu napomohla i malá finančná čiastka, ktorú presadila komisia kultúry pri
MsZ, v každom prípade však treba poďakovať
autorovi.
–mj–

POSTUP:

Do preosiatej múky rozdrobíme tuk,
pridáme soľ, cukor, žĺtok, prášok do pečiva, smotanu a vypracujeme husté cesto,
trochu redšie ako rezance. Cesto necháme asi pol hodiny stáť. Potom ho vyvaľkáme na hrúbku stebla, pokrájame na
rovnaké štvorčeky, ktoré cez prostriedok
narežeme, jednu stranu pretiahneme cez
otvor a vyprážame. Vypražené posypeme cukrom.

MESTO MALACKY prijme
do trvalého pracovného pomeru

PRÁVNIKA S PRAXOU

(prípadne absolventa právnickej fakulty) alebo pracovníka so stredoškolským vzdelaním s dlhodobou praxou v majetkoprávnych veciach.
O podmienkach prijatia a pracovnej
náplne sa môžete informovať telefonicky na čísle 034/ 772 22 40, 66 08,
kl. 225, 208, prípadne osobne na oddelení právnom a správy majetku.
Svoju žiadosť zašlite na adresu: Mesto Malacky, Mestský úrad, Záhorácka
1919, 901 01 Malacky.
MH 01/N7

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky
September 2001
27.–28. 9. Braček, kde si
MP 12
Hrajú: G. Clooney, J. Turturro, T. Blake
Nelson, J. Goodman, H. Hunter
29.–30. 9. Animálna príťažlivosť
MP 12
Hrajú: A. Judd, G. Kinnear, H. Jackman,
M. Tomei, E. Barkin
Október
5. 10.
6. 10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
18. 10.
19. 10.
20. 10.
21. 10.

Svadby podľa Mary
MP-12
Hrajú: J. Lopez, M. McConaughey, B.
Wilson
Biela vdova
MP-12
Hrajú: B. Blethyn, M. Clunes, V. Edmond,
C. Ferguson
Ako pavúk
Hrajú: M. Freeman, M. Potter, M. Wincott
Mačky a psi
MP-12
Hrajú: J. Goldblum, E. Perkins, A. Pollock
Začalo sa to jednej horúcej noci MN
Hrajú: L. Tyler, M. Dillon, J. Goodman, M.
Douglas

26. 10.
27. 10.

Dohola?
MP-12
Hrajú: Alan Rickman, Natasha Richardson, Rachael Leigh Cook, Josh Hartnett

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

CVČ opäť prichádza
S PONUKOU ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV pre deti
v novom školskom roku 2001/2002
Ich úlohou bude podporovať detskú fantáziu, vytrvalosť, podporovať radosť z vlastnej práce a získať sebavedomie detí.
Francúzsky jazyk, anglický jazyk – začiatočníci I.
a II. stupeň, anglický jazyk – pokročilí I. a II. stupeň,
anglický jazyk – MŠ, nemecký jazyk – začiatočníci
I. a II. stupeň, nemecký jazyk – pokročilí I. a II. stupeň,
nemecký jazyk – MŠ, šikovné ruky, klub dievčat, redaktorský, módna návrhárka, výtvarný, tanečná rytmika – I. (predškolský vek), II. (staršie deti), moderný
tanec – I. a II. stupeň, country tance, hip-hop, folklórny tanec, spoločenské tance – kurz, mažoretky,
počítačové hry, programovanie, WORD, EXCEL pre
ZŠ, rádioamatérsky, letecký modelár, papierový

modelár, volejbal, basketbal, hádzaná, hokejbal, joga, aerobic, turistika-cykloturistika, stolný tenis,
klub Meduška, aranžovanie, vybíjaná, rádioamatér,
kurz nemeckého a anglického jazyka pre dospelých
(trojmesačný).
Pomôžte svojim deťom pri ich rozhodovaní a príďte
do Centra voľného času (Na brehu 4, 901 01 Malacky), kde si môžete vybrať z našej ponuky záujmových
útvarov na školský rok 2001/2002. Prihlásiť sa môžete v čase od 8.00–17.45 h na tel.: 034/772 22 28.

ZCK pozýva:
7. 11.
6. 12.

Twister tour 2001 (galaprogram), Spoločenský dom ZCK, 18.00 h
Majster N – veľký mikulášsky program, SD

pripravuje:

rockový koncert skupiny Torpédo
koncert Martina Babjaka
● literárnodramatické pásmo Román o base
(A. P. Čechov)
● literárny program Štúrovci (B. Turzonovová, V. Strnisková, V. Durdík)
● prierez muzikálom Dracula (F. Ďuriač)
●
●
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INZERCIA

MH 01/F37

MH 01/F38

DROBNÁ
INZERCIA

ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA APOLLO

PONÚKA POISTENCOM, PLATITEĽOM POISTNÉHO
A ICH ZAMESTNANCOM
Úhrada preventívnych prehliadok a vybraných rehabilitačných výkonov v rámci zlepšenej zdravotnej starostlivosti:
■ odber krvi a vyšetrenia na celkový cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy, glykémiu a vyšetrenie moču chemicky ■ EKG, meranie tlaku krvi ■ sonografické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej
■ gynekologické vyšetrenie pre ženy nad 25 rokov ■ mamografické vyšetrenie prsníkov pre ženy
nad 40 rokov ■ vyšetrenie prostaty pre mužov nad 50 rokov ■ oftalmologické vyšetrenie zrakovej
ostrosti ■ ortopedické vyšetrenie ■ rehabilitačné výkony
Bližšie informácie k ponuke získate na bezplatnej zelenej linke CHZP Apollo: 0800 123 44
CHZP Apollo, pobočka Gbely

Otázka pre čitateľov: Uveďte aspoň tri typy preventívnych prehliadok, ktoré svojim poistencom
uhrádza CHZP Apollo.
Odpovede posielajte na adresu redakcie alebo hádžte do schránky s označením Malacký hlas
do 5. októbra. Jeden z vyžrebovaných čitateľov dostane vitamínový balíček. Za správnu odpoveď
z minulého čísla sa na darčekový balíček môže tešiť Elena Urbániková zo Štúrovej ul. v Malackách.
Prosíme výherkyňu, aby sa o svoju výhru prihlásila v redakcii.
MH 01/B19

Strážna bezpečnostná služba Konkord Slovakia, s. r. o., prijme do zamestnania dvoch pracovníkov na výkon
strážnej služby v lokalite Stupava a Bratislava. Podmienka: preukaz odbornej
spôsobilosti. Tel.: 0903 256 366.
■ Absolventka obchodnej akadémie
hľadá miesto účtovníčky s náplňou práce: vedenie účtovnej agendy (jednoduché i podvojné účtovníctvo), fakturácia a súvisiaca administratíva. Osobné predpoklady: zodpovedný prístup
k práci, samostatnosť a vysoké pracovné nasadenie. Ostatné predpoklady:
strojopis, užívateľská znalosť PC (MS
Word), NJ, VP sk. B. Tel.: 0907 177 311.
■ Predám bezpečnostné kovanie, typ
802, uzamykací systém R-1, nepoužité.
Cena 1000 Sk. Tel.: 0905 184 044.
■ Predám rohovú lavicu, 2 stoličky, guľatý stôl rozkladací, plynový sporák –
všetko ako nové. Aj samostatne, cena
dohodou. Tel.: 0905 184 044.
■ Lacno predám pojazdný Wartburg,
STK+EK. Tel.: 034/ 772 22 37.
■ Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia Malacky V.– Riadok ponúka na odpredaj dva pozemky o výmere 400 m2 na záhradkárske účely vo
svojej záhradkárskej osade v Malackách (medzi ulicami Janka Kráľa a Boženy Nemcovej). Bližšie informácie na
tel.: 034/77240 31alebo 0903554 662.
■ Predám zachovalú obývačkovú stenu
Corina, perzský koberec, rohovú lavicu.
Aj jednotlivo, cena dohodou.
Tel.: 0905 184 044.
■ Kúpim 2-izb. byt v Malackách, nie
na Juhu a Záhoráckej ul.
Tel.: 0905 703 439.
■

PRIJMEME
VYUČENÉHO KUCHÁRA/KU
Prax minimálne 3 roky.
Tel.: 0905 650 919
MH 01/B18
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Dodana predloha – inzerát neprešiel jazykovou ani typografickou úpravou.

MH 01/B17

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/F39

MH 01/B16

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

MALACKÝ HLAS

9/2001

Štvoro ročných
období
JAR
Prebúdzaš nás všetkých k životu.
Si svetlo, nádej, nášho šťastia.
Ranné zore sú nám výzvou,
dať sa s časom opreteky.
LETO
Zlatisté lúče slnka,
nech padnú na úrodný kraj.
Nebotyčné vrchy, lesy, lúky,
svojou krásou prekvitajú.
JESEŇ
Je čas zberať plody prírody.
Zobrať požehnanú úrodu,
čo si Bože nám doprial,
pre zachovanie života.
ZIMA
Uložme sa k spánku a oddychu.
Zberajme nové sily,
bo zakrátko ohlási sa
jarné prebudenie k životu.

Milí čitatelia,

v mládencovi na fotografii z minulého
čísla ste hravo spoznali prof. J. V. Trebišovského.
Spomedzi autorov správnych tipov
sme vyžrebovali Moniku Mičudovú zo
Záhoráckej ul. v Malackách, ktorá získava balík zákuskov z cukrárne Dobrotka.
Uhádnite, kto je na dnešnej fotografii.
Pomôcka: poznávacie znamenie – nebeské oči.
Svoje tipy spolu s nalepeným kupónom
nám posielajte do 5. októbra.
Víťaz si osladí život dobrotami z Dobrotky.
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 Ešte sa povozím na kolobežke a keď vyrastiem, pozriem sa vám na zúbky!
Uhádnite, kto je na fotografii?
Uhádnite, kto je na fotografii!

KONŠTANTÍN ČULEN, Pernek

Svoje odpovede spolu s nalepeným
kupónom posielajte do 5. októbra 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, kto bol vyobrazený na príležitostnej pečiatke, vydanej pri príležitosti 785. výročia prvej
písomnej zmienky o Malackách. Vaša
odpoveď bola správna, ak ste uviedli:
Macek. Šťastena sa tentoraz naklonila
k Irene Hefkovej zo Záhoráckej ul.
v Malackách – vyhráva vkladnú knižku
so základným vkladom 1000 korún!
Prosíme výherkyňu, aby sa o svoju výhru prihlásila v redakcii.

Výrobná spoločnosť RICHARD FRITZ, spol. s r. o.,
so sídlom v Malackách
hľadá:
HLAVNÉHO ÚČTOVNÍKA – požiadavky: prax na podobnej pozícii 3 roky, VŠ, nemecký jazyk, znalosť účtovných, daňových predpisov, spracovanie ročnej závierky.
LOGISTIKA – pracovník s ÚSO a s praxou v logistike, nemecký jazyk,
ovládanie PC, vodičský preukaz skupiny „B”.
SPRÁVCU INFORMAČNÉHO SYSTÉMU – prax v podobnej funkcii,
ovládanie Lotus Notes, Oracle, Linux, hardware, Windows 2000, nemecký jazyk.
NÁKUPCU MATERIÁLU – nemecký jazyk, ovládanie PC, vodičský
preukaz skupiny „B”.
SKLADNÍKA – prax v uvedenej profesii, USO, ovládanie PC, vodičský
preukaz skupiny „B”.
RECEPČNÚ (+ telef. ústredňa) – základná schopnosť komunikácie
v nemčine a angličtine, príjemný vzhľad a vystupovanie.
MAJSTRA VÝROBY – ÚSO, prax v oblasti vstrekovania plastov, s prácou
s ľuďmi.
MZDOVÉHO ÚČTOVNÍKA – ÚSO, VŠ, prax aspoň 3 roky ako samostatný mzdový účtovník, nemčina vítaná.
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Pracovný životopis s uvedením adresy a telefonického kontaktu zasielajte na
adresu: RICHARD FRITZ, spol. s r. o., Továrenská 15, 901 14 Malacky.
MH 01/F41

Nový čas je u nás
najčítanejším denníkom. Nie je to skrytá
reklama, je to fakt.
O to potešiteľnejšie
je, ak sa dostane niekto na titulnú
stranu tak ako Mirka Partlová.
Najmladšia Ofélia na svete
je z Malaciek
Píše nielen o nej. Čerstvá prváčka
bratislavského konzervatória bola
len druhý deň študentkou tejto strednej školy, keď získala angažmán na
hlavnú ženskú postavu v muzikáli
Hamlet. Vtedy sa 15-ročná Miroslava
stala asi najmladšou Oféliou na svete a po sestrách Zuzane a Soni Norisových v poradí už treťou rodáčkou
z najznámejšieho „záhoráckeho“
mestečka Malaciek, ktorá úspešne
dobýva svet muzikálu. Príklady priťahujú.
–mj–

KUPÓN
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PÍSALI SME...

Vynikajúce zákusky a torty na
každú príležitosť. Do 30. októbra 2001 poskytujeme zľavu 20 % pri nákupe našich výrobkov nad 200
Sk. Ak nakúpite
za viac ako 500
Sk, dostanete
od nás hrnček
s logom

Tento rok je 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. Medzi tohtoročné výročia patrí
aj výročie úmrtia maliara, rodáka z neďalekého Kostolišťa Martina Benku, ktorý zomrel v Malackách. V tomto roku
uplynulo: a – 50 rokov; b – 25 rokov; c –
30 rokov od jeho smrti?

Box sa dostáva na stránky Malackého
hlasu pravidelne. Nie inak tomu bolo
i v roku 1995. Vtedy však Anton Pašteka
priniesol článok Boxeri bilancovali, kde zhrnul úspechy, ale i problémy malackého
boxu za uplynulé obdobie.
Na turnajoch jednotlivcov si malackí mladí boxeri odniesli ocenenia od roku
1993 za 10 prvých, 16 druhých a 3 tretie miesta. Najúspešnejším borcom bol Jozef Filo s 2 prvými, 1 druhým a 1 tretím miestom. Dobré meno Malackám získali
i Rasťo Mikulášek, Erik Zedníček, Stano Guth, Andrej Martinkových, Ján Achberger, Rasťo Klíma, Vladko Nečas, Milan Červenka, Michal Martinkových, Juraj Kováč, Samko Kováč, Braňo Štefek, Jozef Žiška, Ján Rybička a Dušan Pafko.
V závere odzneli slová: myslím si, že priaznivci boxu na Záhorí by si prišli na svoje. Myšlienka padla, uvidíme, aká bude realizácia. Treba len borcom i funkcionárom zaželať, aby aj ich budúce bilancovanie úspechov bolo najmenej také ako
teraz, keď nie ešte lepšie.
Či sa niečo zmenilo, je už na posúdenie samotných boxerov.
–mj–
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Súťažte o vkladnú
knižku z PKB

Malacký jubilejný rok/PKB

KTO JE NA FOTOGRAFII?

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI

PÍŠU O NÁS

V prvý prázdninový víkend ste na svojej turistickej prechádzke mali možnosť
na mnohých vrchoch a kopcoch na Slovensku zazrieť otáčajúce sa antény, stany a zachytiť akési čudné zvuky, ktoré z nich vychádzali. Možno vám
napadlo, čo za bláznov prišlo niekde na kopec pozerať televíziu, alebo hľadať
cudzie civilizácie, alebo kto vie, čo ešte... Nevedeli ste však, že sa práve konali
najväčšie rádioamatérske preteky

III. subregionál,
inak povedané – POĽNÝ DEŇ

Náš nový rádioklub detí a mládeže –
OM3RMY, fungujúci ako záujmový
útvar pri Centre voľného času v Malackách, si túto súťaž nemohol nechať ujsť,
a tak sme v zložení päť členov + pes
v piatok vyrazili na cestu. Naším cieľom
bol kopec Vysoká 754 m nm. Po namáhavom výstupe na kopec, ktorý trval
spolu osem hodín, keď sme museli povynášať hore tri stany, vysielacie zariadenia, notebook, antény, 9 m stožiar a 50
kg vážiaci akumulátor, sme unavení za
silného vetra rýchlo postavili stany a zaľahli do spacákov. Na druhý deň sme
v stále neprestávajúcom nárazovom

vetre dokončili stavbu posledného „vysielacieho” stanu a antény a tešili sa na
začiatok pretekov. Potom sme už len vysielali a vysielali a nadväzovali spojenia
s inými rádioamatérmi. Po 24 hodinách
neprerušenej práce sa preteky skončili
a my sme mohli sumarizovať: 301 platných spojení celkom so 14 krajinami,
najďalej do Francúzska – 1452 km, spolu naše vlny preleteli takmer 64 000 km.
Potom nám už zostávalo len baliť, za
búrky všetko dolu poodnášať a spomínať na krásne zážitky z prvých veľkých
pretekov, ktorých sme sa ako nový rádioklub zúčastnili.

Na záver ďakujeme nášmu jedinému
sponzorovi – firme AKUŠAT za zapožičanie 150 Ah akumulátora, ktorý nás
spoľahlivo celý čas zásoboval elektrickou energiou.
Dovoľujeme si upozorniť, že náš
rádioklub má dvere novým záujemcom z radov detí a mládeže otvorené,
stačí zájsť do CVČ v Malackách, na
Brehu 4 a prihlásiť sa do rádioamatérskeho krúžku.
Mgr. ROMAN CHVÍLA

Predajňa JEDNOTA v obchodnom
dome Stred v Malackách oznamuje
zmenu otváracích hodín:
Pondelok–Piatok
Sobota
Nedeľa

6.00–19.30 h
6.00–12.00 h
7.00–11.00 h
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VODOROVNE – A národný podnik;
pomocná informácia; však po záhorácky; prvá časť tajničky B Eugen-OtíliaDanica; spievaj koledy - obrátene; časť
postele; dusík C zvuk vydávaný človekom; starobylé mesto; angl. výraz pre
milý; vlastní D Ostravsko-karvinský revír; textová skratka; druhá časť tajničky; rímskych 1050; nečistota E ruský

súhlas; trávnatá púšť; nešťastník; ženské
meno F spojka; prístroj; nezisťuje hmotnosť; čiastočný invalidný dôchodca G
tretia časť tajničky; atletický výkon; hudobná značka; tu máš!
ZVISLE – 1 havária; chem. značka síry 2 druh tanca; milánsky futbalový
klub 3 polomer; podarúnok; časť slova

SPEKTRUM; 4 tiež; diabol 5 listnatý
strom; písacia potreba 6 spojka; nemecký člen; meno poslanca Csákyho 7
slovenský spevák s krstným menom Andrej; chem. zn. telúru 8 neumývala –
obrátene; predložka s genitívom 9 opakovanie javov 10 rímskych 500; časť
Macedónska s etnickými Albáncami 11
rozum; neochotne 12 na vyššej úrovni;
Ak nám do 5. októbra spolu s nalepeným kupónom pošlete správne vylúštenie tajničky krížovky, zaradíme vás do
žrebovania o voľný
nákup v hodnote
300 Sk v potravinárskych predajniach
JEDNOTA.

český herec – princ v Pyšnej princeznej; dusík 13 latinský výraz súhlasu;
opytovacie zámeno 14 vyhrávali; latinská spojka 15 alpský bôžik; znehodnocuj vzhľad papiera; začiatok abecedy 16 stred slova LACO; patriaci mame
17 rímskych 5; duševný stav.
Na pomoc: 15 Lar
Pripravil: JUDr. M. Polakovič

Ž R E B OVA N I E

Mesiac september a začiatok októbra už tradične patrí vinobraniu. Nie je
tomu inak ani na Záhorí. Oproti ostatným vinárskym lokalitám, ako je Modra,
Pezinok a pod., sa Záhorie vyznačuje
tým, že víno na Záhorí vyrobené získalo postupom času rôzne prívlastky.
Z rozhovoru so starším občanom
z Gajár som sa dozvedel o troch druhoch vína, ktoré sa kedysi na Záhorí veselo popíjalo. V prvej časti tajničky je
názov vína, ktoré, keď vypijete, tak vám
nepomôže ani desať lekárov a odnesie
to hlavne hlava. Druhá časť tajničky
skrýva názov mladého vína – burčiaku,
ktoré sa dorába na Záhorí a po jeho
konzumácii sa treba zdržovať v blízkosti sociálneho zariadenia. V tretej časti
tajničky je ukrytý názov záhoráckeho
vína, ktoré povzbudzuje horolezecké
schopnosti.
Ak by ste sa v tomto tradičnom období s nimi stretli, pite s mierou, pretože inak...

Spomedzi čitateľov, ktorí nám
poslali správne vylúštenie tajničky – profesor Ladislav Sára, sme
vyžrebovali Jozefa Demetera
z Hurbanovej ul. v Malackách,
ktorý získava zámok na volant
a päťnásobné umytie automobilu
v autosalóne HÍLEK a spol., a. s..
Prosíme výhercu, aby sa ohlásil
v redakcii.

MALACKÝ
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Majstrovstvá Slovenska v motorovom závesnom lietaní
V dňoch 26.–29. júla 2001 sa konali
M SR v motorovom závesnom lietaní
na letisku Boľkovce v tesnej blízkosti
mesta Lučenec.
Štvrtok bol vyhradený na prílety a príchody účastníkov, ubytovanie, prípravu
lietadiel a pilotov. Piatok 27.7. bol už prvý súťažný deň. Sobota bola vyhradená
na ukončenie súťaže a vyhodnotenie.
Nasledujúci deň slúžil ako rezervný deň
v prípade nepriazne počasia.
Vo štvrtok sa účastníci M SR stretli
na letisku Boľkovce. Niektorí prišli v karavanoch, ostatní využili ubytovanie
v areáli letiska. Po zvítaní sa so známymi a predstavení sa s neznámymi si začali rozbaľovať lietajúce aparáty. V pod-

večer mnohí využili možnosť polietať si
a oboznámiť sa s okolím. Večer sa v klubovni konal breefing na nasledujúci
deň.
Piatok: Štart bol určený na 6:00 h.
Vypísaná bola rýchlostná disciplína.
Trojuholníkovú trať bolo treba preletieť
čo najvyššou rýchlosťou. Trať merala
približne 13 km. Počasie ráno však zmarilo úsilie usporiadateľov. Chuchvalce
hmly sa prevaľovali nad letiskom a nepomáhalo ani to, že sa ich Bohumil Kamencay pokúšal s FITI-nou rozohnať.
Štartovať sa začalo až o 7:15 h. Postupne sa na trati vystriedali všetky posádky.
Veľkú smolu v tejto disciplíne mal František Bača, ktorý hájil farby Malaciek,

lebo technická porucha ho pripravila
o body a celkové popredné umiestnenie. V tento deň sa letela aj disciplína na
presnosť pristátia. Individuálne vo výškach medzi 200 až 300m súťažiaci vypínali motor svojich strojov a po 180°
zákrute pristávali do vymedzeného
priestoru na asfaltovej pristávacej dráhe. Každý mal tri súťažné pristátia. Večer bol určený lietaniu po okolí.
Sobota: Štart o 6:30 h. Navigačná
disciplína na trati dlhej cca 61 km s tromi otočnými bodmi a jednou tajnou
bránkou. Každý súťažiaci si mal vyrátať
čas letu, za ktorý preletí trať. Tento čas
nahlásil pri štarte a každých začatých
10 sekúnd plus alebo mínus. Po odlieta-

ní tejto disciplíny sa prešlo na hod loptičkou do vymedzeného štvorca. Každý
mal tri súťažné pokusy. Poobede bolo
vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie
cien. Ceny odovzdávali Marián Turan –
prezident LAA, a Ladislav Horváth – organizátor súťaže. Potom sa išlo na voľné lietanie a neskôr na GULÁŠPÁRTY.
A aké je poradie víťazov na majstrovstvách Slovenska v motorovom
závesnom lietaní na rok 2001?
1. Bohumil Kamencay z Topoľčian
2. Ladislav Mandák z Rajca
3. Jozef Sajan z Malaciek

5. Milan Halaj z Malaciek
9. František Bača z Malaciek
Záverom treba skonštatovať, že súťaž bola veľmi dobre pripravená a zorganizovaná. Treba pochváliť aj šéfkuchára, ktorý pripravoval výborné jedlá
pre hladné žalúdky súťažiacich. Tak do
skorého videnia na ďalších zletoch a súťažiach.
Za ROGALLO TEAM MALACKY
MILAN HALAJ a JOZEF SAJAN

Viac informácií nájdete na
http://www.jozinko.szm.sk

Čo nového v stolnom tenise?
Malackí stolní
tenisti vstúpili
do novej sezóny.
Počas leta prišlo
určite k zmenám, a tak som
požiadal o niekoľko odpovedí
na otázky prezidenta
klubu
MAREKA Malacky Mgr. Vladimíra Gubu.

Družstvo mužov získalo po druhýkrát majstrovský titul SR. Zľava:
Truksa, Marek, Illáš, Grežo, Hašek.

Čo je nové v malackom stolnom tenise?
Najnovšie je asi to, že STK Stavmat
Malacky zanikol a náš klub prevzal jednotlivých hráčov i družstvá z tohto klubu, čo nám dosť skomplikovalo plánovanú činnosť. Na novú sezónu sa hráči pripravovali už od 4. júla doma, kde sa
uskutočnili i rôzne sústredenia. Naši
hráči robili sparingpartnerov aj juniorom,
ktorí úspešne hrali na ME v Taliansku,
kde získali striebornú medailu.
Kde a koho uvidia malackí priaznivci v novom ročníku?
Náš klub sa v poslednej dobe zameriava na mládež a aj A družstvo mužov
sme posilnili reprezentačnými juniormi.
A to Valentínom Baženovom, ktorý
prišiel do nášho družstva z Mostexu
Rača, i Martinom Palčekom, ktorý prišiel
z Trenčianskej Teplej. Sú to perspektívni

Valentín Baženov – nová posila pre Malacky – člen juniorského družstva, ktoré vybojovalo na ME 2. miesto.

mladí hráči, ktorí dostanú príležitosť
i v Superlige. V prvej lige mužov máme
pomerne silné družstvo. Hrajú v ňom

mladí hráči: Hašek, Bednár, Peko a ďalší.
Ženy budú hrať prvú ligu, škoda, že sa
nemohla zachovať najvyššia súťaž, v ktorej pôsobil Stavmat. Hrať budú Režná,
Rajtoková, Kurová, Bednárová a ďalšie.
Malačania postúpili z predkola pohára ETTU do I. kola. Aké predsavzatia má klub na ďalšie účinkovanie
v tejto súťaži?
Chceli by sme sa dostať čo najďalej.
Už v predkole sme porazili ruské družstvo Nefťanik Orenburg 3:0. Teraz nás
čaká súper zo Španielska, s ktorým budeme hrať doma, je to Priego Cordoba.
Zápas sa uskutoční v našej herni 29. septembra o 18:30 h.
Blíži sa i Superliga, najvyššia športová súťaž v našom meste, kto bude
reprezentovať Malacky?
Bude to Jaromír Truksa, Patrik Marek,
Martin Grežo, Valentín Baženov a Martin
Palček. Súťaž sa hrá novým systémom,
v dvoch skupinách. My sme v skupine B,
kde hrajú Mokré Lazce (ČR), Kecskemethy (Maďarsko), Frýdek-Místek (ČR),
Sporiteľňa Bratislava a Linz (Rakúsko).
Ako vyzerala príprava?
Boli sme na viacerých turnajoch.
V Havířove družstvo v zložení Truksa–
Grežo skončilo na treťom mieste, v Prahe získal Truksa pekné tretie miesto.
V Ružomberku vo finále jednotlivcov
Truksa porazil Šeredu 3:1 a družstvo
v zložení Grežo, Palček obsadilo druhé
miesto. Ešte bude nasledovať turnaj
v Trenčianskej Teplej a v rakúskom Linzi.
–ap–, foto: archív

1. FSC Nafta Gas sa posilnil

Klub sálového futbalu 1. FSC Nafta
Gas Malacky je jediným zástupcom Záhoria v 1. Slovenskej lige sálového futbalu. V minulom ročníku sa sálovkárom
z Malaciek, ako nováčikom súťaže, podarilo zabezpečiť si účasť medzi najlepšími slovenskými mužstvami aj pre ročník 2001. Minuloročné výsledky ani
umiestnenie na 11. mieste neuspokojilo
vedenie klubu, a preto sa rozhodlo zásadne zmeniť prístup k účinkovaniu
mužstva v najvyššej súťaži.
Ako prioritu pre úspešné pôsobenie
zvolili vytvorenie všestraných podmienok pre prípravu mužstva. Kompletné
vystrojenie mužstva bolo uskutočnené
pred začiatkom I. časti súťaže a k dispozícii začali byť priestory a. s. Nafta
Gbely pre sústredenie, rehabilitáciu
a všestrannú prípravu mužstva. V prvej
fáze prípravy na nový ročník, ako aj
v prvých majstrovských zápasoch pomohol mužstvu tréner Peter Poláček.
Po prvej časti tohtoročného ročníka
je mužstvo na 9. mieste v tabuľke. Toto
umiestnenie taktiež nezodpovedá predstavám vedenia klubu ani podmienkam,
ktoré sú zo strany a. s. Nafta Gas vytvárané. Bolo nevyhnutné letnú prestávku

využiť na vybudovanie nového perspektívneho kádra a zabezpečiť odborný
tréningový proces.
Dnes pri začatí odvetnej časti môžeme konštatovať, že obidva zámery sa
podarilo splniť. Veľkým úspechom klu-

bu bola dohoda s asistentom reprezentačného trénera Jánom Janíkom o trénerskej spolupráci. Po vyčerpaní možností posilniť mužstvo schopnými hráčmi z Malaciek sme nadviazali spoluprácu s klubom Moby-Dick Senica. Do-

Budú pokračovať
v úspechoch?
Táto otázka mi napadla, keď som sa
dozvedel o úspechu malackých dorastencov v SLOVENSKOM POHÁRI
VO FUTBALE. Rozhodol som sa položiť zopár otázok vtedajším i dnešným
trénerom tohto úspešného mládežníckeho celku ŠK Malacky Igorovi Švecovi a Jozefovi Strezenickému.
Ako sa zrodilo víťazstvo vo finále Pohára bratislavského futbalového zväzu
v kategórii staršieho dorastu?
Priebeh tohto zápasu potvrdzoval vyššie umiestnenie nášho súpera Trnávky,
súperovi hráči pôsobili zohratejším dojmom, boli i fyzicky zdatnejší. Tomu nasvedčoval i začiatok stretnutia a po polčase bol stav stretnutia pre nás veľmi zlý,
hodli sme sa na prestupe štyroch hráčov
vrátane bývalého reprezentanta Pavla
Šimeka. Títo začali s mužstvom trénovať
a prípravné zápasy ukázali, že jednoznačne pozdvihnú kvalitu mužstva.
Prvým vážnejším meraním síl bola
účasť na turnaji Memoriálu M. Kašičku,
ktorý sa uskutočnil 1. septembra a mužstvo Nafta Gas neprehralo ani jeden
zápas a v konkurencii 6 prvoligových
mužstiev obsadilo veľmi pekné 3. miesto. Prístup mužstva, ako aj výkony sú
prísľubom, že vytvorené podmienky
sa odrazia aj v postavení v ligovej tabuľke.
Ďalšou prioritou v nastávajúcej časti
sezóny je úspešné účinkovanie v Slovenskom pohári, kde sa mužstvo prebojovalo medzi najlepších 8 mužstiev
a v ceste do semifinále im stojí Považská
Bystrica. Prvý zápas sa hral na domácej
pôde 15. 9.
Do druhej časti ligovej súťaže vstupujú sálovkári 1. FSC Nafta Gas Malacky s optimizmom. Chcú, aby sa výborné
podmienky a celková atmosféra v klube
odrazili v zlepšenom postavení v konečnej tabuľke a v dobrom účinkovaní
v Slovenskom pohári.

Horný rad zľava: Kovár, Mihál, Kamenistý, Filip - vedúci muž., Ing. Ivan Slezák - prezident klubu, Ján Janík - tréner, Janeček - vedúci muž., Šimek, Medviď, Gabriel.
Dolný rad zľava: Kuklovský, Spišák, Držka, Kadlic, Demo, Konečný, Komorný, Hyža.

Ing. IVAN SLEZÁK,
prezident klubu
foto: archív

prehrávali sme 1:4. Pohovor v šatni cez
prestávku spôsobil, že chlapci začali hrať
sebavedomejšie, prišlo k zmenám v hre,
hlavne v útoku. I keď sme dostali gól a súper viedol 5:1, následne premenil jedenástku a začal zvrat vo vývoji stretnutia.
A zrazu bol stav 5:6 pre súpera a v posledných minútach hráč Sloboda bombou zo vzdialenosti 25–30 metrov vyrovnal výsledok na veľmi zaujímavých 6:6.
Nadšenie nebralo konca. Čakali sme predĺženie, no rozhodcovia mi povedali, že
hneď budú rozhodovať jedenástky. Zlomení hráči súpera nemali síl rozhodnúť
tento súboj pre seba, a tak na jedenástky sme vyhrali 4:2, víťazstvo bolo naše.
Kto vtedy obliekal dres tohto družstva?
Pod naším vedením to boli M. Filípek,
M. Valko, M. Siekel, M. Johanes, P. Kašuba, P. Halko, P. Müller, L. Gelinger, M. Režný, P. Sedláček, R. Žáček, M. Chrupka,
M. Hoffmann, P. Liška, S. Sofka, M. Preis,
P. Markovič, V. Strezenický, M. Sloboda, L.
Priesol a D. Hájek.
S akými predsavzatiami vstupujete
do tohto ročníka majstrovských súťaží?
Minulú sezónu sme si za cieľ vytýčili
záchranu v súťaži, pretože išlo o mladý
kolektív, kde ešte väčšina hráčov mohla
hrať za mladší dorast, čo sa nám aj podarilo. Teraz konečne budú hrať dva roky so
svojimi rovesníkmi. Preto by sme chceli
v tomto ročníku obsadiť na záver miesto
v prvej polovici tabuľky a na budúci rok
zaútočiť na postup do druhej dorasteneckej ligy.
Koľko mladých futbalistov oblieka
dres ŠK Malacky?
Momentálne máme v ŠK dve dorastenecké, dve žiacke družstvá, prípravku
a venujeme sa i ďalším záujemcom o futbal, spolu je to asi 80 mladých futbalistov.
Od 1. septembra budeme spolupracovať
so ZŠ na Záhoráckej ulici, kde bude športová trieda so zameraním na futbal. Veľmi nám v našej práci pomáhajú i rodičia
mladých futbalistov. U mladšieho dorastu pracujú tréneri Jozef Nemčovič a Róbert Ivanyšev, u starších žiakov František
Víger, u mladších žiakov Bujna a pri prípravke Žužič.
–ap–

Mesačník občanov Malaciek Vydáva Mesto Malacky Vedúca redaktorka Mgr. I. Potočňáková Jazyková úprava Mgr. E. Žilavá Redakčná uzávierka vždy 5. deň v mesiaci Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame Registrácia na OÚ v Malackách pod číslom Ma–3/99
Grafická a polygrafická úprava: INAK Bratislava Tlač: BB print, Bratislava Adresa redakcie: Malacký hlas, Mestský úrad v Malackách, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky, tel./fax: 034/772 66 09, 772 22 40, e-mail: malackyhlas@malacky.sk, www.malackyhlas.sk
●

●

●

10

●

●

●

●

●

●

MALACKÝ HLAS

9/2001

