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ÚVODNÍK

Čo sa nedá kúpiť

Ktosi raz povedal, že jediný spôsob,
akým si možno kúpiť lásku, je zaobstarať si psa. Skúsenosti vekmi overené
dokazujú existenciu aj ďalších veličín
okrem lásky, ktoré si nemožno kúpiť.
Zdravie, počasie, rozum, dôveru. A kúpiť si nemožno ani Malacký hlas.
Dôvera je krehký výsledok vybudovaného vzťahu. Úprimne nás teší, že
naše noviny majú vašu dôveru. Svedčia o tom vaše listy, telefonáty, e-maily
i osobné návštevy redakcie. Neobraciate sa na nás len s chválospevmi. Prichádzate aj s kritikou, radami, návrhmi. Hľadáte pomoc pri riešení osobných problémov. Často otvárate svoje
vnútro, a to dokáže urobiť človek jedine vtedy, ak dôveruje. Vďaka za každý
prejav dôvery.
Dôvera sa kúpiť nedá. Za koruny,
doláre ani euro. Čoraz ostrejšie pociťujeme, že v tomto roku budú v našej
malej krajine voľby. Parlamentné i komunálne. Alebo ak chcete–veľké a malé. Do závratných rozmerov prepuká
politické harašenie. Veľké i malé. Noviny, ktoré práve držíte v rukách, patria
rovnakým dielom všetkým obyvateľom
nášho mesta. Tým v sukniach i nohaviciach, nízkym aj ramenatým, s bradou
i bez okuliarov, tmavým i blondiakom,
pravým i sociálne cítiacim. Žijeme na
príliš malom priestore. Vybíjať si energiu v politickom ringu je zbytočný prepych. Mohla by nám chýbať pri opravách ciest, budovaní detských centier
a ďalších oveľa užitočnejších aktivitách.
Pokojne by sme teraz mohli palcovými titulkami na prvej strane novín po
pravde uviesť, ktorý politický subjekt
a akým spôsobom sa vehementne
snažil dostať na prvé stránky Malackého hlasu. Niekto by to mohol nazvať
diktát. Určite by sa razom vypredal
celý náklad novín. Na takejto „pikoške”
by si bezpochyby s radosťou a chuťou
zgustli aj celoslovenské médiá. V tomto prvom prípade to však ešte neurobíme. Malacký hlas totiž nechce rozdeľovať. Tých, ktorí polarizujú spoločnosť,
je už aj tak dosť. Malacký hlas chce
spájať. Tu vidíme jedinú správnu cestu
– v spojení síl a spoločnom ťažení za
prosperitou nášho mesta. Prvý predpoklad na to už máme – vašu dôveru.
A práve preto si nenecháme diktovať,
aké vety použiť, akú fotografiu uverejniť, aké osoby preferovať. Jediný spôsob, ako si kúpiť Malacký hlas, je vyloviť z vrecka päťkorunáčku a zastaviť sa
pri novinovom stánku.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ
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text: –ipo–, foto: –otano–

Povesť a historické záznamy z františkánskej kroniky hovoria, že srdce
Pavla Pálfiho, uložené pod Loretánskou kaplnkou malackého kláštora, krvácalo vždy, keď sa blížila vojna. „Verím, že dnes večer nezakrváca.
Dnes večer bude Pálfiho srdce plesať,”
vyslovil presvedčenie Jozef Ondrejka.
Primátor mesta v sobotu 2. februára v Spoločenskom dome ZCK odovzdal ocenenie Pálfiho srdce z dielne keramikárky Libuše Čtverákovej
osobnostiam, ktoré v minulom roku významným spôsobom šírili dobré meno mesta Malacky.

Komu tlčie v dlani
Pálfiho srdce?
Laureáti ocenenia Pálfiho srdce

Eliška Brajerová (15 r.), žiačka 9. C
Základnej školy Záhorácka 95 v Malackách, členka Judo-club TJ Strojár Malacky, štvornásobná majsterka Slovenska v džude (1997, 1998, 2000, 2001),
úspešná plavkyňa.

MUDr.
J. Kovalčík:

Ocenenie za 1. miesto na majstrovstvách Slovenska dorastencov v Prešove
(máj 2001) a 3. miesto na majstrovstvách Slovenska juniorov v Trnave (október 2001).
Ing. Jozef Novota (30 r.), učiteľ, tréner volejbalu na Základnej škole Záho-
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Ing. Milan Schvarzbacher (31 r.),
kynológ-záchranár, viacnásobný majster Slovenska i sveta, účastník záchranárskych akcií po zemetrasení v Turecku (1999).
Ocenenie za zisk titulu majster Slovenska 2001 a majster sveta 2001 vo
vyhľadávaní so psom v lesnom poraste.

Strieborná schránka v tvare srdca je miestom, kde spočíva Pálfiho srdce. Našťastie satanisti pri svojej „návšteve” krýpt kláštorného podzemia v nedávnych rokoch netušili, na čo narazili a srdce nechali na
pokoji. O tom, že legenda o Pálfiho srdci znovu
ožila, čítajte pod titulkom Komu tlčie v dlani
Pálfiho srdce?

rácka 95.
Ocenenie za 1.
miesto jeho
zverencov na majstrovskách SR žiakov
2001 (asociácia športu na
školách), 5. miesto na M SR žiakov a kadetov 2001 (Slovenská federácia volejbalu) a momentálne 2. miesto v 1. lige juniorov.
Jaromír Truksa (30 r.), profesionálny
športovec, reprezentant SR v stolnom
tenise, juniorský majster ČSSR (1989),
od sezóny 1992–1993 člen klubu Mareka Malacky. Jeho hlavným cieľom je
účasť na OH 2004 v Aténach.
Ocenenie za zisk titulu majster Slovenska 2001 v kategórii družstiev
a zmiešanej štvorhre, účasť na MS
2001 v Japonsku a turnaji série Pro Tour
v USA.

Marián Jung (28 r.), desaťnásobný
majster Slovenska vo vodnom motorizme, vicemajster Európy 1997 a 98, vicemajster sveta 1996, majster sveta 1998,
príslušník slávnej rodiny vodných motoristov a modelárov Jungovcov.
Ocenenie za zisk titulu majster Európy 2001 a 3. miesto na majstrovstvách
sveta 2001.
MVDr. Pavol Hallon (77 r.), autor
8 samostatných publikácií, za 12 rokov
napísal 1200 strán mestskej kroniky,
v 36 periodikách uverejnil 548 článkov,
držiteľ striebornej plakety za publikáciu
Poštovníctvo na Záhorí zo Svetovej filatelistickej výstavy v Prahe 1988, reprezentant Slovenska na svetových filatelistických výstavách (Praha 1988, Miláno 1998, Madrid 2000 a Brusel 2001).
Ocenenie za vydanie publikácie Dejiny františkánskeho chrámu Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Malackách, Skalica 2001.
Doc. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
(63 r.), lekár, v rokoch 1991–1994 riaditeľ Výskumného ústavu gerontológie
v Malackách, predseda Slovenskej gePokračovanie na 3. strane

„Čas je naším tvrdým protihráčom”

O niekoľko dní tomu bude rok, čo
v Malackách začala pôsobiť Stanica záchrannej služby Záchrannej
dopravnej zdravotníckej služby
Bratislava. Pri príležitosti jej prvých narodenín a zároveň desiateho výročia založenia ZDZS sme
sa porozprávali s jej riaditeľom
MUDr. Jánom Kovalčíkom, MPH.

svetľuje J. Kovalčík. „Od roku 1986 mi
táto práca začala prirastať k srdcu. V roku 1991 som sa musel rozhodnúť medzi
pozíciou primára ARO a primára Stanice záchrannej služby, ktorá vtedy vznikala v Petržalke. Vybral som si druhú
možnosť. Po vzniku subjektu ZDZS
som bol v roku 1993 menovaný jeho
riaditeľom. V tejto funkcii pôsobím doteraz.”

Po pôsobení na Dérerovej nemocnici na bratislavských Kramároch, Štátnom ústave národného zdravia v Bratislave a vo funkcii primára anestéziologicko-resuscitačného oddelenia nemocnice v Ružinove začal MUDr. J. Kovalčík MPH pôsobiť v oblasti neodkladnej prednemocničnej starostlivosti. Čo
ho lákalo na tejto disciplíne? „Lekárov
v tejto vednej disciplíne bolo vždy málo, občas musel pohotovostné služby na
Stanici záchrannej služby Rýchlej zdravotníckej pomoci ťahať aj primár,” vy-

Prvé tohtoročné
zasadnutie MsZ

Poslanci mestského zastupiteľstva
začali v novom roku svoje rokovania mimoriadnym zasadnutím MsZ, ktoré sa
uskutočnilo 17. januára. Jediným bodom
rokovania bola informácia o aktuálnom
stave riešenia problému nájomníkov
z Partizánskej ulice č. 27 a návrh ďalšieho postupu. So všetkými nájomcami
bola podpísaná dohoda o ukončení nájomnej zmluvy k 31. decembru 2001
s následným riešením ich bytovej situácie viacerými možnosťami. Jednako vyplatením finančného príspevku s tým,
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že ďalšie riešenia bytovej situácie si zabezpečia samotní nájomníci. Tak to bolo u šiestich nájomcov. U troch nájomcov bude mesto situáciu riešiť náhradným ubytovaním, u dvoch nájomným
bytom v inej lokalite a v dvoch prípadoch zakúpením vhodnej nehnuteľnosti. Možno, že práve týmto rôznorodým
riešením sa podarí zastupiteľstvu vyriešiť tento dlhotrvajúci problém.
Mestská rada sa v januári po prvý raz
v tomto roku stretla na riadnom zasadPokračovanie na 2. strane

„Od štátu sme v januári dostali facku v podobe cenového výmeru,” hovorí MUDr.
Ján Kovalčík, MPH, riaditeľ ZDZS.
foto: –ipo–

Záchranná dopravná zdravotnícka
služba pôvodne pôsobila len na území
hlavného mesta. Po zmene územného
a správneho usporiadania Slovenska nemal bývalý okres Bratislava – vidiek vyriešenú neodkladnú prednemocničnú
starostlivosť. Zostali bez nej okresy Malacky, Pezinok i Senec. Neboli tu zabezpečené výjazdové stanice záchrannej služby. Aj v týchto lokalitách však

ľudia nevyhnutne potrebujú rýchlu pomoc. Po Senci a Modre otvorili v marci
minulého roku Stanicu záchrannej služby aj v Malackách. Pôsobnosť ZDZS
dnes pokrýva územie celého Bratislavského kraja. Jej pracovníci vykonávajú
prácu v teréne, ešte pred umiestnením
pacienta do nemocničnej starostlivosti. Čas tu často býva tvrdým a neúprosným sparingpartnerom.
„Lekár sa vždy dostane skôr k postihnutému ako postihnutý k lekárovi. Na
základe tejto myšlienky rozvíjame neodkladnú prednemocničnú starostlivosť,” zamýšľa sa Ján Kovalčík. Zároveň
dodáva, že bolo nevyhnutné takéto
myšlienky dostať aj do zákonov, do
liečebného poriadku, dať na vedomie
zdravotným poisťovniam. Odbor urgentná medicína v našich podmienkach
neexistoval. Uznaný bol až v roku 1998.
Proces ustanovenia Stanice záchrannej služby v Malackách sa začal po oficiálnej požiadavke riaditeľa nemocnice.
Nasledovali rokovania s poisťovňami,
nemocnicou, mestom. „Mesto Malacky nám vyšlo v ústrety – umožnilo nám
vybudovať služobné priestory v objekte
bývalých jaslí na Rázusovej ulici.”
MUDr. Ján Kovalčík hovorí o úprave
vnútorných priestorov i okolia stanice.
Po rekonštrukcii, ktorá trvala tri mesiace, spĺňa stanica technické požiadavky
na výkon tak náročných úloh a zároveň
ponúka príjemné domáce prostredie
personálu.
V čom sa služba Záchrannej dopravnej zdravotníckej služby v Malackách
líši od iných miest? Skúsený lekár –
záchranár sa zamýšľa: „Malacký okres
má menší počet obyvateľov na km2 ako
Bratislava, avšak oveľa väčšiu rozlohu.
Sú tu teda iné vzdialenosti dojazdu,
určité špecializované výkony (vážne
úrazy hlavy, chrbtice, popáleniny) sa ne-

dajú uskutočňovať na území okresu Malacky, pacienta musíme previezť na špecializované pracoviská do Bratislavy.
V rámci jedného zásahu teda najazdíme väčší počet kilometrov, a tým aj zásah trvá dlhšie. V Bratislave napríklad
priemerne jeden zásah od výjazdu do
skončenia akcie trvá 43 minút, na území Malackého okresu viac ako hodinu.
K postihnutému sa snažíme dostať do
15 minút od zavolania. Špecifikom Malackého okresu je aj diaľnica medzinárodného významu, ktorá sa tiahne
krížom cez okres, zásobníky plynu. Zásahovosť mení aj početná rómska komunita.“
Pohyb po verejných komunikáciách
však pre vozidlá ZDZS nie je vždy jednoduchý. Vozidlá môžu používať výstražné svetelné zvukové znamenia, v čase zásahovej akcie môžu nerešpektovať
dopravné značenia, značky a pokyny
policajtov. Disciplína ostatných vodičov
však nie je taká, aká by mala byť. Niektorí dokonca záchrannej službe namiesto uľahčenia sťažujú situáciu a snažia sa s vozidlom ZDZS pretekať... „Je
zaujímavé, že žiaden vodič o sebe nepovie, že je zlý vodič. A pritom väčšina
Pokračovanie na 4. strane

Čítajte v budúcom čísle:

Svadba
v päťdesiatročných
topánkach
Koľko je nás?
Na ceste
k mamografu

AKTUALIT Y

Rozprávkový sen

Upozornenie
Žiadame všetkých vlastníkov pozemkov v katastrálnom území Malacky – lokalita „smetisko”, aby predložili na Mestskom úrade
v Malackách, oddelení právnom a správy majetku, číslo
dverí 21, doklad o vlastníctve (výpis z listu vlastníctva
nie starší ako 3 mesiace, výpis z pozemkovej knihy alebo iný vierohodný doklad
o preukázaní vlastníctva), na
základe ktorého bude možné pristúpiť k uzatvoreniu
kúpnej zmluvy medzi vlastníkom a Mestom Malacky.

Máloktorí z nás si dnes spomenie na rozprávku, na zázračné krajiny plné nadprirodzených bytostí, škriatkov, drakov, víl či princov, princezien
a kráľov. Pre nás dospelých je už tento svet nedostupný. Rozprávky sú pre
nás minulosťou a pravidlo, že dobro víťazí nad zlom, má málokedy miesto v reálnom svete. Avšak napriek nášmu pohľadu na život, na jeho nevyspytateľnosť svet rozprávok žije. Sú to deti. Deti, ktoré v sebe nesú fantastický a čarovný svet rozprávkových bytostí. Deti, ktoré stále veria v dobro. A práve takýto tajuplný svet si vytvorili deti zo ŠKD pri ZŠ na Ul. 1. mája v priestoroch ŠKD 31. januára.
Ak ste sem náhodou zavítali, objavili ste sa v ozajstnej rozprávke.
Usmievali sa na vás švárni mušketieri, princovia a vládol tu prísny, ale sympatický kráľ. Nádherné a ušľachtilé princezné s dvornými dámami si tancovali v rytme obľúbených piesní, kde tu sa mihla Pipi dlhá pančucha či
ježibaba na svojej metle. O zábavu sa, samozrejme, starali i dvorní šašovia, vodníci či Zoro pomstiteľ. Nad všetkým nám vládlo a naše srdcia hrialo dobré slniečko a na zábavu prijala pozvanie i snehobiela pani Zima.
Kráľovskú zábavu riadili pani vychovávateľky a pani učiteľky I. stupňa,
ktoré rok čo rok organizujú maškarný ples pre deti zo ŠKD. Všade bolo plno pestrofarebných balónikov, ozdôb, ale hlavne smiechu a detskej radosti. Možno by nebolo na škodu usporiadať takýto maškarný ples i pre
nás dospelých. Čo poviete?
Mgr. ZUZANA PAŠTEKOVÁ, ZŠ Ul. 1. mája, foto: archív

Predpokladom úspechu
spolupráca

Na vernisáži výstavy vystúpila dcéra predsedu
slovenskej samosprávy
mesta Sarvaš, ktoré je
partnerským mestom
Malaciek, Gabriela Mótyánová. V pozadí konzul L. Tischler a predsedníčka Kultúrneho
spolku sarvašských Slovákov A. Franková.
foto: archív

Dňa 11. januára sa vo veľkej zasadačke MsÚ v Malackách konal
mestský snem MsO HZDS–ĽS.
Okrem 75 % účasti členov rokovania
snemu sa zúčastnili aj poslanci NR
SR za HZDS–ĽS Katarína Tóthová,
Jozef Brhel a Ing. Hofbauer a predsedníčka okresného predstavenstva
HZDS–ĽS Mária Večeríková.

Návrat
do
života predkov
SARVAŠ, Maďarsko – V novembri minulého roku minulosť sarvašských Slovákov zavítala do Slovenského spoločenského domu. Slovenská samospráva
mesta Sarvaš a Kultúrny spolok sarvašských Slovákov zorganizovali výstavu pod
názvom Zo života našich predkov. Početné obecenstvo na vernisáži krásnymi
slovenskými ľudovými piesňami pozdravila Gabriela Mótyánová, dcéra predsedu miestnej slovenskej samosprávy.
Otvorenie výstavy uctili svojou prítomnosťou viacerí hostia: Ladislav Tischler, konzul Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Békéšskej Čabe, István Hetényi, viceprimátor mesta Sarvaš,
predsedovia miestnych slovenských samospráv okolitých obcí a poslanci mestského zastupiteľstva mesta Sarvaš. Tibor
Mótyán sformuloval cieľ výstavy – uctiť
si predkov a oboznámiť mladšiu generáciu s predmetmi, ktoré každodenne
používali ich prarodičia a starí rodičia.
Ladislav Tischler poďakoval organizáto-

rom za zachovanie tradícií pre budúce
generácie. Slávnostné chvíle popoludnia ukončil krásny spev Edity Csasztvanovej, ktorá zaspievala sarvašské ľudové
piesne.
Výstavu môžeme rozdeliť na dve časti: výstavné exponáty, ktoré sme priniesli zo Slovenska, z nášho partnerského
mesta Malacky, ďalšia časť exponátov je
zozbieraná zo Sarvaša a zo Strieborných
Viníc. Boli tu vystavené záhorácke ľudové bábiky z rôznych kútov Slovenska a,
samozrejme, Macek s cepami.
Touto cestou ďakujeme za ochotu
a pomoc našim priateľom z Malaciek,
a to Márii Trenčíkovej, predsedníčke kultúrnej komisie, Ing. Jozefovi Bullovi, zástupcovi primátora, a PhDr. Rudolfovi
Iršovi.
Našu výstavu podporili: samospráva
mesta Malacky, Vzdelávací a školský výbor, samospráva mesta Sarvaš.
ANNA FRANKOVÁ, predsedníčka
Kultúrneho spolku sarvašských Slovákov

Priebeh rokovania snemu po schválení programu viedol Ján Padyšák, podpredseda MsO pre spoluprácu s mládežou. Jadrom programu bolo vyhodnotenie činnosti MsO za rok 2001
a voľby nového predstavenstva MsO
HZDS–ĽS.
Správu o činnosti uviedol predseda
MsO Malacky. Zvýraznil, ako sa vyvíja
spolupráca MsO s ostatnými politickými

S problémom
do poradne
Po ôsmich krajských mestách, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi otvorili aj v Malackách poradňu Zuzany Martinákovej. Od 29. januára môžu jej návštevníci konzultovať svoje problémy
s právničkou, psychologičkou, pedagogičkou a odborníčkou na sociálnu oblasť.
Podľa doterajších skúseností navštevujú poradne predovšetkým ľudia, ktorí sú z rôznych dôvodov odkázaní na
sociálnu pomoc – matky konfrontované
s domácim násilím či výchovou detí,
svoje starosti majú dôchodcovia aj nezamestnaní. „Problémy týchto ľudí vieme presne kvalifikovať, vysvetliť ich legislatívne pozadie, určiť príslušnosť
problému k jednotlivým orgánom štátnej správy a klientovi sme nápomocní
pri konkrétnom postupe, v rokovaní

Prvé tohtoročné zasadnutie MsZ
Dokončenie z 1. strany

nutí až na druhý pokus. Prvé stretnutie
bolo neúspešné, pretože nebol prítomný nadpolovičný počet členov rady. Ku
dňu zasadnutia sledovala rada 11 uznesení, z ktorých 4 sa rozhodli členovia
rady vypustiť zo sledovania ako splnené.
Rada sa zoznámila s návrhom pracovného poriadku pracovníkov MsÚ,
ktorý bol schválený ZV SLOVES s účinnosťou od 1. 4. 2002. Členovia rady odporučili schváliť dodatok č. 2 k nájomnej zmluve so Záchrannou a dopravnou
zdravotníckou službou po zapracovaní
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pripomienok týkajúcich sa hlavne zálohových platieb za energiu, no naopak
zamietli predloženie návrhu na využitie
priestorov letného kúpaliska na zariadenie špeciálnej reštaurácie na zasadnutie
mestského zastupiteľstva.
Prvú dlhšiu diskusiu bolo možno zaznamenať pri návrhu na schválenie systému plateného parkovania vozidiel
v meste. Po vyjasnení stanovísk rada odporučila MsZ schváliť zriadenie Parkovacej služby, vyčlenenie finančných
prostriedkov na jej zriadenie, ako aj
podnikateľskú činnosť mesta v tejto oblasti. Celý tento projekt by bol riešený
postupnými krokmi v rámci riešenia

parkovania nielen návštevníkov, ale
hlavne občanov mesta. Najdlhšia však
bola diskusia venovaná postupu rekonštrukcií a opráv mestských komunikácií v meste. Ak sledujete náš stĺpček
predstavovania jednotlivých poslancov,
tak toto je problematika, ktorá v nich
rezonuje. Členovia rady napokon odporučili predložený návrh prepracovať
a pravidelne štvrťročne na zasadnutiach
rady a polročne na zasadnutiach zastupiteľstva sa stavom prác na mestských
komunikáciách zaoberať. Pre zaujímavosť – na riešenie havarijných situácií je
pripravených 2 milióny Sk.
Členovia rady sa ďalej zoznámili s in-

stranami pôsobiacimi na území mesta
Malacky, samosprávnymi orgánmi a vyššími straníckymi orgánmi. Za úspech,
ktorý MsO i ako opozičná strana dosiahla v priebehu roka 2001, pokladá vzrast
členskej základne o 13 členov a zvýšenie
počtu poslancov v MsZ, ktorí kandidovali za HZDS v roku 1998 na 7. Rezervy
spočívajú v propagácii, spolupráci s podnikateľským sektorom, občianskymi
združeniami a okresnými a mestskými
médiami. Za prioritnú úlohu v roku 2002
pokladá dôslednú prípravu parlamentných a komunálnych volieb.
V diskusii vystúpilo viacero členov
i hostí. Otvorená bola otázka NsP, privatizácia telekomunikácií atď. Za predsedu MsO bol opäť zvolený Ing. Vladimír
Moravčík, CSc.
MsO HZDS–ĽS Malacky

s kompetentným úradom. Komplikovanejšie to je už s právnym poradenstvom, kde vieme poskytnúť kvalifikovanú právnu analýzu problému, nezabezpečujeme však samotný advokátsky
výkon,” hovorí Z. Martináková.
Polročná skúsenosť s poradňami po
celom Slovensku priniesla hneď niekoľko cenných poznatkov. Kľúčovým faktorom sa ukazuje neefektívnosť a nedostatočná ochota orgánov štátnej správy riešiť problémy občanov. Často vedie
človeka k predčasnej kapitulácii, čím sa
problémy ešte viac komplikujú. Jednotlivé prípady odhaľujú aj diery v legislatíve. Výzvou do budúcnosti je sprístupnenie kvalifikovanej advokátskej pomoci sociálne slabším, ktorí si ju v súčasnosti jednoducho nemôžu dovoliť.
–mh–

formáciami o činnosti komisií za štvrtý
štvrťrok roku 2001 a o aktuálnom stave
právnych sporov mesta.
Prednosta mestského úradu ako zastupujúci riaditeľ ZCK predložil rámcový plán činnosti na rok 2002 s upresnením na január a február, keďže ďalšie
upresnenie by mal už urobiť nový riaditeľ ZCK. Rámcový plán činnosti predniesol i riaditeľ AD HOC Ing. Róbert
Rehák. O činnosti tejto organizácie bude však hovoriť vyhodnotenie jej práce
za rok 2001.
V závere zasadnutia pozval primátor
členov rady na udeľovanie ceny Pálfiho srdce osobnostiam mesta za rok
2001.
–ap–

POZNÁTE SVOJHO
POSLANCA?
Marián Novota,
narodený 16. 8.
1968, vedúci
merania a odpočtov Západoslovenskej energetiky v Malackách, nezávislý
poslanec vo volebnom obvode
č. 9, člen komisie územného rozvoja a životného prostredia MsZ.
Kandidovali ste ako nezávislý poslanec, čo Vás k tomu viedlo?
Chýbalo mi spojenie občana s poslancom. Veľakrát človek ani nevedel, kto je
jeho poslancom. Chcel som niečo dokázať pre tých ľudí, ktorých človek dennodenne stretáva a tí majú dojem, že sa tu
v meste nič nedeje bez toho, aby som
bol organizovaný v nejakej strane. Doviesť ich k poznaniu, že i bez straníckej
príslušnosti môžu občania pre svoje mesto niečo urobiť. Toto všetko ma viedlo
k tomu, že som kandidoval ako nezávislý poslanec.
Pomaly sa končí volebné obdobie.
Čo by ste hodnotili ako jeho pozitívum a čo sa nepodarilo uskutočniť?
V meste sa podarilo niekoľko vecí,
ktoré si ľudia ani neuvedomujú. Je to napríklad dokončenie modernizácie prvej
etapy čističky odpadových vôd. Bol to
dlhodobejší projekt a veľa občanov ani
nevie, koľko finančných prostriedkov pohltil i v tomto volebnom období. Nezanedbateľným pozitívom je i dokončenie
prvej etapy rekonštrukcie Zámockého
parku, na čo môže byť mesto hrdé. Mne
osobne sa páči i to, že do mestského zastupiteľstva sa podarilo v tomto volebnom období vniesť ducha nestraníckosti,
jednoducho poslancom záleží na tom,
čo sa v meste deje, možno však, že občania to nevidia. Škoda, veď zasadnutia
zastupiteľstva sú verejné. Veľa restov vidím v oblasti životného prostredia. Je zanedbaná zeleň v meste, stav chodníkov,
stav ciest. To sú veci, s ktorými sa ľudia
dennodenne stretajú a na tento stav poukazujú. Chýbajú smetné koše, nečudujme sa, že zem je plná papierikov, ohorkov cigariet a pod. Tieto zdanlivé maličkosti tvoria zlý obraz nášho mesta.
Ktoré sú hlavné problémy vášho volebného obvodu?
Ľudí z môjho volebného obvodu, hlavne z Kukučínovej, Vajanského a priľahlých ulíc najviac straší územný plán, kde
sa v prvom variante uvažuje o využití Kukučínovej ulice na obchvat stredu mesta
s využitím vybudovania podjazdu pod
železnicou pri „Gajdárovi”. Tohto sa občania veľmi obávajú, pretože niečo podobné raz už zažili a bol tu určitý vplyv
tejto situácie na ich rodinné domy, stavby popraskali, posadali a pod. Bola spísaná i petícia. Naklonení sú skôr druhému variantu, kde by prišlo k určitému odklonu. Momentálnym problémom je rekonštrukcia plynu, čo ľuďom narušilo
dosť schodnosť chodníkov, ale toto sa
rieši a verím, že sa to podarí vyriešiť
k spokojnosti všetkých obyvateľov volebného obvodu.
Aký máte názor na zavedenie plateného parkovania v meste?
Do parkovania treba určite vniesť nejaký poriadok. Je naozaj problém v tom,
že v meste je nedostatok parkovacích
miest. Čo sa týka centra, som za to, aby
boli platené parkovacie miesta, ale potom treba tieto miesta aj udržiavať v patričnom poriadku. Taktiež treba hľadať
miesta aj pre vytváranie parkovísk pre
občanov, ktorí nemajú možnosť parkovať pri svojom bydlisku. Treba ich vytvárať dostatok, aby sa vytvorili parkovacie
miesta na Malom námestí šikmejšie
kvôli vyššiemu počtu. Podľa možností
treba využívať výstavbu podzemných
garáží, hlavne v centre mesta pri novej
výstavbe.
–ap–
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Silné dojmy zo slávnostného večera inšpirovali Annu Beňkovú k napísaniu básne o Pálfiho srdci. Vyberáme z nej zopá veršov: „Žil raz jeden
gróf, menom nám známy a peňazí mal dosť a dobré meno tiež. Rozhodol sa preto snáď u nás v Malackách svoje srdce uschovať.
Nech len úprimnosť každú osobnosť zdobí, to praje vám niekto, kto Pálfiho srdce si cení a šťastná som, že aj ja to srdce vzácne si doma na čestné miesto uschovám.“

Lekár, vedec, pedagóg, žijúca legenda slovenskej geriatrie L. Hegyi je
v súčasnosti docentom na Katedre medicínskej pedagogiky Slovenskej
postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave.

Zuzana Norisová (na snímke v strede s rodičmi) prevzala ocenenie aj za
sestru Soňu: „Vážim si, že môžem byť v spoločnosti takých ľudí, akí boli dnes ocenení. Mám asi šťastie, ktoré ma sprevádza. Veľa som sa naučila v dramatickom krúžku ZUŠ v Malackách, ďakujem všetkým svojim
učiteľom. Som rada, že sa ľuďom páči práca, ktorú robím. Verím, že hoci žijem a pracujem v Prahe, Malačania na mňa nezabudnú.“

Komu tlčie v dlani
Pálfiho srdce?
Dokončenie z 1. strany

rontologickej spoločnosti, viceprezident Európskeho zväzu staršej generácie so sídlom v Luxemburgu, vedúci redaktor medzinárodného časopisu Geriatria, člen kolégia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ocenenie za vydanie publikácie Klinické a sociálne aspekty ošetrovania
starých ľudí, Bratislava 2001.
RNDr. Milan Valachovič (45 r.), vedecký pracovník-botanik, vedúci projektov zameraných na komplexné spracovanie vegetačných jednotiek na Slovensku, člen pracovnej skupiny medzinárodného programu European Vegetation Survey, podieľa sa na aproximácii
legislatívy SR na poli biotopov.
Ocenenie za vydanie publikácie Rastlinné spoločenstvá Slovenska, Bratislava 2001.

„Dáma sa nemá biť a Eliška mláti súperky o žinenku v jednom kuse. Jaromír
zase mláti raketou do maličkej loptičky.
V Malackách máme nielen babky-korenárky, ale aj doktora Valachoviča-bylinkára.”
Vtipné bonmoty moderátora večera Vlada Zetka, pretkávané filmovými šotmi
predstavujúcimi jednotlivých laureátov,
vytvorili príjemnú rodinnú atmosféru
spoločenského večera.

Zuzana Norisová (23 r.), muzikálová
herečka, hrala v postavách Sandy v muzikáli Pomáda, Terezy vo filme Rebelové režiséra Filipa Renča, pripravuje sa
na muzikál Kleopatra (premiéra 22. 2.
v pražskom divadle Broadway).
Ocenenie za raketový
štart do muzikálového sveta.

Anna Beňková (43 r.),
tvorí od čias štúdia na
strednej zdravotníckej
škole, intenzívne od roku
1997.
Ocenenie za vydanie
zbierky básní Aj slovo poteší, Malacky 2001.
Peter Müller (42 r.), učiteľ
hudobného odboru na Základnej umeleckej škole v Malackách,
držiteľ zlatej plakety prof. Janského.
Ocenenie za autorstvo znelky mesta
Malacky.

Per asper ad astra. Cez prekážky ku hviezdam. Malačan Miloš Kuchárek
(na fotografii vpravo) sa k hviezdam priblížil už niekoľkokrát.

Soňa Norisová (28 r.), herečka, postavy vo filmoch Čierna ovca, Ticho
po búrke, Modrá ruža, dabing Pocahontas, hosťovanie v Slovenskom národnom divadle, Novej scéne a ďalších
scénach.
Ocenenia za úspešné účinkovanie
v Radošinskom naivnom divadle.
Ing. Miloš Kuchárek (47 r.), člen horolezeckého klubu IAMES, v rokoch
1976, 1985 a 2000 najlepší športovec
TJ Strojár Malacky, prednáša na filmových festivaloch, najvýznamnejšie výstupy: Elbrus (1989), Pik Korženevskoj (1991), Mont Blanc
(1992), Matterhorn (1992), Kilimandžáro (1998), Mont McKinley (2000).
Ocenenie za úspešný výstup na
najvyšší vrchol Peru Huascarán
(6807 m n.m.) v roku 2001.
Róbert Blažo (17 r.), študent, športovec-boxer, päťnásobný majster SR,
víťaz mnohých medzinárodných a medzištátnych stretnutí doma aj v zahra-

ničí, najlepší boxer roku 2000 v kategórii kadetov, vo svojej kategórii nemá na
Slovensku súpera.
Ocenenie za 3. miesto na majstrovstvách Európy kadetov 2001 v boxe.

Milan Mackovich (24 r.), karatista,
študent FTVŠ UK Bratislava, účastník
troch majstrovstiev sveta, nositeľ medailí zo svetových pohárov, držiteľ 2.
miesta z ME 1999.
Ocenenie za zisk titulu majstra sveta
v karate vo váhovej kategórii nad 78 kg
na svetovom šampionáte v škótskom
Aberdeene.

neho kraja Ľubo Roman. „Teší ma, že
sa zrodila takáto tradícia. Kým nebudeme mať miestne tradície, ľudia nebudú mať pocit, že k tomuto mestu či kraju patria. Zatiaľ nám chýba zdravý lokálpatriotizmus, aby boli ľudia na naše Záhorie hrdí. Ja naň hrdý som.“ Bratislavský župan nám ďalej prezradil, že jeho
cieľom je, aby sa v okresných mestách
Bratislavského kraja – Malackách, Pezinku i Senci – žilo tak, ako v hlavnom
meste. „O štyri roky to dosiahneme,“
nedáva šancu pochybnostiam Ľ. Roman.
Rodák z Malaciek chce na jeseň
uskutočniť v Malackách zasadnutie regionálneho parlamentu. Podľa jeho slov
chýba nášmu mestu minimálne jedna
stredná škola a divadlo. Sľubuje však,
že do konca jeho volebného obdobia
divadlo v Malackách bude! A v jeho
priestoroch budú ďalší a ďalší Malačania preberať z rúk primátora Pálfiho
srdce...

Svedkom slávnostnej udalosti bol aj
predseda Bratislavského samospráv-

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: STANISLAV OSUSKÝ

Ali Reisenauer ml. (37 r.), mládežnícky tréner boxu, trojnásobný držiteľ
2. miesta na M Slovenska juniorov, 3.
miesto na M ČSSR, v 80-tych rokoch reprezentant ČSSR, dnes tréner R. Blaža.
Ocenenie za zisk titulu Mládežnícky
tréner roka 2001 na návrh Konfederácie
športových zväzov.

„...avšak jeho srdce bolo vyňaté a prevezené do Malaciek.”
Malacký františkánsky chrám bol takmer od
jeho vzniku pútnickým chrámom. Pútnikov
sem priťahovali najmä Sväté schody, ktoré
boli európskou raritou. Najväčší nával tu býval hlavne 2. augusta, teda na františkánsky
sviatok Porciunkuly. V tento deň býval v Malackách i výkladný jarmok, takže si mohli veriaci z celého okolia vybaviť odrazu svoje náboženské i svetské povinnosti.
Ďalšou atrakciou chrámu, ale aj mesta, je
Pálfiho srdce. Vieme, že v kryptách pod kláštorným kostolom sú pochované celé generácie pálfiovského rodu.
Zakladateľ kláštora, uhorský palatín gróf Pavol
Pálfi z Erdödu, veľký ctiteľ františkánov, nechal sa
síce vo františkánskom habite v Dóme sv. Martina
v Bratislave pochovať, no testamentárne poručil,
aby mu srdce bolo po smrti vyňaté, zabalzamované a pochované v Malackách, ku ktorým mal vrelý vzťah. Srdce vložené do striebornej schránky
tvaru srdca a uložené v krypte pod Loretánskou
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kaplnkou sa ešte v minulom storočí stratilo. Vraj sa
s ním diali neobyčajné veci - k r v á c a l o. Podľa
legiend, ktoré sa v Malackách medzi najstaršími
obyvateľmi zachovali, krvácalo vždy vtedy, keď
mala byť vojna. Vo františkánskej kronike je uvedený tento záznam: „...avšak jeho srdce bolo vyňaté, prevezené do Malaciek a tam uložené do
krypty pod Loretánskou kaplnkou, ktorá je kryptou
rodinnou. Uložili ho do striebornej schránky tvaru
srdca, pretože už predtým na jeho povrch vyrážali kvapky krvi - krvácalo, vierohodne v roku 1716,
čo bolo poznamenané i v našom kláštornom protokole...“ Podobné záznamy sú i v pálfiovskom
nekrológiu. Keďže schránka so srdcom sa stratila
ešte v minulom storočí, zostala iba povesť, ktorá sa
preniesla na iné srdce. V roku 1694 zomrel totiž
syn zakladateľa gróf Pálfi, ktorého pochovali vedľa otca v Dóme sv. Martina v Bratislave. I jeho srdce putovalo v striebornej schránke v tvare srdca do
Malaciek. Pôvodne bolo uložené v krypte pod Loretánskou kaplnkou, neskôr preň vybudovali výklenok v stĺpe medzi kryptami, kde sa tešilo veľkej
pozornosti pútnikov, ktorí chrám a krypty navšte-

vovali. Pred frontom, keď františkáni zachraňovali
pozostatky Pálfiovcov, schovali srdce do jednej
z pohrebných kobiek pálfiovskej kaplnky. Na mra-

morový uzáver dali v latinčine vytesať, že sa tam
nachádza srdce Jána Antona Pálfiho. Našťastie satanisti pri ich lúpežnej výprave latinsky nevedeli.
Strieborná schránka, už veľmi poškodená tzv.
„rakovinou striebra“ i jej otváraním, musela byť odborne ošetrená. Srdce prerastené plesňami prekonzervovali v patologickom ústave Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Dobre zabalené do režného
plátna, vložené do sklenej hermeticky uzavretej
schránky a doložené dokladmi o jeho pravosti, bolo vložené naspäť do pôvodnej opravenej schránky, ktorá je pekne gravírovaná. Kvôli bezpečnosti
bolo strieborné srdce zatavené do ďalšej sklenej
schránky a uložené na fare. Návštevníci krýpt si
ho môžu na požiadanie prezrieť.
Každá dedina i mesto sú hrdé na svoju históriu
a snažia sa ju v dnešnej dobe oživiť. Aj my sa máme čím prezentovať a pochváliť. Preto vďaka mestu a jeho primátorovi za založenie tradície udeľovania mestského vyznamenania PÁLFIHO SRDCE
za záslužnú činnosť o mesto.

Takúto podobu má dnes srdce Jána Antona Pálfiho,
uložené v striebornej schránke v tvare srdca.

Dr. PAVOL HALLON
foto: archív
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„Čas je naším tvrdým
protihráčom”
Dokončenie z 1. strany

dopravných nehôd, ku ktorým vyrážame, je zapríčinená chybou v ovládaní
vozidla,” hodnotí MUDr. J. Kovalčík.
Najrizikovejším miestom je jednoznačne diaľnica – autá sa tu pohybujú vysokými rýchlosťami a prepravujú sa tu aj
nebezpečné náklady. Rizikové je aj povodie Moravy. Najčastejšou príčinou
výjazdov sú dopravné nehody, ale aj
zdravotné problémy – ochorenia srdca,
ciev, mozgu, dýchacie ťažkosti.
Problémom našej spoločnosti je mimoriadne nízke ohodnotenie duševnej
práce. Stretávajú sa s ním pracovníci
školstva, kultúry, zdravotníctva. Akosi
sme si už naň zvykli, berieme ho takmer ako samozrejmosť. Ako studenú
sprchu však riaditeľ Záchrannej dopravnej zdravotníckej služby prijíma cenový výmer platný od 1. januára tohto
roku. „Naša finančná situácia závisí v plnej miere od platobnej disciplíny zdravotných poisťovní, keďže sto percent
prevádzkových nákladov získavame
práve od nich,” hovorí MUDr. Ján Kovalčík. „Dostávali sme paušálne platby
za poistenca v spádovej oblasti vo výš-

ke 2 Sk a 5 halierov. Žiadali sme o valorizáciu tejto platby a namiesto nej sme
dostali facku v podobe cenového výmeru. Ten priniesol zmenu – teraz dostávame na poistenca len 7 Sk. Paušálne
príjmy zo zdravotných poisťovní sa nám
teda znížili až o 40 percent! Vykrytie
rozdielu je možné kompenzovať vykazovaním počtu odjazdených kilometrov, ale výsledný celoročný objem financií na prevádzku je zatiaľ len teoretický. Pri tejto skutočnosti bude veľkým
problémom udržať kvalitu poskytovanej
záchrannej služby, ktorú sme pracne
dosiahli,” uzatvára smutne náš rozhovor MUDr. Ján Kovalčík.
–ipo–, foto: autorka

Vizitka MUDr. Jána Kovalčíka, MPH
– 56 rokov,
– riaditeľ Záchrannej dopravnej zdravotníckej služby Bratislava,
– lekár so špecializáciou anestéziológia-resuscitácia;
– 1998 – atestácia na pražskej Karlovej univerzite z odboru urgentná
medicína;
– hlavný odborník ministerstva zdravotníctva na oblasť urgentnej medicíny;

Čo je to Záchranná dopravná
zdravotnícka služba Bratislava?
– štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR;
– zriadená 1. 1. 1992;
– zamestnáva viac ako 350 pracovníkov;
– má pracoviská v Bratislave a okresoch Malacky, Senec a Pezinok;
– spádová oblasť pre činnosť záchrannej služby má rozlohu 2053 m2, obýva ju
620 tisíc obyvateľov;
– predmet činnosti: zabezpečovanie a poskytovanie prednemocničnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti, prevozy pacientov, diaľkové transporty kriticky chorých alebo ranených, letecká záchranná služba pre neodkladné zásahy do okruhu 80 km, zmierňovanie a likvidácia zdravotných následkov
mimoriadnych udalostí;
– činnosť Stanice záchrannej služby Malacky zabezpečuje personál v zložení:
lekári – MUDr. Ján Kovalčík MPH, MUDr. Sergej Savin, MUDr. Viliam Dobiáš,
CSc., MUDr. Peter Rebro, MUDr. Erik Lipšic a MUDr. Vlastimil Michálek, sestry – Mária Hrúzová, Daša Gašparová, Mária Klandúchová a Hana Palková, záchranári – Richard Pompoš, Radovan Štroncer, Peter Suja, Mário Iliáš a Jozef
Hlavenka, vodiči – Milan Prévaj, Jozef Rečný, Vladimír Novák a Pavel Baček.

Čo neviete o onkologickom
centre, ktoré Mesto onedlho
otvorí v Malackách?

Čo je to Onkologické preventívne
a diagnostické centrum v Malackách?
N e š t á t n e zdravotnícke zariadenie,
ktoré vznikne z iniciatívy Mesta Malacky
a bude umiestnené v priestoroch Nemocnice s poliklinikou Malacky. Cieľom
centra bude zlepšenie zdravotníckej starostlivosti v oblasti včasnej diagnostiky
a prevencie najčastejších foriem nádorovej choroby u obyvateľov a pracovníkov
priemyselných a poľnohospodárskych
komplexov v zakarpatskom regióne.
Aké najčastejšie formy nádorových
chorôb bude monitorovať centrum?
Karcinóm prsníka a vnútorných pohlavných orgánov u žien, karcinóm prostaty u mužov a nádorových chorôb konečníka u oboch pohlaví.
Patrí Záhorie medzi rizikové oblasti?
Región Záhoria patrí už dnes podľa
výskytu nádorových ochorení medzi oblasti s vyššími hodnotami v slovenskom
i európskom meradle. Na Záhorí nejestvuje žiadne výkonné onkologické preventívne a diagnostické centrum, ktoré
by pokrylo potreby regiónu.
Kde je v súčasnosti najbližšie onkologické centrum?
Obyvatelia Záhoria dochádzajú za týmito službami do Bratislavy, kde čakajú
na vyšetrenia niekoľko týždňov až mesiacov. Snahou centra bude sústreďovať
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sa na podstatné skrátenie čakacej doby
na vyšetrenia, ako aj sprostredkovanie
ďalšieho diagnostického a terapeutického doriešenia v pozitívnych prípadoch.
Kto bude prevádzkovateľom nového onkologického centra v Malackách?
Prevádzkovateľom centra bude spoločnosť s ručením obmedzeným, nesúca
názov Onkologické preventívne a diagnostické centrum, s. r. o. Zakladateľmi
spoločnosti sú kvalifikovaní špecialisti:
onkologický rádiodiagnostik, onkológ
a chirurg.
Aký význam zohráva včasná diagnostika?
Pri onkologických ochoreniach nesie
včasná diagnostika choroby prvoradý
význam, pretože v skorých štádiách sú
úspech liečby, a tým aj ďalšia kvalita života pacienta mimoriadne sľubné.
V čom je prospešné vyšetrenie prostredníctvom mamografu?
V skorej diagnostike onkologických
ochorení vo všeobecnosti majú veľký
význam zobrazovacie metódy, na základe ktorých vedia odborníci potvrdiť alebo vylúčiť prítomnosť primárneho nádora, určiť jeho lokalizáciu, veľkosť a štruktúru a v pozitívnych prípadoch zistiť celkový rozsah choroby vo vzťahu k iným
orgánovým systémom.

December 1999 – petičný výbor odovzdáva v Národnej rade Slovenskej republiky petičné hárky s podpismi šestnásťtisíc obyvateľov okresu Malacky. Nemocnicu si nedáme.
foto: –otano–

na jednotlivých oddeleniach, ak nie sú
využité. Petičný výbor však zaznamenal
aj vážne pripomienky občanov. Týkali
sa predovšetkým prístrojového vybavenia, obmedzenia niektorých vyšetrení,
nakladania s majetkom, privatizácie jednotlivých častí NsP či prístupu personálu k pacientom. Občania mesta a okresu sa jednoznačne dožadovali modernizácie malackej nemocnice.”
V čase realizácie petície zazneli aj
hlasy: veď je to vlastne veľa kriku pre
nič...
„Iniciatívne na pôde MsZ a primátora
mesta bol daný návrh na petíciu proti
navrhovaným zámerom. Bolo jasné, že
v navrhnutých zámeroch reštrukturalizácie zdravotníckych zariadení v Bratislavskom kraji môže prísť k prehodnoteniu, ale mali sme hádam čakať až na
schválenie opatrení ministerstvom zdravotníctva? Potom by už bolo neskoro.”

Osviežme si pamäť – PETÍCIA
proti zrušeniu nemocnice

Sú tomu už dva roky, čo Malačania
a obyvatelia okolitých obcí podpisovali
petičné hárky v snahe zachrániť našu
nemocnicu.
O okolnostiach vedúcich k vzniku
petície i nasledujúcom vývoji sme sa
porozprávali s Máriou Trenčíkovou,
predsedníčkou petičného výboru.
Čo viedlo k vzniku petície? Bola situácia skutočne taká vážna, že ste
museli s petičnými hárkami navštíviť
prezidenta, predsedu NR SR, úrad vlády a ministra zdravotníctva?
„Vzniku petície predchádzalo viacero navrhovaných a zverejnených zámerov v rámci transformačných krokov na
roky 1999–2002 v rezorte zdravotníctva. V prvom rade išlo o Súhrn návrhu
reštrukturalizácie ústavnej zdravotnej
starostlivosti v Bratislavskom kraji, ktorý
vzišiel z pracovnej porady MZ SR a kraj-

ského koordinátora Bratislavského kraja zo dňa 18. 10. 1999.”
Môžete konkretizovať – čo tento
návrh obsahoval?
„V I. etape do konca roka 1999 zrušenie 20 postelí ORLoddelenia NsP Malacky, čo sa aj uskutočnilo. Už predtým
bolo zrušené i kožné oddelenie. V druhej etape (do konca roku 2000) mala
nasledovať reštrukturalizácia NsP Malacky na liečebňu pre dlhodobo chorých a spádové presunutie pacientov na
hospitalizáciu z okresu Malacky do NsP
sv. Cyrila a Metoda Petržalka.”
S akými reakciami obyvateľov mesta a okresu ste sa pri zbieraní podpisov stretli?
„Stretávalo sa viacero názorov. S podstatou veci – zachovaním NsP so všetkými funkciami, ktoré plní – súhlasili všetci. Súhlasili i so znižovaním počtu lôžok

Potrebujú vlastne Malacky
nemocnicu?

Opodstatnenosť nemocnice v Malackách je daná strategickou polohou mesta. Žijeme v lokalite, kde je zvýšená miera ohrozenia zdravia občanov: blízkosť
podzemných zásobníkov zemného plynu, ťažobné vrty nafty, letecká a delostrelecká strelnica, železničná a diaľničná doprava medzinárodného významu,
povodňové územie rieky Moravy, seizmická oblasť v okolí obce Pernek.
Ak by prišlo k zrušeniu NsP (lôžkových oddelení), pacienti by, podľa publikovaného vyjadrenia doc. Dr. J. Paškana, CSc., boli spádovo presúvaní do troch
bratislavských nemocníc v Petržalke, Ružinove a na Kramáre. Čo by to pre pacientov znamenalo? Veľká vzdialenostná priepasť z obcí okresu Malacky a časti okresu Senica do Bratislavy, niekedy vzdialenosť až 60–70 km. Často rozhodujú sekundy a nie minúty či dokonca hodiny. V hre o život by sa určite zvyšovalo skóre zubatej. Nehovoriac už o veľkej časovej a finančnej záťaži pre pacientov, ich rodinných príslušníkov, najmä u tých najslabších vrstiev obyvateľstva.

MUDr. Viera Lehotská

MUDr. Viera Lehotská zo spoločnosti Onkologické preventívne a diagnostické centrum bude prevádzkovať novootvorené centrum, ktoré vyšetrí ročne šesťtisíc pacientov.

Aká bola odozva dotknutých orgánov po odovzdaní petície?
„Dňa 11. 1. 2000 sme dostali odpoveď z odboru kontroly a sťažností MZ.
Citujem: „V tejto súvislosti krajský koordinátor pre Bratislavský kraj po opakovaných rokovaniach s riaditeľmi nemocníc a zohľadnení regionálnych špecifík
a potrieb predložil na MZ SR návrh na reštrukturalizáciu zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorého súčasťou
bol aj návrh na reštrukturalizáciu NsP
Malacky. Poznamenávame, že to je pracovný návrh. O konečnom rozhodnutí
budete informovaná MZ SR.”
Čisto úradnícka odpoveď. Nasledovali ďalšie reakcie?
„Dňa 21.12.2001 prišiel list z MZ SR,
Sekcie štátneho dozoru a kontroly s následným stanoviskom. Citujem: „Zo záverov rokovania vyplynulo, že NsP Malacky zostáva naďalej zaradená v sieti
zdravotníckych zariadení.” Som presvedčená o tom, že k takémuto racionálnemu prehodnoteniu zámerov určite prispela aj petícia občanov okresu Malacky.”
Pripomenieme ešte, že Mesto Malacky podalo vlastný projekt na privatizáciu NsP Malacky (schválený MsZ
v septembri 2000, o ňom si bližšie povieme v nasledujúcom čísle Malackého
hlasu). Mesto chce jednoznačne zabezpečiť, aby bola zdravotná starostlivosť
dostupná všetkým, ktorí ju potrebujú.
A bez ohľadu na ekonomické problémy musí na prvom mieste v takýchto
zariadeniach vždy byť človek a otázka
jeho zdravia.
–bur–, –ipo–

„Od detstva som bola vedená k humánnemu postoju k somatickým i psychickým problémom ľudí vzhľadom na to, že som vyrastala v rodine lekárov. Rodičia ma viedli k tomu, aby som človeka
nechápala len ako systém fungujúcich orgánov, ale ho ponímala
ako bytosť s duchovnou podstatou, ktorá by mala byť v harmonickom súlade s jeho fyzickým stavom. Toto bola prvá motivácia k tomu, aby som sa rozhodla aj ja študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.”
Po skončení štúdia si vybrala vedný odbor onkológia a medicínsku špecializáciu rádiodiagnostika. Odbornú prax vykonáva na
Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave a zároveň vykonáva
vedeckú a pedagogickú činnosť na Onkologickej klinike Lekárskej
fakulty Univerzity Komenského.
Za 12 rokov praxe v odbore absolvovala mnoho dlhodobých aj
krátkodobých študijných pobytov na renomovaných zahraničných
pracoviskách (Rádiodiagnostická klinika Karlovej Univerzity
v Hradci Králové, Univerzitná klinika rádiodiagnostiky vo Viedni,
Mamodiagnostiké centrum Skövde vo Švédsku, Anderson Cancer
Institute v Houstone v USA).
Doterajšia prax a odborné skúsenosti MUDr. V. Lehockú utvrdili v tom, že je naliehavo potrebné venovať sa tzv. sekundárnej
prevencii onkologických ochorení, t. j. aktívnemu vyhľadávaniu
choroby v asymptomatickej populácii (bez príznakov choroby),
ktorých výskyt má stúpajúcu tendenciu a na základe ich včasnej
diagnostiky je možné ovplyvniť (znížiť) úmrtnosť na tieto zákerné
choroby a celkovo zlepšiť kvalitu ďalšieho života pacienta.
foto: –ipo–

Stranu pripravila IVANA POTOČŇÁKOVÁ
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

1. reprezentačný
OTTO – ples

POTREBUJÚ KOČÍK:
Od 1. 1. do 31. 1. 2002
sa v Malackách narodili:
Samuel Valúch, Kostolište; Adriána Poláková, Borský Mikuláš; Dávid Purdeš, Malacky; Juraj Bohuš, Malacky; Jakub Ščepka, Plavecký Peter; Lukas Kucharik, Malacky; Dominik Rigáň, Gajary;
Patrícia Dulanská, Malacky; Alica Cabadajová, Zohor;
Roman Galba, Malé Leváre; Adrián Danihel, Lakšárska
Nová Ves;, Zuzana Binčíková, Malacky; Simona Šimunová, Malacky; Karolína Horecká, Sološnica; Lívia Drgoncová, Moravský Sv. Ján; Terézia Malíková, Závod; Frederik Matok, Veľké Leváre; Natália Salayová, Zohor; Barbora Bičanová, Veľké Leváre; Sára Putíková, Závod; Alžbeta Galbová, Malacky; Patrik Spusta, Malacky; Ľuboš
Daniel, Kuklov.

pod záštitou prednostu
OÚ v Malackách Milana
Vaškora

Pozývame Vás 23. 2. 2002 do Kultúrneho domu v Kuchyni, začiatok o
19.00 h.
Spoločenský sprievodný program –
moderátor VILO ROZBORIL
Do tanca hrá skupina Pavla Zajáčka.
Hostia programu – Beáta Dubasová, Eva Mária Uhríková, Pavlína Ivanová, predtancovanie, Ľuboš Medveď, ľudová hudba pod vedením
Heleny Šagalovej.
Show program: OTTO WEITER, tombola
V cene vstupenky: aperitív, večera,
tyčinky, chipsy, ovocný stôl, nealkonápoje.
Vstupné: 800 Sk
Predpredaj vstupeniek:
034/778 51 98, 0905/34 51 35

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – Júlia Vašková, 14. 2. 1922; Alžbeta Kovaničová, 13. 2. 1922; Štefan Bednárčik,
11. 2. 1922; Anna Polláková, 4. 2. 1922;
85 – Vojtech Slávik, 28. 2. 1917; František
Becáni, 4. 2. 1917; 92 – Helena Radičová,
10. 2. 1910; 94 – Kornélia Nídlová, 26. 2. 1908; Júlia
Kolmanová, 12. 2. 1908; 97 – Pavla Zahradníková, 20. 2.
1905.

Ples bez alkoholu

Združenie abstinentov Slovenska Rohožník usporiadalo 9. februára za podpory Obecného úradu v Rohožníku, Domu kultúry a miestnych sponzorov celoslovenský ples abstinentov spojený so
slávnostným zasadnutím klubu.
Prezident Združenia abstinentov Slovenska Pavol Podmajerský zdôraznil, že
nie je na Slovensku iný subjekt, ktorý by
ponúkal abstinentom toľko aktivít a pomoci pri ich práci. Podčiarkol, že je potrebné zjednotiť sily, aby bola viac zdôraznená sila abstinentského hnutia.
Na plese mali zastúpenie abstinenti,
ich rodinní príslušníci, sympatizanti i profesionálni pracovníci, ktorí pracujú v oblasti závislostí a venujú sa popri práci
dobrovoľne svojpomocným skupinám,
konzumenti, ktorí sa chcú zabávať bez
alkoholu a iných drog z celého Slovenska: z Rožňavy, P. Bystrice, Prievidze, B.
Bystrice, Brezna, Bratislavy, Trnavy, Malaciek, Rohožníka, Serede i Skalice.
„Tento deň bol jedným z tých, kedy sa
snažíme naše abstinentské srdiečka na
dlani implantovať do hrudí ľudí okolo
nás,” zamýšľa sa Pavol Podmajerský.

„Myšlienka tohto podujatia nespočíva
v tom, že chceme všetkých pretvoriť na
abstinentov. Chceme iba, aby široká verejnosť mala o nás pravdivé informácie.
Aby sme neboli v chápaní ľudí niečím
neskutočným ako kvadratúra kruhu. Do
našej rodiny nepatria len abstinenti od
alkoholu. Pribúda abstinentov aj z radov
patologických hráčov, konzumentov
drog... Obeťami závislosti sa čoraz viac
stávajú adolescenti vo veku 15 až 20 rokov. A emancipácia žien nezaostáva ani
v tejto oblasti. Pribúda žien závislých od
alkoholu, drog, s problémami bulímie
i anorexie. Predchádzanie chorobným
závislostiam je naším osobným vkladom
pre budúcnosť. Slávnostné zasadnutie
klubu je aj poďakovaním všetkým rodinným príslušníkom a priateľom, ktorí stoja okolo abstinenta a pomáhajú mu v jeho úsilí žiť triezvy život.”
Pre zaujímavosť – na plese abstinentov vypilo 120 hostí 160 litrov malinoviek, 40 litrov minerálok, 2 kg kávy a pri
týchto „povzbudzovadlách” vydržali tancovať do štvrtej hodiny rannej.

†

POVEDALI SI ÁNO:

Z A B Á VA N Á S

Január:
Jana Ostrá a Vladimír Martinkovič.

PA N I V O Z Á R O VÁ

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Január:
Regina Putíková, 1931, Lozorno; Jozef Vaniš,
1941, Malacky; Ján Malášek, 1960, Malacky; Jozef Hurbanič, 1936, Borinka; Štefan Nedorost, 1924, Vysoká pri Morave; Augustín Pilárik, 1920, Plavecký Mikuláš; Terézia Horváthová, 1922, Závod; Miroslav Chmela,
1949, Rohožník; Ľudovít Viola, 1931, Malacky; Mária
Vrablecová, 1926, Záhorská Ves; Michal Masarik, 1920,
Vysoká pri Morave; Genoveva Halásová, 1924, Sološnica;
Helena Šavajnerová, 1923, Malacky; Jozefa Udvorková,
1934, Malacky; Dominik Macíček, 1949, Malacky; Bohumil Drdúl, 1933, Malacky; Jozefa Ambrová, 1917, Malacky; Zdenka Krenčíková, 1937, Malacky; Juraj Múčka,
1953, Malacky; Peter Maruška, 1953, Malacky; Anna
Kaňková, 1922, Rohožník; Pankrác Walach, 1916, Malacky; Emanuel Šimek, 1944, Plavecký Mikuláš; Štefan
Otočka, 1923, Rohožník; Zdenek Spurný, 1964, Malacky;
Anton Poluch, 1948, Jakubov.
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ – matrikárka

Fašiangy so Slnečnicou

Obec Gajary, ktorá leží neďaleko od
Malaciek, je známa svojou úspešnosťou
vo svete folklóru. Na Slovensku aj za jeho hranicami ju preslávil folklórny súbor Slnečnica-Sunečník. Súčasnému názvu súboru predchádzal iný názov – Súbor Družba, ktorý vznikol v roku 1950.
Spočiatku to bol len spevácky orientovaný súbor, až neskôr tanečný. Poprednou osobnosťou, ktorá sprevádza dlhoročnú činnosť Slnečnice, je Margita Rohlíčková. Do súboru sa hlási množstvo
záujemcov z radov mládeže. Sú hrdí na
to, že práve oni môžu oboznamovať verejnosť so starými ľudovými zvykmi
a tancami. Ukazujú, ako sa tancuje čardáš, mazúrka, vrcená a zároveň pomocou nich našepkávajú ľuďom slová zo
slovenských ľudových piesní. Súbor Slnečnica-Sunečník sa skladá zo štyroch
skupín, v ktorých má zastúpenie mnoho

členov rôzneho veku. Aj cez tohtoročné
fašiangy vystúpila Slnečnica na viacerých podujatiach. V bratislavskom Výstavníctve 8. februára predvádzala svadobné zvyky, o deň neskôr sa zúčastnila reprezentačného plesu priateľov folklóru, 12. februára pochovávala basu doma v Gajaroch, na druhý uzatvárala fašiangy vo Viedni. Ani v nastávajúcom
období nebudú členovia súboru zaháľať. V marci predvedú jarné a veľkonočné zvyky v Moravskom Sv. Jáne a Závode, v posledný aprílový deň budú stavať
máj v Gajaroch, v máji usporiadajú starodávnu svadbu, v júni zase Svätojánsku veselicu v prírode. Po nej ich čaká
účasť na Medzinárodnom folklórnom
festivale v Srbskom Niši, v júli zase pocestujú na folklórne festivaly do Bulharska, Talianska a Grécka.
ANDREJ BURCL

–mh–

KPM pri VÚ 4990 Kuchyňa Vás pozývajú na

súťažnú výstavu spojenú
s burzou plastikových modelov
PLASTIC SHOCK – 1. ročník a 1. ročník memoriálu Frahama WARDELLA.
Dátum konania:
Miesto konania:

Sobota 23. február 2002
Veliteľstvo 2. LZ, Ul. Ľ. Štúra 144 Malacky („kasárne JUH”,
pri výpadovke na Bratislavu).
Časový program:
7.30–10.00 preberanie modelov
10.00–10.15 otvorenie súťaže
10.15–15.30 súťaž, burza, sprievodné programy
16.00 vyhlásenie výsledkov, ukončenie súťaže
Súťažné kategórie: L1–prúdové lietadlá 1/50 a väčšie
L2–vrtuľové lietadlá 1/50 a väčšie
L3–prúdové lietadlá 1/51 a menšie
L4–vrtuľové lietadlá 1/51 a menšie
V1–vojenská technika pásová 1/35
V2–vojenská technika kolesová 1/35
V3–vojenská technika pásová 1/72
V4–vojenská technika kolesová 1/72
M.G.W. – najlepšie vyhodnotené vo Veľkej Británii vyrobené lietadlo s britskými výsostnými znakmi bez rozdielu
mierky
Podmienky účasti:
Modelár sa môže zúčastniť s ľubovoľným počtom modelov. Na otvorenie kategórie je minimálny počet 5 ks
modelov. Zastúpenie nie je prípustné!
Sprievodné programy: – sledovanie videoprogramov
– modelárska burza za účasti predajcov Pavla model, Propagteam, Aeroteam, atď.
– v prípade dostatočného záujmu návšteva letiska KUCHYŇA spojená s prehliadkou leteckej techniky (Su22, Su-25, L-29)
Štartovné sa platí sa za osobu. Dospelý 20 Sk, juniori, žiaci 5 Sk.
Informácie:
Anna Nováková 0903/17 40 84, 034/772 60 26, vojenská
linka 0960/39 02 82 (alc).
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Tretia skupina folklórneho súboru Slnenčica-Sunečník.

Foto: archív

„Trúsíš kouem sebja samý adrenalín,”
jeduje sa Maryša, „poznáš nejaké místo,
de bys chvílu držau hubu?”
„Poznám,” zamrmle Francek.
„Tak tam zmizni!” douoží Maryša.
•••
„Idem do mjesta, Mariško, co ti mám
kúpit?” kričí z chodby na ženu Francek.
„MERCEDES kabriolet, ale može byt
aj inačí značka,” odfrfle mu spátky Mariška.
•••
„Moja huava funguje jak kamera, dobre si já pamatám, co nám každá vláda
slubovaua pred volbama,” uvažuje pri
placení inkasa Anča, „ale štát mja dojí
tak, že to nezažije ani jedna kráva.”

Rybacia polievka
SPOTREBA:

kusy rybacieho mäsa
12 dkg miešanej koreňovej zeleniny
2 dkg cibule
2 dkg masti
2 dkg krupicovej múky
2 dkg krupice
2 dl mlieka, voda,
soľ, čierne korenie, zelený petržlen
POSTUP:

Kusy mäsa a vnútorností vložíme do
studenej vody a varíme. Pokrájanú zeleninu zalejeme vývarom z ryby, pridáme
korenie a uvaríme. Z tuku, múky a krupice pripravíme bledú zápražku, pridáme
do nej postrúhanú cibuľu, popražíme,
rozriedime vodou (môžeme pridať aj
mlieko) a spolu so zeleninou povaríme.
Osolíme a nakoniec pridáme obraté
posekané rybacie mäso a posekaný zelený petržlen. Do polievky môžeme pridať pokrájanú opraženú žemľu.

PÍSALI SME
Februárové číslo Malackého hlasu
v roku 1995 na svojej titulnej strane
detailne informovalo o návšteve prezidenta SR Michala Kováča s manželkou
v Malackách. Naše noviny perom Jožka
Klačku písali: „Malacky doslova dýchali Kováčovcami. Usmievavá pani Kováčová sa zastavila na Štúrovej ulici
v združení Svitanie, v prvej chránenej
dielni u Viery Mikšíkovej. Na slávnostnej vernisáži výstavy fotografií s názvom V prezidentskom kresle sa zúčastnila celá plejáda malackej politiky.”
Pod titulkom Zaniknú materské
školy v Malackách sa autorka zamýšľa
nad zvyšujúcimi sa poplatkami za
umiestnené dieťa v MŠ a hrozbou zániku týchto zariadení. S odstupom
siedmich rokov môžeme konštatovať,
že materské školy v Malackách nezanikli.

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky
Február 2002
22. piatok Harry Potter (slovenský dabing)
MP
23. sobota Začiatok predstavení o 17.00 a 19.20
24. nedeľa Harry Potter je čarodejník! Film podľa predlohy najpredávanejšej detskej knihy súčasnosti. Za posledné obdobie úspešne dobyla aj svet dospelých a jej
filmové spracovanie je doslova časovanou bombou
na svetovej filmovej scéne.
Hrajú: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, John Cleese, Robbie Coltrane, Richard Harris
Marec 2002
7. štvrtok Pán prsteňov 1 – sploločenstvo prsteňa MP-12
8. piatok Dobrodružno-fantastický film
9. sobota Hrajú: Elijah Wood, Christopher Lee, Liv Tyler, Cate
Blanchet, Ian Holm, Viggo Mortensen, Sean Austin
15. piatok Rušná hodina 2
MP-12
16. sobota Akčná komédia
17. nedeľa Hrajú: Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Harris
Yulin, Alan King

22. piatok Vanilkové nebo
MP-12
23. sobota Čierna komédia
24. nedeľa Hrajú: Tom Cruise, Penélope Cruz, Kurt Russell,
Jason Lee, Noah Taylor, Cameron Diaz a ďalší
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Začiatky predstavení: o 19.15 h
Informácie: 0905 650 070, 0903 939 040,
e-mail: vikino@gmx.net, http: www.zahoran.szm.sk

ZCK pozýva:
4. 3.
12. 3.
17. 3.
25. 4.

Detské divadelné predstavenie Ako sa zo zvierat divých stali zvieratá domáce
Divadlo s protidrogovou tematikou Morhodrog
Organový koncert v kostole
Koncert Martina Babjaka (vstupné 120 Sk, ZŤP,
PCCH a dôchodcovia 80 Sk, predpredaj v ZCK
na Čulenovej ul.)

pripravuje:

Výchovné koncerty Medveďku, daj labku
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CHZP APOLLO
ponúka POISTENCOM, PLATITEĽOM
POISTNÉHO A ICH ZAMESTNANCOM
Výhody pre poistencov CHZP Apollo:
Union, a. s. – 15 % zľava pri poistení liečebných nákladov do zahraničia
majú poistenci CHZP Apollo v poisťovacej spoločnosti Union, a. s. Poistiť sa
môžu aj na vybraných pracoviskách CHZP Apollo.
POKOJ – Doplnková dôchodková poisťovňa
Pre poistencov POKOJ DDP Tatra banka ponúka atraktívny balík bankových
služieb, ktoré môžu využívať po preukázaní sa kartičkou poistenca.
Bližšie informácie k ponuke získate na bezplatnej zelenej linke CHZP Apollo:
0800 120 004.
CHZP Apollo, pobočka Gbely

P

ired dvoma rokmi sme reportáž z malackej železničnej stanice
pod titulkom Dočká sa staničná budova dôstojnej podoby? uzatvárali skepticky. Na položenú otázku, či Železnice Slovenskej republiky plánujú rekonštrukciu staničnej budovy, sme od ich hovorcu dostali zápornú odpoveď. Železničná stanica v Malackách
toho skutočne veľa pamätá. V žiadnom prípade donedávna nezodpovedala požiadavkám doby ani cestujúcich. Nefunkčná čakáreň, piecky na tuhé palivo... Na jeseň minulého roku sa však všetko zmenilo. ŽSR konečne uznali, že so staničnou budovou v Malackách treba čosi robiť. Začala sa rekonštrukcia, ktorá potrvá dovedna desať mesiacov. Aj bežný pozorovateľ zistí, že obe budovy majú nové plastové okná a sú konečne vykurované plynom. Určitý čas boli cestujúci nútení kupovať cestovné lístky priamo na
peróne. Aj toto sa už zmenilo. Od polovice februára je oficiálne
sprístupnený vestibul. V čase našej návštevy v ňom ešte vládol čulý stavebný ruch (na snímke). Rekonštrukčné práce majú byť zavŕšené v júni tohto roku.
–ipo–, foto: autorka

N

ie je tomu tak dávno, čo sme sa potešili otvoreniu
rrekonštruovaného Zámockého parku v Malackách.
S polročným odstupom sa potvrdzuje, že sa skutočne stáva pýchou nášho mesta. Objavili ho domáci, ktorí využívajú pokoj v tieni vysokých stromov na relaxáciu a rodinné vychádzky, ale aj návštevníci z iných miest a turisti.
Niekoľkomesačné sprístupnenie verejnosti však odkrylo
aj prvé negatíva. Rukolapne sa ukazujú napríklad na odpadových košoch. V celom parku je ich 32, z toho desať je
už poškodených! Pri niektorých lavičkách dokonca budete kôš márne hľadať – len osamote stojaci stĺpik nasvedčuje, že smetná nádoba tu kedysi stála (foto vpravo). Rekonštrukcia Zámockého parku bola obrovskou investíciou. Nevedia si hádam Malačania vážiť financie a prácu
do nej vložené? Alebo znovu začne platiť to socialistické:
čo patrí všetkým, nepatrí nikomu?
text a foto: –ipo–

Vynikajúce
zákusky
a torty
na každú
príležitosť.

DROBNÁ INZERCIA
■ Chcete ihneď riešiť svoju nezamestnanosť a fi-

nančnú tieseň? Obchodno-distribučná spoločnosť Vám zabezpečí istú prácu a príjem každý
deň v roku. Možnosť ubytovania.
Kontakt: Trnava - 033/551 14 02, od 8.00 do
14.00.
■ Kto doučí stredoškolskú matematiku? Tel.:
034/772 67 71 (záznamník), 0905 255 923.

MH 02/B3

Kvalitné jedlá, dobrá cena
v Modrom dome zaručená!
Pozývame vás na posedenie v príjemnom prostredí reštaurácie.

Modrý dom

ponúka možnosť usporiadania spoločenských stretnutí,
svadieb, promócií, životných jubileí, karov.
Modrý dom, Pribinova 41, Malacky
MH 02/B2

prijme do predajne potravín v Malackách
zamestnancov na pracovné pozície:
zástupca vedúcej:
• práca na PC, prax 2 roky v obchode,
• skúsenosti v riadení kolektívu
• vyučená v odbore predavačka
operátor v predajni:
• práca na PC
• SŠ vzdelanie
Štrukturovaný životopis s priloženou žiadosťou zasielajte
do 28. 2. 2002 na adresu:

PRIMA ZDROJ holding, a. s., OS Senica,
Dlhá 248, 905 01 Senica, npeu@primase.sk
MH 02/F3

Gymnázium Malacky,
Ul. 1. mája 8
prijme do zamestnania
* učiteľa s kombináciou matematika/fyzika
* učiteľa na vyučovanie anglického jazyka
Požadujeme:
* vysokoškolské vzdelanie učiteľského smeru
* nástup pre školský rok 2002–2003
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom prosíme zaslať na hore uvedenú adresu.
MH 02/B1
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MH 02/N1

Otázka pre čitateľov: Akú zľavu na poistenie liečebných nákladov do zahraničia poskytuje poistencom CHZP Apollo poisťovňa Union?
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie alebo hádžte do schránky na budove MsÚ do 8. marca. Na výhercu čaká vitamínový balíček z CHZP Apollo. Za správnu odpoveď z decembrového čísla odmeníme Cyrila Blažíčka zo
Štúrovej ul. v Malackách. Prosíme výhercu, aby sa ohlásil v redakcii.
MH 02/F4

Čo je to čchi-kung?

Škola Čung-jüan čchi-kung, ktorá
učí narábať s čchi, pozostáva zo 4 až 5
stupňov.
1. stupeň – cvičenci sa naučia posilňovať životné, oživujúce, energetické
čiže éterické telo. Naučia sa čerpať
energiu z prostredia, pričleniť ju k éterickému telu, uviesť ho do rovnováhy
a zharmonizovať. Zmeny na éterickom
tele sa postupne prejavia na fyzickej
úrovni – dochádza k akumulácii životnej energie, zlepšeniu zdravotného stavu (zvlášť dobre sa liečia chronické bolesti, choroby a impotencia).
2. stupeň – premena hrubšej energie na jemnejšiu a príprava fyzického
tela na zvládnutie 3. stupňa.
3. stupeň – energetické (éterické)
telo si začína vytvárať orgány mimozmyslového vnímania a vlastne až teraz
sa začína Čung-jüan čchi-kung. Z tohto
pohľadu sú prvé dva stupne len prípravou.
4. stupeň – je poznávaním vyšších
svetov, ale spojitosť s éterickým telom
ešte zostáva. Myslíte si, že je možné,

(2)

aby éterické telo úplne opustilo telo fyzické? Na túto otázku nájdete odpoveď,
až keď začnete čchi-kung cvičiť. Môže
ho cvičiť každý bez ohľadu na vek, zdravotný stav a športové nadanie.
Kto zvládne 4. stupeň, môže ísť ešte
ďalej...
Otázka: Kto môže cvičiť čchi-kung?
Svoje odpovede nám posielajte alebo hádžte do schránky na budove MsÚ
do 8. marca. Vyžrebovaný čitateľ si
pôjde zacvičiť a využiť služby podľa
vlastného výberu do salónu Aquaviva.
Odpoveď na otázku z minulého čísla bola správna, ak ste uviedli, že čchikung je umenie, narábanie so životnou energiou. Pre potvrdenie o výhre,
ktoré je zároveň vstupenkou do salónu
Aquaviva, si môže prísť Jana Baloghová
z Hurbanovej ul. v Malackách.

AQUAVIVA

KUPÓN
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Malá abeceda čajov a liečivých rastlín

Oddnes dbám o svoje zdravie!
Príroda je plná zdravia. Má moc
prísť človeku na pomoc. Repík patrí
medzi tradičné a najznámejšie liečivé rastliny. Túto rastlinu ako liečivku
si cenili už v antickom Grécku, populárna bola aj v období stredoveku
a svoj význam si zachovala až dodnes.
Repík je obľúbená bylina v celých dejinách. Jeho schopnosti a silu overili
celé generácie.
Repík divo rastie na našich lúkach.
Má chlpaté, perovito zložené a zúbkaté
listy na úrovni zeme a súkvetia jasnožltých kvetov v lete. Jeho listy sa obyčajne strácajú a schovávajú vo vysokej tráve, ale v čase kvitnutia v lete od júna do
augusta sa rastlina prezradí vysokými,
krikľavožltými kvietkami.
Je veľmi populárny a ľudia ho často
zberajú. Často ho vytrhávajú aj s koreňmi. Repík svojím významom a rozsahom spotreby patrí k najdôležitejším
liečivým rastlinám u nás.
Liečivou časťou repíka je bohato zakvitnutá olistená vňať. Obsahuje hlavne
triesloviny a horčiny. Zberá sa v čase
zakvitnutia, keď ešte nemá nepríjemne
lepkavé semená. Repík je univerzálny
liek, pritom úplne neškodný, ktorý možno užívať denne aj po celý rok. Účinkuje zvieravo a má sťahujúce a protizápalové účinky.
Čaj lieči predovšetkým choroby vnútorných orgánov – žlčník, pečeň, pankreas, žalúdok, používa sa na úpravu látkovej premeny, podporuje trávenie.

Dobre sa uplatňuje pri posilnení obranyschopnosti organizmu, osvedčil sa
tiež pri liečení kĺbových ochorení zápalového pôvodu. Zvonka je repík dobrý
na obklady, kúpele a omývanie niektorých druhov kožných ochorení.
Silný zápar z repíka je ako kloktadlo
dobrým liekom na presilené hlasivky,
preto sa odporúča všetkým, čo používajú svoj hlas ako pracovný nástroj.
V ľudovom liečiteľstve má široké
uplatnenie, vrátane liečebnej kozmetiky. Pitie čaju je pôžitok aj liek.

IVETA KOVÁČOVÁ
čajovňa IVEKO, Záhorácka ul.
(za dolným kostolom)
otvorené
streda a štvrtok od 12.30–16.00 h
piatok 10.00–16.00 h
sobota 9.00–12.00 h
Otázka:
Aké hlavné účinné látky obsahuje
repík? (triesloviny a horčiny)
Odpovede na otázky posielajte do
8. marca na adresu redakcie, alebo
hádžte do schránky s označením Malacký hlas na budove MsÚ.
Na jedného z čitateľov čaká voňavá
a liečivá výhra – balík čajov.

IVEKO
MALACKÝ HLAS

KUPÓN
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NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI

Súťažte
o vkladnú
knižku z PKB

Milí čitatelia,

KUPÓN
PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA
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VYSYPANÉ Z OBÁLOK
Srdečne blahoželám k milým narodeninám Františke Ondrovičovej (rodenej Havlíkovej). Táto statočná žena,
ľudsky vzácna duša si zaslúži pozornosť Malačanov. Patrí jej uznanie, veď
vykonala mnoho dobrých skutkov.
Redakcii Malacký hlas želám veľa verných čitateľov.
Váš krajan, Malačan J. Koleda
Wiesbaden, Nemecko

KTO JE NA FOTOGRAFII?

Podobne ako vlani, aj tento rok
môžete s Malackým hlasom súťažiť
o vkladnú knižku so základným
vkladom 1000 Sk. Hoci tento rok
nebude pre naše mesto jubilejný,
budeme vám pripomínať udalosti
a osobnosti, ktoré ovplyvnili vývoj
Malaciek. Prémiu pre víťaza – tisíckorunovú vkladnú knižku – venuje
každý mesiac Prvá komunálna banka, a. s.
Dnes sme si pre vás pripravili ďalšiu otázku. V ostatných dňoch sa vo
všetkých pádoch skloňovalo spojenie
Pálfiho srdce. Čie srdce, ktorej osobnosti z rodu Pálfiovcov spočíva pod
Loretánskou kaplnkou kláštora
v Malackách?
Svoje odpovede spolu s nalepeným kupónom posielajte do 8. marca na adresu redakcie alebo hádžte
do schránky s označením Malacký
hlas na budove MsÚ. Súťažíte o tisíckorunovú vkladnú knižku z PKB.
Medzi najvzácnejšie relikvie v kláštore a kostole v Malackách patria
Sväté schody. Na otázku z minulého
čísla sme dostali množstvo správnych
odpovedí. Na tisíckorunovú vkladnú
knižku sa môže tešiť Irena Stárková
zo Záhoráckej ul. v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby sa o svoju výhru
prihlásila v redakcii.

keď sme pre vás pripravovali hádanku do minulého čísla, netušili sme, že toľkí z vás sa s ťažkým rébusom popasujú a nájdu správnu odpoveď! Skutočne
množstvo čitateľov v krojovanom dievčatku spoznalo MUDr. Juraja Balogha.
Keďže balík zákuskov z cukrárne Dobrotka je v každom čísle určený len pre
jedného maškrtníka, poteší sa mu tentoraz Štefánia Malášková z Ul. V. Gajdoša v Malackách. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila
v redakcii.
Dnes skúste uhádnuť, kto
je trojročným dievčatkom pri
sviatočnej torte.
Pomôcka: z rozkošnej parádnice vyrástla vedúca osobnosť viacerých organizácií
pracujúcich s deťmi, mládežou a zdravotne hendikepovanými. Kto je na fotografii?

Svoje tipy spolu s nalepeným kupónom nám posielajte
do 8. marca. 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
Uhádnite, kto je na fotograEšte chvíľu vydržím pózovať a potom sa pustím
fii?
do krému na torte!

Uhádnite, kto je na fotografii!

KUPÓN
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Dočítal som sa
na internete...
Ondrej Mikuš (21 r.) zo Skalice študuje tretí semester
politológie na Fakulte politických vied Boloňskej univerzity (Taliansko). Absolvent
Gymnázia dona Bosca v Šaštíne-Strážoch, ovládajúci taliansky, anglický a francúzsky
jazyk, chce po skončení štúdia, ktoré celkovo trvá päť rokov, pracovať doma v oblasti verejnej politiky.
Hovorí, že aj niektorým slovenským
politikom by nezaškodilo absolvovať takéto politologické štúdium. Chýba im

PÍŠU/VYSIELAJÚ O NÁS
Oceňovaniu osobností Pálfiho srdcom sa vo vysielaní večerného Rádiožurnálu
v deň slávnosti (2. 2.) venoval aj Slovenský rozhlas. V reportáži Milana Soukupa priniesol mená Malačanov, ktorí v minulom roku šírili dobré meno mesta.
Príjemný spoločenský večer, v ktorom hrali prím šestnásti Malačania, neušiel ani
pozornosti Slovenskej televízie. V regionálnom vysielaní venovala značný priestor Pálfiho srdcu. Primátor Jozef Ondrejka v interview priblížil motív udeľovania
ocenení, Ladislav Hegyi a Zuzana Norisová zase hovorili o vzťahu ku svojej práci
–ipo–
a Malackám.

politická kultúra, prevládajú osobné
spory. Z politikov ho zaujali skôr tí, ktorí pôsobili ešte pred jeho narodením:
Adenauer, Churchill a Štefánik.
Už teraz sa Ondrej pripravuje na návrat do slovenského verejného života.
„Aby som neprišiel do neznáma, chcem sa priebežne
počas štúdia zoznamovať
s činnosťou samosprávy na
Slovensku,“ vysvetľuje študent. Jeho prvá cesta viedla
na Mestský úrad v Malackách. „Z internetu, z vašej webovskej
stránky poznám vášho primátora. Jozef
Ondrejka je ambicióznym komunálnym
politikom; myslím si, že pre Malacky
už mnoho urobil. Sledujem jeho úsilie
a oceňujem kroky smerujúce k realizácii priemyselných parkov či inkubátora.
Malacky začínajú mať vo svete zvuk.”
text a foto: –ipo–

„Bomba” v škole
bez malackej účasti

Spoločnosť HÍLEK a spol., a. s., v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pripravila v minulom roku
projekt Bomba v škole s podtitulom
Mládež Záhoria 2001. Jeho hlavným
cieľom bolo súťaživou formou inšpirovať mladých ľudí vo veku od 16–20 rokov k zmysluplnej aktivite. Projekt mladým umožňoval naplno zhodnotiť a využiť svoje vedomosti a zručnosti v rôznych odboroch.
Výzva sľubovala mladým ľuďom aj
zaujímavé ceny: hlavnú 10 tisíc Sk a celotriedny školský výlet v hodnote 30 tisíc Sk, navyše cenu za originalitu 3 tisíc
Sk a v každej súťažnej téme ohodnotené prvé tri miesta.
„Oslovili sme 21 stredných škôl
a stredných odborných škôl z regiónu
Záhorie. Do projektu sa však aktívne
zapojilo v časovom horizonte od 12. 9.
do 17. 12. 2001 len deväť škôl,” hovorí

Dôchodcovia
fašiangovo
V utorok 12. februára sa vo veľkej zasadačke spoločnosti Nafta gas uskutočnila výročná členská schôdza Mestskej
organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Malackách. S hodnotiacou
správou za uplynulé obdobie i rámcovým plánom na obdobie nastávajúce
vystúpila predsedníčka organizácie
Mgr. Alžbeta Dubajová. Fašiangové popoludnie spríjemnil dôchodcom kultúrno-zábavný program, v ktorom nechýbalo vystúpenie Andera z Košíc, rodinnej kapely Sýkorky či pochovávanie
basy.
MsO JDS registruje 356 členov. V minulom roku pripravil mestský výbor organizácie pre svojich členov okrem iného päť členských schôdzí, pravidelné
stretnutia v Babičkinej čajovni, desať zájazdov na termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi, päť cykloturistických výletov. O aktivite malackých dôchodcov sa
po dva razy z vysielania dozvedeli aj
poslucháči Rádia Regina. Ani v tomto
roku nebudú seniori združení v MsO
JDS zaháľať. Čaká na nich bohatý program i mnoho neplánovaných prekvapení, ktoré sa „varia v kuchyni” aktívneho
mestského výboru.
–ipo–

Mgr. V. Prekopová z oddelenia marketingu spoločnosti HÍLEK a spol., a. s..
V januári zasadala odborná komisia
a 12. februára sa za účasti RNDr. Ľubomíra Parízka, primátora mesta Senica,
JUDr. Jozefa Hílka, zástupcov škôl a študentov uskutočnilo odovzdávanie cien
výhercom v priestoroch MsÚ Senica.
Študenti dvoch malackých gymnázií
sa do projektu nezapojili. Naše mesto
malo zastúpenie aspoň v hodnotiacej
komisii v podobe účasti Ing. Stanislavy
Zajačkovej z Gymnázia sv. Františka
Assiského.
Najväčšiemu záujmu mladých ľudí sa
tešili kategórie marketingu a stavebníctva, neudelené miesta v kategóriách vytvorenie originálneho CI (Corporate
identity) a umelecká tvorba nasvedčujú,
že s kreativitou mládeže Záhoria nie je
čosi v poriadku.
–ipo–

V rubrike ČO SA ČÍTA? vám prinášame prehľad najčítanejších kníh v Malackách – aspoň podľa záujmu návštevníkov kníhkupectva Ľubica v obchodnom centre hotela Atrium. Takže vo februári bol najväčší záujem
o tieto knihy: T. Keleová-Vasilková:
Okienko do snov, J. R. R. Tolkien:
Pán prsteňov – Dve veže (II.) a Delia Fiallo: (autorka Esmeraldy, Kasandry a Rosalindy) Luz Maria.
Ak súhlasíte s tvrdením, že najlepším priateľom človeka je kniha, môžete súťažiť s Malackým hlasom
o knihu Franny a Zooey od J. D. Salingera. Do žrebovania vás zaradíme, ak nám do 8. marca spolu s nalepeným kupónom pošlete správnu
odpoveď na túto otázku: ocenenie
Pálfiho srdce prevzalo šestnásť
osobností, z nich štyri za vydanie
knihy. Uveďte, ktoré sú to. Pri hľadaní správnej odpovede vám pomôžu stránky Malackého hlasu.
Na otázku z minulého čísla: pod
akým pseudonymom publikoval Ľudo Zúbek literárne kritiky v Slovenských pohľadoch? znela správna odpoveď: Vladimír Malina. Zo všetkých autorov správnych odpovedí
sme vyžrebovali Mgr. Evu Brimichovú zo Záhoráckej ul. v Malackách,
ktorá získava knihu Prorok od Chalíla Džibrána. Prosíme výherkyňu, aby
sa ohlásila v redakcii.

Opravujem chladničky
a mrazničky

Pavol Šišolák, Závod 663,
tel.: 034/779 94 35, 0903 750 612.
MH 02/B4
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VODOROVNE – A vyhynutý cicavec; címer; spojka; spodná časť vlnovky;
hlavné mesto Bulharska B prvý muž na
svete; umenie po latinsky; česká rieka;
ľahkoatletická disciplína; ťažká zbraň
C vyrušuj; najvyššia karta; strašidlo; sila;
choroba šialených kráv D latinská spojka; začiatok tajničky; chem. zn. hliníka
E rímskych 100; dvadsaťnásobok piatich; kypril pôdu pluhom; polomer; obipootĺkaj; umelecké dielo znázorňujúce

nahé telo; začiatok abecedy F chem.
zn. síry; ukončenie tajničky; samohlásky G rímska štvorka; náter; novší český
film s Donutilom; rieka v Thajsku; chem.
zn. horčíka.
ZVISLE – 1 mesiac v roku; chem. zn.
kremíka 2 tromf v kartách; zvratné zámeno; rímskych päť 3 vlastníš; stôl po
záhorácky 4 rozum-dôvtip; meno herca
Romančíka st.; chem. zn. vápnika 5 čas

vo fyzike; bývalý jednotkový obchod
v Bratislave; oddelenie technickej kontroly 6 domácke meno Ericha; vrýpnutie
7 ŠPZ Rimavskej Soboty; okaté ženy
8 Barbora; geometrická veličina; značka
ruských lietadiel 9 otec po maďarsky;
stanoví-vyberie 10 MPZ Nemecka; ozvena obrátene; spoluhlásky slova NAŠE
11 sibírsky veľtok; cudzie mužské meno
12 obruba; obec vo východných Čechách 13 predložka so 7. p.; poľovačka;
Ak nám do 8. marca spolu s nalepeným kupónom pošlete správne vylúštenie tajničky krížovky, zaradíme
vás do žrebovania
o cenu, ktorú venujú chovateľské
potreby Ňufák na
Malom námestí –
10 kg balenie krmiva pre psa!

Česká tlačová kancelária 14 pretlač na
bývalých čs. poštových známkach; americká tajná služba; značka kvalitnej múky 15 značka vložkových zámkov; reštaurácia v Gajaroch-obrátene 16 rybia
chrbtová kostička; osobné zámeno mn.
č.; rímskych tisíc 17 vlk v Knihe džunglí;
chem. zn. striebra.
NA POMOC– 16 INSA, 12 ALSY
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ž R E B OVA N I E

Sviatok sv. Valentína je za nami. Kvetom
alebo drobným darčekom sme prezentovali svoju lásku k tým, ktorých máme
radi.
Blíži sa mesiac marec, ktorý sa hlavne
nám starším vpísal do pamäti tým, že
patril vždy všetkým ženám. Teda aj ženám, ktorým nemal kto darovať kvet
na sv. Valentína, alebo tým, ktoré by
z akýchkoľvek dôvodov márne čakali na
kvet vďaky pri príležitosti Dňa matiek,
ktorý si pripomenieme až v máji.
Práve preto by mal patriť 8. marec všetkým ženám. Neviem, prečo tento sviatok vymizol z kalendára. Nebol to trochu
unáhlený krok? Obzrime sa pozornejšie
v tento nadchádzajúci deň okolo seba
a všimnime si ich. Všimnime si ich v práci a všade tam, kde sa s nimi pravidelne
stretávame. Viem, kvety sú drahé a ťažko
by sme ich mohli kúpiť všetkým ženám,
ktoré sú každý deň okolo nás, a nevieme
si ich život bez nich predstaviť. Ale to
snáď ani netreba. Stačí oveľa menej.
Veď...
(dokončenie v tajničke).

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali správne vylúštenie tajničky
krížovky – „...veľa splnených
predsavzatí”, sme vyžrebovali Elenu Novotovú z Veľkomoravskej
ul. v Malackách, ktorá získava
darček pre svoj automobil: nastavenie svetiel, test nabíjania a sadu
žiaroviek z auto-elektroservisu
Pavla Vávru.
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HLAS

KUPÓN

2

7

ŠPORT

Horolezecký klub Iames Malacky

Skončí smola
v roku 2002?

Znie to neuveriteľne, ale činnosť
ľudí, ktorí sa v Malackách venujú
horolezectvu, trvá už 35 rokov.
Ponúka sa tak vhodná príležitosť
na krátke zhodnotenie aj načrtnutie perspektív takejto mierne obskúrnej, avšak vzrušujúcej aktivity.

Katka Bilkovičová je 22-ročnou športovkyňou, členkou kulturistického oddielu TJ Strojár Malacky. Táto 174 cm vysoká a 65 kg vážiaca zverenkyňa trénera Stana Jurkoviča má za sebou už nejeden
športový úspech. Spomeňme len niektoré.
Piate miesto na majstrovstvách Slovenska v tlaku v ľahu v roku 1997, v tom
istom roku a tej istej disciplíne 2. miesto na Cene Trenčína. V roku 2000 3.
miesto v kulturistike na Grand Prix Dubnica a piate miesto na slovenskom šampionáte. No a v minulom roku 6. miesto na majstrovstvách Slovenska.
Čo na to tréner: „Smoliarka Katka, čo
by som asi povedal o jej pôsobení
v športovej kulturistike. Nechcem, aby
to znelo ako obhajoba, ale Katka to mala od začiatku sťažené. Pre nižší počet
junioriek sa zlúčili kategórie junioriek
a žien. To znamenalo pre ňu handicap,
pretože niektoré zo žien mali za sebou
už 8- až 10-ročný tréning. Na majstrovstvách Slovenska v minulom roku mala
vo svojej kategórii za súperky majsterku
Slovenska i majsterku Európy. Juniorky
súťažili v kategórii do
57 kg, no
Katka sa
dosta-

la ako juniorka jediná medzi ženy
nad 57 kg. Čo sa
týka súmernosti
postavy, aj na súperky mala, no
v svalovom rozvoji
to nestačilo. Na súťaži si Katku všimol reprezentačný tréner,
ktorý jej ponúkol
nomináciu na majstrovstvá sveta junioriek do Španielska. Pochválil
ju za pokrok,
ktorý urobila
od Grand Prix
Dubnica. Stála
pred ňou príležitosť porovnať sa s rovesníčkami v kategórii junioriek do 21
rokov. Katka mala pred sebou dostatočných šesť mesiacov prípravy na zlepšenie definície a hustoty svalstva. Bohužiaľ, po dvoch mesiacoch sme sa dozvedeli, že Španielsko sa uskutoční
v decembri namiesto v novembri. Avšak
v novembri sa jej skončil juniorský vek
a kvôli niekoľkým dňom sa španielsky
sen o úspechu rozplynul. Namiesto satisfakcie prišlo sklamanie. Ale ja pevne
verím, že Katka sa ešte na pódium vráti. I keď nie v kulturistike, ale vo fitness
určite. Rok 2002 je pre ňu výzvou,
držím jej palce.“
To boli slová Katkinho trénera. Čo
povedať na záver.
Veríme, že jej športový duch
zvíťazí a v tomto roku pretrhne
smolu. Želáme jej k tomu veľa
úspechov. Malackí kulturisti sa
nikdy nenechali zahanbiť na
športovom a spoločenskom poli.
ANTON PAŠTEKA
foto: archív

V

o štvrtok 31. januára
bolo slávnostne otvorené kultúrno-spoločenské centrum pre mladých
– Priestor na Záhoráckej
ulici v Malackách.
Priestory, ktoré dostalo
do prenájmu občianske
združenie Neverland, sa
v priebehu troch rokov
zmenili na nepoznanie.
Kedysi ošumelé, zabudnuté a páchnuce miestnosti (na snímke vpravo)

sú dnes príjemným klubovým prostredím, informačným centrom a galériou.
Mladí ľudia okolo Ota Divinského si vysúkali rukávy a za materiálnej podpory sponzorov urobili kus
užitočnej roboty.

Lezenie nemá charakter masového
športu a jeho aktéri zostávajú pre ostatných ľudí zväčša neznámi. Preto radi
využívame možnosť transparentnosti na
stránkach Malackého hlasu. Zverejniť
podrobné informácie nie je vo vymedzenom priestore možné, pokúsime sa
preto podať iba skrátenú informáciu
o horolezectve v Malackách. Tú podrobnú môžu nájsť vážni záujemcovia
v kronike s evidenciou výstupov, ktorá
obsahuje aj autentické výpovede o tom,
čo bolo (a vari aj nebolo), pocity a spomienky aktérov. Niektoré udalosti a výkony spadajú už do kategórie legiend,
čo súvisí s ich ústnym podávaním z jednej lezeckej generácie na druhú. Kronika je k dispozícii u predsedu klubu M.
Valachoviča, ktorý sa pred pár rokmi
podujal zachytiť to, čo si ešte lezci pamätali, chronologicky zoradil údaje roztrúsené vo výročných správach o činnosti a v osobných zápisníkoch členov.
Vari preto, aby mladší lezci, ktorí čas od
času zavítajú do klubu, mali možnosť
lepšie spoznať tých, ktorí už nemajú
dravosť nastúpiť do ťažkej steny, ale
majú bohaté spomienky a tajomnú iskru v oku pri prezeraní starých fotografií a diapozitívov.
Celá horolezecká činnosť v meste
Malacky bola od počiatku dielom malej
skupinky nadšencov a ani dnes členská
základňa nepresahuje 20 ľudí. Aktívne
lezúcich členov má horolezecký oddiel,
od roku 1992 horolezecký klub Iames,
ešte menej. Napriek tomu títo ľudia vystúpili za viac než tri desaťročia na nejeden vrchol, preliezli nejednu skalnú
stenu a zažili pri tom perfektné dobrodružstvo.
Horolezecká činnosť Malačanov
vzrastala alebo upadala priamo úmerne s aktivitou jedincov, alebo malej skupinky členov, ktorí udávali tón v tom
ktorom období. Iniciátorom všetkého

Krstný otcom Priestoru je
primátor mesta Jozef Ondrejka, ktorý v spoločnosti pozvaných sponzorov
a poslancov MsZ centrum
slávnostne otvoril.
Hostia so záujmom sledovali aj oficiálne spustenie portálu www.neverland.sk. O správnu klubovú atmosféru sa postarala
hudobná skupina AC+.

diania koncom šesťdesiatych rokov
(1967) bol nesporne prvý predseda oddielu pešej a vysokohorskej turistiky A.
Žaťko. V tom čase mal už za sebou nielen slušnú kôpku výstupov v Tatrách,
ako aj chuť ukázať krásu horolezectva
ďalším. Sústredil okolo seba zopár nadšencov lezenia a hoci niektorí z nich
časom záujem stratili, zopár (F. Slovík, J.
Gembeš, P. Sedláček, M. Jurkovič, L.
Jurkovič, J. Pullman, P. Hrdlovič) do hôr
pravidelne chodilo. K nim sa od sedemdesiatych rokov pridalo „družstvo sopliakov” – M. Kuchárek, M. Šmatlo, R.
Pavlov, neskoršie D. Trankovič a R. Mikletič. Títo chlapci tvorili takmer desať rokov silu oddielu a zodpovedali za športovú výkonnosť. Koncom sedemdesiatych rokov prišla nová skupina – M. Valachovič z Malaciek a Štvrtočania F. Klíma, L. Filípek, M. Štefek, M. Novotný, J.
Kimlička. Čas preriedil aj ich rady, ale
trojica Štefek – Klíma – Valachovič vyliezla v Tatrách i na skalkách veľa letných aj zimných výstupov. Ich aktivita sa
prejavila aj v snahe založiť v Malackách
samostatný horolezecký oddiel, najmä
keď v druhej polovici osemdesiatych rokov činnosť upadala. Niekoľko členov
odišlo, a preto bolo nutné získať novú
krv. Lezeckou jednotkou sa pomerne
rýchlo stal M Janotka, základňu doplnilo niekoľko skúsenejších „horalov” – M.
Kubík, J. Uváčik, V. Štefek, M. Benkovič
a „mladíci” – M. Mordavský a P. Kelečin.
Oživenie nastalo po návrate M. Valachoviča z SVŠT, keď oddiel vycestoval
aj do Rumunska. Deväťdesiate roky na
celom Slovensku zaznamenali miernu
stagnáciu a odchod viacerých členov.
Aj v Malackách zostali len stálice, za čo
im patrí veľké uznanie. Hoci ich entuziazmus a výkonnosť z mladosti poklesli,
bez týchto členov by sa potenciálni záujemcovia nemali kam prihlásiť.
História lezenia sa zrejme u každého
Záhoráka začína na malokarpatských
skalkách, potom obyčajne nasledujú prvé výstupy vo Vysokých Tatrách, prípadne na pieskovcových skalách v Čechách. Účinkovanie v zahraničných horách býva už známkou zrelosti horolezca. Pre našich horolezcov ležia najbližšie skalky v Malých Karpatoch. Tie vždy
plnili funkciu cvičných skál, kam sa chodilo cez víkendy športovo liezť aj rela-

xovať. Zmieniť sa o tomto a nezačať Jastrabími skalami v Sološnici by nebolo
správne. Táto nie veľmi pevná skala bola domovskou oblasťou. Tu lezci získavali zručnosť a silu, ktorú mohli neskôr
využiť v tatranských cestách. Vždy sa
oddalo vychutnať si madlo v špáre na
Medveďa, pokojnú Platňu, zvláštny pocit v žalúdku pri traverzovaní Jamesáka
alebo istotu zaklíneného tela v Špáre
nad bivakom. Tie isté cesty prinášali
radosť vždy novej a novej generácii lezcov. Pre mnoho horolezcov z Malaciek
práve tieto terény predstavovali prvý
kontakt so skalou, skobou a karabínou.
Tu sa prvýkrát pokúšali nemotorne zaviazať dračiu slučku na lane, tu im po prvýkrát tiekla z oškretých prstov krv. Liezlo sa tu v lete i v zime. Trénovali tu aj
najväčšie horolezecké esá z Bratislavy.
To malo vítaný vplyv aj na Malačanov

Autor tohto článku RNDr. Milan Valachovič je laureátom ocenenia Pálfiho srdce
(bližšie čítajte na 3. str.)

a meno oddielu sa dostávalo do širšieho povedomia. Po oficiálnom zákaze lezenia z dôvodov ochranárskych sa lezci presunuli na Pajštún, Plavecký hrad
a Kršlenicu a skoby v Sološnici začali
hrdzavieť, okolie skál zarástlo a zostali
len spomienky na krásne dni.
Pokračovanie v budúcom čísle.
RNDr. MILAN VALACHOVIČ
foto: –otano–

Takmer pokorený Slovan
Vďaka agilným funkcionárom ŠK
Malacky pánom Vanišovi a Nemčovičovi sa v malackej športovej
hale Malina uskutočnil ďalší ročník halového futbalového turnaja
hráčov kategórie U–15.

–ipo–,
foto: autorka, archív

Usporiadateľom sa podarilo zabezpečiť kvalitnú účasť, čo sa prejavilo
i v jednotlivých stretnutiach turnaja.
Chlapci na ihrisku pod drobnohľadom
svojich trénerov, ale aj mnohých rodičov či priaznivcov futbalu podávali
vynikajúce výkony. Prvenstvo si nakoniec odviezol z Malaciek najväčší favorit, bratislavský Slovan. No jeho víťazstvo v turnaji nebolo jednoduché. V poslednom stretnutí mu Malačania výborne odolávali. Dokonca viedli 2:1.
Nakoniec však víťazstvo 4:3 (1:1) rozhodlo, že slovanisti sa tešili z prvenstva.
Predtým Slovan porazil ŠKP Devín 12:0,
SFM Senec 9:0 a Polygraf Bratislava 6:2.
Malačania sa k druhému miestu prebojovali po výhrach 5:2 nad Sencom,
4:1 nad Polygrafom a 6:3 nad Devínom. Tretiu priečku obsadil Polygraf po
víťazstvách nad Devínom 3:1 a Sencom

3:2. Štvrté miesto patrilo v turnaji Devínu, ktorý v rozhodujúcom zápase porazil Senec 4:1.
Usporiadatelia ocenili i najlepších
hráčov jednotlivých celkov. V drese Devína to bol Karol Malý, v Polygrafe František Görner, v Senci Andrej Mundi,
v družstve Slovana Radoslav Augustín
a u domácich Pavol Michalovič. Tréneri i organizátori sa zhodli v tom, že
v bránke najlepší výkon podal slovanista Marián Bošanský.
Kuriózna situácia nastala v súťaži
o najlepšieho strelca. Po päť gólov
vstrelili Matúš Lacko z ŠK Malacky a Karol Malý z ŠKP Devín. Keďže bola pripravená len jedna cena, tak sa o ňu
chlapci delili žrebovaním. Nakoniec
pripadla domácemu Lackovi. Mladé
diváčky rozhodli, že najsympatickejším
hráčom sa stal domáci Tomáš Čikoš.
Podujatie určite splnilo svoju úlohu
v prípravnom období. Organizátori by
i touto cestou chceli poďakovať všetkým sponzorom, no a my si myslíme,
že peniaze vložené do najmladších futbalistov sa určite vrátia časom v seniorskom futbale na malackom ihrisku. Len
keby to bolo čím skôr.
–ap–
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