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„Vážte si prístup
vašej samosprávy!”

Nestíhame

IVANA POTOČNÁKOVÁ

Krásne leto,
veľa zážitkov
a úspešný
návrat v zdraví
z dovoleniek želá
redakcia Malacký hlas
Najbližšie číslo novín vyjde 16. 8.

„Práve som sa vrátila z východného
Slovenska. Rómovia tam žijú v plechových chatrčiach. Tí, ktorí v bytoch
neplatia nájomné, končia na ulici.
V takýchto prípadoch už nedokážem
pomôcť ani ja, ani moji právnici. Vaša
samospráva hľadá riešenia a komunikuje s vami.”
Týmito slovami sa malackým Rómom, ktorí žijú v zdevastovanom dome

Po Hodvábnej ceste
do Japonska
S Austrálčanom Stevom a Japonkou Eniko sa Malačan Peter Patsch
stretol v Škandinávii pred štyrmi
rokmi. Dvojica na bicykloch merala cestu okolo sveta. Ani neveril, že
jeho pozvanie na návštevu Malaciek prijmú.
Stalo sa, v roku 2000
boli jedným z etapových
miest cesty novinárky
a cyklistu okolo sveta Malacky.
Vyrazia od prezidenta
V našom meste strávili päť dní – vychutnávali
bryndzové halušky i zemiakové placky,
privoňali k borovičke a stretli sa s Ivanom Bellom. Toto symbolické stretnutie
zrežíroval Peter Patsch: „Náš kozmonaut zemeguľu obletel, moji hostia ju
prešli na bicykli!” Ako správni hostia
pozvali Steve a Eniko svojho hostiteľa
na návštevu Japonska. To pozvanie začalo cyklistovi zo Záhoria vŕtať v hlave.
So svojím dvojkolesovým priateľom
prebrázdil Európu, ale Japonsko... Cyklista telom i dušou sa pustil do roboty
a predovšetkým zháňania peňazí.
V sobotu 29. júna vyrazí spred sídla
prezidenta SR – Grassalkovichovho paláca v Bratislave štvorica cyklistov. Cieľ
ich cesty je v ďalekej Osake. Dosiahnuť
ho majú v decembri. Vianoce by cyklo-

bolo uznesením vlády, ako aj zastupiteľstva už zrealizované. Členovia rady
odporučili v ďalšom bode rokovania
MsZ schváliť požiarny poriadok mesta
Malacky, ako aj dodatok č. 2 k rokovaciemu poriadku MsZ a jeho orgánov.
V návrhu je i vysvetlenie pojmu interpelácie poslancov. Text hovorí, že interpeláciou sa rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie
Pokračovanie na 2. strane

turisti chceli prežiť každý pod vlastným
stromčekom na Slovensku.
Peter Patsch je rodákom z Moravy
a v Malackách žije od roku 1964. Má
manželku Danielu, dve deti a obrovskú
záľubu. Je ňou bicykel. No nie vždy
tomu tak bolo. Ešte pred niekoľkými
rokmi trpel nadváhou – vážil 126 kilogramov, mal vysoký krvný tlak, bolesti hlavy, pruh
a zlatú žilu.
„Bol som doslova ľudskou
ruinou,” spomína si sympaťák z Malaciek. „Bicykel mi vrátil chuť do života.”
Cykloklub Záhorák
Svoju znovuobjavenú záľubu si Peter Patsch nenechal len pre seba. V Malackách založil cykloklub Záhorák, ktorý je otvorený všetkým vekovým i výkonnostným kategóriám. „Na cyklotúry s nami chodieva napríklad aj pani
Eckerová, ktorá má problémy s kĺbami
a používa barly.” Šéf cykloklubu hovorí
o ostatnej veľkej aktivite svojej organizácie: „V máji sme na Kamennom
Pokračovanie na 12. strane

V sledovanom období riešili zamestnanci mestskej polície 1422 skutkov.
Z toho bolo v blokovom konaní vyriešených 800 priestupkov. Celkom na
pokutách za minulý rok vybrali mestskí
policajti 82 450 Sk. Naopak 477 priestupkov riešili policajti dohováraním. Ak
by sme priestupky rozdelili podľa skutkov, tak by najviac 439 pripadalo na porušovanie zákazov vyplývajúcich z úpravy cestnej premávky. Z tých jednoznačne „vedie” porušenie zákazu vjazdu do Zámockého parku. Verme, že

Pokračovanie na 8. strane

foto: –ipo–

V predvečer Medzinárodného dňa
detí, v piatok 31. mája bolo pred športovou halou Malina v Malackách ako
v úli. Dôvodov na detskú radosť tu bolo
viac ako dosť – primátor mesta Malacky
Jozef Ondrejka odovzdal deťom mesta
ďalšie detské ihrisko a pozval ich na netradičnú oslavu veľkého dňa všetkých
detí. Zveriť sa do rúk vizážistky je určite
snom každého dievčatka. Skúšanie
rúžov či lakov na nechty, od mamy prísne zakázané, bolo v deň detskej radosti prísne povolené! Malé krásavice sa
pred očami menili na dámy. Detvákom
nášho mesta sa prihovol aj Dumbledore – známa to postava z detského best-

Mestská polícia
očami štatistiky
Na prácu mestskej polície sú rôzne
názory. O jej práci sa mohli poslanci
bližšie dozvedieť zo správy o činnosti za uplynulý rok, ktorú spracoval
zástupca náčelníka MsP Ján Fabo
a predkladal náčelník MsP Ivan Jurkovič.

na Partizánskej ul. 27 v Malackách, prihovorila splnomocnenkyňa vlády SR
pre rómsku komunitu Klára Orgovánová.
O obrovskom probléme, ktorý vytvára obytný dom v dezolátnom stave na
Partizánskej ulici, sme písali už niekoľkokrát. Od jesene minulého roku sa
udalosti výrazne posunuli smerom k jeho vyriešeniu. Mesto Malacky uskutoč-

Darček
k MDD
– nové
detské
ihrisko

Pohladkať ťa môžem, ale voziť sa bojím. Bicykel je istejší – ten ma nezhodí. Aj takéto
dialógy vedie Malačan Peter Patsch na svojich cestách po svete. O jeho najbližšej pripravovanej trase čítajte pod titulkom Po Hodvábnej ceste do Japonska.
–ipo–, foto: archív P. P.

Poslanci znepokojení
bezpečnostnou situáciou
v meste

Podľa plánu sa v máji uskutočnilo
riadne zasadnutie mestskej rady a mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva venované dvom bodom rokovania.
Zlúčená architektonická súťaž
Rada mala vo svojom programe sedem bodov. V rámci kontroly uznesení
okrem iného vypustila zo sledovania
uznesenie týkajúce sa začlenenia pozemkov MO SR do katastra mesta, čo

www.malackyhlas.sk

Klára Orgovánová rómskym obyvateľom Partizánskej 27:

ÚVODNÍK
Budík, zamknúť byt, do práce. Narýchlo zbodnúť obed, pozdrav vrátnikovi, večerný futbal a rýchlo pod perinu. Nalinkovaný režim sa opakuje
s dvoma svetlými víkendovými výnimkami sedemkrát v týždni. Do najspodnejšej zásuvky našej pozornosti odkladáme návštevu starnúcej tety, odpoveď na srdečný list známeho i dlho sľubovaný rozhovor na intímnu tému s našou dospievajúcou ratolesťou. Príčina,
pre ktorú mechanicky delíme udalosti
na podstatné a nepodstatné, prvoradé
a druho- či treťoradé, životne dôležité
a zanedbateľné, je prostá: nestíhame.
Vo víre povinností nestíhame venovať
čo len pohľad trpiacemu. Nestíhame
sa poďakovať ani slovkom tomu, komu
sme vnútorne veľmi vďační. Nestíhame
povedať: „ľúbim ťa” tomu, na kom nám
záleží. Nestíhame stíhať. Až odrazu zistíme, že trpiaci náš pohľad už nepotrebuje – bolesť prebolela, no rana na duši
zostala. Slová „ďakujem” či „potrebujem ťa” tiež už niet komu povedať. Ten,
kto o ne stál, už si ich nikdy nevypočuje. A my odrazu hľadáme odpoveď na
žeravú otázku: prečo? Prečo sme neurobili v správnom čase správnu vec?
Prečo sme nestihli, veď príležitostí bolo habadej. Rebríček dôležitosti je razom hore nohami.
Horúce pláže morí, svieže brehy
bystrín i posedenia s piesňou pri táboráku, na ktoré sa v tomto období chystáme, môžu byť úrodnou pôdou pre
usporiadanie myšlienok. Letné obdobie sprevádzané oddychom a relaxom
býva tradične zdrojom energie, ktorú
si uložíme do svojich súkromných zásobníkov a v priebehu ťažkých chvíľ
v priebehu roka z nich čerpáme fyzickú
silu. Vytvorme si v lete aj vlastný akumulátor dobra. Čím viac pozornosti
doň uložíme, tým viac jej neskôr stihneme použiť. Akumulátor sa neprehreje ani nevybije, jeho kapacita je neobmedzená. Stačí dať mu impulz a budeme sa čudovať, čo všetko stihneme!

malackyhlas@malacky.sk

uskutočňované úpravy odstavných parkovísk pred jeho bránami budú aspoň
čiastočnou zárukou zníženia počtu
týchto priestupkov. Ešte viac ako porušení zákazov bolo riešení týkajúcich
sa parkovania na chodníku. Tu policajti
„zasahovali” 452 ráz. Vyše stovky dosiahli ešte priestupky týkajúce sa drobného znečistenia verejných priestranstiev (122) a porušení VZN o chove
zvierat (108). Medzi riešené priestupky
okrem iného patrili krádeže, hrubé správanie, ublíženie na zdraví, rušenie nočného pokoja, používanie alkoholu na
verejných priestranstvách a iné.
Kritické miesta
Dôležitou časťou činnosti mestskej
polície bolo i sledovanie tzv. kritických
miest podľa požiadaviek občanov alebo
organizácií, a to v prípadoch poškodzoPokračovanie na 6. strane

selleru Harry Potter. A nielen prihovoril
– čarodejnícka postava v podaní Vlada
Zetka rozdávala aj darčeky! Najväčšia
Pokračovanie na 3. strane

Primátor mesta Malacky
Jozef Ondrejka
srdečne pozýva všetkých
priaznivcov športu na

Večer bojových umení,
ktorý sa uskutoční
v piatok 28. júna o 20.00 h
v športovej hale Malina
v Malackách.
Čaro džuda, boxu a karate
predvedú Malačania
Eliška Brajerová, Róbert Blažo
a Milan Mackovich.
Príďte sa pozrieť aj na vystúpenie
hostí – majstrov sveta a Európy
v bojových umeniach!
VSTUP VOĽNÝ

Čítajte v budúcom čísle:

Malacká sálovka
chystá zmeny
Keď je práca
vykúpením
Vínna cesta
u susedov

AKTUALITY

Zakladáme Regionálnu
rozvojovú agentúru

Na brehu, apríl 2002

Štyridsiata piata Billa
na Slovensku

Na svojom zasadnutí 28. mája Mestské zastupiteľstvo v Malackách schválilo
zriadenie Regionálnej rozvojovej agentúry v Malackách. Podnetom na jej založenie bolo uznesenie vlády SR, ktorá
uložila ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja úlohu dobudovať sieť slovenských regionálnych rozvojových agentúr. Konkrétna ponuka padla na rokovaní ministra Ištvána Harnu s primátorom
mesta Malacky Jozefom Ondrejkom
a predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Ľubom Romanom 17. mája.
Jedna z nových rozvojových agentúr bude mať teda sídlo v Malackách a s finančnou podporou ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja bude prispievať
k plneniu rozvojových úloh v regióne.
Úlohy budú súvisieť predovšetkým s budovaním priemyselných parkov a podnikateľského inkubátora v Malackách.
Ustanovujúce valné zhromaždenie
Regionálnej rozvojovej agentúry Záhorie so sídlom v Malackách sa konalo 19.
júna v tlačovom stredisku Bratislavské-

Chcete prežiť päť
dní v prírode?

Na brehu, jún 2002

Ešte donedávna sa návštevníkom
nášho mesta pri pohľade z nadjazdu naskytol hrozný pohľad: na jednej strane
videli ruiny zhoreniska historickej budovy, na opačnej zdevastovaný obytný
dom obývaný rómskou komunitou (tejto téme sa bližšie venujeme pod titulkom „Vážte si prístup vašej samosprávy!“). Zarastené zvyšky tehál po zhorenej budove zmizli, ležovisko bezdomovcov nahradila príprava stavby. Čulý
pracovný ruch vedľa športovej haly Malina nenecháva nikoho na pochybách,
že supermarket Billa – lebo práve ten tu
vyrastá – bude čoskoro otvorený. Na
naše pomery sa vytiahol doslova ako huba po daždi – stavba sa začala 5. apríla
a premiérový nákup Malačania v prvom
supermarkete v meste zažijú 30. júla.
Ako sme sa dozvedeli od Barbory
Baťkovej, pracovníčky marketingu spoločnosti Billa, malacký supermarket bude už v poradí 45. na Slovensku. Sieť
predajní Billa, ktorá patrí pod medzinárodnú skupinu Rewe, sa na Slovensku
objavila už v roku 1993. Supermarket
v našom meste bude štandardnou predajnou plochou s rozlohou 1000 m2. Zákazníkom bude ponúkať 75 % potravinárskeho sortimentu, ale aj ovocie, zeleninu, kozmetiku, drogériu, domáce potreby, potraviny pre zvieratá a sezónny
tovar. Oddelenie lahôdok a mäsa má
svoju vlastnú výrobňu priamo v objekte
supermarketu, čo zaručuje maximálnu
čerstvosť a kvalitu ponúkaných výrobkov. Na celkovom sortimentnom zložení sa 70 percentami podieľajú slovenskí
výrobcovia. Neodmysliteľnou súčasťou

filozofie spoločnosti sú pravidelné akcie
podporené letákmi. V novej prevádzke
vrátane bezpečnostnej služby nájde prácu 63 ľudí.
–ipo–, foto: –otano–

Vyhrajte s Malackým hlasom
nákup v Bille

Ak nám do 31. júla pošlete správnu
odpoveď na nasledujúcu otázku, zaradíme vás do žrebovania o tri poukážky
na nákup v hodnote 500 Sk, 300 Sk
a 200 Sk v predajni Billa.
Aké sú otváracie hodiny predajní siete Billa? Správnu odpoveď si vyberte
z možností:
a) pondelok–sobota do 22.00 h, nedeľa do 20.00 h
b) pondelok–sobota do 17.00 h
c) pondelok–nedeľa do 14.00 h.

Zúčastnite sa spolu s nami Medzinárodného stretnutia mládeže
RYSY 2002. Toto podujatie je príležitosťou pre mladých ľudí spoznať prírodu i ľudí, príležitosťou pre športovanie i dobrú zábavu. Stretnutie sa
uskutoční od 31. 7. (streda) do 4. 8.
2002 (nedeľa). Cena účastníckeho
poplatku je 450 Sk. Mladá demokratická ľavica, klub Malacky organizuje i v tomto roku účasť na stretnutí.
Dopravu zabezpečíme autobusom.
Ak máte záujem zúčastniť sa alebo
máte záujem o poskytnutie informácií, informujte sa na č. tel. 772 34 05.
ZUZANA PAŠTEKOVÁ

Smrť na cestách

Dňa 15. júna došlo k dopravnej nehode osobného motorového vozidla
Škoda Felícia na ceste medzi obcami
Malacky a Rohožník, kde 44-ročný vodič z Bratislavy z dosiaľ nezistených
príčin zišiel z cesty a narazil do betónového múrika. Pri nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

V Krajskej rade SDA polovica žien

Delegáti ustanovujúceho snemu Sociálnodemokratickej alternatívy Bratislavského kraja zvolili v sobotu 18. mája v Malackách vedenie svojej organizácie a navrhli kandidátov na poslancov
do Národnej rady SR. Predsedníčkou
Krajskej rady SDA sa stala Marta Šikrová, podpredsedami Viera Forgácsová,
Norbert Šatan a Vladimír Štiavnický.
Takmer 50 delegátov reprezentujúcich
kluby SDA všetkých okresov Bratislavského kraja zvolilo aj krajskú radu, rozhodcovskú komisiu a revíznu komisiu.
V 13-člennej Krajskej rade SDA bude
pôsobiť sedem žien.
Delegáti ustanovujúceho snemu krajskej organizácie SDA navrhli 17 kandidá-

tov na poslancov do NR SR v septembrových voľbách a určili ich poradie v rámci kraja.Ako sa uvádza v záverečnom posolstve snemu: „Pre všetkých, ktorí hľadajú možnosť ako plnohodnotne žiť vo
svojom kraji, pre tých, ktorým pravicová
politika neponúka dôstojnú existenciu,
prácu a sebarealizáciu, pre ľudí, ktorým
nie je cudzie sociálne cítenie, morálne
hodnoty a ľudská spolupatričnosť, pre
obyvateľov, ktorí chcú, aby ich domov
bol bezpečným aj pre ich potomkov, pre
každého, kto očakáva slušnú neskorumpovanú a realistickú politiku, existuje
transparentná alternatíva. Je ňou SDA.“
MARTA ŠIKROVÁ
predsedníčka Krajskej rady SDA

ho samosprávneho kraja. So správou
o doterajšej činnosti vedúcej k založeniu regionálnej rozvojovej agentúry
v okrese Malacky vystúpil primátor mesta Malacky RNDr. J. Ondrejka. Návrh
na založenie združenia právnických
osôb Regionálna rozvojová agentúra
Záhorie so sídlom v Malackách (skrátene RRAZ) a jej zapojenie do Integrovanej siete regionálnych rozvojových
agentúr SR založenej a podporovanej
Ministerstvom výstavby a regionálneho
rozvoja SR predniesol Ing. Peter Nagy.
Zhromaždenie následne schválilo stanovy a zakladateľskú zmluvu, zvolilo pred–ipo–
stavenstvo a dozornú radu.

Nový rozmer
mesta Malacky
Na svojom mimoriadnom zasadnutí
2. mája Mestské zastupiteľstvo v Malackách vyslovilo súhlas s uznesením
vlády SR o zaradení časti vojenského
obvodu Záhorie s celkovou rozlohou
3 587 823 m2 do katastrálneho územia
mesta. Dlhoročné snahy Mesta Malacky, rozvoj ktorého je priestorovo veľmi
limitovaný, teda konečne priniesli výsledok. Súhlas MsZ i následné nariadenie
vlády SR na zmenu hraníc Vojenského
obvodu Záhorie (do 30. júna má návrh
predložiť minister obrany SR J. Stank
na rokovanie vlády) sú nevyhnutnými
predpokladmi potrebnými na pričlenenie územia západne od diaľnice D2 do
katastrálneho územia mesta a realizáciu projektov Priemyselný park Malacky
a Priemyselno-technologický park Záhorie.
–ipo–

Dôchodky
v iných
termínoch

Sociálna poisťovňa, ústredie,
vzhľadom na skutočnosť, že deň
5. júl 2002 je dňom štátneho sviatku a deň 6. júl 2002 je dňom pracovného voľna, oznamuje zmenu
termínov výplaty dôchodkov:
– dôchodky splatné dňa 4. júla
2002 budú vyplatené dňa 3. júla
2002, teda o jeden deň skôr, ako
mali byť pôvodne vyplatené
– dôchodky splatné dňa 6. júla
2002 budú vyplatené dňa 4. júla
2002, teda o dva dni skôr, ako mali byť pôvodne vyplatené.

POZNÁTE SVOJHO
POSLANCA?
Ing. FRANTIŠEK ILLÝ,
technický pracovník
Swedwood Malacky,
narodený 2. 4. 1959,
poslanec nominovaný za HZDS vo volebnom obvode č.11,
člen komisie územného rozvoja a životného prostredia.
Aký máte názor na zníženie počtu
poslancov v budúcom volebnom období?
Nižším počtom poslancov sa zvýši
operatívnosť mestského zastupiteľstva.
Poslanci by ale zásadne mali bývať vo
svojom volebnom obvode a pravidelne
sa stretávať so svojimi voličmi. Mestská
rada by mala byť zachovaná v počte asi
5 členov a mal by to byť vyslovene poradný orgán primátora.
Aké problémy treba prednostne riešiť vo vašom volebnom obvode?
Najvypuklejším problémom je kanalizácia. Slabšia je i starostlivosť o životné
prostredie, je to napríklad stav ciest
a chodníkov (problematika Sadovej ul.),
niekedy si občania myslia, že sme akýsi
zabudnutý kút mesta. Perspektívne treba
riešiť lepší kontakt s centrom mesta, hlavne v súvislosti s modernizáciou železničnej trate. Netreba zabúdať, že v tejto časti mesta je nemocnica či Zámocký park.
Bude treba vybudovať komunikáciu medzi Riadkom a Padzelkom.
Kde vidíte nedostatky v tvorbe
a ochrane životného prostredia v našom meste?
Problémov čakajúcich na riešenie je
dostatok. Stačí spomenúť dobudovanie
kanalizácie, dokončenie ČOV, resp. vybudovanie čiastkových ČOV v meste, dokončenie obnovy Zámockého parku či
konečné riešenie mestského smetiska.
Pri budovaní priemyselného parku vyriešiť odklon ťažkej dopravy z mesta vybudovaním obchvatov a dobudovať stred
mesta tak, aby zodpovedal požiadavkám
doby. To chce ale osobu mestského architekta.
Čo pokladáte za najdôležitejšie pre
ďalší rozvoj mesta?
V prvom rade je to urbanizácia mesta,
aby mesto malo charakter mesta a nie
sídelného útvaru. Pozornosť treba venovať priemyselnému parku, no v rámci neho nezabúdať i na dobudovanie IBV či
KBV. Nezabúdať na kultúru či školstvo,
ktoré sú v pomerne žalostnom stave.
Mesto by si malo vo zvýšenom rozsahu
všímať potreby začínajúcich podnikateľov, ako aj mladých ľudí. A čo je isté, mestu by nemala chýbať „ekonomická filozofia”, teda rozmýšľanie o zabezpečení
jeho existencie a rozvoja do ďalších rokov.
–ap–

Pozor na podomový predaj!

V minulosti sme už upozorňovali občanov na negatívne prípady trestnej činnosti pod zámienkou podomového predaja.
Tieto zlé skúsenosti majú zvlášť starší občania. Tak tomu bolo aj v poslednom
prípade dňa 8. júna. V tento deň o 18.00 h 82-ročný občan z Malaciek ohlásil
krádež finančnej hotovosti 150 000 Sk a štyroch vkladných knižiek z domu, kde
býva. Uvedenú skutočnosť zistil až po zaplatení tovaru. Dve ženy pri podomovom predaji ponúkali poškodenému posteľnú bielizeň, sadu príborov a sadu kuchynských nožov. Pri odchode z domu zobrali kľúč od brány, uzamkli ju a na ulici nastúpili do motorového vozidla s vodičom.
OR PZ v Malackách

Poslanci znepokojení bezpečnostnou situáciou v meste
Dokončenie z 1. strany

a vykonávanie nariadení mesta a uznesení MsZ jeho orgánmi, ako i ďalších
úloh súvisiacich s činnosťou samosprávy. Iné príspevky poslancov sa za interpeláciu nepovažujú. Uvidíme, ako budú
interpelácie naozaj vyzerať po schválení tohto textu zastupiteľstvom. Správu
o čerpaní rozpočtu mesta za prvý štvrťrok predložil Ing. Ladislav Adamovič. Plnenie príjmov je podľa správy na 29,57
% a výdajov na 19,22 %. Rada ďalej od-
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poručila zastupiteľstvu vziať na vedomie správu o stave a ďalšom postupe
v obhospodarovaní mestských lesov.
Prerokované boli štyri informácie. Prvá sa týkala výsledkov architektonickej
súťaže na budovu inkubátora malého
podnikania, druhá aktuálneho stavu
a úloh CO obyvateľstva, tretia stavu
a vývoja zamestnanosti v meste a posledná dodržiavaniu VZN č. 1/2001
o prenájme pozemkov vo vlastníctve
mesta.

V rôznom si členovia rady vypočuli
ďalšie pripomienky primátora mesta
a členov rady, týkajúce sa vzniku Regionálnej rozvojovej agentúry, dopravnej
situácie v meste a aktuálneho stavu
ČOV Malacky.
O bezpečnostnej situácii
Primátor mesta zvolal na 28. mája
mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré prerokovalo dva body. Najskôr sa poslanci zaoberali informáciou o dopravnej situácii v meste.

K tomuto bodu vystúpili ako hostia riaditeľ Okresného policajného riaditeľstva plk. Kuzma a veliteľ ODI kpt. Ing.
Fusek. Podrobne informovali nielen
o stave dopravných priestupkov v okrese a samotnom meste, ale aj odpovedali
na otázky poslancov v diskusii. Uzneseniami, ktoré poslanci prijali, by malo
prísť k zlepšeniu spolupráce štátnej
a mestskej polície v tejto oblasti, ako aj
k uskutočneniu občanov s pracovníkmi
PZ SR k tejto problematike na úrovni

mesta. Pre zaujímavosť – od začiatku
roka bolo na území mesta 45 dopravných nehôd (do 30. 4.), s jedným ťažkým zranením a 6 ľahkými zraneniami.
Jedna dopravná nehoda bola pod vplyvom alkoholu.
V druhom bode rokovania poslanci
schválili vznik Regionálnej rozvojovej
agentúry v Malackách formou združenia právnických osôb, pričom Mesto
Malacky bude jedným zo zakladateľov.
ANTON PAŠTEKA
MALACKÝ HLAS
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AKTUALIT Y

Vyhodnotenie
čitateľskej súťaže

Darček k MDD – nové detské ihrisko
Dokončenie z 1. strany

Vaše hlasy, milí čitatelia, rozhodli
o tom, že titul Osobnosť Malackého hlasu si odniesol MVDr. Pavol Hallon. Víťaz
i ďalšie nominované osobnosti, ktoré ste
na zisk titulu navrhli práve vy v priebehu
realizácie projektu Naše mesto, vám za
každý jeden hlas srdečne ďakujú.
Ako sme sľúbili, za spoluprácu pre
zmenu odmeníme my vás. Žrebovanie
určilo nasledujúcich držiteľov cien:
– týždenný pobyt pre štyri osoby v Veľkom Mederi získava Emília Gašparová z Jánošíkovej ul. v Malackách,
– Mária Hozová z Veľkomoravskej ul.
získava sadu osušiek,
– Jaroslav Žák z Ul. L. Novomeského
voľný nákup v hodnote 300 Sk v Jednote. Víťazom srdečne blahoželáme!

tlačenica bola pred nafukovacím hradom. Zaskákať si
v ňom túžili hlúčiky netrpezlivých dievčat i chlapcov.
A skákalo sa veru do vyčerpania. Komu zostala ešte
štipka sily, zasúťažil si o sladké ceny. S príchodom súmraku ťahali rodičia domov
ufúľaných čertíkov, ktorým
v očiach svietila otázka: mami, prídeme zajtra zase?
–ipo–,
foto: autorka

ANKETA

Dvere dokorán

Najvyšší počet čitateľských hlasov získal
a ocenenie od primátora mesta prevzal
MVDr. Pavol Hallon.

Napriek smutným udalostiach v rodine
prišla do spoločnosti ocenených aj ďalšia
nominovaná osobnosť–Margita Benešová.

Plaketu pre víťaza i osobnosti jednotlivých obvodov vyrobili šikovné ruky malackej keramikárky Ruženky Habovej.

Osobnosť
Malackého hlasu
„...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.”
Týmito slovami sa vám prihováral
vyše roka Malacký hlas prostredníctvom projektu Naše mesto. Vaše nominácie rozhodli o tom, že o titul Osobnosť Malackého hlasu sa uchádzalo
osem Malačanov. V piatok 14. júna sa
v priestoroch Gastra M+M v Malac-

kách uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie čitateľskej ankety.
O vašu priazeň a uznanie sa uchádzali: Ing. Jozef Mračna, Alojz Kvaššay,
Štefan Daniel, Irena Vachunová, Pavlína Janotková, Ing. Jozef Bulla, MVDr.
Pavol Hallon, Margita Benešová.
Fotoreportáž vám prezradí, kto prevzal z rúk primátora mesta RNDr. Jozefa Ondrejku ocenenie Osobnosť Malackého hlasu.
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Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo vďaka sponzorskej podpore
cukrárne Dobrotka, Gastra M+M,
poisťovne Allianz – generálneho
reprezentanta B. Fridu
a spoločnosti HÍLEK a spol., a. s.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ,
foto: –pj–(6), –otano–(1)

Sladká marcipánová verzia ceny pre víťaza z cukrárne Dobrotka.
MALACKÝ HLAS

Chvíľka napätia. Zjemnilo ju vystúpenie Vierky Pútikovej, žiačky učiteľky O. Ballayovej
zo ZUŠ v Malackách.

„Od Kútú až po Malacky vyprávjáme
záhorácky...“ Vystúpenie Róberta Daniela, študenta bratislavského konzervatória,
v hudobnom sprievode jeho starého otca
- takisto jedného z nominovaných osobností ulice, Štefana Daniela – vyvolalo
búrku nadšenia. Ukázalo, že záhoráčtina
je najkrajšia spievaná.

Aj v tomto roku pripravil Mestský
úrad v Malackách deň otvorených dverí s názvom Dvere dokorán. Na prácu
samosprávy sa prišlo pozrieť 251 návštevníkov, z toho štyri triedy žiakov základných a stredných škôl. Medzi návštevníkmi sme uskutočnili anketu (vrátilo
sa celkovo 103 anketových lístkov). Návštevníkom sme položili tri otázky. Tu sú
najčastejšie odpovede:
Čo sa podľa vás za posledné štyri roky v našom meste zmenilo k lepšiemu?
Najviac hlasov jednoznačne získala
rekonštrukcia Zámockého parku, nasledovali celomestské podujatia typu Prvomájové Malacky a Adventné Malacky,
hospodárenie s financiami, nové chodníky, riešenie rómskeho problému na
Partizánskej 26, zlepšenie informovanosti, spolupráce s občanmi a reprezentácie mesta; vytvorenie podmienok na
riešenie odpadového hospodárstva, rekonštrukcia železničnej stanice, nové
detské ihriská, skejtpark a nové budovy
v meste, zlepšenie služieb i činnosti športovej haly Malina a letného kúpaliska,
vybudovanie bezbariérových priechodov.
Čo sa podľa vás za posledné štyri roky zmenilo v našom meste k horšiemu?
Tu v odpovediach návštevníkov dominoval stav komunikácií a chodníkov
a prekvapujúco medziľudské vzťahy; nasledovalo parkovanie, bezpečnosť občanov, neporiadok na uliciach, zdravotníctvo, činnosť MsP, mestská televízia,
problém s chovateľmi psov, pribúdanie
grafitov.
Čo podľa vás rozhodne treba v našom meste zmeniť?
Odpovede neboli až natoľko jednoznačné, najčastejšie sa opakovali: stavať
ďalšie detské ihriská, rekonštruovať staré
ihriská, zlepšiť vzťah k športu, vrátiť do
mesta futbal, opraviť cesty, vybudovať
pešiu zónu a park pre psy, postihovať
sprejerov, zainteresovať občanov do
riešenia problémov, zlepšiť poriadok
a hygienu, dobudovať kanalizáciu, vysadiť viac zelene, zväčšiť počet nádob
na odpad, podporovať mládež a cestovný ruch.
Prinášame vám aj niektoré kuriózne
odpovede: V našom meste najviac chýba McDonald a tobogán. Chceme hokejový štadión. Na Brniansku ulicu treba
dať amplión. Prečo samotní Malačania
nemajú radi svoje mesto? Treba zlikvidovať dom pri pošte. Treba predovšetkým zmeniť myslenie ľudí. Prosím o urgentnú rekonštrukciu celej Štúrovej ulice – je tu ako v džungli. Na Silvestra nebol ohňostroj.
Všetkým ďakujeme za odpovede –
sú pre prácu samosprávy dôležitou spätnou väzbou. Týchto autorov anketových
odpovedí odmeníme: Ján Kilian z Radlinského ul. získava darčekový kôš, Denisa Sečkárová z ul. Gabčíka získava
tričko a Marta Morávková z Veľkomoravskej ul. celoročné predplatné Malackého hlasu.
Blahoželáme!
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PUBLICISTIKA
sať sa v celoslovenskom povedomí ako
mesto, v ktorom sa vyučuje ako pred
päťdesiatimi rokmi – na zmeny, sa uskutočnil v pondelok 24. júna. Primátor
mesta pozval na jedno stretnutie morálne a odborné autority, prítomnosť ktorých by mala zabezpečiť vyriešenie hro–ipo–, foto: –otano–
zivej situácie.

ZŠ Kláštorné námestie. Žiaci zvádzajú v triedach doslova boj o životný priestor. Vyššie
postavy majú jednoducho smolu.

Kam kráčaš,
malacké školstvo?
Od prvého júla prechádza školstvo do
kompetencie miest a obcí. Táto skutočnosť spôsobuje vrásky na čelách
primátorov a starostov. Malacký primátor má dôvod mať o jednu vrásku
navyše – štát mu odovzdáva žiakov,
avšak neodovzdáva školské budovy.

■ Detské jasle v meste Malacky nav-

števuje 24 detí o ktoré sa starajú
3 pedagógovia; do materských škôl
chodí 565 detí (54 pedagógov), do
základných škôl 2369 žiakov (141
učiteľov), na stredné školy 518 študentov (42 pedagógov), do ZUŠ
762 žiakov (29 učiteľov), do CVČ
567 detí (19 pedagógov) a na špeciálnu ZŠ 112 žiakov (21 učiteľov).
■ Okres Malacky výrazne zaostáva
za celoslovenským priemerom v dosiahnutom stupni vzdelania: stredné odborné s maturitou (Slovensko
15,1 %, VÚC Bratislava 17,3 %, okres
Malacky 12,5 %), vysokoškolské
vzdelanie (Slovensko 6 %, VÚC Bratislava 13,5 %, okres Malacky 3,4 %).

–ipo–

Objekt hlasno volá
po rekonštrukcii.

kov. Na Kláštornom námestí je ním rovnomenná základná škola a v objekte
gymnázia Základná škola Ul. 1. mája.
Pohár trpezlivosti správcov budov však
pretiekol. Roky im sľubovali, že postupne budú školy uvoľňovať nájomnou
zmluvou garantované priestory. Stačilo.
Obe školy chcú, pochopiteľne, svojim
žiakom a študentom vytvoriť maximálne
ústretové podmienky na vzdelávanie.
Tomuto zámeru môže sotvakto niečo
vyčítať. Chybou je len to, že ambiciózny cieľ prinesie zavedenie dvojzmennej
školskej dochádzky v meste.
Ako sa dohodneme so svetom, keď
sa nevieme dohodnúť doma?
Jozef Ondrejka, primátor mesta Malacky, inicioval niekoľko stretnutí so zástupcami jednotlivých škôl, okresným
i krajským úradom. Napriek všetkým snahám je výsledkom stanovisko – správcovia nájomné zmluvy nepredĺžia. Posledný pokus o nájdenie schodného riešenia, ktoré by zabránilo Malackám zapí-

Školy budú
mestské

Zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a vyššie územné
celky zabezpečuje presun týchto kompetencií na samosprávu: vykonávanie
štátnej správy na úseku škôl a školských
zariadení, vymenovanie a odvolávanie
riaditeľov, zriaďovanie a zrušovanie ZŠ,
ZUŠ, predškolských zariadení, školských klubov, CVČ, kuchýň a jedální,
jazykových škôl pri ZŠ; vytváranie podmienok pre povinnú školskú dochádzku, kontrolu hospodárenia, určovanie
školských obvodov i schvaľovanie
zmlúv.
Za účelom spracovania koncepcie
školstva v Malackách bola vytvorená
pracovná skupina primátora mesta, ktorá pracovala v zložení: Mgr. A. Čuvalo-

Keď na Kukučínovej ulici v Malackách začalo pršať, jej obyvatelia
mali razom hlavu v smútku – prúdy
vody sa im valili do dvorov
a záhrad. Pomoc priniesla rekonštrukcia ulice, ktorá nasleduje po minuloročnej rozkopávke. Združením
prostriedkov dodávateľskej firmy,
mesta a obyvateľov ulice dostane
časť ulice novú tvár. „Pôvodný zámer hovoril o vybudovaní dažďového vpustu, takéto riešenie však
odmietli vodárne. Kanalizácia by
nestíhala nápor vody absorbovať,”
hovorí poslanec Mestského zastupiteľstva v Malackách v tomto volebnom obvode Marián Novota. So
zošitom v ruke obchádzal domácnosť za domácnosťou a zisťoval
záujem susedov podieľať sa finančne na rekonštrukcii. Výsledkom je,
že medzi chodníkom zo zámkovej
dlažby, pásom zelene a komunikáciou vznikne vyspádovaná ryha,
ktorá zabezpečí odtok vody. „Až
čas ukáže, či to vyrieši problém zavodnenej ulice. Rozhodne ho však
zmierni. Chcem poprosiť obyvateľov hornej časti ulice o pochopenie – prioritne sme riešili dolnú, kritickú časť Kukučínovej ulice.” Z času na čas každú ulicu v meste postihne rozkopávka. Bolo by ideálne, ak by všade jej finálna podoba
viedla k zlepšeniu, nie zhoršeniu
doterajšieho stavu.

Sklerózou multiplex trpiaci Alojz Soják:

„Na svojho harleja
nedám dopustiť!”

Keď mladého človeka v rozkvete síl odrazu opustia všetky
sily, je to tragédia. O pocitoch z náhleho nadobudnutia bezvládnosti by vedel Malačan Alojz Soják (44 r.) dlho rozprávať.
Rodák z Lakšárskej Novej Vsi žije v Malackách už tridsať rokov.
Má dvoch synov a diagnózu, ktorú by mu sotvakto závidel –
sklerózu multiplex.
„Mal som 25 rokov a odrazu som nemohol hýbať prstami,” spomína
na prvý kontakt s chorobou A. Soják. O deväť rokov, keď už nevládal ani
chodiť, mu lekári diagnostikovali SM. Sclerosis multiplex – roztrúsená
mozgomiechová skleróza je druhým najčastejším chronickým neurologickým ochorením. Príznakmi choroby, ktorej presnú príčinu vzniku medicína nepozná, sú poruchy zraku, motoriky, citlivosti, koordinácie, stability, trasenie, únava a slabosť. SM postihuje najčastejšie mladých ľudí
v produktívnom veku medzi 20. a 40. rokom života a častejšie ženy ako
mužov. Na Slovensku touto chorobou trpí asi päťtisíc osôb.
Alojz Soják sa pravou rukou nenaje ani nenapije. Pri chôdzi pravou nohou zakopáva. Keď sa podpisuje, pero vedie pravá ruka, smer jej však Na harleja, ako svoju trojkolku A. Soják nazýva, nedá dopustiť:
udáva ľavá. Začiatkom deväťdesiatych rokov, keď ešte pracoval, chodil „Dostanem sa s ním všade.“
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Je to v súlade
s kresťanským
cítením?

Už viac ako tri roky sa prejavuje
pálčivosť riešenia priestorov škôl – cirkevná škola a štátna škola. Oddeľovanie tried mrežami, vytváranie umelých
priestorov jedálne i za cenu demolačných úprav na múroch a mnoho iných
perličiek – snaha dospelých dať za
každú cenu najavo odlišnosť má za následok drobné spory aj medzi samotnými žiakmi. Takto to vnímam ako
matka žiačky ZŠ Kláštorné námestie.
Je azda v súlade s kresťanským cítením zasievať zrnká sporov medzi tých,
ktorých myslenie sa ešte len vyvíja?
Navyše pedagógovia, dlhé roky pôsobiaci ako kolegovia, sa teraz delia
na dva tábory... Skutoční veriaci poznajú aj to, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto.

Š. PETRÁŠOVÁ, Malacky

Aby do dvorov netiekla
voda

O problémoch s priestormi sa toho
v našom meste už popísalo dosť. Vždy
však malá búrka prehrmela a každý
školský rok sa akosi otvoril. Novú nádej
do hmlistej budúcnosti škôl v meste navyše vniesla zvesť, že na Juhu sa bude
stavať nová škola. Zostávalo len primäť
farský úrad, správcu budovy na Kláštornom námestí, a riaditeľstvo Gymnázia
v Malackách, aby strpeli vo svojich
priestoroch nechcených podnájomní-

Naše školy
v číslach

vá, D. Bukovská, Mgr. Ľ. Hájková, Mgr.
M. Hudecová, Mgr. A. Kmecová, A. Kujanová, Mgr. J. Mordavský, Mgr. A. Pašteka, Mgr. T. Sopóciová, P. Škrabák,
Mgr. D. Šuster, Ing. D. Vavrinec a E. Zaicová.
Na svojom mimoriadnom zasadaní
27. júna bude MsZ v Malackách
schvaľovať predložený návrh koncepcie školstva. Jeho súčasťou je aj poradie
riešenia problémov malackých škôl
podľa naliehavosti v oblasti opráv
a údržby. V závere návrhu sa uvádza:
návrh koncepcie školstva je zo strany
mesta prvým návrhom na koncepčné
riešenie situácie v oblasti školstva po
prechode kompetencií (1. 7. 2002 –
pozn. aut.) V súlade s predloženou koncepciou školstva v meste bude nevyhnutné, aby si každá škola (právny subjekt) vypracovala vlastnú koncepciu
rozvoja. Vzhľadom na neustále sa meniace podmienky rozvoja školstva (legislatíva, potreby mesta, zmena priestorov) bude potrebné koncepciu neustále aktualizovať.

Prúdy vody sa po Kukučínovej ulici valili nielen
po chodníku, zaplavovali aj dvory a záhrady.
V pivniciach majiteľov domov stála nielen voda, ale aj fekálie. Dúfajme, že tento obraz už je
minulosťou.

–ipo–, foto: M. Novota

na Vampíle opisovať stav vodomerov studní. „Odpočíval som pod každou slivkou,” smutne spomína Alojz Soják. Trápi ho, že v meste je málo
lavičiek – starší a chorí ľudia by častejšie chodili von, keby mali viac možností odpočinúť si.
Uzatvoriť sa so svojím trápením je jednoduchá cesta, po tej sa však
Malačan nevydal. Chce založiť Klub sklerózy multiplex na Záhorí, uverejnil prostredníctvom miestnej tlače už niekoľko výziev. Ohlas je však
minimálny. „Pritom viem, že v Malackách i okolí žijú ľudia postihnutí
touto chorobou. Som členom bratislavského klubu SM a hoci s námahou,
rád sa zúčastňujem stretnutí s ľuďmi, ktorí majú rovnaký osud ako ja.”
Alojz Soják hovorí o svojej nedávnej účasti na športovom podujatí
Krok SM, ktoré pripravil bratislavský klub. V petržalskom Sade Janka
Kráľa sa stretla polstovka postihnutých sklerózou multiplex. Mnohí prišli na vozíčkoch. Odetí v rovnakých tričkách sa rozprávali, smiali sa
i súťažili. Na štarte pretekov sa A. Soják predstavil v úlohe favorita ukazujúc na svoje dve palice: „Mám turbo, nedám sa predbehnúť!” A veru
v cieli dvihol palice nad hlavu – preteky vyhral! Všimla si ho aj reportážna kamera televízie Markíza.
Kto Alojza Sojáka pozná, vie, že mu z tváre úsmev len tak nezmizne.
Žartuje, často na svoj účet. Pohybovať sa môže len dopoludnia. Úderom
dvanástej ho sily opustia, musí si odpočinúť, pospať. V ho
rúčavách vôbec nevychádza z domu. Veľkú oporu má v manželke
Ivete: „Moja žena hovorí: keby si o mňa prišiel, ani by si si to nevšimol.
Ale keby si nemal harleja (trojkolku, vďaka ktorej sa A. Soják pohybuje po
uliciach mesta – pozn. aut.), to by si aj celú noc nespal!”
IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: autorka
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AKTUALITY
„Na skládke v Malackách budú výsledným produktom balíky zlisovaného a podrveného odpadu zabalené v plastovej fólii. Takto upravený odpad sa bude skladovať v priestoroch starej skládky. Spaľovanie odpadov sa bude uskutočňovať v spaľovni spoločnosti Holcim
(Slovensko), a. s., v Rohožníku.”

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

okénko
jak biuo, jak je
a jak bude

alebo

S odpadom
zase o krok ďalej

Úryvky zo sci-fi literatúry? Kdeže, Investičný zámer zberu, úpravy a zhodnotenia odpadov, ktorý mestskému zastupiteľstvu predložila na schválenie
Ing. Gabriela Reháková, vedúca oddelenia územného rozvoja a životného
prostredia Mestského úradu v Malackách, prináša ciele dosiahnuteľné
v priebehu niekoľkých rokov.

Z fondu ISPA
„Mesto Malacky predložilo tento zámer po rokovaniach so spoločnosťami
Nova Founders Bratislava a Holcim (Slovensko), a. s.” Ing. G. Reháková opisuje
hlavné ciele zámeru: „Podľa požiadaviek Mesta Malacky je tu zahrnuté vybudovanie závodu na triedenie odpadov a kompostárne pre zhodnotenie tuhého komunálneho odpadu. Realizáciou tohto projektu mesto Malacky i ďalšie obce vyriešia otázku dotrieďovania
odpadu i vybudovania kompostárne,
ale aj likvidácie odpadu, ktorý nie je
možné využiť ako druhotnú surovinu.
Náš zámer hovorí aj o vybudovaní linky
na zber, úpravu a dočasné skladovanie
odpadov vhodných na energetické
zhodnotenie – spaľovaním sa zníži
množstvo odpadu, ktorý je nevyhnutné
uložiť na skládke. A navyše – pri realizácii projektu využijeme prostriedky
z fondu ISPA.
Odpad do fólie
Komplexné riešenie odpadového
hospodárstva zahrňuje zavedenie separovaného zberu a vytvorenie podmienok na zhodnotenie jeho využiteľných
zložiek vrátane kompostovania biologického odpadu, sanáciu starej skládky

TKO v Malackách, energetické zhodnotenie odpadov v Rohožníku a zabezpečenie zberu, úpravy a dočasného
skladovania týchto druhov odpadu. Projekt sa bude realizovať v meste Malacky
a priľahlých obciach. V rámci separovaného zberu sa budú zbierať dve zložky:
suchá (sklo, kovy, plasty) a mokrá (biologický odpad). V priestoroch starej
skládky na Hlbokej ulici sa bude nachádzať zberné a triediace miesto, biologický odpad sa bude kompostovať. Nevyhnutnou je sanácia starej skládky odpadu s rozlohou 99 000 m2 tak, aby neohrozovala podzemné vody a životné
prostredie. V priestoroch spoločnosti
Holcim (Slovensko), a. s., sa vybuduje
zariadenie určené na pyrolýzu odpadov
(rozklad žiarom).
Spoločnosť Nova Founders zabezpečí výstavbu strediska na úpravu odpadov určených na pyrolýzu s kapacitou
35 000 ton/rok. Odpad sa tu mechanicky upraví – podrví na požadovanú štruktúru, zlisuje, zabalí do plastovej fólie
technológiou Powerpack.
Význam pre mesto
Tento investične náročný projekt sa
bude uchádzať o podporu z fondov Európskej únie – konkrétne fondu ISPA až
vo výške 75 % z celkovej investície. Aj
lokalizácia v priestoroch starej skládky
na Hlbokej ulici je výhodná – tento
priestor nie je možné využívať na iné
účely. Mesto ako investor navyše nemusí hľadať inú plochu, ale užitočne využije už jestvujúcu. A najväčším pozitívom
bude ďalší krok smerujúci k ekologickému nakladaniu s odpadom v meste
–ipo–
Malacky.

Zvýšená podpora vstupu
do NATO aj na Záhorí
V rámci Koncepcie zvyšovania informovanosti verejnosti pred vstupom Slovenska do NATO sa s podporou grantu
Ministerstva zahraničných vecí SR uskutočnil v roku 2001 projekt Rozhodnú
letci? Počas jeho realizácie ÁNO, n. f.,
ktorý projekt realizoval, uskutočnil aj
anketu, v rámci ktorej sa 82 % opýtaných vyjadrilo kladne na otázku – Ste za
vstup Slovenskej republiky do NATO?
Takmer po pol roku po aktívnej kampani v médiách a televízii sa uskutočnil
v rámci grantu NPOA iný projekt, ktorý

znova realizoval ÁNO, n. f., – projekt
Letci. V ankete sa objavila už spomínaná otázka. Študenti malackého cirkevného gymnázia odpovedali nasledovne:
až 91 % bolo za (toto číslo je nad celoštátny priemer a je možno aj výsledkom
spolupráce tretieho sektoru s Mestom
Malacky – referátom civilnej ochrany
a velením 2. leteckej základne. Realizátorom projektu vyšlo maximálne vústrety aj riaditeľstvo Gymnázia sv. Františka
z Assisi.

Vďaka za deň radosti

Deti Svitania – ZPMP Malacky spolu so
svojimi rodičmi ďakujú za Deň detskej
radosti, ktorý spoločne prežili v sobotu
8. júna na „Ranči u Dunarú” vo Veľkých
Levároch.

Opätovne ho pre Svitanie umožnil uskutočniť Ing. Milan Dunár, majiteľ ranča. Ďakujú i Ing. Zuzane Kubovičovej za prehliadku 80 koní a za jej perfektný výklad o ich chove a trénovaní.
Deti boli šťastné, že sa opäť mohli povoziť na koňoch a že sa im
venovalo toľko dobrovoľníkov. Všetkým veľmi chutil guláš i napečené koláče, ktoré pre nich vo svojom voľnom čase pripravili
Rozália Vajčovcová a Margita Šimková. O veľký poklad sa deťom
postarali potraviny MAWA a Mäsofond, s. r. o. Ďalšími sponzormi akcie boli pekáreň Macek, s. r. o., a Gastro M+M, všetci z Malaciek.
Všetkým, ktorí sa podieľali na tejto vydarenej akcii, za organizačný výbor ďakujú
ELIŠKA KLENOVÁ a MÁRIA ZAJACOVÁ
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Spevaví Malačania s dirigentom J. Schultzom (štvrtý zľava) pred novým kostolom
foto: archív
v Lieseku.

Malačania si na Orave
vyspievali bronz
Koncom mája sa oravské Námestovo
stalo dejiskom už 12. ročníka medzinárodného festivalu sakrálnej zborovej
tvorby. A tak v poslednú májovú sobotu a nedeľu zneli kostolom sv. Šimona
a Júdu ušľachtilé tóny tak z rýdzo amatérskych, ako aj z trochu trénovanejších
hlasiviek chrámových i svetských speváckych telies. Bolo naozaj čo počúvať,
bolo čo obdivovať.
Spevácke zbory s menšou či väčšou
tradíciou predstavili odbornej porote,
vedenej známym slovenským (v Prahe
žijúcim) zbormajstrom Jánom Máriom
Dobrodinským, i vokálneho umenia
chtivým poslucháčom svoj repertoár,
aby sa ním uchádzali o čo najlepšie
umiestnenie.
Sedemnášťčlenný chrámový zbor
z Malaciek s dirigentom prof. Jánom
Schultzom rozhodne neprišiel do Námestova v úlohe favorita. „Ideme na túto súťaž, pretože radi spievame na česť
a slávu Božiu,” boli slová dirigenta Jána
Schultza na jednej z finálnych skúšok
malackého zboru.
V našej kategórii sa predstavili tri
spevácke zbory: žilinský Máj, spevácky
zbor z Lutily a náš chrámový zbor z Malaciek. Prvé miesto v našej kategórii
porota neprisúdila žiadnemu zboru,
druhú priečku obsadilo výborne spievajúce 34-členné žilinské teleso a o tretiu priečku sme sa bratsky podelili so
zborom Magnifikat z Lutily. Malačania
si teda vyspievali bronz najmä – podľa
výroku poroty – za prednes skladby Regina coeli (Kráľovná nebies).
V kategórii svetských speváckych
zborov boli na štartovnej listine tri zbory a jeden mimosúťažný chór. Tu sa pekným výkonom prezentovali mladé hlasy
študentov a študentiek ružomberskej
Katolíckej univerzity a obdivuhodný výkon vokálneho umenia predviedol Ko-

šický spevácky zbor učiteľov. Bol to skutočný zážitok. Prítomnosť spišského biskupa Františka Tondru, ktorý v sobotu
večer slúžil svätú omšu za všetkých spevákov, len podčiarkla význam tohto podujatia. Po sv. omši sa všetci účinkujúci
aj so vzácnym hosťom biskupom Tondrom stretli na slávnostnej recepcii, ktorú dávala primátorka Námestova Ing.
Etela Sečová.
Ďakujeme touto cestou vdp. Michalovi Pokopcovi, dekanovi v Malackách,
ako aj istému štedrému sponzorovi
(neželá si byť menovaný) za to, že nám
účasť na súťaži v Námestove umožnili.
A tým, ktorí si možno kladú otázku: má
to vôbec nejaký význam, takto si pospevovať? – nech odpovedia slová velikána slovenskej poézie Gorazda Zvonického:
Čo keby náš spev prestal?
Celý svet by sa topil v žiali.
A raz by nás Boh prísne trestal,
že sme mu nespievali.

JOZEF BULLA,
zástupca primátora (bas)

Sociálni
demokrati
deťom

Dňa 1. júna usporiadala Miestna organizácia Sociálnodemokratickej strany Slovenska v Malackách pri príležitosti Medzinárodného dňa detí športové popoludnie pre deti všetkých vekových kategórií. Deti absolvovali súťaže, ktoré boli po ukončení vyhodnotené.
Súťažiaci na prvých troch miestach
v každej kategórii dostali vecné ceny
a všetky zúčastnené deti dostali balíček
so sladkosťami a ovocím. Podujatia sa
zúčastnilo vyše 90 detí. Boli tu prítomní i podpredseda SDSS Mgr. Rastislav
Blaško a ústredný tajomník SDSS
MVDr. Miroslav Špejl.
MO SDSS Malacky týmto ďakuje
všetkým sponzorom za poskytnuté dary pre deti:
Hračky – Beáta Halabrínová, Záhorácka ul.; ZDROJ, Mária Grguričová,
Bernolákova ul.; drogéria SMOS, Záhorácka ul.; Rudolf Ruža, Čulenova ul.; Zelenina-ovocie, Pavol Melichar, Olšovského ul.; Textil, Jana Uhrincová, Jilemnického ul.; potraviny MAWA, Radlinského ul.; potraviny AC, Kollárova ul.;
MAICUS, Záhorácka ul.; veľkosklad
ELÁN, Továrenská ul.; potraviny TRIO,
Ul. 1. mája.
PETER MELICHÁR,
predseda MO SDSS Malacky

Keď ma oslovila Iva Potočňáková,
vedúca redaktorka Malackého hlasu,
ktorý som si občas kupoval pri mojich
cestách do Malých Levár, aby som jej
napísal dvadsať riadkov v záhoráckej
verzii slovenčiny, bol som uveličený,
ale zároveň zaskočený. Dá sa to? Veď
keď niekto v meste zatiahne po záhorácky, div sa to nepovažuje za urážku
jazykového zákona, začiatok záhoráckeho vtipu alebo za reč nevzdelanca. Niektorí z nás sa už za také používaní reči – jak nám zobák narosteu, haňbjá. Hviezdoslavovo „mojej
matky reč je milota…” však platí aj
pre nás Záhorákov. Či sa to komu páči, alebo nie.
Rozhodol som sa uvádzať príbehy
písané vašou rukou a našou rečou.
Vedome nie vtipy – záhorácka verzia
slovenčiny totiž nie je reč vtipov, ako
by sa nám podľa novín, časopisov
a televízie (hlavne tej z našého územjá) zdalo. Je to, chvalabohu, doteraz
reč živá, použiteľná na písanie prózy,
poézie, dá sa s ňou vystúpiť na dosky,
ktoré znamenajú svet.
Skús napísať aj ty – čitateľ, len tak,
ako ti napadne. Ak si spomínaš na príbehy, ktoré ti rozprávala tvoja matka
a stará matka pri otvorených dvierkach od šporáka, keď nám pre pokazený „trafák” vypínali elektriku. V tých
príbehoch je totiž ukrytá múdrosť
nášho Záhoria, v nich nám zašifrovali svoje odkazy naši predkovia, keď
ešte nepoznali magnetofónový záznam, televíziu, rádio alebo video.
Aj ja uvádzam príbeh z Levárčansko-slovenského slovníka na čítanie, ktorý patrí podľa datovania
k najstarším:
Moja starénka mi viprávjali: „Ked
išuoprezLevárkiprajskévojsko v osemstošestašedesátem (1866), mjeua sem
jedenást rokú a zastavili sa u nás na
dvori aj prajskí vojáci. Postavili si na
dvori cihéuki, na ňe koteu, pri kerem
báňali bafle. Z kotua mi jeden z vojákú dau na tarélek a k temu ešče aj
chleba. Moja maci na to: – Neber si
to, nevíš, co s tebú sce...”
Ked sem biua hrubá, tak sem si na
to zmisleua z opačnej strani: – Bože
múj oslávení, šak to on nedávau chleba mje, ale on to dávau svojím prajskím dzetom…
GENOVÉVA RÚŽOVÁ, 1996

Ešte raz opakujem: napíš aj ty!
Môže to byť príbeh zo súčasnosti
alebo z minulosti. História sa rodí už
dnes, napíšme si našu záhorácku históriu z našich príbehov. Autorov príbehov odmeníme.
TONI GÚTH

TONI GÚTH S RODINOU
Levárčansko-slovenský
Slovensko-levárčanský
slovník na čítanie

(Vydavateľstvo Liečreh Gúth, 2001)

Pod písmenom A o.i. nájdeme:
adut
– nafúkaný, nadutý, nazlostený
človek
akorádní – správny
ancvaj – hneď, bezodkladne
anšlóg – sírový pásik na sírenie sudov
aportdekl – prikrývka na záchodovú dieru
áreštant – trestanec
auštuk – telo na upevnenie osi voza
aušus
– nekvalitný tovar
auzlóg – výklad

Veríme, že aj výňatky z Levárčanskoslovenského slovníka budú pre vás inšpiráciou na písanie príbehov zo života
v záhoráčtine. Čitateľa najzaujímavejšieho príbehu odmeníme poukážkou
na nákup v supermarkete
.
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ZO ŽIVOTA V MESTE
V máji sa uskutočnili oslavy 10. výročia vzniku Základnej školy
na Záhoráckej ulici 95, známej tiež na verejnosti ako IV. ZŠ.
Výstavba tejto školy ako súčasti sídliska Malacky-Stred začala
v roku 1985. Jej dokončenie malo okrem iného ako hlavný cieľ
riešiť dovtedajšiu zmennosť vo vyučovaní na základných školách, ako aj nevyhovujúce priestorové podmienky hlavne vtedajšej III. ZŠ. Investorom stavby bol na začiatku odbor školstva
KNV a neskôr Mesto Malacky. Otvorená bola slávnostne 1. septembra 1991 ako dvadsaťštyritriedna základná škola, no už počas výstavby boli urobené stavebné práce tak, aby pojala 27
tried a potrebné oddelenia ŠKD.

V roku jubilea pracuje na ZŠ Záhorácka 95
v Malackách tento pedagogický kolektív
pod vedením riaditeľa P. Škrabáka.

lacky, a zástupca primátora mesta Malacky Ing. Jozef Bulla.
Ešte pred slávnostným obedom spestrili oslavu žiaci školy, ktorí si pripravili
krátky kultúrny program zložený z pesničiek, básničiek a tanca.
Súčasťou osláv bola aj výstavka úspechov školy inštalovaná vo vestibule,
ktorá fotograficky pripomenula niektoré významné udalosti zo života školy.
Slávnosť pokračovala spomínaním
na žiakov, vydarené akcie a úspechy
školy. Celá akcia sa vydarila vďaka nadšeniu celého pedagogického zboru
a ochote všetkých pomôcť upraviť školu, výstavu, pripraviť program, ako aj

24. mája sa v ZŠ na Záhoráckej ulici konala milá slávnosť.

V znamení
desaťročnice

Vzhľadom na potrebu ďalších priestorov pokračovali stavebné úpravy
v škole tak, že v súčasnosti má škola 30
tried. Svojou veľkosťou sa radí medzi
tri najväčšie školy v okrese. Súčasťou
školy je i školská jedáleň s kapacitou
1200 stravníkov.

V znamení športu
K profilácii školy podstatne prispelo
vybudovanie školských ihrísk na futbal,
basketbal, hádzanú, volejbal, atletická
dráha či existencia priestrannej telocvične. Toto všetko viedlo vedenie školy k jej športovému zameraniu nielen
na úrovni mesta, ale i okresu. Začalo to
v školskom roku 1992/1993. V súčasnosti existujú na prvom stupni 2 športové triedy a na druhom stupni šesť
športových tried so zameraním na volejbal a ľahkú atletiku. Od tohto školského roku i na futbal. Škola sa nebránila ani modernému trendu v športe, a to
vzniku školských telovýchovných jednôt. Prvý vznikol AC zameraný na ľahkú atletiku (práve taký v Malackách chýbal) a ako druhý to bol ŠVK (Školský volejbalový klub). To, že telovýchove sa tu
venujú na úrovni, potvrdzuje i zapojenosť žiakov I. stupňa do projektu telesnej výchovy v spolupráci s Univerzitou
P. J. Šafárika v Prešove a Univerzitou Komenského v Bratislave. Pri škole pôsobí
aj Školské športové stredisko zamerané
na stolný tenis, ktoré úzko spolupracuje
s MSK Mareka Malacky.
Škola však okrem telesnej výchovy
venuje zvýšenú
pozornosť i vyučovaniu
prírodovedných predmetov
na druhom stupni, kde sú zriadené

triedy s rozšíreným vyučovaním týchto
predmetov.
V súčasnosti je škola zapojená i do
celoslovenského projektu INFOVEK, zameraného na využívanie počítačovej
techniky a Internetu v školách. V škole
majú špeciálnu počítačovú učebňu.
I úspechy školy potvrdzujú jej zameranie. Ich výpočet by asi zabral i niekoľko
strán našich novín, nedá sa však nespomenúť, že žiaci zo ŠŠS patria medzi stolnotenisovú špičku na Slovensku, chlapci sú dvojnásobnými majstrami Slovenska vo volejbale. Bývalá žiačka školy, terajšia reprezentantka SR v ľahkej atletike v kategórii žien Alena Patkánová bola počas navštevovania tejto školy prijatá
i ministrom školstva. Nechýbajú ani výborné výsledky v matematickej, zeme-

vania majetku, prípadne rušenia nočného pokoja, resp. v prípade narúšania
verejného poriadku iným spôsobom.
Celkovo v uplynulom roku bolo sledovaných 21 takýchto miest. Po skončení
roku zostalo z nich v sledovaní päť. Je to
hlavne stred mesta so zameraním na
dodržiavanie verejného poriadku a pohyb motorových vozidiel v oblasti Zámockého parku, Jesenského ul. a Ul.
1. mája. Vyradenie miesta zo zoznamu
kritických však neznamená jeho nesledovanie. Zostávajú námatkové kontroly
a v prípade potreby je potrebné miesto
opäť zaradené medzi kritické. Mestská
polícia sa podieľa aj na plnení úloh v oblasti civilnej ochrany.
Na linke 159
Občania majú možnosť využívať
beztarifnú linku 159 určenú na poskytovanie pomoci zo strany MsP. V minulom roku sa uskutočnilo 845 takýchto
oznamov. Najviac sa týkali nesprávneho
parkovania – 109, výtržností a bitiek –
107 a pohybu túlavých psov po verejných priestranstvách – 92. Mestská polícia v minulom roku vykonala odťah
10 motorových vozidiel, a to z dôvodu
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–ap–
foto: archív

Na slávnostnom posedení sa zúčastnili bývalí i súčasní pedagógovia školy.

Z

Výročie vzniku ZŠ Záhorácka 95 bolo veľkou udalosťou aj pre žiakov, ktorí slávnosť
spestrili kultúrnym programom.

Mestská polícia
očami štatistiky
Dokončenie z 1. strany

pisnej, fyzikálnej a chemickej olympiáde za toto desaťročné obdobie.
Škola vyprevadila do života za uplynulých desať rokov 961 absolventov
a v tomto školskom roku ju navštevuje
v 30 triedach 703 žiakov. O ich výchovu, vzdelanie, ako aj prevádzkové potreby školy sa stará priemerne 60 až 65
pracovníkov pod vedením riaditeľa Pavla Škrabáka. Stál spolu s prvým zástupcom riaditeľa Ľubomírom Drgoncom už
pri jej výstavbe. Funkciu riaditeľky počas pôsobenia Pavla Škrabáka na odbore školstva OÚ Malacky zastávala
Mgr. Anna Belková.
Škola je od 1. januára tohto roku
právnym subjektom.

nesprávneho parkovania alebo odstavenia vraku na verejnom priestranstve.
Nezanedbateľná bola činnosť policajtov pri odchyte túlavých psov. V roku
2001 ich bolo 51. Zamestnanci polície
nechýbali ani pri zabezpečovaní podujatí v meste, napr. v oblasti kultúry či
športu, kde podstatne pomáhali k ich
hladkému a nerušenému priebehu.
Činnosť mestskej polície je ozaj veľmi rôznorodá. Pri dodržiavaní VZN
v meste sa podieľajú na zabezpečovaní
čistoty verejného priestranstva, dodržiavaní podmienok o chove zvierat,
nakladaní s komunálnym odpadom
a pod. Nechýbajú ani pri zabezpečovaní priechodov pre žiakov pred školami a pod.
Niekomu sa to môže zdať stále málo.
Treba si však uvedomiť, že počet pracovníkov je limitovaný finančnými prostriedkami a naše mesto nie je až také
malé. Čísla štatistiky hovoria, že tu mestská polícia určite nie je zbytočne. Ak vidíte nedostatky v ich práci, treba na to
upozorniť. Kvalita práce sa dá vždy zvyšovať a efektívnou spoluprácou s občanmi chce mestská polícia slúžiť obča–ap–
nom k ich spokojnosti.

išli sa tu všetci terajší aj bývalí pedagógovia, pracovníci školy, priatelia a hostia a pripomenuli si, že táto,
pre všetkých Malačanov „nová” škola,
existuje už desať rokov.
„Ani sa nám nechce veriť, že ten čas
tak rýchlo beží. Ešte máme v spomienkach, ako sme novú školu čistili, vyzdobovali, aby 1. 9.1991otvorila svoje brány
pre školákov,” aj takto si spomínali na začiatky niektorí pedagógovia. Na slávnosti sa všetkým prítomným prihovoril
riaditeľ Pavol Škrabák, ktorý pripomenul športovú profiláciu školy, úspechy
terajších i bývalých žiakov, spoluprácu
s rodičmi, sponzormi a vôbec nie ľahké
postavenie učiteľa v dnešnej dobe.
Za hostí sa oslávencom prihovoril
Mgr. Anton Pašteka – vedúci odboru
školstva a telesnej kultúry pri OÚ Ma-

Pri akomkoľvek prieskume či ankete uskutočňovanej medzi obyvateľmi mesta vystupujú do popredia ako najväčšie
problémy žalostný stav komunikácií a parkovanie. Po májovom zasadnutí MsZ by mal nastať čas, keď sa ťažkosti
s parkovaním stanú minulosťou – zastupiteľstvo prijalo
Návrh systému plateného parkovania v meste i návrh VZN
o systéme plateného parkovania.

Čo prinesie mestu
platené parkovanie?

Hlavným cieľom, pre ktorý sa v Malackách zavádza platené parkovanie, je vytvoriť z týchto zdrojov fond na opravu
miestnych komunikácií. Jedným slovom – doteraz sa opravy
hradili z mestského rozpočtu, teda z peňazí jeho obyvateľov.
Podľa nového VZN budú na ne prispievať i návštevníci mesta
prostredníctvom parkovného.
„Každý vodič sa snaží zaparkovať čo najbližšie k svojmu
cieľu na dobu, o trvaní ktorej rozhoduje jeho potreba. Ciele
systému statickej dopravy sú napĺňané len živelne, bez akýchkoľvek priorít,” uvádza v materiáli venovanom tomuto problému Ing. Gabriela Reháková, vedúca oddelenia územného
rozvoja a životného prostredia Mestského úradu v Malackách. Súčasný stav v oblasti statickej dopravy v meste je teda
východiskom na regulovanie parkovania.
Zmeniť správanie vodičov
„Regulovať statickú dopravu znamená predovšetkým
ovplyvniť správanie vodičov,” hovorí Ing. G. Reháková. „Je
nutné nájsť riešenie prirodzeného rozporu medzi tendenciou
vodičov parkovať čo najdlhšie a čo najbližšie k svojim cieľom
na jednej strane a obmedzenými kapacitami parkovacích

vďaka sponzorom, ktorým chceme touto cestou poďakovať. Sú to: firma Schafy – František Šafránek ml., Zelený dom
– Daniel Havlík, Ing. Jozef Pagáč, Firma
Elan, W Foto, Záhorácka ul. Ešte raz
srdečná vďaka!
Základnej škole na Záhoráckej ulici
prajem do ďalších rokov existencie veľa
dobrých a zanietených pedagógov, usilovných a šikovných žiakov a dostatok
prostriedkov na vyučovací proces.
PaedDr. JANA PAGÁČOVÁ
foto: archív

Pedagógom i žiakom školy
k výročiu blahoželáme a želáme veľa úspechov do ďalších rokov.

miest na strane druhej. Poznatky z viacerých miest Slovenska
sú jednoznačné - všeobecne účinnou metódou je spoplatnenie parkovania.“
Hlavným cieľom spoplatnenia pritom bude zvýšenie obratovosti na parkoviskách. Ponuka parkovacích miest sa takto
zvýši až dvojnásobne! V zóne regulovaného parkovania bude
možné státie vozidiel: voľné pre verejnosť, parkovanie vozidiel
obyvateľov zóny na základe bezplatnej karty, vyhradené státie s určením konkrétneho parkovacieho miesta pre podnikateľov, bezplatné státie pre telesne postihnuté osoby a bezplatné státie pre vozidlá zásobovania na nevyhnutný čas.
Aký úžitok prinesie Malačanom?
„Zavedenie systému regulovaného parkovania sa odrazí
v dvoch oblastiach.” Ing. G. Reháková vysvetľuje: „Tou prvou
je zvýšenie dopravnej disciplíny a zavedenie poriadku do statickej dopravy. Skúsenosti hovoria, že vodiči veľmi rýchlo pochopia prítomnosť efektívne fungujúceho systému a sú
ochotní akceptovať dopravné značenie i rozumne stanovené poplatky. Druhým prínosom sú finančné príjmy využiteľné na údržbu a čistenie vozoviek a dopravného značenia.“
Problémy s parkovaním sú v celých Malackách. Kritické sú
predovšetkým ulice Nádražná, Radlinského, Partizánska, Ľ.
Zúbka, Zámocká, Záhorácka a Mierové námestie. Podľa navrhnutého systému sa bude problém parkovania týmito krokmi: zavedením regulovaného (plateného) parkovania v centrálnej mestskej zóne, rozširovaním a úpravou parkovísk medzi obytnými blokmi v centrálnej zóne pre obyvateľov mesta
i návštevníkov - tu sa už počíta s výnosmi z regulovaného parkovania, ďalším krokom bude rozširovanie zóny s regulovaným parkovaním a budovanie ďalších parkovísk v ostatných
častiach mesta. Pre informáciu čitateľov uvádzame, že cena
jednorazového parkovacieho lístka pre osobné autá bude 5
Sk/30 minút, pre nákladné autá a autobusy 20 Sk/30 minút.
Ako termín začatia činnosti parkovacej služby je stanovený
začiatok roku 2003.
–ipo–
MALACKÝ HLAS
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Na hokej za
ukradnuté kakao

„Do Malaciek prišli najlepší hokejisti Európy. V rokoch
1943–1944 ich trénoval Pepík Maleček z ŠK Bratislava. Malačania boli účastníkmi 1. ligy a hrali proti hokejistom Dr. L.Červenka:
s hviezdnymi menami. V tom období vládlo v celých Malac- „Večná škoda malackého hokeja.”
kách obrovské hokejové nadšenie.”

Ul. 1. mája v Malackách, rok 1943. Do
malackej RTJ prišiel
hokejový výkvet Európy pod vedením J.
Malečka.

Dr. Ladislav Červenka prišiel do redakcie Malacký hlas s fotografiami –
zažltnutými svedkami dávnych čias v rukách. Desaťročia žije v Spolkovej republike Nemecko, no mestom jeho mladosti sú Malacky.
Mladý Ladislav študoval v rokoch

1937–1945 na františkánskom gymnáziu. Oblek na promóciu si v roku 1950
kúpil na lístky. Dvakrát reprezentoval
Bratislavskú župu v hokeji. „Otec pracoval vo fabrike Stollwerk, mali sme doma zásobu kakaa. Brat Miroslav ukradol z komory kilové balenie kakaa, pre-

dal ho a za utŕžené peniaze zaplatil
členské vo zväze. Takto sme mohli obaja hrávať. Bolo to krásne obdobie. Brat
sa stal neskôr hokejovým rozhodcom.
Býval v Malackách, no ako 40-ročný
v roku 1964 zomrel.”
Pohľad na tanky v uliciach a arogantnosť okupantov priviedli Ladislava
Červenku k životnému rozhodnutiu.
V roku 1968 emigroval. V Gerlingene
neďaleko Stuttgartu prednášal chémiu
vody. Má spoločenské postavenie a uznanie, dcéru a dve vnúčatá. A predsa
ho to ťahá na Záhorie.
„Od roku 1994 sa pravidelne vraciam do Malaciek,” so zápalom hovorí
Dr. L. Červenka. „Navštevujem doktorov Gašpara a Hallona, Evku a Rudolfa
Kolmanovcov či Martu Lazarčíkovú.
Žiaľ, polovica spolužiakov z gymnázia
už nie je medzi živými. Trápi ma, že
kým v mojich mladých časoch Malacky
naplno žili hokejom a Senica či Skalica
o ňom ani nechyrovali, dnes hrajú tieto mestá hokejové súťaže a v Malackách najpopulárnejší zimný šport zanikol. Život obyvateľom mesta sťažuje
zlý stav komunikácií. Nového sviežeho
ducha mu zase dáva rekonštruovaný
Zámocký park.”
–ipo–,
foto: autorka a archív L.Č.

Holcim (Slovensko) a. s., tretíkrát
darcom na konto Mamograf

Začiatok zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Malackách mal 20. júna
slávnostný ráz. Zástupcovia spoločnosti Holcim (Slovensko), a. s., odovzdali
Mestu Malacky už po tretí raz symbolický šek na 500 tisíc korún. Touto sumou podporujú konto Mamograf. Primátor mesta Malacky RNDr. Jozef Ondrejka prevzal spoznorský dar z rúk Maria Grassla, člena predstavenstva spoločnosti a Zoltána Demjána, predsedu
dozornej rady.
Onkologicko-diagnostické centrum
v Malackách, ktoré bude onedlho otvo-

rené, bude referenčným pracoviskom
s nadštandardnými servisnými a dodávateľskými vzťahmi. Odborníci z oblasti onkológie budú pacientov vyšetrovať
pomocou špičkového prístroja typu Sophie od fínskeho výrobcu Planmed Oy.
V súčasnosti zabezpečuje Mesto Malacky v spolupráci s miestnymi podnikateľmi náročné rekonštrukčné práce
v jednom z pavilónov Nemocnice s poliklinikou v Malackách, kde bude centrum umiestnené.
–ipo–,
foto: –oTaNo–

Čo neviete
o pripravovanom
Onkologickodiagnostickom centre?
– denne vyšetrí asi 25 pacientov,
čo predstavuje 500 pacientov
mesačne
– umožní podstatné skrátenie čakacích lehôt pre pacientky zo
Záhoria
– vďaka ultrasonografu sa tu bude
vykonávať komplexné vyšetrenie, pacienti teda nebudú musieť absolvovať doplňujúce vyšetrenia
– centrum umožní vyšetrenie aj
mužskej časti populácie a monitorovanie včasných foriem rakoviny prostaty a konečníka
– na Slovensku je len asi 35 vysoko špecializovaných odborníkov
– vyhodnocovačov, „čítačov“.
Mamograf bude prevádzkovať
právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, na základe získanej licencie. Prístroj však je a bude
vlastníctvom Mesta Malacky.
Vyšetrenia sa budú realizovať na
základe výmenného lístka ošetrujúceho lekára a budú riadne hradené
zdravotnými poisťovňami.
–ipo–

Deň a noc na čarovnom zámku

Na noc strávenú na Smolenickom zámku deti zo ZŠ M. Olšovského nezabudnú.
MALACKÝ HLAS
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Som žiačka Cirkevnej základnej školy Mansvéta Olšovského na Kláštornom námestí
v Malackách. Naša trieda 5. B sa zúčastnila
súťaže Čarovný príbeh. V tejto súťaži každý
účastník musel napísať a ilustrovať svoj čarovný príbeh. Spomedzi 761 tried z celého Slovenska organizátori vybrali 24 najlepších prác
a medzi nimi bola i naša. Súťaž organizovala
firma Coca Cola. Vyhrali sme zájazd na jeden
deň a jednu noc na Smolenický zámok. Veľmi
sme sa tešili.
V utorok 2. apríla nám pristavili autobus.
Išla s nami aj naša triedna učiteľka Mgr. Vlasta Pelznerová. Na Smolenickom zámku nám
pripravili privítací ceremoniál, na ktorom bubnovali a strieľali z pušiek. Okrem nás tam bola ešte jedna trieda z Trenčína a jedna z Bratislavy. Každé mesto dostalo jednu hradnú pani, ktorá sa o nás starala. Naša hradná pani sa
volala Sandra. Ubytovali nás vo veľmi pekných, moderných izbách. Boli sme veľmi milo

Proti alkoholu svojpomocne
Združenie abstinentov Slovenska,
predsedom ktorého je Pavol Podmajerský z Rohožníka, pripravilo III. kongres združenia „Kto, ak nie ja! Kedy,
ak nie teraz!”. Záštitu nad kongresom
prevzali Zuzana Zajacová, riaditeľka Generálneho sekretariátu pre drogové závislosti a kontrolu drog, a Darina Sedláková, zástupkyňa WHO – svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. Kongres sa konal 31. mája v hoteli SLOVMAG
na Prednej Hore pri Muráni.
Šírenie alkoholovej a drogovej závislosti a jej celospoločenský dopad si vy-

žadujú komplexné zameranie preventívnych a doliečovacích aktivít a koordinovanú spoluprácu príslušných organizácií. Osobitne aktuálnou je integrácia úsilia nielen programov zdravotnícky zameraných, ale aj obdobne zameraných programov iných rezortov, vrátane programov proti šíreniu HIV/AIDS, týraniu žien
a detí, ľudských práv jedincov postihnutých drogovou závislosťou, diskriminácia abstinentov v spoločnosti. Kongres si
dal za cieľ poukázať na účinnosť preventívnych snáh a doliečovania formou svojpomoci.
–TS–

Ešte raz antrax za Záhorí
O poslednom výskyte antraxu v okolí
Malaciek sme písali v 3. čísle Malackého hlasu. Bola to krátka spomienka
na túto kedysi tak rozšírenú a životy
ľudí i zvierat ohrozujúcu nákazu.
Mnohí čitatelia sa pýtali, ako to vlastne bolo. Veď rok 1971 nie je až taký
vzdialený.
Bolo to v jedno nedeľné ráno, keď
mi volal zootechnik z JRD Pernek, že
v noci museli zarezať vo výkrme býka,
lebo už sotva stál na nohách. Keďže to
bolo v mojom obvode, žiadal ma telefonicky o povolenie k výseku mäsa. Hovädzieho mäsa bolo vtedy v obchodoch
veľmi málo, chceli si ešte uvariť dobrú
nedeľnú polievku. K tomu však bola potrebná veterinárna prehliadka od porazeného zvieraťa. Pretože bola nedeľa,
vydal sa do Perneka kolega, ktorý mal
pohotovostnú službu. Poprosil som ho,
aby mi priniesol zo zvieraťa jazyk, na
ktorom som si rád pochutnával. O tri
štvrte hodiny mi volal, že z jazyka nebude nič, lebo ide o antrax.
Hoci sa s podobným prípadom v živote nestretol, nákazu spoľahlivo diagnostikoval. Situácia bola vážna, lebo s mŕtvym zvieraťom, jeho krvou a zvyškami,
vyvrhnutými vnútornosťami prišlo do
styku veľa ľudí a spóry antraxu boli nemilosrdné. Ihneď som telefonicky prikázal uzavrieť družstevný dvor, zadržať
všetkých ľudí, čo boli na rannej zmene,
a napísať zoznam zvlášť tých, ktorí pracovali v inkriminovanej stajni. Bleskove
som zavolal kafilériu na odvoz zvyškov
a asanačnú službu na urýchlené dezinfikovanie objektov. Bolo potrebné rýchlo
konať, pretože sa nevedelo, v akom rozsahu sa nákaza vyskytuje. Každé otáľanie mohlo spôsobiť nešťastie. Cestou do
Perneka som ešte zobral okresného hygienika-lekára. V obci už medzitým vypukla panika medzi družstevníkmi, ktorí robili na družstve pri chove hovädzieho dobytka, i medzi majiteľmi niekoľkých desiatok kráv, ktoré chovali na záhumienkach, pretože z minulosti dobre
poznali následky „milcprontu”. Na družstevnom dvore už čakal zootechnik so
zoznamom, JRD dalo k dispozícii auto
a okresný hygienik išiel zháňať po lekárňach oxymykoín. Náš úradný šofér po-

prekvapení, ako nás pri obede obsluhovali.
V spoločenskej miestnosti bola popoludní
súťaž. Každý účastník súťaže dostal tričko
a z veľkého vreca si vytiahol odznak. Ja som si
vytiahla modrý. Deti s modrým odznakom dostali názov Rýchlomil. Ešte tam boli družstvá
s názvami Svižomil, Bystromil, Smelomil
a Chytromil. Vedúcou modrého družstva bola Stanka. Pri riešení prvej úlohy sme išli do
Zakázanej knižnice. Tam sme mali zistiť, akú
farbu má nápoj Rýchlofras. Druhú úlohu sme
riešili streľbou z kuše s mušketiermi, pri tretej
úlohe sme sa stretli so sokoliarmi. Ukázali nám
sovu lesnú, sokola myšiara a myšiaka lesného.
Štvrtú úlohu sme riešili v mučiarni a poslednú
piatu v sieni ducha Zloducha. Po prežitých
zážitkoch sa niektorí z nás v noci veru aj báli.
Ráno sme sa stihli odfotografovať, pozrieť si tri
krásne pávy a nastúpiť do autobusu na cestu
domov. Na super výlet nikdy nezabudnem,
lebo sa mi veľmi páčil a prežila som príjemné
chvíle.
ALŽBETA GELINGEROVÁ, 10 rokov
foto: archív

zvážal zasa veterinárnych technikov
s teplomermi, rozdelili sme si úlohy a začalo sa s meraním teploty u všetkého
hovädzieho dobytka, ktorého malo vtedy JRD asi 400 kusov. Medzitým hygienik poučil ošetrovateľov dobytka o chorobe a každý dostal fľašku tabliet oxymikoínu s návodom, ako ho majú používať,
aby sa u nich zabránilo prípadnej nákaze. Bolo to vyše 30 vystrašených ľudí.
Okolo odratého býka, ktorý ležal uprostred maštale na stiahnutej koži, bola
veľká vrstva pilín, aby zabránila hmyzu
sadať na infikované zviera. Asi o dve hodiny sa dostavila kafiléria a asanačná
čata. Po odvoze zvieraťa sa začalo s dezinfekciou. Najskôr bolo treba vykonať
mechanické očistenie maštale od zvyškov krvi a odpadu. Začalo sa s vyvážkou
všetkej podstielky z maštale do vyprázdnenej silážnej jamy, ktorá mala betónové dno. Všetko sa polialo naftou a zapálilo. Spálilo sa i všetko drevené náradie,
obleky a gumené čižmy, čo viseli na vešiakoch. Po mechanickej očiste začala
asanačná čata s dezinfekciou celej maštale, vydezinfikovaná bola i silážna jama, v ktorej sa všetko spaľovalo. Medzitým pracovníci veterinárnej služby merali u všetkého hovädzieho dobytka teplotu, lebo antrax sa začína prejavovať práve vysokou teplotou. Zistili ju u dvoch
býkov, ktorým boli ihneď aplikované vysoké dávky penicilínu. V ten deň sa uskutočnili ešte ďalšie tri merania a v popoludňajších hodinách boli penicilínom
ošetrené ďalšie dve zvieratá podozrivé
z ochorenia na antrax. Akcia prebiehala
celý deň veľmi disciplinovane. Úkony
nadväzovali presne na seba, všetky zložky pracovali bez reptania. Stala sa však
aj jedna nemilá vec. Naliehavé porážky
na JRD vykonával mäsiar z dediny, ktorého zootechnik zabudol zapísať do zoznamu, pretože ten po vykonaní práce,
kým sa všetko zistilo, odišiel domov. Keď
sa dozvedel, o čo ide, podozrieval zootechnika, že ho chcel i s rodinou zabiť,
čo mu nevedel do smrti zabudnúť, hoci
sa mu ospravedlnil. Bol jedným z najspoľahlivejších a najzodpovednejších funkcionárov, akého kedy družstvo malo. Dodatočne bola dezinfikovaná celá mäsiarova domácnosť a bola mu nahradená
všetka škoda, ktorá mu z toho vznikla.
Obec žila niekoľko dní ako počas
vojny. Ešte tri dni sa merali teploty, ale
nákaza sa ďalej nešírila. Choré kusy po
ošetrení penicilínom sa rýchle zotavovali. Na druhý deň sa všetok dobytok
v obci i na JRD vakcinoval. Ešte ďalších
6 rokov bolo treba vakcináciu robiť, aby
sa mohla nákaza vyhlásiť za zaniknutú
a aby sa mohol antraxový dištrikt zrušiť.
Nákaza vypukla po veľkých dažďoch,
keď sa potok tečúci tesne vedľa družstevného dvora vylial. Voda vyplavila
spóry z mŕtvych zvierat, ktoré boli kedysi zakopané na horských pasienkoch.
Veď si iste pamätáme z minulého článku, že spóry antraxu môžu byť aktívne
ešte po 30 rokoch.
Keď si po rokoch spomínam na celý
prípad, myslím na to, čo sa mohlo stať,
keby nebol kolega nákazu diagnostikoval a družstvo by bolo dostalo povolenie na výsek. Mohlo to stáť životy mnohých ľudí a možno i likvidáciu celého
Dr. PAVOL HALLON
stáda.
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AKTUALITY

Signal Dentibus Tour 2002
v Malackách

Deň detí

Pojazdná zubná ambulancia Signal Dentibus navštívila počas svojej tretej
tohtoročnej trasy v pondelok 27. mája Základnú školu Dr. J. Dérera v Malackách. Okrem hodiny dentálnej hygieny deti absolvovali preventívne prehliadky v pojazdnej zubnej ambulancii, kde boli vyšetrené najmodernejšou
diagnostickou metódou Diagnodent.
V Malackách sa zúčastnilo preventívneho programu Signal Dentibus 45
detí prvého ročníka. Na mliečnom chrupe našla zubná lekárka MUDr. Monika Žlnayová spolu 264 kazov, čo znamená 5,86 kazu na dieťa. Na trvalých
zuboch mali vyšetrené deti spolu 14 kazov a 10 plômb (index KPE je 0,53
na dieťa, to znamená, že priemerne každé dieťa má 0,5 trvalého zuba pokazeného alebo zaplombovaného). Úplne intaktný chrup (bez kazu a plomby na mliečnych aj trvalých zuboch) mali len 2 deti. Návšteva stomatológa
bola odporúčaná 43 deťom. Moderným diagnostickým prístrojom Diagnodent, ktorý je schopný odhaliť aj zuby, ktoré sú zubným kazom len ohrozené, sa zistilo, že každé dieťa má 1,56 ohrozeného trvalého zuba.
Z vyšetrenia deti strach nemali. Aj Jojko Petráš
–TS–, foto: –ipo– rád nechal pani doktorku pozrieť na zúbky.

Sekcia pohybových aktivít kabinetu
predškolskej výchovy pri odbore
školstva, mládeže a telesnej kultúry
Okresného úradu v Malackách uskutočnila VI. ročník športovej olympiády detí MŠ, konanej dňa 29. 5.
v Zámockom parku. Zúčastnilo sa 21
materských škôl z celého okresu Malacky s počtom 121 detí.
Vystúpením mažoretiek z MŠ J. Kollára pod vedením učiteliek M. Hajdinovej a Kopčovej bola olympiáda otvorená. Na slávnostnom otvorení tejto športovej udalosti sa zúčastnil i vedúci Mgr.
Anton Pašteka a okresná metodička D.
Bukovská. Po vztýčení olympijskej vlajky, zapálení olympijského ohňa a zložení olympijského sľubu začali tvrdé
boje.

NAŠE SPOLOČNOSTI
Mesto Malacky založilo alebo má
účasť vo viacerých spoločnostiach.
Dnes dávame do vašej pozornosti
ďalšiu z nich.
Názov: Mestská polícia
Právna forma: príspevková organizácia mesta
Dátum vzniku: 28. 1. 1992
Účel vzniku: MsP je poriadkový útvar
pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných
vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia mesta a plnení úloh
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
nariadení mesta, z uznesení MsZ a z rozhodnutí primátora mesta.
História: Mestskú políciu Malacky
zriadilo MsZ v Malackách Všeobecne
záväzným nariadením č. 2/92 o mestskej polícii. MsZ určuje organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah
technických prostriedkov mestskej polície. Svoju činnosť začala MsP 2. 6. 1992.
Súčasnosť: MsP má 14 výkonných zamestnancov, ktorých riadi náčelník Ivan
Jurkovič. V čase neprítomnosti zastupuje náčelníka jeho zástupca Ján Fabo. Základné úlohy, organizáciu, práva a povinnosti zamestnancov MsP vymedzuje
zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení zákona NR SR č. 250/
1994 Z. z. a zákona č. 319/1999 Z. z.
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Súťažilo sa v 4 disciplínach – dievčatá, chlapci: beh na 40 m, beh cez prekážky na 40 m, skok do diaľky, štafeta.
Deti v jednotlivých súťažiach podali
vynikajúce výsledky, hlavne v najviac
obsadenej bežeckej disciplíne. Olympiáda vyvrcholila štafetou dievčat a štafetou chlapcov. Všetci športovci odchádzali so sladkou odmenou a diplomom
za účasť. Víťazi v jednotlivých disciplínach získali medailu, ktorej autorstvo sa
pripisuje keramikárke Ruženke Habovej zo ZUŠ v Malackách. Športovcov
prišli v hojnom počte povzbudiť i nesúťažiace deti z MŠ v Malackách, pani
učiteľky i rodičia. Deti sa tak učia nielen
vyhrávať, ale možno prvýkrát zacítia
i športovú prehru.

Atrakciou jazda na koči

Strana demokratickej ľavice v spolupráci s Mladou demokratickou ľavicou
v Malackách usporiadali dňa 2. júna
súťaživé športovo-zábavné popoludnie
pre deti na malackom kynologickom
cvičisku. Deti prišli povzbudiť minister
financií za SDĽ RNDr. František Hajnovič a podpredsedníčka Strany demokratickej ľavice Paed Dr. Hana Blažíčková.
Deti súťažili v troch kategóriách, pre-

dškolský vek, 1.–4. ročník ZŠ dievčence
a chlapci. Všetky deti pri príležitosti ich
sviatku dostali sladkosti a upomienkové
darčeky. V každej kategórii, okrem
predškolských detí, bolo odmenených
5 najlepších za športové výkony vecnými cenami.
Hoci bolo chladné počasie, zúčastnilo sa športovo-zábavnej akcie 138 detí. Rodičia spolu s deťmi si posedeli pri
občerstvení a hudbe. Najväčšou atrakciou pre deti bola jazda na
koči ťahanom dvoma koňmi.
Strana demokratickej ľavice
touto cestou ďakuje sponzorom za vecné dary a sladkosti pre deti.
Sú to: FRI-STIL, s. r. o., Malacky, TV MARKÍZA Bratislava,
Slovenská poisťovňa Bratislava, Pepsi Cola Malacky, ADHOC, s. r. o., Malacky, Dúnar
Tomky, súkromný roľník, Hajpet Malacky, Jozef Mračna
s manželkou, Krytstav, s. r. o.,
Malacky, cukráreň Hviezda
Malacky, OZ Neverland, Vladimír Masrna.
–žl–

Víťazovi odovzdal cenu minister financií F. Hajnovič.

Akcie sa zúčastnila prof. Katarína Tóthová, JUDr. Ladislav Polka, predseda KP
HZDS-ĽS, Ing. Laura Gressnerová, tajomníčka KP HZDS-ĽS, Mgr. Žaneta
Pittnerová, riaditeľka odboru verejnej
mienky HZDS-ĽS, a Anežka Kujanová,
poslankyňa VÚC.
Na oslavu MDD prišlo asi 200 detí,
pre ktoré bol pripravený pekný program. Deti zabávala DISCO JARKA a KUKO, ktoré deťom robili diskotéku a rôzne súťaže. Každé dieťa dostalo hračku
a nanuk, pre dospelých bol pripravený
guláš a čapovalo sa pivo a kofola.

Zmyselné bunky
Večerné ulice počas víkendu nepoznajú pokoj. Do ich tmavých zákutí vychádzajú tínedžeri v extravagantnom
oblečení (často veľmi nevhodne odetí
k úmernosti chladivej noci, ktorá sa im
ponúka prežiť). Tí menej hanbliví si zahaľujú pestrofarebné účesy teplom čiernej čiapky, ktorá nesie veľkého ducha
poslednej módy. Odvážlivci derú nohavice, šúchajúc ich po špinavom chodníku. Nevidieť, kde končí odev a kde začína športová obuv.
Postarší sa len s úškrnkom zvedavosti zamyslia nad predstavou: – Čo keby
sa im plachtiace nohavice zošuchli na
zem. Visia len-len na holých bedrách,
ukazujúc zárez zadnej časti. I okoloidúci starec hodí samoľúby úškrn na tak
svetovo odetú mladú postavu. „Ty tomu
nerozumieš, kokso,” konštatuje protikladný pól vkolíšuc sa do štebotavého

Tvrdé boje v Zámockom parku

Olympijský oheň,
sľub a tvrdé boje.
O budúcnosť sa
malacký
šport báť
nemusí.

Oslavu MDD usporiadalo i OP
HZDS-ĽS Malacky v spolupráci s mestskou organizáciou HZDS-ĽS Malacky,
ktorej predsedom je Ing. Vladimír Moravčík, CSc. Oslava sa konala dňa 25.
mája v rekreačnej oblasti v Malých Levároch. Prítomných privítala predsedníčka OP HZDS-ĽS Mária Večeríková.
S malým príhovorom vystúpila i prof.
Katarína Tóthová, poslakyňa NR SR.
Pri zabezpečovaní tejto akcie sa
podieľalo i Hnutie mladých HZDS-ĽS,
ktorí nafukovali deťom balóniky a zapožičali nafukovací hrad.

kruhu dievčat s blýskavým pohľadom,
z ktorého čítať „teba dnes ulovím”. Decentný make-up robí novodobé lovkyne
ulíc ešte mladšími. Niet smútku v šťastnom zraku, čo by naznačoval čo i len
minimálne trápenie. A zodpovednosť?
Tá akoby vypadla zo Slovníka slovenského jazyka. Zmizla bez stopy a objaví sa až o 5–6 rôčkov neskôr, keď zmyselné bunky nebudú toľko divieť za superpiesňami v anglickej verzii, keď
opustia idoly pätnásťročných a miesto
„namakaných” krásavcov zaplnia elegantne vyzerajúci muži, pripomínajúci
figuríny z butikových výkladov.
Noc i mladosť hrajú svoju Osudovú
symfóniu. A tak bez strachu dovolia
uvoľniť uzdu a dajú voľnosť úniku zmyselných buniek. Aha, veď my takto žijeme! Či to je až také ťažké pochopiť?
IVANA ŽILAVÁ

„Vážte si prístup
vašej samosprávy!”
Dokončenie z 1. strany

nilo prieskum verejnej
mienky, v ktorom sa obyvateľov pýtalo, aký spôsob riešenia by navrhli.
V októbri 2001 sa konalo
verejné vypočutie s rovnakým cieľom. Na základe výsledkov prieskumu
i verejného vypočutia
(pripomeňme si, že od
extrémnych návrhov typu
„vysťahovať na ulicu” či
poskytnúť trojizbové byty v centre mesta” vo veľkej väčšine prevládali názory podporujúce poskytnutie príspevku zo
strany mesta na zabezpečenie bývania a následné asanovanie objektu) sa už koncom roka vysťahovalo niekoľko rómskych rodín. K dnešnému
dňu žije ešte v dome, ktorý je pre všetkých svojich
obyvateľov životunebezpečný, tridsať osôb. Nájomníci, ktorí medzičasom dostali od mesta výpoveď z nájmu, však odmietajú vysťahovať sa do
ponúknutých nehnuteľností. Ako dôvod uvádzajú: chcú zostať v Malackách. Aj preto primátor
mesta Jozef Ondrejka
pozval Kláru Orgovánovú na stretnutie s Rómami (uskutočnilo sa 30.
mája).
„Ak by to bolo v mojej
moci, priviezla by som
všetkým Rómom maringotky, s ktorými by mohli
putovať, kam by chceli.”
K. Orgovánová však vie,
že tento spôsob kočovania Rómov u nás nie je le-

Táto „toaleta” je nosným
pilierom hygieny v obytnom dome na Partizánskej
27 v Malackách, ktorý obývajú ešte dve rómske rodiny.

movia ho odmietajú. Splnomocnenkyňa vlády vysoko hodnotila, že Mesto Malacky komunikuje
s každým nájomníkom,
ktorý má uzatvorenú nájomnú zmluvu.
Rómskych obyvateľov
domu na Partizánskej
upozornila na skutočnosť, že sú neplatičmi,
na zabezpečenie bývania
vlastné zdroje nemajú
a mesto im ponúka riešenie. Mestu zase navrhla využiť prostriedky zo
Štátneho fondu rozvoja
bývania na výstavbu sociálnych bytov.

gislatívne zabezpečený
a navyše – aj samotní Ró-

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: autorka
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Vďaka darcom

Kolektív hematologicko-transfúzneho
oddelenia pri NsP v Malackách ďakuje týmto bezplatným darcom krvi –
občanom mesta Malacky, ktorí v máji
darovali krv na našom oddelení, čím
prispeli k ozdraveniu svojich spoluobčanov i k záchrane života:
Peter Hason, Kamil Ftáčnik, Štefan
Galba, Pavol Pullman, Zuzana Jurkovičová, Radoslav Mozner, Luboš Janotka,
Štefan Petráš ml., Peter Písečný, Ľubomír
Hušek, Pavol Černý, Peter Gallo, Ján Kašuba, Marián Siekel, Dana Spuchláková,
Rastislav Kršek, Ing. Miroslav Lepiš, Miroslav Smolarik, Michal Pollák, Adrián
Valachovič, Dušan Brandis, Viera Kolmosová, Róbert Šedivý, Marián Salinka, Marek Martinec, Milan Mikulášek, Vladislav
Ney, Štefan Arva, Pavol Hallon, Mária Liptáková, Peter Mierny, Radovan Cibik, Ján
Hoza, Pavol Bartoš, Ján Bodnár, Róbert
Sedláček, Helena Kopecká, Marián Poláčik, Zdena Bednáriková, Miroslav Rehák,
Marián Hanák, Roman Pavelka, Alena
Paniková, Martin Roško, Ladislav Chlepko, Tomáš Bukovský, Jozef Novota.

Od 1. 5. do 31. 5. 2000
Kristína Šimuničová, Vysoká pri Morave;
Adela Klimentová, Vysoká pri Morave; Anna Galbová, Pernek; Sebastián Kujan, Malé Leváre; Filip Stopka, Malacky; Dominika Ifková, Studienka; Michal Trenčanský, Malacky; Simona Kuklovská,
Malacky; Sabrina Husárová, Veľké Leváre; Karen Chmelová, Rohožník; Anetta Šebestová, Malacky; Richard
Šmida, Malacky; Jozef Zeman, Plavecký Štvrtok; Klára
Zemanová, Studienka; Nikola Krčmová, Gajary; Peter
Čermák, Malacky; Lucia Šútorová, Malacky; Adrián Šarkőzy, Malacky; Pavol Irha, Gajary; Dan Šrámek, Malacky;
Rastislav Stančík, Rohožník; Daniela Hyková, Zohor;
Martin Malík, Lakšárska Nová Ves; Adam Dobrovodský,
Malacky.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Jún:
80 – Alžbeta Mihočková, 29. 6. 1922; Paulína Králová, 16. 6. 1922; Jozef Šomšák, 16. 6.
1922; Július Sikula, 15. 6. 1922; Albert
Ščasný, 1. 6. 1922; 85 – Mária Arvová, 19. 6. 1917; 92 –
Etela Ďalogová, 5. 6. 1910; 94 – Mária Žilavá, 2. 6. 1908.

Máj:
Lucia Orgoňová a Miroslav Ondraško;
Klaudia Horváthová a Miroslav Kopec; Eva Prostredníková a Vladimír Holík; Lýdia Potočková a Marcel
Novotný; Ing. Mária Veselá a Ing. Ján Gelinger; Petra
Pinkavová a Peter Hrubý.

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Máj:
František Živica, 1921, Malacky; Štefan Gašpar, 1941, Malacky; Anna Valentová, 1919, Lozorno; Mária Kročilová, 1948, Studienka; Vlasta Nádaská, 1937, Suchohrad; Ján Ferenčák, 1932, Jakubov; Mária
Šimeková, 1924, Malacky; Margita Walterová, 1911, Malacky; Ján Babirát, 1947, Malé Leváre; Anna Písečná,
1922, Malacky; Anna Klempová, 1922, Moravský Sv. Ján;
Anton Trenčanský, 1940, Láb; Vojtech Slávik, 1917, Malacky; Stanislav Bartek, 1964, Plavecký Štvrtok; Michal
Stazczuk, 1980, Malacky; Antonín Ivan, 1922, Malacky;
Katarína Plesníková, 1922, Jablonové; Pavel Jursa, 1913,
Malacky; Jozef Filip, 1948, Zohor; Julianna Kolmanová,
1908, Malacky.
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ, matrikárka

29 NAJ...
Odbor školstva, mládeže a telesnej
kultúry Okresného úradu v Malackách v spolupráci so Záhorským centrom kultúry v Malackách pripravili
na 26. jún podujatie s názvom 29
NAJ... – galavečer spojený s vyhodnotením najlepších žiakov okresu Malacky.

Kto pomôže?
V priebehu 2. svetovej vojny dochádzalo nad územím vtedajšieho Slovenského štátu k stretnutiam amerického letectva (15. USAAF) s nemeckou a slovenskou obranou. V týchto súbojoch veľa
lietadiel všetkých strán havarovalo na
našom území. Niektorí letci sa zachránili a mnohí sa ukryli u slovenského civilného obyvateľstva. Dodnes je mnoho
bielych miest, ktoré nepoznáme. Prosím

preto čitateľov, ktorí boli svedkami týchto udalostí, prípadne sami pomáhali zachraňovať zostrelených letcov, alebo boli prítomní pri povojnových exhumáciách, či akokoľvek inak vedia prispieť
k osvetleniu týchto udalostí spomienkami, dokumentmi či fotografiami letcov
a havarovaných lietadiel, aby sa obrátili
v záujme ďalšej spolupráce na kontaktnú adresu:
Milan Benček ml., Liptovská Kokava
265, 032 44 písomne alebo telefonicky
na t. č. 044/529 74 16. Ďakujem!

Čo na to mladé matky?
Červený kríž v Malackách pripravil na
12. máj posedenie ku Dňu matiek
a zároveň k Medzinárodnému dňu
Červeného kríža.
Na stretnutí vystúpili žiaci Špeciálnej
základnej a praktickej školy v Malackách. V hudobno-tanečnom programe
sa predstavili: D. Baláž, M. Balážová, E.
Krchňavá, D. Biksádska, V. Poláková, M.
Jankovičová, L. Ferenčíková a A. Danielová. Program nacvičili pani učiteľky
Zuzka Hricová a Janka Mládková. Deti
si za účinkovanie vyslúžili srdečný potlesk, sladkosti a ovocie. Žiaci tejto školy vlastnoručne vyrobili darčekové keramické predmety, ktoré venovali do tomboly. Program spestril slovenskými piesňami F. Haramia zo Zohoru.

Červený kríž si uctil aj 13-násobnú
matku Máriu Pečovskú zo Záhoráckej
ulice v Malackách, ktorá svoje deti vzorne vychovala a niektoré z nich sa stali
i darcami krvi. Žiaľ, dve z nich už nie sú
medzi živými. Pani Pečovská je kresťanka a s láskou sa sama starala o svoje deti, pretože pred časom ovdovela. Dnes
jej deti za všetko, čo pre nich obetovala, vrúcne ďakujú. Na stretnutí sme si ju
uctili kyticou ruží a vecným darom. Nechýbali slzy dojatia a nik sa za ne nehanbil. Čo povedia na 13-násobnú matku
dnešné mladé mamičky, ktoré odmietajú mať viac ako jedno dieťa?
RUŽENA KRÁKOVÁ
Červený kríž, Malacky

V rubrike ČO SA ČÍTA? vám prinášame prehľad najčítanejších kníh v Malackách
– aspoň podľa záujmu návštevníkov kníhkupectva Ľubica v obchodnom centre
hotela Atrium. Takže v júni bol najväčší záujem o knihy: J. R. Tolkien – Návrat
kráľa (Pán prsteňov III. diel), E. Beamont, M. R. Pimont – Učiteľka materskej školy (obrázky zo škôlky) a T. Vasilková-Keleová – Slzy a smiech.
Ak súhlasíte s tvrdením, že najlepším priateľom človeka je kniha, môžete súťažiť
s Malackým hlasom o knihu Detektív od Arthura Haileya, autora svetoznámych
bestsellerov Hotel, Kolesá, Peniaze.
Do žrebovania vás zaradíme, ak nám do 31. júla spolu s nalepeným kupónom pošlete správnu odpoveď na otázku: v roku 1893 sa v Malackách narodil a v roku 1937 zomrel františkán V. J. Kučera. Jeho celé meno znie:
a – Vlastimil Ján Kučera, b – Viliam Juraj Kučera, c – Vendelín Jozef Kučera.
V minulom čísle ste mali za úlohu odpovedať, v ktorej krajine žil vexile R.Dilong.
Správna odpoveď: v Argentíne.
Knihou K. Maya – Old Surehand odmeníme Jaroslavu Vávrovú z Veľkých LeKUPÓN
vár. Prosíme výherkyňu, aby sa prihlásiKNÍHKUPECTVO ĽUBICA
la v redakcii.

Č O SA Č Í TA ?
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Z A B Á VA N Á S

POVEDALI SI ÁNO:

POTREBUJÚ KOČÍK:

Ocenenie pre najlepších žiakov
prevzali:
Stanislav Volár (ZŠ Gajary); Nina Nováková (ZŠ Jakubov); Soňa Pobehová
(ZŠ Kuchyňa); Adela Greliková (ZŠ
Láb); Monika Foltýnová (ZŠ Lozorno);
Juraj Rúžička (ZŠ Štefánikova Malacky);
Martin Sedláček (ZŠ Kláštorné nám.
Malacky); Tibor Dubaj (ZŠ Ul. 1. mája
Malacky); Róbert Švajdlenka (ZŠ Záhorácka Malacky); Martina Bartáková (ZŠ
Plavecký Štvrtok); Petra Jadrníčková (ZŠ
Rohožník); Jana Daňová (ZŠ Stupava);
Lívia Štokingerová (ZŠ Studienka); Jana
Sedláková (ZŠ Sološnica); Peter Kalnay
(ZŠ Veľké Leváre); Ivan Benko (ZŠ Vysoká pri Morave); Jarmila Šimkovičová
(ZŠ Závod); Patrik Višvader (ZŠ Záhorská Ves); Magdaléna Mackovičová (ZŠ
Zohor); Michal Gelinger (ZŠ Olšov-

ského Malacky); Sandra Davidová (ZŠ
Jablonové); Matej Gába (ZŠ Marianka);
Jakub Ráček (ZŠ Malé Leváre); Dominika Bartalská (ZŠ Pernek); Denisa Válková (ZŠ Plavecký Mikuláš); )Štefan Školek
(ZŠ) Plavecké Podhradie); Patrik Hrbek
(ZŠ Suchohrad); Petra Handlová (ZUŠ
Malacky); Adriána Chorváthová (ZUŠ
Malacky); Silvia Lisá (ZUŠ Malacky);
Patrícia Staňková (ZUŠ Malacky); Juraj
Rúžička (ZUŠ Stupava). Redakcia Malacký hlas srdečne blahoželá všetkým,
ktorí robia dobré meno mestu a okresu
–mh–
Malacky!

PA N I V O Z Á R O VÁ
– Taký pjekný chuapec a on sa stau
knezem, – neodpusciua si poznámku
mama, ket prechádzaua s cérú pri kuášteri kouem muadého kaplána.
– Ket tak kukám na tú vašu céru, – odpovidá s úsmjevem kaplán, – radujem sa,
že do smrci budem f celibáte.
● ● ●

– Dospívat, – kričí dirigent, – alti, ste
roztracené jak kurence, ket spívate, nedýchajte, vydýchnut si možete pred smrcú, bas má momentálne tri minúty celozávodní dovolenku a sopráni..., to co je
za spjev, spívate, jak keby ste nemjeli
obuté lodičky, ale čižmy vérmachtu.
● ● ●

„F čase socialistickéj temnoty nás učili, že náboženstvo je ópium, ale mne sa
po dvanáscich rokoch života v demokracii zdá, že skutečným ópiem je túžba po
moci,” rozmýšla f posteli Francek.

Krupicové smažienky
SPOTREBA:

16 dkg krupice, 2 dkg tuku, 4 dkg
syra, 20 dkg zeleniny, 2 dkg strúhanky,
8 dkg tuku, soľ, 1 vajce, 4 dl vody
POSTUP:

Do vriacej vody pridáme tuk, zavaríme krupicu a povaríme na hustú kašu. Do
vychladnutej zamiešame postrúhanú surovú zeleninu, syr, soľ a vajce. Na doske
posypanej strúhankou formujeme smažienky, ktoré obaľujeme v strúhanke a vyprážame. Podávame ich so zemiakovým
pyré.

S láskou sa nedá obchodovať

Slová, že šťastné môže byť len to dieťa, ktoré z jednej strany pevnou rukou
pridŕža otec a z druhej strany mu starostlivú ochranu poskytne milujúca matka, sú vždy mottom pre členskú schôdzu ku Dňu matiek, ktorú organizuje
MsV Jednoty dôchodcov v Malackách.
Aj tento rok sme mali 14. 5. slávnostnú atmosféru v sále riaditeľstva NAFTA
GAS, a. s. Za bohatej účasti členov i milých hostí bola členská schôdza vedená
pekným slovom, básňou i hudbou.
Sviežu chvíľku vytvorili deti z MŠ Pezinská ul. Výbor pozdravil pásmom Kvet

povie. Bodom programu bola aj výzva
a poďakovanie za príspevok na mamograf.
Touto cestou srdečne ďakujeme za
účasť hosťom, členom i všetkým účinkujúcim v programe. Osobitná vďaka
patrí riaditeľstvu NAFTA GAS, a. s., za
poskytnutie sály. Prítomní si počas celého popoludnia viac ako inokedy uvedomovali nasledovnú náplň vety: „Láska
sa nedá ani predať, ani kúpiť, jestvuje
len jedna možnosť – darovať ju.“
Mgr. ALŽBETA DUBAJOVÁ
predsedníčka Jednoty dôchodcov

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky
Jún 2002
27. štvrtok PAVÚČÍ MUŽ
MP-12
Hrajú: Tobey Maguire. Willem Dafoe, Kristen
Dunstová, James Franco, Rosemary Harrisová
28. piatok PRÍSAHA
MP
29. sobota Animovaná komédia pre celú rodinu
Hrajú: Jack Nicholson, Robin Wright, Aaron Eckhart, Sam Shepard, Vanessa Redgrave, Mickey
Rourke
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Začiatky predstavení: štvrtok, piatok, sobota a nedeľa o 19.15 h
Informácie: 0905 650 070, 0903 939 040, vikino@gmx.net
http://www.zahoran.szm.sk

ZCK pozýva na
MALACKÉ KULTÚRNE LETO
miesto: Zámocký park
7. 7. od 16.00 do 20.00 h
Otvorenie MKL, brána – vystúpenie skupiny historického šermu OCELOT, LETO PATRÍ DEŤOM – detské divadelné predstavenie, detská diskotéka – DJ LEO
14. 7. od 17.00 do 20.00 h
POSEDZENÍ PRI DOBREJ MUZICE – Veselá muzika zo Stupavy
21. 7. od 17.00 do 21.00 h
Koncert rockových skupín – O. Z. PEER
28. 7. od 17.00 do 22.00 h
Ľudová veselica VESELO JE VŠETKÝM ANNÁM
4. 8. od 17.00 do 20.00 h
Vystúpenie tanečnej country skupiny TANCUJEME V COUNTRY RYTME

11. 8. od 17.00 do 20.00 h
Vystúpenie skupiny moderného tanca, detské hry, disco pre
všetky ZUZY, ZUZKY, ZUZIČKY...
18. 8. od 17.00 do 20.00 h
Dychová hudba, vystúpenie folklórnej tanečnej skupiny HELENKÁM, ELENKÁM TROŠKU MUZIKY“
25. 8. od 17.00 h
Ukončenie Malackého leta. Brána Zámocký park – stredoveká hudba, historický šerm OCELOT

Knižnica ZCK Malacky

v rámci výtvarno-poznávacieho tábora CVČ Malacky (1. 7. –
4. 7. 2002)
Ľudo Ondrejov: Keď pôjdeš horou – beseda s detským čitateľom o autorovi a jeho diele spojená s kreslenými ilustráciami z ríše rastlín a zvierat.
Čo všetko vieme o zvieratkách – literárny kvíz s detským čitateľom.
Výstava: Galéria dieťaťa – výstava prác žiakov malackých
škôl – júl, august v Spoločenskom dome ZCK.
Duševná terapia a zdravie – výstava kníh z oblasti filozofie,
psychológie, sociológie a zdravovedy – august v knižnici
ZCK na Záhoráckej ulici č. 1919

ZCK pripravuje
Týždňový intenzívny kurz – anglický jazyk pre začiatočníkov
od 17. júla do 23. júla–25 hodín (5 hodín denne). Cena1490 Sk.
Mesačný intenzívny kurz – anglický jazyk pre začiatočníkov
od 15. júla do 10. augusta 2002 – 80 hodín (4 hodiny denne).
Cena 2990 Sk.
Informácie a zápis do kurzov v ZCK Malacky, Čulenova ul. 5
alebo na tel. č. 772 21 55.

9

SERVIS

Bezpečný prístav
BILLA, spol. s r. o.
Bajkalská 19/a, P. O. BOX 57
820 09 Bratislava 29

prijme pre nový supermarket
v Malackách do oddelenia
mäsa:

PRVÁ POISŤOVŇA V SR
S RATINGOVÝM HODNOTENÍM

• vyučených mäsiarov na
pozíciu vedúci oddelenia mäsa a mäsiar
• vyučené predavačky na
pozíciu balička

organizuje výberové konanie
na pozíciu

MANAŽÉR OBCHODNEJ SIETE
POISTENIA OSÔB

Záujemcovia, volajte prosím na
tel. č.: 0904 698 802 – p. Indrišek,
alebo pošlite stručný životopis na
hore uvedenú adresu.
MH 02/F9

Požadujeme:

Opravujem chladničky
a mrazničky

• komunikatívnosť
• schopnosti vytvoriť a riadiť tím
• prax v poisťovníctve vítaná
• minimálne SŠ vzdelanie

Pavol Šišolák, Závod 663,
tel.: 034/779 94 35, 0903 750 612.
MH 02/F1

Navštívte termálne kúpalisto
vo Veľkom Mederi (Čalovo) –

Ponúkame:

ponúkam ubytovanie
v rodinnom dome
pre 4-členné rodiny.

• profesionálny rast
• ďalšie vzdelávanie

Tel.: 0905 980 108 (večer)
MH 02/B5

CHCETE MAŤ
VLASTNÚ STUDŇU?

Žiadosti s profesijným životopisom
zasielajte do 3. júla 2002

NAJLACNEJŠIE CENY V KRAJI!
Najlacnejšia je voda z vašej
vlastnej studne.
Kde iní končia, my začíname!!!
Neveríte? Zavolajte!

na adresu:
Poisťovňa ERGO, a. s., Oblastná pobočka Bratislava
Drieňová 7, 821 02 Bratislava 2
e-mail: zdenka.uhlarova@ergo.sk
fax: 02/482 487 00

Vŕtanie studní
OÁZA
Objednávka a informácie:
tel.: 0905 383 110
0905 383 100
e-mail: oazas@ba.telecom.sk

MH 02/F12

Chemická zdravotná poisťovňa Apollo, pobočka Gbely
v minulom čísle pripravila pri príležitosti MDD súťaž
pre deti.

MH 02/F10

Kúpime ornú pôdu, resp.
jednoduchý nezastavaný
pozemok 5–10 ha.
Max. 80 km od Bratislavy.
Tel.: 0904 863 885.
MH 02/F11

Za správne odpovede odmeníme vitamínovými balíčkami Luciu Moryovú
zo Závodu, Richarda Varadiho z Pribinovej ul. v Malackách a Ivetu Okruhlicovú zo Záhoráckej ul. v Malackách.
Prosíme výhercov, aby sa o svoju výhru prihlásili v redakcii.
MH 02/B4

Malá abeceda čajov a liečivých rastlín

Boj s nadváhou

V boji s nadváhou je účinným
pomocníkom tzv.„požierač tukov”
– čaj Pu-erh. Ide o ideálny doplnok redukčných diét a očistných
kúr. Uľahčuje trávenie mastných
jedál, zabraňuje množeniu baktérií, ochraňuje pred infekčnými
chorobami, redukuje hladinu cholesterolu v krvi.
Ak zápasíte s nadváhou a chcete sa zbaviť prebytočných kíl,
v ponuke sú ešte ďalšie zmesi bylín a exotických rastlín, ktoré napomáhajú spracovať prijatú potravu v tele. Súčasťou týchto čajov
sú rastliny – rumanček, medovka,
mäta, žihľava, semeno ľanu, šalvia, senna, ananás. Sú to však len
podporné čaje k redukčnému režimu.
Iveta Kováčová, čajovňa IVEKO
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Za správnu odpoveď z minulého čísla odmeníme Alenu Štorovú z Družstevnej ul. v Malackách, ktorá správne uviedla, že
rooibos je čaj bez kofeínu. Zároveň ďakujeme za všetky odpovede, ktoré priniesli rozsiahly popis vašich vlastných skúseností
z užívania tohto čaju!

Dnešná otázka:
Ako sa volá čaj „požierač tukov“?
Odpovede spolu s kupónom
posielajte do 31. júla alebo vkladajte do schránky na budove
MsÚ.

IVEKO

Osobný účet axion
exkluzívne pre mladých
Balík 6 služieb poskytovaný
BEZ POPLATKU
Mesačné žrebovania o CD, lístky
do kina, na koncerty a mnohé ďalšie

Pracovisko v Malackách, Radlinského 2
Tel.: 034/772 39 76

KUPÓN
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MH 02/F13

Je príjemné mať bezpečný prístav
v búrke bez ohľadu na to, či sa búrka odohráva v našom srdci alebo
niekde inde. Takýmto prístavom je
pre nás mamička. Stačí jej chápajúci pohľad a hneď zaženie každú pohromu.
Lebo zo svojej rodiny každý čerpá
silu a chuť popasovať sa so životom.

Dobré slovko mamky stvorilo tento
náš svet. Odvtedy ho však čoraz menej
počuť, preto ho treba znova a znova vyslovovať, vyspevovať.
Mamička, si pre každého najdrahšia
na svete. Si prístavom pre blúdiace koráby zranených duší, si najvzácnejším
gejzírom trblietavých slov, obmývajúcich brehy bolestivej prázdnoty.
Všimnite si tvár svojej mamičky – žiari vyrovnanosťou a zrelou krásou. Jej
prirodzene čarovná schopnosť obdarovať druhých úsmevom je kľúčom ku
všetkým srdciam. Tam zacítime omamnú vôňu človečiny, medziľudského chápania, objavíme vzrušujúce plamienky
skrytých pokladov. Svojím pohľadom
zaženie na ústup pohromu a nedovolí,
aby čokoľvek uväznilo naše šťastie.
Ponúka pomoc druhým s vrúcnym
a milujúcim srdcom, ochotným obetovať seba a niesť všetky ťažkosti života.
Ak v našich vzťahoch uprednostníme to
„čo môžem dať” pred tým „čo môžem
dostať“, iba vtedy pochopíme, že nie je

Malacká
kulturistická
budúcnosť

Ďalším ohnivkom medzi malackýcmi
kulturistami je Martin Benka. Tento
21-ročný zverenec trénera Stana Jurkoviča je členom kulturistického oddielu Strojár Malacky. K tréningu pristupuje zodpovedne a už to sa prejavilo na jeho prvom vystúpení.
Na medzinárodnej súťaži
NEBBIA-CUP
v Martine obsadil 6. miesto. Bola
to premiéra a jeho umiestnenie bolo podľa slov trénera adekvátne jeho
forme. Vzápätí dodal
tréner, že
po vylepšení
dolných končatín
má šancu i na
medailové
umiestnenie na
podujatiach podobného typu.
Verme, že Martinovi sa bude dariť
a malacký kulturizmus opäť raz zaboduje na slovenských pódiách.
–ap–
foto: archív

Malackou kulturistickou nádejou
je nositeľ slávneho
mena Martin Benka.

DROBNÁ INZERCIA
■ Prenajmem halu (cca 800 m2) s kanceláriou a bytom v blízkosti Kostolišťa, príjazd
pre nákladné vozidlá, rovina, elektrina,
vlastná studňa. Mesačný nájom 50 000 Sk.
Tel.: 0904 863 885

dôležité, čo s nami urobí život, ale čo
my urobíme s ním.
Druhú májovú nedeľu všetky deti
v našej obci vyspievali a vytancovali
svoju lásku k mamičkám. K príjemnej
pohode tohto slávnostného popoludnia
prispela svojimi piesňami aj kapela Veselka, ktorá rezkými tónmi ľudových
piesní priam nabádala k tancu. Nejedna
slza sa zajagala v oku. Ale nikto sa nehanbil – boli to slzy radosti, šťastia, veď
naše deti nám takto dokázali, že si vedia
oceniť matkinu starostlivosť a námahu.
Pri vstupe do vyzdobenej sály mamičkám vyčarili úsmev na tvári nielen drobné darčeky, ale aj výtvarné práce žiakov
základnej školy.
Ďakujeme všetkým organizátorom aj
účinkujúcim za milé chvíle, strávené pri
nežných dotykoch rozkvitnutých ruží
v očiach mamičiek.
ZLATICA GRELIKOVÁ

Čo je to
numerológia?
(3)

Veda stará tisíce rokov – používali ju
už v starom Egypte, Číne a iných krajinách v dávnych vekoch. U nás je zatiaľ
nedocenená, ale v krajinách západnej
Európy a v USA sa na základe poznatkov z NRL prijímajú zamestnanci (aj na
veľmi vysoké manažérske miesta) do
firiem a je využívaná už v základných
školách na otypovanie žiačikov – ich
daností a predpokladov.
Numerológia pomáha nájsť správnu
cestu životom, venovať sa činnostiam,
ktoré sú pre určitú osobu lukratívne,
nájsť vhodného obchodného, ale aj
životného partnera. Využíva vibráciu
čísiel v dátume narodenia. Každý si
svojím narodením prináša nejaký dátum – t. j. vibrácie, ktoré sú potrebné
pre splnenie určitej úlohy v jeho živote.
To znamená, že žiaden dátum narodenia nie je „zlý”, ako to niektorí ľudia
hovoria. Je len potrebné naučiť sa využívať vibrácie, ktoré sme si priniesli
v náš prospech, a tak si vylepšiť prístup
k životu a uľahčiť si ho. Každé číslo má
svoju charakteristickú vibráciu a vzájomné spolupôsobenie s iným číslom.
Pretože numerológia pozná len jednociferné čísla, sčítavajú sa jednotlivé
číslice dovtedy, kým nevznikne číslo
od 1–9. Nula je duchovné číslo a v numerológii má zvláštne postavenie. Pôsobí na číslo, ktoré je pred ňou, ako
mocnina na n-tú. A tak sa podľa numerológie rozdeľuje náš život na jednotlivé cykly po 9 rokov. Tieto sa v našom živote stále opakujú. Každý tento
cyklus by sme mali zvládať, ak nie s výborným, tak aspoň s dobrým „prospechom” – tak ako 9-ročnú školu, aby
sme ani jeden ročník nemuseli opakovať a úspešným ukončením jedného
cyklu sa dostávali vždy do vyšších nadstavbových škôl života.
JANKA SOPÓCIOVÁ,
Aquaviva

Otázka:
Aké čísla pozná a používa numerológia?
Svoje odpovede spolu s nalepeným
kupónom posielajte do 31. júla na adresu redakcie. Využiť môžete aj schránku s označením Malacký hlas na budove MsÚ. Vyžrebovaný čitateľ si pôjde
zacvičiť a využiť služby podľa vlastného
výberu do salónu Aquaviva na Ul. duklianskych hrdinov v Malackách.
Za správnu odpoveď na otázku z minulého čísla vstupenku do salónu získava Margita Plušová z Bernolákovej ul.
v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby
sa ohlásila v redakcii.

AQUAVIVA
MALACKÝ HLAS
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NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI
Naši hrajú hokej sčista,
pošlú všetkých do očistca!
Prišli tam jak outsideri,
odnesú si medaily.
Lašák super chytá v bráne,
aj tým zápasy vyhrávame.
Bránia ho Smrek, Milo, Štrbák, Bača,
dokazujeme,
že Slovensko do Európy kráča.
Lintner bránil, ba aj útočí,
skôr, než sa súper otočí.
S osemnástkou trieli Šatan,
ten je rýchly ako šarkan.
Vlado Országh, to je dravec,
ktorý ide tvrdo na vec!
Šikovný je Hanzuš Miško,
korčekuje veľmi „friško“.
Stümpel často prihrával,
no góly, žiaľ, nedával.
Peťko Bondra zabodoval
a titul nám vybojoval.
Aj ostatní boli O. K.,
odohrali skvelý hokej!
Finále vyhrali sme,
lebo najlepší sme!!!
Zlato odvezú si na fúrikoch,
a pozdravia svojich fanúšikov!

RENÁTA BIKSADSKÁ, Malacky

Súťažte
o vkladnú knižku
z PKB

S Malackým hlasom si môžete
oprášiť vedomosti, osviežiť pamäť
a zároveň súťažiť o vkladnú knižku.
Na stránkach novín si spolu pripomenieme udalosti, ktoré ovplyvnili
vývoj mesta a jeden z vás získa 500korunovú vkladnú knižku od Prvej
komunálnej banky, a. s.
Otázka tohto kola súťaže znie: mestské zastupiteľstvo vyslovilo súhlas
s uznesením vlády o zaradení časti vojenského obvodu do katastrálneho
územia mesta Malacky. O akú celkovú plochu ide? Pri hľadaní odpovede
vám pomôže Malacký hlas.
Odpovede spolu s nalepeným kupónom posielajte do 31. júla na adresu redakcie alebo vkladajte do schránky
s označením Malacký hlas na budove
MsÚ.
V minulom čísle sme sa vás pýtali,
kedy vznikla 71. záchranná brigáda
CO. Správnu odpoveď – 1. 1. 1952 –
uviedla aj Irena Macková z Gajár a my
ju za to odmeníme vkladnou knižkou.
Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila
v redakcii.
KUPÓN
PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA
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Milí čitatelia,

na otázku z minulého čísla sme dostali tri druhy odpovedí. Niektorí z vás v dievčatku pri narodeninovej torte spoznali Kamilu Magálovú, ďalší uviedli meno Anny Janskej (jej verše sa objavujú na stránkach Malackého hlasu – upozorňujeme, že autorka sa podpisuje pseudonymom), avšak len tí z vás uhádli, ktorí napísali, že detská tvárička patrí Anne Beňkovej. Za správny tip tentoraz odmeníme Ľ. Nemochovskú z Partizánskej ul. v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby
sa o svoju výhru prihlásila v redakcii.
V ďalšom kole našej
spoločnej súťaže hádajte, kto je súrodeneckou dvojicou na fotografii. Pomôcka: oči
to prezradia.
Svoje tipy spolu s nalepeným kupónom posielajte na adresu redakcie alebo vkladajte
do schránky s označením Malacký hlas na
budove MsÚ do 31. júla.
Aj naďalej nám posielajte fotografie z vašich rodinných albumov. Stanete sa tak
tvorcami rubriky Uhádnite, kto je na fotograSestrička s bračekom, rok 1967.
fii?
KTO JE NA FOTOGRAFII?

Sme majstri!

Uhádnite, kto je na fotografii!

„Mami, keď budem veľký, nechcem
byť ocko!“
„Prečo, synček?“
„Lebo susedovie ujo je ako ocko veľmi zlý. Miško vravel, že keď príde niekedy
v noci domov, tak veľmi kričí a bije mamičku. Miško sa vtedy strašne trasie.
Schová sa do skrine a niekedy tam je aj
celú noc, lebo sa bojí bitky. Mami, prečo
je to tak?”
Deti. Výkričníky v niektorých rodinách. Otázniky v mnohých očiach nešťastných matiek. Sú našou nekonečnou vetou v budúcom čase. Pritom detsky nevtieravý, úprimný, dobrosrdečný
smiech má silu roztopiť studené dospelácke srdce. Všimnite si tú malú, drobnú
dlaň, ktorá bola obdarovaná Božou milosťou – dokáže robiť zázraky v dušiach
niektorých dospelých. Mnohých rozhnevaných rodičov práve čistota a nevinnosť detských očiek spojila a rozviazala zamotané vzťahy.
Na svete nás všeličo čaká, potrebuje-

me len oči, aby sme to videli, srdce, aby
sme to ľúbili, a ruku, aby sme si to vzali.
Z mnohých vecí sa možno tešiť a za všeličo možno mnohým ďakovať. Božia milosť nás prekvapí vo chvíli, kedy to najmenej očakávame. Ale v tom je práve
jej veľkosť a nenahraditeľnosť.
Ak dobehneme i západ slnka a roztopíme ustráchaný výraz v tvárach nešťastných detí, zažijeme cestu, na ktorej
zastal čas. Nestraťme tieto chvíle, nasporme si ich aj na horšie časy!

Nádej pre všetky deti
Keby všetky deti sveta
mali denne skyvu chleba,
mnohé by nemali stvrdnuté rúčky,
keď musia pracovať tvrdo a mlčky.
S úsmevom začal nový deň,
nech ho nezastrie smútku tieň.
Každé nech pocíti lásku a teplo,
veď všetkých nás vykúpi Božie svetlo.

ZLATICA GRELIKOVÁ

KUPÓN
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V rubrike Stalo sa prináša regionálny
týždenník Záhorák pravidelne správy
charakteru „čierna kronika” aj z Malaciek. Vo svojom 22. tohtoročnom čísle informoval o tom, že vyšetrovateľ
OÚV PZ v Malackách vzniesol obvinenie proti štyrom mužom
za trestný
čin vydierania spolupáchateľstvom. Obvinení násilníci nútili bitkou poškodeného 33-ročného Studienčana, aby im
priniesol v dohodnutom čase 200 tisíc
korún. V nedeľu 26. mája zase oznámil
občan z obce Záhorie krádež traktora
v hodnote 40 tisíc korún, ktorý mal zaparkovaný pred svojím domom. Zásluhou policajtov OR PZ Malacky sa zlodeja podarilo rýchlo odhaliť – bol ním
27-ročný Bratislavčan, ktorého muži zákona zadržali na Továrenskej ul. v Malackách.
Popri veľkej senickej a veľkolevárskej
radosti z postupu do II. ligy píše Záhorák aj o malackom smútku: „Zatiaľ čo
vo Veľkých Levároch budeme už o pár
týždňov chodiť na zápasy druhej najvyššej slovenskej súťaže, v susednom okresnom meste Malacky je situácia omnoho
žalostnejšia. Vojaci budú totiž po fúzii
so štvrtoligovým ŠK Ružinov hrávať od

Roztopiť studené
srdcia dospelých

PÍŠU O NÁS...
novej sezóny svoje treťoligové zápasy
v Bratislave, čo znamená, že Malacky
stratia III. ligu, hoci ešte donedávna mali v tejto súťaži dve mužstvá. Vo svojom
23. čísle na titulnej strane prináša Záhorák rozsiahly materiál s titulkom Darujte svojej mame mamograf. Opisuje tu
genézu konta mamograf a proces vzniku Diagnosticko-onkologického centra
v Malackách. Pod titulkom Slečny a ženy v kopačkách informuje týždenník
o úspešnom účinkovaní malackých futbalistiek v ženskej oblastnej futbalovej
lige. Na svojej poslednej strane Záhorák
pozýva svojich čitateľov na IV. ročník
turnaja v streetballe (22. 6., ihrisko ZŠ
M. Olšovského).
Nový čas priniesol rozhovor s Ivanom Bellom
doplnený sériou fotografií.
Čitatelia sa z neho dozvedeli, že prvý slovenský kozmonaut dnes
úradníči a pomaly priberá na váhe. Navyše Bellovci čakajú prírastok do rodiny!
Dieťatko sa narodí v auguste. Rodina
kozmonauta sa z Malaciek presťahovala do Rače, avšak Ivan si ešte v ŠH Malina občas zahrá sálový futbal.

Torty z cukrárne
to najlepšie na váš slávnostný stôl
MH 02/B3

VYSYPANÉ Z OBÁLOK
Vážená redakce,
ozýva se Vám z Prahy Zdenka Koblencová. Mnohokrát Vám děkuji za Malacký hlas, který jste na telefonickou
prosbu mojí dcéry Zdenky Dolášové už
dvakrát poslaly na její adresu. Měla jsem
velikou radost, když jsem zase po dlouhém čase četla slovenské noviny a dozvěděla jsem se různé zprávy z mého
rodného kraje. Narodila jsem se v Gajarech r. 1923 a do Malacek jsem chodila
do 4. triedy meštianskej školy.
Stále vzpomínám na roky dětství

a mladosti prožité na Slovensku, byla to
krásná a klidná část mého života. Když
se naše republika rozdělila, byla jsem
moc smutná a dodnes je mi líto, že Slovensko je už cizina.
Pre mňa ale vždy ostane môj rodný
kraj, ako to spieva Peter Dvorský, milovaným domovom.
Ještě jednou Vám mnohokrát děkuji,
přeju pevné zdraví, štěstí a hodne úspěchů v osobním životě.
A môjmu rodnému Slovensku prajem
kľud, mier a krásnu budúcnosť.
Všetkých pozdravuje
Zdenka Koblencová,
Praha 9 – Hrdlořezy

KRÍŽOVKA

Francek byu dúhé roky polovníkem.
Ráz večer sedzeu pri televízori a enem
tak bokem sledovau svoju ženu Amalu,
jak sa richtuje do kina. Vybrali sa aj s kamarátkú na nejaký romantický film, a tak
jí v tem nebrániu. Šak, ked nebude doma, otevre si flaščičku dunihlavu a spraví si pjekný večer. Naráz zbadau, že
Amala zvjesiua z vješáka jeho brokovnicu. Francek spozorniu a povidá:
„Ná Amalo, nač bereš tú moju brokovnicu z vješáka?“
Amala si daua flintu cez plece a s múdrým ksichtem odpovidá Franckovi:
„Šak, ked pujdem z teho kina, už bude neskoro večer a co keby mja nekdo
sceu v téj tmje znásilnit?“
Francek enem prevráciu oči a vyblafeu na Amalu:
MALACKÝ HLAS
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„Enem ty nechaj tú flintu doma a neboj sa, šak...“! (dokončenie v tajničke)
VODOROVNE – A ukazovacie zámeno; 2. časť tajničky; draslík; hlavné
mesto republiky Mali; sibírsky veľtok
B papagáj; vzácna tekutina; čínske mužské meno; biely svadobný kvet; druh
pštrosa C prvý slovenský prezident; jestvuješ; jeden zo slovenských prezidentov; 51 rímskymi číslicami; kypril pôdu
D kartársky výraz; časopis pre modelá-

rov; 1. časť tajničky; pracuje na tkáčskom stave; spoluhlásky slova ORAL
E spojka; žijete; udieraj; skupina žien
patriacich panovníkovi; Boris-Daniela;
osobné zámeno; začiatok abecedy
F domácke meno Ericha; predpona s významom jeden; šťastný Nový rok; povrch kmeňov stromov; bodavý hmyz
G predchodca človeka; duševný stav;
MPZ Španielska; 3. časť tajničky; rímskych 99.
ZVISLE – 1 reštaurácia v Malackách;

samohlásky slova TELO 2 časti opier;
kosák po česky 3 dusík; starorímsky peniaz; pero na ozdobné písmo; Nataša
4 rímska štvorka; obidve; vlastní 5 sekaj
trávu; rímskych 100; jestvoval 6 patriaca Edite 7 ruský súhlas; citoslovce výsmechu; predložka s 2. pádom 8 ypsilon; vyťukávaš; spojka 9 ubikácie pre
vojakov 10 Bartolomej; povrchová ochranná úprava; označenie neznámej
v matematike 11 podmienková spojka;
kilometer a meter; ŠPZ Košíc 12 dispoAk nám do 31. júla
spolu s nalepeným
kupónom pošlete
správne vylúštenie
tajničky krížovky,
zaradíme vás do
žrebovania o stolové hodiny, ktoré
venuje spoločnosť
HÍLEK a spol., a. s.

novala bôbom 13 arabské mužské meno; označenie času vo fyzike; značka
slaných tyčiniek 14 pojem duše u starých Egypťanov; zmyslový orgán; latinská predložka 15 kyslík; ON po nemecky; súhlas; Estera 16 kto vykopal studňu
na Trenčianskom hrade? 17 viceprimátor mesta Malacky; milánsky futbalový
veľkoklub.
NA POMOC – 15 Ad
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ž R E B OVA N I E

Mesiac JÚN sa vyznačuje prívlastkom JÚN – MESIAC POĽOVNÍCTVA.
Pretože tento mesiac patrí poľovníkom,
ponúkam aj ja jeden poľovnícky vtip,
ktorý som počul medzi ľuďmi s týmto
krásnym koníčkom. Aby bol čo najviac
autentický, ponúkam vám ho v našom
záhoráckom dialekte.

Spomedzi čitateľov, ktorí nám
poslali správne vylúštenie tajničky krížovky – „...ho za radcu neuznáva,“ sme vyžrebovali Alžbetu Gegáňovú z Kukučínovej ul.
v Malackách, ktorá získava 10 kg
balenie krmiva pre psa od chovateľských potrieb Ňufák. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila
v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN

6-7
11

ŠPORT
Z tohto miesta sa vydá do
sveta expedícia Silk Road
2002. Malačan
Peter Patsch
druhý sprava.

Úspech
na majstrovstvách
SR v boxe
dorastencov

V dňoch 17.–19. mája sa konali v Novom Meste nad Váhom majstrovstvá Slovenskej republiky v boxe kadetov a juniorov. Účasť boxerov bola podľa očakávania
dosť slabá, pretože sa zúčastnilo len 91 borcov (v lige sa stretáva okolo 140 borcov).
V prevažnej väčšine bolo v hmotnostných
kategóriách len po 3 boxeroch.
Malacké farby reprezentovali v hmotnosti do 48 kg Erik Balász, 51 kg Miroslav
Michálek, 54 kg Juraj Kimlička. Všetci menovaní sú ešte kadeti.
Do 48 kg žreb pre nášho borca Erika
Balásza bol v tejto hmotnosti šťastný,
pretože bola táto hmotnosť obsadená len
tromi borcami a Erikovi sme vytiahli číslo 3,
čo znamená, že čakal na svojho súpera vo
finále. Napokon bol ním Stojka z Dunaj
Róm klub Komárno, ktorého porazil presvedčivo 5:0 n. b. a získal tak titul majstra
SR pre rok 2002.
Do 51 kg nastúpil vo vyraďovacích kolách náš Miroslav Michálek proti Šlezovi
z Epoxu Bratislava, ktorého porazil 5:0 n. b.
V semifinále, ktoré sa boxovalo v sobotu,
sa stretol Miro s Arvom z ŠKP Bratislava,
ktorého porazil v prvom kole R. S. C. Vo finále sa stretol s Gáborom z Košíc, ktorému
podľahol v I. kole R. S. C., Miro Michálek si
svojimi výkonmi vybojoval striebro. V tejto
hmotnostnej kategórii štartovalo 7 boxerov.
Do 54 kg bol do duelov nasadený náš
boxer Juraj Kimlička. To, že bol nasadený,
znamená, že bol favoritom tejto hmotnosti, v ktorej boli traja boxeri. Je pravda, že
podaktorí jeho súperi išli o váhu vyššie,
pretože čakali na odváženie nášho Juraja.
Juraj čakal vo finále na svojho súpera, ktorým napokon bol Polic zo Žiliny. Na súpera
mu stačilo 50 sekúnd. Z dôvodu, že jeho
súper bol dvakrát počítaný, zvíťazil R. S. C.
v I. kole a získal tak titul majstra SR.
Keď zhrnieme účinkovanie našich boxerov na majstrovstvách, tak s tromi boxermi sme získali dvoch majstrov SR a jedného vicemajstra.
Celkovo má malacký box od jeho založenia v roku 1993 18 titulov majstra SR.
Všetkým tým, ktorí sa pričinili o túto
úspešnú bilanciu, za vzornú reprezentáciu
klubu BC RTJ a reprezentáciu mesta Malacky, patrí srdečná vďaka.
ALI REISENAUER, tréner

Veľké poďakovanie

Už je tomu rok, čo Športové hry malackej mládeže o Pohár primátora oslávili 30
rokov svojej existencie. Tohto roku naplnil
30-ročnú históriu svojho trvania aj Beh
oslobodenia. Organizátori si toto okrúhle
výročie uctili aktívnym spôsobom tak, že
na čele s primátorom mesta absolvovali
čestné kolo po dráhe štadióna, kde sa beh
každoročne uskutočňuje. Aby sa tieto
športové podujatia a s nimi veľa ďalších
každoročne organizovaných pre deti
a mládež komisiou školstva, mládeže
a športových činností MsZ mohli uskutočniť, treba mať organizátorov. Touto cestou
by som chcel vysloviť poďakovanie všetkým nemenovaným organizátorom, ktorí
sa za tie roky stihli vystriedať pri organizovaní športových podujatí. Veď jedinou odmenou im je nadšenie a elán zúčastnených. Že si túto činnosť vážia aj predstavitelia mesta, vidieť z toho, že v predvečer
tohtoročného Behu oslobodenia zástupcov organizátorov prijal primátor mesta
RNDr. Jozef Ondrejka a účastníci sa zapísali do Pamätnej knihy mesta Malacky.
„Veľké poďakovanie” adresujem organizátorom v mene tých tisícok detí, ktoré sa na
usporiadaných podujatiach zúčastnili.
FRANTIŠEK ČURKA,
predseda komisie školstva, mládeže
a športových činností
pri MsZ v Malackách

Ivan Bella zemeguľu obletel, hostia Petra Patscha ju
„obkrúžili” na
bicykli.

Po Hodvábnej ceste do Japonska
Dokončenie z 1. strany

mlyne pripravili 7. národný zraz
cyklistov. Pre 130 účastníkov
sme pripravili štrnásť cestných a päť horských trás.
Boli nadšení – jednotlivé
lokality Záhoria, ktoré my
vnímame ako samozrejmosť, doslova očarili cykloturistov zo Slovenska i Čiech.
Silk Road 2002
Cesta okolo sveta Austrálčana Steva
Seala a Japonky Eniko Sakaguchi sa po
dvanástich rokoch skončila v Osake sobášom. Na istý čas však bola prerušená
– v Indii Eniko diagnostikovali rakovinu,
nevyhnutná bola operácia. Ľudský
osud a vytrvalosť tejto dvojice inšpirovali cyklistu zo Záhoria k tomu, aby
oslovil kolegov Ing. Petra Jankoviča,
Andreja Malinu a Branislava Sýkoru
a spolu pripravili expedíciu Hodvábna
cesta 2002. Ich 14 tisíc kilometrov dlhá
trasa nesie podtitul Prvá slovenská cykloturistická expedícia. V prvom storočí
pred naším letopočtom obchodovala
Rímska ríša s Čínou a tovar posielali po
súši nákladnými karavánami. Poetický
názov Hodvábna cesta vyvoláva exotické predstavy. Romantická metafora
symoblizuje obchodné a kultúrne styky
východu so západom. Ako sa píše na
web-stránke www.silkroad.host.sk, štyria cyklisti zo Slovenska vymenia teplo
domova za nepohodu a prach ďalekých ciet a vydajú sa po Hodvábnej
ceste na bicykloch. Z Bratislavy povedie ich cesta cez Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Irán, Turkménsko, Uzbekistan, Kirgizsko a Čínu
až do cieľa cesty – Japonska. Odvážni
a vytrvalí muži prejdú sediac v sedle
bicyklov štyri púšte!
V čase i nečase
Hoci Peter Patsch sa nechystá na

cyklotúru po prvý raz (absolvoval už
trasy, ktorých cieľom bolo najsevernejšie miesto v Európe,
Škótsko, Sardínia, Sicília
i Korzika), tentoraz ho čaká predsa len čosi nové.
Na jazdu v čase i nečase
je zvyknutý. So sebou si
vezie len nevyhnutné potreby a vodu. Je pôžitkár – najvzácnejšiu tekutinu vychutnáva po
kvapkách. A pritom naplno prežíva

každý okamih: „Unavený som sedel
opretý o rám bicykla, hľadel som na
Koloseum a hovoril som si: ako chlapec som o takomto čomsi sníval. Je
nádherné, keď sa napĺňajú detské sny.”
Onedlho k nim pribudne ďalší. Vlastne,
tu pôjde o čosi iné. O tom, že raz dosiahne na bicykli Japonsko, sa Petrovi
Patschovi totiž ani nesnívalo...
IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: archív P. P.

Silk Road 2002 sponzorsky podporili spoločnosti:
CYKLO Server.cz, DEMA, Fotolab,
Hannah, Kovex, Humi outdoor, SCK
Hont, SCK Záhorák, JACC, MOIRA,
PIGEONI, POLLY, REMERX, Rubenal,
Start Automation, Trek sport. Za finančnú a materiálnu pomoc cyklisti
ďakujú aj M. Malatovi, D. Prokopovi,
krajčírstvu Tereza, spoločnostiam
ASA, Baumetal, Inštalmon, TEKOS,
Lukas, 3M, Pekyma a za porozumenie svojim zamestnávateľom a podporu všetkým, ktorí výprave držia
päste!

Pohár nezostal v Malackách
Po prvý raz v histórii šachového turnaja žiakov o Putovný pohár MDD sa
jeho držiteľom stali žiaci mimo Malaciek. Na tomto tradičnom šachovom turnaji, ktorý vznikol v roku
1974, v poslednom ročníku zvíťazila
dvojica Peter Kujan a Peter Kalnai,
ktorí zastupovali ZŠ Veľké Leváre.
Druhé miesto v súťaži družstiev si odnášali žiaci ZŠ M. Olšovského z Malaciek a tretie patrilo B družstvu ZŠ Malacky, Ul. 1. mája v zložení Juraj Minárik a Andrej Papay.
Tradičného turnaja, ktorý zmenil
prostredie (presťahoval sa z priestorov
na Čulenovej ulici do oveľa lepších
priestorov v Spoločenskom dome ZCK
na Mierovom námestí), sa tohto roku
zúčastnilo 33 účastníkov z Malaciek
a z Veľkých Levár. Usporiadateľom
okrem ZCK bola ZŠ Malacky, Ul. 1.
mája a Klub Mladej demokratickej
ľavice v Malackách. Na vecné ceny prispela i AD HOC, s. r. o., permanentkami do malackej plavárne.
V jednotlivcoch si prvenstvo odniesol Juraj Jurkovič zo ZŠ M. Olšovského
v Malackách so ziskom 6,5 boda pred
Veľkolevárčanmi Petrom Kálnaiom
a Petrom Kujanom, ktorí získali po 6

bodov. Najlepšou šachistkou sa stala
Zuzana Kaňková z Gymnázia Malacky.
Organizátori nezabudli oceniť i najmladšieho šachistu, ktorým bol Jozef
Straka z usporiadajúcej základnej školy. Škoda, že dievčat štartovalo menej,
veď medzi víťazmi doterajších ročníkov figurujú až dve, ktoré dokázali po-

Bola radosť sledovať na športoviskách v Zámockom parku reprezentantov jednotlivých malackých
základných škôl a osemročného gymnázia, ako si
merali svoje sily v atletike, futbale, vybíjanej, hádzanej či vo volejbale.
V atletike si štyri prvenstvá odniesla víťazná škola,
tri patrili ZŠ M. Olšovského a jedno ZŠ Dr. J. Dérera.
V loptových hrách dvakrát zvíťazili reprezentanti
zo ZŠ Dr. J. Dérera, dvakrát zo ZŠ Záhorácka ul. a po
jednom prvenstve mali ZŠ M. Olšovského a ZŠ Kláštorné námestie. Časť stretnutí v loptových hrách sa
predohrávala už vo štvrtok, a tak sa v piatok 31. mája pred zrakmi spolužiakov uskutočnili vyrovnané súboje o konečné umiestnenie.

–ap–, foto: archív

Obrovské sústredenie nad bielo-čiernou plochou vládlo na MDD v Spoločenskom dome ZCK.

Športové hry malackej mládeže
Obhajcovi prvenstva z minulého ročníka, žiakom ZŠ Dr. J. Dérera sa nepodarilo obhájiť prvenstvo, a tak Putovný pohár primátora mesta
sa ocitol v rukách žiakov zo ZŠ na Záhoráckej
ulici. Obhajcovi sa ušlo v konečnom poradí druhé miesto s rovnakým bodovým ziskom, ako mala tretia ZŠ M. Olšovského.

raziť i chlapcov. Boli to Libuša Kadlecová (2 x) a Eva Mináriková (3 x).
Všetci účastníci, ktorí i o rok zasadnú do lavíc základných škôl alebo
osemročného gymnázia, sa už tešia na
ďalší ročník, ktorý ako vždy dobre zapadne do osláv MDD v našom meste.

Najlepší si odnášali domov diplomy, vecné ceny,
sladkosti či pozornosť od sponzora, stávkovej kancelárie TERNO. Ceny venovalo Mesto Malacky.
Poradie na stupňoch víťazov:
Beh na 60 m – mladšie žiačky: 1. Jana Kolárová,
ZŠ Záhorácka; 2. Romana Štipanicová, ZŠ Kláštorné
nám.; 3. Alexandra Michalovichová, ZŠ 1. mája
Beh na 60 m – mladší žiaci: 1. Adam Škoda, ZŠ
Dr. J. Dérera; 2. Erik Tesár, ZŠ Záhorácka; 3. Juraj
Marcinových, ZŠ M. Olšovského
Beh na 60 m – staršie žiačky: 1. Barbora Šimková, ZŠ Záhorácka; 2. Zuzana Kaňková, gymnázium;
3. Lívia Kozlová, ZŠ Dr. J. Dérera
Beh na 60 m – starší žiaci: 1. Michal Gelinger, ZŠ
M. Olšovského; 2. Braňo Juhás, ZŠ Dr. J. Dérera;
3. Michal Volf, ZŠ Kláštorné nám.
Beh na 400 m – mladšie žiačky: 1. Jana Kollárová, ZŠ Záhorácka; 2. Katarína Ďuricová, ZŠ Záhorácka; 3. Andrea Pazderová, gymnázium
Beh na 400 m – mladší žiaci: 1. Erik Tesár, ZŠ Záhorácka; 2. Martin Beňa, ZŠ Dr. J. Dérera; 3. Roman
Pálka, ZŠ M. Olšovského

Beh na 600 m – staršie žiačky: 1. Monika Jursová, ZŠ M. Olšovského; 2. Svetlana Školeková, ZŠ Záhorácka; 3. Aneta Hollá, ZŠ Záhorácka
Beh na 800 m – starší žiaci: 1. Lukáš Foltýn, ZŠ
M. Olšovského; 2. Michal Gelinger, ZŠ M. Olšovského; 3. Matúš Lacko, ZŠ 1. mája
Futbal – mladší žiaci: 1. ZŠ Dr. J. Dérera; 2. ZŠ M.
Olšovského; 3. ZŠ Kláštorné nám.
Vybíjaná – mladšie žiačky: 1. ZŠ M. Olšovského;
2. ZŠ Kláštoné nám.; 3. ZŠ 1. mája
Volejbal – starší žiaci: 1. ZŠ Záhorácka; 2. ZŠ M.
Olšovského; 3. ZŠ 1. mája
Volejbal – staršie žiačky: 1. ZŠ Záhorácka; 2. ZŠ
Dr. J. Dérera; 3. ZŠ Kláštorné nám.
Hádzaná – starší žiaci: 1. ZŠ Kláštorné nám.;
2. ZŠ 1. mája; 3. ZŠ Dr. J. Dérera
Hádzaná – staršie žiačky: 1. ZŠ Dr. J. Dérera;
2. ZŠ Záhorácka; 3. ZŠ M. Olšovského
PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA:
1. ZŠ Záhorácka, 38 bodov; 2. ZŠ Dr. J. Dérera, 36
bodov; 3. ZŠ M. Olšovského, 36 bodov; 4. ZŠ Kláštorné nám., 29 bodov; 5. ZŠ 1. mája, 21 bodov; 6.
gymnázium, 14 bodov
Pripravil: ANTON PAŠTEKA
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