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Aj my dávame
tie svoje...

ELIŠKA KLENOVÁ

ČÍTAJTE V BUDÚCOM ČÍSLE

Vzťahy s verejnosťou
samosprávy
dolného Záhoria

Aké sťažnosti
rieši mesto?
POZVÁNKA
na zasadnutie MsZ v Malackách,
ktoré sa uskutoční 13. marca vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ v Malackách (presný termín otvorenia zasadnutia bude včas oznámený prostredníctvom mestského rozhlasu a vývesnej tabule na budove MsÚ).
Program • návrh VZN o deratizácii
na území mesta Malacky • čerpanie
rozpočtu mesta za rok 2002 • správa
o vybavených sťažnostiach v roku
2002 • správa o vyhodnotení systému
odpadového hospodárstva za rok
2002 • informácie • vykonaných rekonštrukciách a pláne rekonštrukcií
miestnych komunikácií na rok 2003 •
o činnosti mestskej polície za uplynulý
rok • o prechode opatrovateľskej služby v teréne do kompetencie Mesta
Malacky • o vydávaní mesačníka Malacký hlas za rok 2002 • o propagácii
mesta na vlastnej web-stránke a v TV
Progres Infokanál • o realizácii prekládky ústredne mestského rozhlasu •
o pripravenosti mesta na referendum
o vstupe do EÚ.

expozitúra Malacky oznamuje všetkým klientom, že od 1. 3. 2003 sa
presťahovala do nových priestorov:
Záhorácka ul. č. 102,
II. poschodie, Malacky
Tel.: 034/772 65 85
MH 03/F4
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Za pol roka sa
môže veľa zmeniť v živote človeka. Dieťa vyrastie, zosivejú
vlasy, zarodí
strom. Malačan
Peter Patsch
strávil ostatný
polrok v sedle
bicykla a schudol tridsať kilogramov. Vrátil
sa domov, prijal správu o príprave svadby
dcéry a stal sa
laureátom ocenenia Pálfiho
srdce.

ÚVODNÍK

Malacky, ôsmy február. Je osemnásť
hodín a vo veľkej sále Spoločenského
domu ZCK na Mierovom námestí sa
práve zhromažďujú pozvaní hostia.
Tlmené svetlá, zaznieva hudba. Začína
slávnosť odovzdávania Palfiho srdca,
ocenenia za šírenie dobrého mena nášho mesta. Postupne je predstavených
dvanásť ocenených laureátov za rok
2002. Medzi nimi som i ja. Neuveriteľné!
Pri predstavovaní počujem hlas moderátorky Beáty Reifovej: „Za desaťročnú
prácu vo Svitaní, v Združení na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím”. Neuveriteľné je na tom to, že ktosi z mesta si to všimol a pokladal za dôležité
na to aj upozorniť. Ďakujem. Nielen za
to, že som dostala ocenenie. Som iba
jednou z mnohých, ktorí už desať rokov pracujú pre našich postihnutých
vo Svitaní. Ďakujem, že ste si všimli.
Ďakujem za svojich spolupracovníkov.
Je to pocta pre nás všetkých. Ocenenie
prijímam za každého, kto sa snaží pracovať pre dobro postihnutých nielen
v Malackách, ale v celom našom širokom okolí. Je to skutočná pocta. Symbol srdca. I my im dávame tie svoje.

Cena

–ipo–
foto: archív P. P.

1. slovenská cykloturistická expedícia HODVÁBNA CESTA 2002

Pol roka v sedle bicykla
29. júna 2002 sa spred prezidentského paláca v Bratislave vydala na
cestu 1. Slovenská cykloturistická expedícia Hodvábna cesta 2002.

Účastníci expedície: Peter Patsch (51
rokov, Malacky), Branislav Sýkora (44,
Krupina), Ing. Ján Ľupták (35, Detva)
a Ing. Peter Jankovič (41, Bratislava). Trasa: Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Irán, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazachstan, Kirgizsko, Čína,
Južná Kórea, Japonsko.
Termín príchodu: I. časť expedície 17.
novembra, II. časť expedície 21. decembra. Fakty a čísla sú jednoznačné. Za pomenovaním Hodvábna cesta 2002 sa
však skrýva aj mnoho radosti, bolesti,
smiechu, sĺz, defektov, smädu, zvítaní,
rozlúčok...
Romantická metafora
Keď v prvom storočí pred naším letopočtom spolu obchodovali Čína a Rímska
ríša, posielali svoj tovar po súši 6400 km
nákladnými karavánami jedným z najťažších terénov na svete. A aj keď sa neobchodovalo iba s hodvábom, neskôr dostala táto obtiažna trasa názov Hodvábna

cesta. Je to poetický názov, vyvolávajúci
exotické predstavy, ale skutočnosť je odlišná. Predstava Hodvábnej cesty sa stala
romantickou metaforou symbolizujúcou
obchodný a kultúrny styk medzi východom a západom.
Účastníci expedície Hodvábna cesta
2002 mali za sebou už veľa najazdených
kilometrov. Malačan Peter Patsch na svojej ceste Škandináviou našiel dvoch nových priateľov: Japonku Emi a Austrálčana
Steva, ktorí boli na 12-ročnej ceste okolo
sveta na bicykloch. Našli spoločnú reč. Aj
preto cieľom 1. slovenskej cykloturistickej
expedície bola Osaka – mesto, kde Emi
so Stevom žijú. Prečítajme si, ako o svojej
ceste hovoria samotní cykloturisti.
Zápisky z cesty
...prechádzame cez Dunaj do Maďarska po zrekonštruovanom moste Márie
Valérie a v hustej premávke pokračujeme
do Budapešti. Cez slovenskú obec Dabas
– Sari sa dostávame na juh. Za Szegedom
sme pozvaní na pohostenie a prenocovanie na záhrade do rodiny zubného technika. Jeho manželka, zdravotná sestra,
ošetruje Braňovi tržnú ranu od pedála
Pokračovanie na 4. strane

Druhý raz pracovne
Druhé pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo
v predposledný januárový deň. Samozrejme mu predchádzalo januárové zasadnutie mestskej rady, rozšírené o predsedov niektorých komisií zastupiteľstva.
Hneď v úvode poslanecký sľub zložili
dvaja poslanci, ktorí sa nezúčastnili slávnostného úvodného zasadnutia zastupiteľstva. Išlo zhodou okolností o oboch
poslancov za SDSS, a to Ing. Pavla Spustu a MUDr. Pavla Dubčeka. Týmto aktom
má mestské zastupiteľstvo 18 poslancov.
Nasledovným bodom rokovania bolo doplnenie komisií mestského zastupiteľstva
o ďalších členov z radov neposlancov. So
zložením jednotlivých komisií vás postupne zoznámime. Celkovo poslanci
schválili za členov komisií 32 neposlancov z radov občanov, odborníkov, ktorých si navrhli predsedovia jednotlivých
komisií. Do 10. februára by mestský úrad

mal menovať zapisovateľky, t. j. tajomníčky komisií z radov zamestnancov mestského úradu.
Výstavba nových domov
Poslanci uskutočnili kontrolu plnenia
uznesení mestského zastupiteľstva. Do
trvalých úloh preradili 3 uznesenia, 8 uznesení vypustili zo sledovania a v prípade
uznesenia, ktoré má premietnúť do rozpočtu mesta zvýšenie cien energií, ako aj
pripomienky poslancov k rozpočtu – predĺžili termín splnenia na marec tohto
roku.
V rámci prevodu nehnuteľností sa poslanci schválili zmluvy týkajúce sa mesta
a spoločnosti BUILDER, spol. s r. o., Bratislava, ktorá bude zabezpečovať výstavbu
bytového domu s 12-bytovými jednotkami na Partizánskej ulici a bytového domu
s 24-bytovými jednotkami na Záhoráckej
ulici. Na Záhoráckej ulici v bytovom dome vznikne i polyfunkčný priestor pre
predajne a garáže. Taktiež bol schválený
Pokračovanie na 2. strane

malackyhlas@malacky.sk

www.malackyhlas.sk

Primátor mesta opäť udeľoval Pálfiho srdcia

Často nevieme,
vedľa koho bývame
Pálfiho srdce – ocenenie určené
osobnostiam, ktoré v predchádzajúcom roku šírili dobré meno mesta
Malacky – prevzalo v sobotu 8. februára z rúk primátora mesta RNDr.
Jozefa Ondrejku dvanásť Malačanov. Výsledky ich práce v oblasti vedy, kultúry, spoločenského života
či športu siahajú svojím významom
za hranice metropoly Záhoria.

Zakladateľ františkánskeho kláštora v Malackách gróf
Pavol Pálfi z Erdödu (1589–
1653) sa nechal síce pochovať v Dóme sv. Martina, no
testamentálne poručil, aby
mu srdce bolo po smrti vyňaté, zabalzamované a pochované v Malackách. So
srdcom uloženým v striebornej schránke tvaru srdca sa
diali „neobyčajné veci” –
krvácalo. Podľa legiend, ktoré sa v Malackách medzi najstaršími obyvateľmi zachovali, krvácalo vždy vtedy,
keď mala byť vojna.
Jozef Ondrejka privítal
laureátov, ich rodinných príslušníkov a hostí priblížením
filozofie udeľovania ocenenia Pálfiho srdce. „Často ani
nevieme, vedľa akých ľudí
chodíme po ulici.” V našom
meste žije mnoho osobností, ktoré svojou prácou posúvajú dopredu
vedu, rozdávajú krásu a dobro, vychovávajú zážitkom. V druhú februárovú sobotu dvanásť z nich prevzalo najvyššie oce-

nenie primátora mesta.
Moderátormi večera boli herci Beáta
Reifová a Jaroslav Mendel. Svojej úlohy
sa zhostili majstrovsky. Vtipnými i nápaditými slovami pozývali rad za radom na
pódium všetkých ocenených. Prítomní
hostia si na veľkom plátne pozreli videoklipy približujúce život a prácu jednotlivých ocenených. Zápis do pamätnej knihy mesta, odovzdanie ocenenia a krátky

príhovor osobností tvorili ceremoniál
udeľovania ocenení. Autorkou originálneho výtvarného návrhu i realizácie ocePokračovanie na 3. strane

Malacký skaut Juraj Říha o svetovom stretnutí skautov

Macek na brehu
Indického oceána
Osemnásťročný Juraj Říha, malacký
skaut, získal na prelome rokov 2002
a 2003 toľko zážitkov, že ich ešte do
týchto chvíľ všetky nestihol svojim
priateľom skautom, spolužiakom,
rodičom a priateľom porozprávať.
Zúčastnil sa v Thajsku 20. svetového
skautského jamboree (ktoré sa konalo v dňoch 28. decembra až 7. januára). Na tohtoročnom jamboree
sa stretlo 26 tisíc skautov z celej
zemegule!

Thajsko veľkou udalosťou. Krajina sa naň
pripravovala šesť rokov a postavila sa
k nemu s plnou vážnosťou – dokazovali
to aj mimoriadne bezpečnostné opatrenia,” hovorí Juraj, skautským menom Žigi.
„Pre našu sedemčlennú delegáciu prišiel
na letisko klimatizovaný autobus, ktorý
nás odviezol do táboriska. Nachádzalo sa
pri meste Sattahip, 180 km od Bangkoku.
Plocha táboriska predstavovala 1200 hektárov!”
Doslova za každým kríkom bol učupený policajt, táborisko strážili aj štyri námorné lode a zo vzduchu vrtuľník. Svetové jamboree sa koná každé štyri roky
a zúčastňujú sa ho skauti vo veku 14–18
rokov. Slovensko v tomto roku reprezentovalo 7 skautov. Bývali v stanoch v bývalom vojenskom výcvikovom priestore,
ktorý má vlastnú infraštruktúru, nemocnicu, kaviarne, bankomaty, práčovne či internetové miestnosti. Na prelome rokov
táto oblasť prežíva zimné obdobie, takže
skauti zažili „len” 34-stupňové teplá. Po
období dažďov nastúpi leto a vtedy sa
teplota šplhá nad 45 °C.

Za každým kríkom policajt
V TV Joj, kde Juraj Říha, študent Gymnázia v Malackách, o svojom pobyte rozprával, mu vyčlenili 15 minút. A to je pre
sčítaného mladého muža, otvoreného
každému druhu komunikácie, pramálo.
„Usporiadanie jamboree bolo pre celé

Usmievavý národ
„Prešiel som sa po ulici a každý sa na
mňa usmieval,” s pobavením spomína
Žigi. „Aj my Slovania by sme si mohli
z Thajčanov vziať príklad – často sme zamračení.” Telesný kontakt pri stretnutí
Pokračovanie na 4. strane

AKTUALITY

Pôrody opäť
v Malackách

Viac informácií, živé vysielanie
a infocentrum
Mesto Malacky od polovice minulého roku realizuje projekt Public relations samosprávy dolného Záhoria, ktorý podporila Nadácia otvorenej spoločnosti - OSF. Jeho cieľom je
postaviť na kvalitatívne novú úroveň
vzťahy samosprávy s verejnosťou.

Hlavným výstupom projektu bude vytvorenie cieleného rámcového postupu
pri práci s verejnou mienkou
a jeho pilotné testovanie.
Prvým krokom, ktorý viedol
k poznaniu súčasného stavu
práce samosprávy s verejnou
mienkou v okrese Malacky, bolo uskutočnenie prieskumu verejnej mienky. Cieľom prieskumu bolo
zistiť, do akej miery sú občania vo svojej
obci informovaní o aktivitách samosprávy, či sú spokojní s propagáciou svojej
obce či mesta v médiách a do akej miery
im vyhovuje zaužívaná forma komunikácie.
Prieskum v meste Malacky (návratnosť
anketových lístkov bola 88,5 %) ukázal,
že občania pociťujú potrebu pravidel-

ného prísunu informácií, pričom kladú
dôraz na ich aktualizáciu. Oceňujú, že
mesto využíva na šírenie informácií kombináciu rôznych foriem (mestský rozhlas
a televíziu, tlač, letáky, plagáty, internet),
polovica opýtaných si však myslí, že komunikáciu treba ďalej zlepšovať. Obyvatelia mesta požadujú aj častejšie informovanie verejnosti na Záhorí o dianí
v Malackách. Väčšina Malačanov pozná
špecifiká mesta, ktoré by mohli
byť atraktívne pre turistov či návštevníkov a dokonca všetci
opýtaní poznajú erb mesta.
Medzi najväčšie problémy, ktoré by podľa nich mala samospráva riešiť, občania zaraďujú
nedostatok školských priestorov, dopravnú situáciu a zlý stav miestnych komunikácií. Od mesta jeho obyvatelia očakávajú aj zefektívnenie komunikácie s mestským zastupiteľstvom, lepšiu spoluprácu
s podnikateľmi a tretím sektorom, vydávanie väčšieho množstva propagačného
materiálu o meste, zavedenie živého vysielania mestskej televízie i otvorenie informačného centra.
–ipo–

Malačania v Site

Kríza v koalícii súvisiaca s odpočúvaním telefónu podpredsedu parlamentu a prví
kandidáti na post prezidenta boli témami, okolo ktorých sa vo štvrtok 23. januára krútil dialóg Vladimíra Palka a Pavla Ruska. Obaja prijali pozvanie televízie Markíza a stali sa hosťami talkshow Daniela Krajcera Sito. Divácku kulisu tentoraz robili Malačania.
Pred začiatkom nahrávania na bratislavskej Kolibe sa podrobili osobnej predhliadke a,
čuduj sa svete, ochrankári u nich našli šesť nožíkov! Nevedno, či čakali ostrú debatu
a chceli prispieť k tomu, aby balansovala na hrane nožov, avšak ostré jazyky každopádne nechali doma. Ján Slota ani Katarína Tóthová nedostali šancu – Zrnko múdrosti
za svoj výrok si zásluhou hlasovania divákov z Malaciek odniesla parlamentná sexica
Zuzana Plháková, ktorá netuší, koľko členov má Európska únia. Veď na Záhorí aj matext a foto: –ipo–
lé deti vedia, že to nie je 5 ani 50.

Vtáčia kriminalita

Odpustenie
penále

Nelegálne zástrely chránených druhov vtáctva sú jednou z najčastejších
foriem vtáčej kriminality. Medzi časté obete patria dravce, sovy, spevavce, ale i viaceré druhy tzv. vodných
vtákov, ako sú labute, volavky, kačice.

Mimovládne organizácie Spoločnosť
pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS)
a Skupina pre výskum a ochranu dravcov
a sov (SVODAS) evidujú viac ako 150 prípadov zástrelov chránených druhov vtáctva a neustále pribúdajú ďalšie hlásenia.
Od 1. januára 2003 je v účinnosti nový
Zákon o ochrane prírody a krajiny (534/
2002 Z. z.), podľa ktorého sú na Slovensku chránené všetky druhy voľne žijúcich
vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva. Podľa tohto zákona
je okrem iného zakázané chránené druhy
živočíchov chytať, zraňovať alebo usmrtiť
v ich prirodzenom prostredí.
SPOLOČNOSŤ PRE OCHRANU VTÁCTVA
NA SLOVENSKU

TIENE DNÍ

Lúpežník
v Zámockom parku

Dňa 21. januára na telefonické oznámenie policajná hliadka zadržala v Zámockom parku pri NsP v Malackách
22-ročného páchateľa, ktorý lúpežne
prepadol v priebehu asi 30 minút dve
ženy a napadol aj lekára. Vec na mieste prevzal vyšetrovateľ OÚJP PZ Malacky, ktorý páchateľa obvinil a umiestnil do cely predbežného zaistenia
v Bratislave s návrhom na väzbu. Poškodené osoby svoje veci dostali naspäť.

Domáce násilie

V piatok 24. januára prijalo OO PZ
Malacky oznámenie 48-ročnej ženy
z Malaciek o tom, že jej 50-ročný bývalý manžel ju v byte, ktorý spoločne
užívajú, po slovnom konflikte fyzicky
napadol a vyhrážal sa jej zabitím. Pri
tomto jej spôsobil pomliaždeniny
a podliatiny na oboch ramenách. Zraneniami jej spôsobil práceneschopnosť. Uvedený skutok policajti realizujú ako podozrenie z trestného činu násilia proti skupine obyvateľov a proti
jednotlivcovi.

Karty za milión

Nový čas (12. 2.) – Úlovok za 1,2
milióna korún sa podaril v pondelok
10. februára zlodejom aj vďaka lajdáckosti jednej bratislavskej firmy. Neznámy páchateľ v Malackách odcudzil
Škodu Fabia za 380 tisíc Sk. V kufri auta boli telefónne karty v hodnote vyše
milióna, 170 tisíc Sk v hotovosti a registračná pokladnica za 10 tisíc.
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Okresný úrad práce v Malackách
oznamuje občanom, že Predstavenstvo
NÚP SR schválilo internú normu, podľa
ktorej môžu platitelia príspevkov na poistenie v nezamestnanosti a príspevkov do
garančného fondu požiadať o odpustenie povinnosti platiť penále, ktoré vznikli
nezaplatením príspevkov v zákonom stanovenej výške a termínoch.
Žiadosti o odpustenie penále musia
byť doručené na príslušný okresný
úrad práce v období od 1. 1. 2003 so
31. 3. 2003.

Tecinko, v Malackách šesť dní horelo!
Ak lovíte v pamäti a spomínate si, kde
ste videli túto budovu, ste na správnej stope. Ešte pred niekoľkými rokmi stála v Malackách. V ostatnom čase sme na tomto
mieste na ulici Na brehu chodili okolo zhoreniska a dnes tu nakupujeme v supermarkete. Redakcii sa poradilo získať túto
unikátnu pohľadnicu, ktorú v roku 1910
poslala sestra Matilda svojej „tecinke” do
Prešporka. Píše: „V týchto pár riadkoch na
vedomie dávam, že som zdravá. V Malackách zhorel kláštor, horelo 6 dní. Mnohokrát Vás pozdravujem, Vaša vďačná vnučka
Matilda.”
Bezdetná kňažná Margita Pálfiová mala
veľmi rada deti a v roku 1889 sa rozhodla
zriadiť v Malackách školu pre dievčatá.
Ako uvádza vo svojej knihe Štyristo rokov
malackého školstva Dr. Pavol Hallon, bol
to prototyp neskoršej gazdinskej školy.
Okrem základného učiva sa tu dievčatá

učili šiť na stroji, variť, stolovať. Za sídlo
školy kňažná vybrala tzv. „malý kaštieľ”
a zverila ju do rúk sestier rádu sv. Vincenta, ktoré mali medzi sebou aj diplomované
učiteľky. V budove naposledy sídlila osobitná škola a ľudová škola umenia.
–ipo–

Ste spokojní s odpadovým
hospodárstvom mesta?
Pred rokom nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom. Po ročných skúsenostiach by
Mesto Malacky rado poznalo názory svojich občanov i podnikateľských subjektov na
vývoz komunálneho odpadu, nakladanie s ním a na čistotu mesta. Svoje písomné pripomienky, návrhy a podnety môžete do 7. marca doručiť alebo poslať na Mestský úrad
Malacky, odd. územného rozvoja a životného prostredia, Záhorácka 1919, Malacky
alebo vhodiť do schránky s označením Malacký hlas na budove MsÚ.

PRIMÁTOR MESTA MALACKY
(podľa § 7 a zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov)

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ Materskej školy
na Ul. Ľ. Fullu 16 v Malackách –
rozpočtovej organizácie mesta.
POŽIADAVKY • kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie podľa § 4 ods. 6 vyhlášky MŠ č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických
pracovníkov v znení neskorších predpisov • minimálne päť rokov pedagogickej
praxe • osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie •
preloženie návrhu koncepcie rozvoja materskej školy • občianska bezúhonnosť –
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace • profesijný životopis (uveďte aj
telefonický kontakt) • doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklady o doplňujúcom
vzdelaní • výhodou je prax v riadení a znalosť cudzích jazykov.
Prihlášky na výberové konanie je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením
„VÝBEROVÉ KONANIE” v termíne do 12. 3. 2003 do 12.00 h na adresu:
Mesto Malacky, Mestský úrad, sekretariát prednostu MsÚ, Záhorácka 1919, Malacky. Bližšie informácie na tel.: 034/796 61 55.
MH 03/N1

Všetky žiadosti prijaté v tomto období
budú posudzované v zmysle záväzných
kritérií, ktoré je potrebné pred odpustením penále splniť a s ktorými sa môžu
platitelia oboznámiť na OÚP Malacky,
resp. telefonicky na telefónnych číslach
772 51 85 a 772 38 51 v stránkových hodinách a v čase od 8.00 do 15.00 h.
(v stredu v čase od 9.00 do 16.30 h.)

Oddelenie ÚR a ŽP MsÚ Malacky

Od 10. februára je po rekonštrukcii
opäť v plnej prevádzke gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP v Malackách (oddelenie gynekológie a šestonedelia, pôrodná sála, gynekologická operačná sála
a gynekologická ambulancia). Na oddelení sú zrekonštruované izby, moderné sanitárne hygienické priestory a operačné
sály. NsP ponúka prítomnosť otca pri pôrode a možnosť ubytovania otca spolu
s matkou a dieťaťom v samostatnej izbe za
určený poplatok. V plnej prevádzke je aj
ultrasonografia a ostatné vyšetrovacie
techniky. Chirurgické oddelenie NsP má
takisto po úpravách zrekonštruované izby,
moderné sanitárne hygienické priestory
a operačné sály. Služby sa poskytujú 24
hodín denne, ako aj pred rekonštrukciou.
MUDr. MILAN ŠIMUNIČ, MPH
riaditeľ NsP Malacky

Ako čerpáme
PN-ky?

Údaje o priemernom percente práceneschopnosti v roku 2002, ktoré nám poskytla Sociálna poisťovňa, hovoria o tom,
že pracujúci Malackého okresu čerpajú
PN-ky najviac spomedzi všetkých okresov
Bratislavského kraja: Bratislava I 1,895,
Bratislava III 2,153, Bratislava II 2,512, Bratislava IV 2,594, Bratislava V 3,637, Senec
5,181, Pezinok 5,318, Malacky 5,540. Spomedzi 79 slovenských okresov patrí nášmu až 41. priečka, pred nami sú i ďalšie
záhorské okresy Senica a Skalica. Najnižšia práceneschopnosť je v Bratislave,
najvyššia v okresoch Svidník (10,84),
Stropkov (13,01) a Stará Ľubovňa (14,39).
–ipo–

Historicky
najnižšia
nezamestnanosť

S príchodom nového roku ubúda na
úradoch práce počet evidovaných nezamestnaných. Súvisí to s novelou zákona
o zamestnanosti. Tá ukladá nezamestnaným povinnosť 2x do mesiaca sa hlásiť na
úrade práce a prinášať potvrdenia o tom,
že si sami hľadajú pracovné miesto.
Mgr. Jana Petrakovičová, riaditeľka
Okresného úradu práce v Malackách: „Po
prvý raz v histórii Malackého okresu sme
v miere nezamestnanosti klesli pod 10 %.
Evidujeme 3599 nezamestnaných, predstavuje to 9,55 %-nú nezamestnanosť.
V samotnom meste Malacky je bez práce
720 osôb, z toho je 432 žien a 288 mužov. Predpokladáme, že s nástupom sezónnych prác bude nezamestnanosť ďalej
klesať. Na poklese má svoj podiel prijatie
novely zákona o zamestnanosti, podľa
ktorej vyraďujeme ľudí pre nespoluprácu
alebo na vlastnú žiadosť, ale aj vytváranie nových pracovných príležitosti v priemyselnom parku.”
–ipo–

Druhý raz pracovne
Dokončenie z 1. strany

prenájom pozemku VHS o rozmeroch
1765 m2 na Záhoráckej ulici.
Noví členovia školských rád
Bez problémov bol prijatý rámcový
plán zasadnutí mestského zastupiteľstva
na I. polrok 2003. Poslanci schválili si
i harmonogram zasadnutí odborných komisií, ktoré by sa mali uskutočňovať týždeň pred zasadnutím mestskej rady.
V bode rôzne poslanci schválili nových
a potvrdili staronových zástupcov mesta
v radách škôl. V ZŠ M. Olšovského to bude Ing. Bulla a Ing. Peťková, v ZŠ Štefánikova ul. – Ing. Mračna a Mgr. Kožuchová,
v ZŠ Ul. 1. mája – Mgr. Lörincziová
a MUDr. Dubček, v ZŠ Záhorácka ul. –
Ing. Spusta a Mgr. Dubajová, v ZUŠ –
Mgr. Zetek, v MŠ Bernolákova ul. – R. Habová, v MŠ Hviezdoslavova l – Ing. Tedlová, v MŠ Pezinská ul. – O. Divinský, v MŠ
Ul. Fullu – Bauman, v MŠ Kollárova ul. – Z.
Tomkuliaková, v MŠ Štúrova ul. – MUDr.
Savinová, v ŠZŠ – Mgr. Pašteka, v gymnáziu – Ing. Illý, v Gymnáziu sv. Františka

z Assisi – Ing. Bulla, no a v obecnej školskej rade bude poslancov zastupovať
RNDr. Valachovič.
Na ceste k prioritám
I keď zasadnutie bolo časovo krátke,
v interpelácii stihlo vystúpiť 10 poslancov.
Interpelácie zahrňovali široký okruh otázok zaujímajúcich obyvateľov mesta. Písomne si žiadali odpovede Š. Bauman
a Mgr. Lörincziová. Poslanec sa zaujímal
o inštaláciu bankomatu na Juhu, zastávok
MHD na Stupavskej ulici a odkanalizovanie tejto časti mesta. Poslankyňa chcela vedieť, aká je kvalifikovanosť malackých učiteľov a využitie telocviční v mimovyučovacom čase.
Neskôr sa konalo pracovné stretnutie
poslancov s vedúcimi pracovníkmi mestského úradu, na ktorom sa formulovali východiská k stanoveniu priorít v rozvoji
mesta na obdobie rokov 2002–2006.
Diskusia o budúcnosti mesta trvala 7 hodín, pokračovala 6. februára. Verme, že
aktivita poslancov vydrží celé volebné
obdobie.
ANTON PAŠTEKA
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PÁLFIHO SRDCE

Často nevieme,
vedľa koho bývame
Dokončenie z 1. strany

nenia v tvare historického srdca je keramikárka Libuša Čtveráková.

Kto v tomto roku získal
Pálfiho srdce?
Eliška Klenová (65 rokov), zakladateľka Združenia na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím Svitanie,
pedagogička
V minulom roku Svitanie oslávilo 10.
výročie založenia. E. Klenová je jeho predsedníčkou už tretie volebné obdobie.
Združenie nadviazalo priateľstvo a spoluprácu so zahraničím: s organizáciou Lebenshilfe v nemeckom Singene, Severné
Porýnie-Vestfálsko, s pracovníkmi chránených dielní Lebenshilfe v Salzburgu, v Holandsku s nadáciou Stichten ConAction
Venló. Svitanie otvorilo pred piatimi rokmi
Dom Svitania v Jakubove, kde prevádzkuje denný stacionár pre deti od 3 rokov
a v tomto roku už aj pre dospelých, prepravnú službu a chránené dielne.
Mgr. Vladimír Zetek (34), zakladateľ
a režisér Divadla na hambálku
Absolvent Divadelnej akadémie múzických umení v Prahe pôsobil na viacerých divadelných scénach na Slovensku:
Divadlo Andreja Bagara, Teatro Tatro,
Staré divadlo Nitra, Bábkové divadlo Žilina, Štátne bábkové divadlo Bratislava, Divadlo Žihadlo. Má za sebou účinkovanie
v detských televíznych reláciách a niekoľko filmových rolí.
Prof. RNDr. Pavol Hrdlovič, CSc.
(63), dlhoročný riaditeľ Ústavu poly-

1999 na ME v Budapešti obsadil 4. miesto zo 16 pretekárov.
PaedDr. Petr Filip (25), učiteľ, tréner,
majster SR v behu na 4 x 400 m z halových M SR 2002, držiteľ slovenského
rekordu v tejto disciplíne, tréner bežca
Juraja Moravčíka – 3. miesto na halových M SR v behu na 800 m
Petr Filip bol v roku 1995 ako jediný
Malačan – majster Slovenska medzi dospelými na halových M SR mužov na
800 m v Banskej Bystrici. V roku 1998
sa zúčastnil na ME klubov v Luxembugu;
v roku 2000 na MSR v štafete 4 x 400
m v Banskej Bystrici získal 1. miesto.

rách s názvom PANAM-11. V súčasnosti
sa podieľa na riešení grantových úloh,
publikoval už vyše 50 prác predovšetkým
v zahraničných časopisoch. V roku 2001
bol spoluorganizátorom medzinárodnej
konferencie poriadanej V-4, ktorá sa konala v Prahe.
Doc. PhDr. Ján Sopóci, CSc. (47), autor knihy Záujmové skupiny v slovenskej politike v deväťdesiatych rokoch
Kniha je venovaná sociologicko-politologickej analýze vývoja a činnosti záujmových skupín v politickom ekonomickom
a sociálnom živote Slovenska po revoluč-

Svedkami odovzdávania boli aj blízki jednotlivých ocenených (vľavo O. Bartalská).

V ostatnom čase v tejto sále vháňajú slzy smiechu do očí divákov ochotníci Vlada Zetka
z Divadla na hambálku so svojím Ženským zákonom. V druhú februárovú sobotu spoločenský dom patril predovšetkým malackým osobnostiam, medzi ktorými bol aj režisér
a herec V. Zetek.

Šestnásteho januára sa
Miriam Horváthová-Tillnerová (vpravo) stala
mamičkou – priviedla
na svet dcérku Viktóriu
(50 cm a 3,4 kg). O tri
týždne neskôr sa stala
laureátkou ocenenia
Pálfiho srdce. Po pôrode sa cíti výborne a čím
skôr plánuje opäť vybehnúť do telocvične. Počas vystúpenia na súťažiach na vyšportovanom
ženskom tele spočinie
nejedno mužské oko –
nežiarli mladomanžel?
„Vôbec nežiarlim. Naopak – Mirku v jej záľube v plnej miere podporujem,” hovorí finančný
analytik Alex Horváth.

Chemik P. Hrdlovič
(vpravo) si na slávnostný večer pozval manželku Nadeždu, dcéru so
zaťom a dvoma vnučkami. „Otec mojej starej
mamy Freundovej bol
vojakom. V roku 1866
bol ranený v prusko-rakúskej vojne a zostal
slúžiť u Pálfiovcov,” hovorí o zaujímavej historickej súvislosti laureát
ocenenia Pálfiho srdce.
Jeho srdcovou oblasťou
je vývoj svetelných stabilizátorov, ktoré umožnia predĺženie úžitkovej
doby života polymérov
a ochranu surovinových
zdrojov a energie.

Jozef Pešta (47), reprezentant SR
v silovom trojboji, držiteľ 1. miesta
z M SR v silovom trojboji
Oddiel kulturistiky TJ Strojár Malacky
usporiadal 26. 12. 2002 vnútroodielovú
súťaž v silovom trojboji a v tlaku v ťahu na
lavičke. Pod prísnym dohľadom rozhodcov bojovalo 9 pretekárov o Putovný pohár. Jozef Pešta získal 1. miesto v osobnej
hmotnostnej váhe 99 kg, drep 230 kg,
tlak 200 kg, mŕtvy ťah 260 kg = so súčtom
690 kg – v koeficiente 6,97. V kulturistickom silovom trojboji pôsobí od roku
1986. Výsledky: 6x 1. miesto na majstrovstvách Zs. kraja, 1x 1. miesto na M SR,
2x 2. miesto na M SR, 1x 3. miesto na
M SR. Od roku 1996 je reprezentant SR.
V roku 1997 na majstr. sveta v Budapešti
obsadil 8. miesto z 24 pretekárov. V roku

mérov SAV, editor medzinárodného
sympózia Makromolekuly v 21. storočí
vo Viedni
Vyznamenania: 1989 – strieborná čestná plaketa Dionýza Štúra SAV, 1994 –
medaila Slovenskej chemickej spoločnosti, 1999 – zlatá čestná plaketa Dionýza
Štúra SAV, 1999 – zlatá medaila Slovenskej chemickej spoločnosti.
Stano Bellan (41), spoluautor publikácie Slovensko, Slovensko – Záhrada
snov a Slovensko – Zem pod nohami
Je autorom textov obrazových publikácií. Obrazová časť je dotvorená v spolupráci s Lacom Struhárom a Bohuslavom
Zemiarom. Ako autor projektu vytvoril na
nosiči CD ROM učebnú pomôcku s názvom „VLKOLÍNEC”, ktorá je určená na
výchovu a vzdelávanie základných
a stredných škôl v predmetoch zemepis,
geografia, prírodopis, biológia, vlastiveda, dejepis, slovenský jazyk a literatúra. Je
zapísaná v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v UNESCO.
Napísal texty piesní pre Alenu Čermákovú pod názvom „Šansóny a iné piesne” –
CD vyšlo v koprodukcii s LEON, spol.
s r. o., a krst CD malo 11. 6. 2002.
Doc. RNDr. Pavol Chocholatý, CSc.
(54), autor a spoluautor odborných
učebných textov z oblasti numerickej
matematiky
Od roku 1996 vedúcim Katedry numerických a optimalizačných metód Matematicko-fyzikálnej fakulty UK. V r. 2002
bol účastníkom medzinárodnej konferencie numerických metód v Jizerských ho-
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Stano Bellan (vpravo): „Už pätnásť rokov mi
nik nedaroval srdce, ďakujem za to Pálfiho.
Chcem poďakovať za pochopenie aj svojej
rodine, ktorá ma vidí väčšinou od chrbta.”

Jurajovi Moravčíkovi (v strede) dala ľahká atletika iný pohľad na svet: „Keď človek bojuje,
môže veľa dosiahnuť.” Ocenený Petr Filip (vpravo) adresoval svoje poďakovanie kolegom
V. Handlovi (vľavo) a I. Kondelovi: „Pred desiatimi rokmi prišli s myšlienkou založenia
atletického klubu v Malackách. Hoci podmienky nie sú v meste stopercentné – chýba
miesto na trénovanie v zime i vlastný štadión, vďaka nadšeniu tímu sa darí písať úspešnú
históriu malackej ľahkej atletiky.” Osobným cieľom P. Filipa je účasť na tohtoročných
Majstrovstvách Európy v Írsku.

nom období. Publikácia bola vydaná za
podpory vedenia Ústavu politických vied
SAV. Venuje sa problematike sociologických teórií, sociológii organizácií a sociológii politiky. Je autorom a spoluautorom
viacerých publikácií: Medzi občanom
a štátom, Základy sociológie, Kolektívne
správanie, Slovník spoločenských vied,
Politika a spoločnosť, Teórie sociálnej stratifikácie a mobility, Sociálne inštitúcie
a sociálna zmena.

Peter Patsch (52), 1. slovenská cykloturistická expedícia Hodvábna cesta
2002
Okrem iného vykonáva aj funkciu predsedu cykloklubu Záhorák. V máji 2002
zorganizoval klub na Kamennom mlyne 7.
národný zraz cyklistov. Pre 130 účastníkov
pripravili 14 cestných a 5 horských trás
v lokalite Záhoria. Absolvoval viaceré cyklotrasy, cieľom ktorých boli miesta v Európe: Škótsko, Sardínia, Sicília, Korzika.

Miriam Horváthová (26), prvá vicemiss na súťaži Miss aerobic cress 2002
Víťazka viacerých aerobikových súťaží:
1. miesto – Aerobic maratón Perfect Body,
Šaľa, 1. miesto – Aerobic maratón, Gbely,

2. miesto – na PdF UK a PKO, Bratislava,
2. miesto – v súťaži Master Class Aerobic
Slovensko, 2. miesto – HI-TEC aerobic
show, 5. miesto – na Pražskom NIKE
aerobic maratóne, Česká republika, prvá
vicemiss – MISS Aerobic Slovakia 2001.
Špecializuje sa v Latino aerobic, Dance
aerobic, Power body. Dosiahnuté športové vzdelanie: IFAA (International Fitness
and Academy), Aerobic Diplom – Licencia „A”, Aerobic Diplom – Licencia „B”,
Bodystyling Diplom, MASTER Training,
Dance Diplom.
Oľga Bartalská (20), druhá vicemiss
na súťaži Miss aerobic cress 2002
Doterajšie výsledky: 21. 4. 2002 Oľga
Bartalská obhájila minuloročné prvenstvo
na II. ročníku aerobikového maratónu pod
názvom „Buď FIT”. 1. 6. 2002 získala 2.
miesto na 1. ročníku maratónu v aerobiku
vo Fitnes centrum GOLEM CLUB Aupark,
27. 7. 2002 na Duchonke získala 2. miesto
na aerobikovom maratóne DUCHONKA
CRESS.
1. FSC Nafta Gas Malacky, vicemajster SR v sálovom futbale, 2. miesto
v Slovenskom pohári 2002, cenu prevzal vedúci mužstva Z. Filip
1. FSC NAFTA GAS Malacky sa stal vicemajstrom SR JOMA Extraligy v sálovom
futbale za rok 2002. Medzi 6 najlepších
hráčov tejto sezóny sa dostal Pavol Šimek
a titul trénera roka 2002 na vyhodnotení
SZSF v Bratislave získal tréner Ján Janík. Pre
prezidenta klubu Ing. Ivana Slezáka bolo
víťazstvo jeho zverencov po nevýrazných
rokoch príjemne prekvapivé a pre vedúcich mužstva Zdenka Filipa a Jozefa Janečka pre ďalšiu prácu povzbudivé. Klub
sálového futbalu 1. FSC NAFTA GAS Malacky vznikol v roku 1997 hŕstkou nadšencov firmy, ktorí si chceli krátiť voľný čas.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: –oTaNo–

O príjemné kultúrne
chvíle slávnostného večera sa postarali tanečníci z Detského divadelného štúdia (na snímke), ktorých do tajov
pohybu zasväcuje Juditka Šatanová, speváčky
Vierka Pútiková a Nina
Nováková, husľový virtuóz Štefan Daniel
i majster umeleckého
slova, herec bratislavskej Novej scény, Malačan Alfréd Swan.
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Macek na brehu Indického oceána
Dokončenie z 1. strany

s ľuďmi je naopak zakázaný, žiadne podávanie rúk či bozkávanie tu nie je možné. Budhizmus ovláda celý spoločenský
život i kultúru Thajska, Juraj so svojou
skupinou navštívil aj budhistický chrám.
Sprevádzajúci mních mladých slovenských skautov naučil, že k Budhovi sa
treba stále otáčať tvárou.
Jamboree sa skladalo z aktivitových
modulov, prostredníctvom ktorých účast-

níci spoznávali domácu krajinu, jej kultúru i náboženstvo, ale aj krajiny zúčastnených skautských skupín. Účasť na moduloch bola povinná. Juraj si vybral napr.
modul s názvom Globálna rozvojová dedina a v rámci neho aktivitu Nerovnomerné rozdelenie bohatstva vo svete.
Účasť na svetovom skautskom stretnutí
nebola lacným „špásom” – Jurajových
rodičov tento darček k narodeninám vyšiel asi na štyridsaťtisíc korún.

Juraj Říha (druhý zľava) si veľmi váži kontakty, ktoré sa mu podarilo nadviazať. Skupinku
Japoncov doslova očaril, onedlho prijmú pozvanie na Slovensko. Japonský old skaut v strede) s vďakou prijal vlajku Malaciek.

Pol roka v sedle bicykla
Dokončenie z 1. strany

a Petrovi P. natiahnutú šľachu na nohe.
Nechávame za sebou Rumunsko, Bulharsko i európsku časť Turecka. Cez veľký
ľanový most nad prielivom Bospor sa dostávame do ázijskej časti.
Zasnežený Ararat
Do Petra Jankoviča narazil opitý mladý
vodič. Okrem odretého boku, pokriveného bicykla a zlomeného zadného ráfiku sa našťastie nič vážnejšie nestalo. I tak
sme strávili pol dňa na policajnej stanici.
Prechádzame popod majestátny a zasnežený Ararat k turecko-iránskej hranici.
Asfaltky sú v Iráne kvalitnejšie, ľudia ešte
milší a prívetivejší, ako v Turecku. Chodia
pekne poobliekaní, v tradičných oblekoch, ale i v európskom štýle. Zdravia nás
ľudia pri ceste a volajú nás na „čaj“.
Hodváb z kukiel priadky morušovej
V Taškente sme sa zdržali päť dní, takže sme mali dosť času si ho prezrieť, navštívili sme aj pamätník obetí zemetrasenia. Navštevujeme park a dvorec Chudar
Chana, historické budovy na spôsob všetkých islamských stavieb v Uzbekistane.
Pri prejazde uzbeckej dediny nás pozývajú na svadbu, kde sa nám okrem veselej nálady dostalo bohatého pohostenia.
Spoznali sme národné jedlá, miestne zvyky a spolu sme si zatancovali v kruhu
chlapov. V Margilane navštevujeme fabriku Yodgorlik, kde vyrábajú pôvodnou
technológiou prírodný hodváb klasickým
spôsobom – z kukiel priadky morušovej.
Oslava s rožovkou
Za mestom Asaka vstupujeme do Kirgizstanu. Vystupujeme na posvätnú Sulejmanovu horu. V noci nás vystrašilo zo
spánku stádo divokých koní, ktoré sa páslo v blízkej kukurici. Prechádzame nád-
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hernou, hornatou krajinou a nespočetnými údoliami s takmer vyschnutými riečišťami. Zdolávame sedlo vo výške 2404
m n. m. a pri jurte sa zastavujeme. Tu nás
jej obyvatelia, ktorých sme chceli len odfotografovať, pohostili skromnými jedlami. Ďalší deň nás čaká krásna scenéria
hôr a najvyššie sedlo expedície Taldyk vo
výške 3630 m n. m. Vyšli sme ho spotení
po veľmi zlých kamenistých cestách a pri
teplote + 5°C sa trasieme zimou. Na oslavu dosiahnutia vrcholu, ktorý bol pre niektorých z nás najvyšším v živote, sme si
pripili a zahriali sa hltom domácej pálenky-rožovky. Prechádzame okolo zasneženého pohoria Pamír s krásnym vrcholom
Pik Lenina.

Československá hymna
v Indickom oceáne
Tisícdvestohektárová plocha, stan pri
stane – všetky rovnaké, ulička pri uličke.
V tomto labyrinte sa Žigimu podarilo dvakrát zablúdiť. Zapotil sa, šťastne však našiel cestu k svojej patrole. Nikdy nezabudne na silvestrovskú noc vo veľkej aréne. Príchod nového roku oslávil dvakrát:
spolu so všetkými účastníkmi v aréne
o polnoci tamojšieho času a o šesť hodín
neskôr kúpaním v Indickom oceáne privítal rok 2003 so skupinou skautov zo
strednej Európy (v čase, keď sa aj v Malackách otváralo šampanské). „Na záver
sme spievali československú hymnu,”
hovorí mladý muž, ktorý mal v čase rozdelenia republiky sedem rokov.
Balóniky v britských farbách
Záverečný ceremoniál svetového
skautského jamboree patril prezentácii
kultúr zúčastnených národov. „My, siedmi Slováci, sme v rovnošatách spievali
pieseň Išeu Macek do Malacek. Česi sa
k nám s nadšením pridali,” s hrdosťou
spomína Juraj Říha. Thajskí organizátori
odovzdali vlajku jamboree zástupcom
z Veľkej Británie, k oblohe stúpali balóniky v britských farbách. Na ostrovoch
o štyri roky privítajú skautov z celého
sveta.
„Bez pomoci rodičov a ostatných
skautov by sa moja cesta sotva mohla

V Číne len posunkami
Cesty v Číne sú dobré, ale sú i miesta,
kde po jarných povodniach boli cesty
a mosty strhnuté. Brodíme sa niekoľkými
riekami. Stretávame rodinku z Tajwanu,
ktorá chce obísť svet za 400 dní. Navštívime v Kizile jaskyne Tisíc Budhov. Robíme
cyklovýlet do pohoria Tian Shan popri rieke Kuča s vychádzkou do Gran kaňonu
a kamenného mesta v Tian Shane s prírodnými výtvormi v skalách. Pozrieme si aj
lámaistický tibetský kláštor mongolských
mníchov a zažívame tu malý Tibet. Jano
a Peter J. končia svoju cyklotúru. Ďalej pokračuje len Peter Patsch a Braňo Sýkora.
Myš v stane
Spíme vo vinohrade a celú noc Petra
otravuje myš. Ráno zistí, že má dieru
v stane a zožraný kúsok chleba. Vchádzame do Turpanu a navštevujeme mú-

Sponzormi expedície boli:
DEMA Senica, a. s., Hannah, Plzeň, Pigeon, Benátky nad Jizerou, Moira, Banská Bystrica, Trek Sport, Bratislava, Humi – Outdoor, Dobříš, Polly, Komárno,
Dacom Kyjov, SHOCart, Vízovice – navigačný prístroj GPS, Fotolab Slovakia,
Železničná spoločnosť, PALMA–TUMYS, COMPAQ Computers, s. r. o., Start Automation, s. r. o., KOVEX, BB France Transport, Profmel, s. r. o., Leszko Vendelín.

Zážitkov si malacký skaut Žigi (druhý zľava) priviezol z Thajska plný batoh. Horúce slnko
ho hneď v prvé dni spálilo a tak zvyšok pobytu strávil pod strechou klobúka.

zrealizovať,” zamýšľa sa J. Říha. „Som veľmi vďačný Kamilovi Ftáčnikovi (Gordon)
a Marike Ftáčnikovej (Marika) za výborné
odporúčanie, ktorým ma posunuli do
Thajska. Skautom z Malaciek Linde Rehákovej (Bu Bu), Denise Orthovej (Bosorka), Jurajovi Čalfovi (Jastrab), Samuelovi Hušekovi (Sup) a Kamilovi Ftáčnikovi
ml. (Kamil) zase za pomoc pri príprave
mojej prezentácie Slovenska.
V Thajsku stretol Žigi aj mnoho vrcholných predstaviteľov svetového skautingu, švédskeho kráľa Karla Gustava či
nášho exprezidenta Michala Kováča.

V tomto roku sa pod Tatrami uskutoční
stredoeurópske jamboree. Na Slovensku
pracuje 7 tisíc skautov, v susedných
Čechách 60 tisíc... Malacký skauting sa
sebavedomo stavia na nohy a dáva o sebe vedieť. Do Tatier chce ísť reprezentovať plný autobus skautov. Organizácia
pozýva do svojich radov ďalších záujemcov – každý piatok o 16. hodine sa stretávajú v budove pálfiovského kaštieľa
(stará nemocnica).
IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: archív J. Ř.

„Svetobežníci
Zikmund a Hanzelka odišli z republiky za kapitalizmu a vrátili
sa do rodiaceho
sa socializmu.
Takmer ich zatvorili,” premýšľa Peter Patsch
(na obrázku prvý sprava). „Veru nám nebolo
všetko jedno,
keď sme na našej ceste netušili, ako dopadli
na Slovensku jesenné parlamentné voľby.
Či sa krajina, do
ktorej sa vrátime, bude uberať demokratickým smerom...
A čo keď nás po
návrate posadia
do chládku?”

zeum Hodvábnej cesty. V múzeu nás
upútali múmie z 3.–7. stor. n. l. a kostry
prahistorických zvierat, nájdených v turpanskej kotline. Prezreli sme si ruiny starobylého hlineného mesta Jiaohe z 2.
stor. n. l. , mešitu Emin Sugongta z r. 1778
s minaretom, ktorý je vysoký 44 metrov.
Prechádzame mostom cez Žltú rieku
a krásne údolie. V múzeu slávnej Terakotovej armády z r. 210 p. n. l. stretávame
českých turistov a po dlhom čase počujeme nám známu reč. Po prehliadke pevnosti pokračujeme v ceste smerom do
mesta Šaolin. Toto mesto je kolískou bojových umení. Prezeráme si chrámy, staré
pagody, školy, kde sa predvádza nácvik
žiakov Kung–Fu. Krajina je bližšie k Pekingu viacej zaľudnená, zaprášená a špinavá. Navštevujeme Zakázané mesto
a Čínsky múr v Badalingu.
Trajektom do Japonska
Vystupujme v meste Shimonoseky,
prechádzame popod vyhliadkovú modernú vežu, budhistický chrám a most, ktorý
spája ostrov Honšu–Kjúšú. V Hirošime navštevujemeMemorypark,múzeum k pocte 200 tisíc ľudí, ktorí zahynuli 6. 9. 1945
pri zhodení atómovej bomby na Hirošimu. Hirošimský hrad slúži ako memento
a je zaradený do svetového kultúrneho
dedičstva pamiatok. Počas nasledujúcich
dní prechádzame mestami Mihara, Onomichi, Fukujama. Cesta vedie popri morských zátokách Tichého oceána. V mes-

tách Kobe a Osaka sa šliape ťažko – sú tu
semafory, nadjazdy, podchody. 1. 12. sme
konečne v Osake, ktorá bola naším cieľom. Stretávame sa s Emiko a Stevom. Na
ambasáde nám vystavujú nové víza do
Ruska. Stretávame sa s členmi japonského
cykloklubu – JACC.
Transsibírska magistrála
Do Vladivostoku prichádzame v 18stupňovom mraze. Nocľah v kostole nám
pomáha vybaviť podnikateľ Kosťa. Nakladáme bicykle do vlaku transsibírskej magistrály, ktorá je dlhá 9288 km. Prechádza
popri Bajkalskom jazere, ktoré napriek
veľkým mrazom nezamŕza. Po príchode
do Moskvy sadáme na bicykle a prichádzame do Slovenského kultúrneho centra, ktoré je súčasťou ambasády SR. Stretávame tu slovenských novinárov, ktorým
poskytujeme krátky rozhovor o našej expedícii. Večer nastupujeme do vlaku, ktorý nás odváža do Bratislavy. 21. 12., pár
dní pred Vianocami, vystupujeme na
Hlavnej stanici v Bratislave. Neuveriteľne
sa tešíme na našich najbližších...
Podľa zápiskov z cesty spracovala
–ipo–, foto: archív P. P.

P. S.
Peter Patsch celkovo najazdil 15 233 km
za 176 dní. Za absolvovanie Hodvábnej
cesty 2002 si vyslúžil ocenenie primátora
mesta Pálfiho srdce.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
ĎAKUJEME
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli v piatok 24. januára rozlúčiť s naším drahým synom

Tomášom Ondriskom,
ktorý navždy odišiel vo veku 30 rokov.
Smútiaca rodina Ondrisková

Na Tomášovo
„Co si salát?”
nikdy
nezabudneme

Tomy mal ako jeden z prvých doma
počítač. Od prvého ročníka gymnázia sme dlhé poobedia
trávili
u Ondriskovcov
a hrali hry na gumovom Spectre.
Tomáš bol z nás
najšikovnejší.
Keď sa ostatným
nedarilo, ozval sa
klasicky: „Pusci
mňa k temu,”
a my sme v nemom úžase sledovali,
aké je to vlastne ľahké. Jeho záľuba
v hraní hier bola taká silná, že dokonca pôsobil ako obchodný riaditeľ v jednej z najväčších firiem predávajúcich hry na Slovensku.
S Tomym sa človek nikdy nenudil.
Veľa čítal a nebolo mnoho vecí, na
ktorých by sa dal nachytať. Mal úžasný prehľad. Na chvíle strávené na
chate Ondriskovcov nik z nás nezabudne. Prebdeté noci, historky z vojenčiny... Tomáš sa vždy snažil vyhnúť umývaniu riadu, a tak sme väčšinou hrali karty o to, kto bude umývať. Tomáša si pamätali všetci – keď
sme išli do bratislavského „Chicaga”
na pizzu, majitelia nás už vo dverách
vítali: „Aáá, Záhoráci prišli!” Záchvatmi smiechu v kine alebo pri televízore nás vedel tak „nakaziť”, že sme sa
smiali každej hlúposti. Jeho slovné
spojenia typu „Co si salát?” doslova
zľudoveli. Rád dával reálnu podobu
svojim nápadom pomocou počítača
– často nás ohúril hudbou, ktorú zložil alebo počítačovou animáciou.
Tomáš rád hral biliard, tenis, futbal
i volejbal. V športe zväčša vyhrával.
Ten najťažší súboj – zápas o život,
však prehral.
TOMÁŠOVI PRIATELIA

V čítaní je
poznanie

Ako reakciu na zvyšujúci sa nezáujem
detí o knihy a čítanie zorganizovala v minulom roku spoločnosť Coca-Cola projekt V čítaní je poznanie, ktorého cieľom
bolo motivovať deti k návratu ku knihám
a spoznávaniu hodnôt literatúry. Na podnet spoločnosti bol rok 2002 vyhlásený
Ministerstvom kultúry SR za Rok detskej
knihy. Medzi kľúčové aktivity projektu
patrilo vytvorenie Zlatého fondu slovenskej literatúry pre deti a mládež a verejné
čítania, ktoré sa v spolupráci s mestskými
knižnicami a školami konali po celom
Slovensku. Pred Vianocami sa verejne čítalo aj v Malackách a na stretnutí s Cocacola kamiónom Malačania vysúťažili dvestotisíc na nákup kníh!
Napriek tomu, že sa Rok detskej knihy
skončil, má spoločnosť Coca-Cola Slovakia v úmysle aj naďalej pokračovať v aktivitách na podporu čítania detí. Prvou
tohoročnou aktivitou bolo vytvorenie
Zlatého fondu svetovej literatúry pre
deti a mládež. Do Zlatého fondu svetovej literatúry pre deti a mládež, ktorý obsahuje 61 titulov obľúbených detských
kníh z celého sveta, sú zaradené najkrajšie diela z anglickej, americkej, českej, dánskej, fínskej, švédskej, nórskej,
francúzskej, ruskej, španielskej a latin–mh–
skoamerickej literatúry.

Znamenia
Počuli ste, čo sa stalo,
u susedov mestá bralo,
voda – tvorca života,
úlohu si poplietla...
Počuli ste, že za morom,
uragány hnali poľom
strechy domov, obchodov,
energií rozvodov...

ZABÁVA NÁS PANI VOZÁROVÁ
„Ket počúvám naších predstavitelú,
jak nám to šecko funguje, jak sme si
v ekonomice spravili porádek a jakú
máme ve všeckém kvalitu, mám dojem,
že sme už Európsku úniu predbjehli,”
dokuádá Jankovi Francek.
•••
„Ženo, idem ze svojú myšlenkú neco
dobré pro ludstvo vytvorit a zamyslet sa
pri pohárku, jak sme každý jedinečný,”
pýtá si volno od svojí ženy Francek.
„A z téj tvojéj tvorivosci, ket sa vráciš, budeš namísto mja bozkávat moju
mamu,” odbrble mu žena.
•••
V minulém roku ziscovali, proč to ve
vječine prípadú medzi manželma neklape. Ziscili, že zatád, co muži najradčik používajú pri hádce suovo SCHUDNI, ženy vrčá na svoje pouovičky NESUOP!
A FRANTIŠEK BAKLÍK
Mudruje Fera v šenku:
– Ludé sa v manželstvje velice meňá.
Ked sem biu suobodní, tak sem obdivovau šecky ženy na svjece.
– A fčil?
– Fčil o jednu méň!
•••
Hajník chiciu pytláka a kričí naňho:
– Čovječe, co to tu robíte?!
– Vy mi nebudete vjarit, ale já sem sa
došeu do hája zastrelit a pritem sem
trefiu srnca.
•••
Janek povidá natešene mamje:
– Mami, už sem odnaučiu starénku
obkusovat si pazúre.
– A jak sa ti to podariuo?
– Schovau sem í zubi.
•••
V nemocnici sa pítá sestrička:
– Starečku, nescete zahrívací flašu?
– Coby né, ale mosí mjet aspoň štyri hvjezdičky!

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ,
ZUŠ a SŠ, jednotlivci i kolektívy.
Vítané sú všetky grafické techniky
(linorez, linoryt, drevorez, drevoryt,
suchá ihla).

Podtitul VI. ročníka znie

Tisíc rúk má
moja mama
Súťažné práce maximálne formátu A3
zašlú školy do 30. marca na adresu:
Mestský úrad, oddelenie kultúry
Novohradská ul. 1
984 01 Lučenec
Informácie na tel.: 047/43 254 06.

Piškóty
SPOTREBA:

2 vajcia,
10 dkg práškového cukru,
4 lyžice vriacej vody,
10 dkg krupicovej múky,
1 dl mlieka,
1 dkg amónia
POSTUP:

Celé vajcia s cukrom dobre vymiešame.
Potom pridáme mlieko, v ktorom sme rozmiešali amónium a múku. Vypracujeme
cesto, ktoré necháme cez noc stáť. Ráno
ho premiesime, na pomúčenej doske vyvaľkáme asi na hrúbku 1/2 cm, formičkou
na piškóty povykrajujeme, dáme na vymastený plech a upečieme.

Samé čierne znamenia,
biedy, skazy zvonenia.
Čo sa ešte musí stať,
aby človek začal brať
vážne, čo mu obraz núka,
čím pôsobí jeho ruka?
Srdce slepé, duša nemá,
ľudstvo dávno zmyslov nemá...
Prebuďme sa konečne,
inak zbohom vo Večne...!

sa malacký filatelista a historik Dr. Pavol Hallon zúčastnil svetovej výstavy v Južnej Kórei, ktorá sa
konala v auguste minulého roku. O tom, že
jeho zbierka žne jeden úspech za druhým,
svedčí aj doterajší zisk troch veľkých a dvoch
malých pozlátených medailí zo svetových
výstav. Inak tomu nebolo ani na ostatnej výstave. Veľkú pozlátenú medailu organizátori poslali majiteľovi zbierky diplomatickou
poštou – zablúdila však v Slovinsku. Až začiatkom tohto roka medaila konečne našla
adresáta a dostala sa do rúk P. Hallona. Unikátna zbierka je už prihlásená aj na tohtoročnú svetovú výstavu, ktorá sa bude v septembri konať v Thajsku.
–ipo–, foto: –oTaNo–

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

V rubrike Čo sa číta? prinášame prehľad najčítanejších kníh v Malackách,
aspoň podľa záujmu návštevníkov
kníhkupectva Ľubica v obchodnom
centre hotela Atrium. Vo februári bol
najväčší záujem o knihy: J. Satinský
Chlapci z Dunajskej ulice, R. Pilcherová Blíženci a B. Cartlandová Nežné
srdce.
Ak súhlasíte s tvrdením, že najlepším priateľom človeka je kniha, môžete
súťažiť s Malackým hlasom o knihu Neohybné slovné druhy a citoslovcia od
Ladislava Navrátila. Do žrebovania
vás zaradíme, ak nám do 7. marca pošlete spolu s kupónom správnu odpoveď na otázku: v roku 1997 vyšla kniha
Štyristo rokov malackého školstva z pera Dr. Pavla Hallona. Kniha vyšla:
a) v Edícii Mesta Malacky
b) vo vydavateľstve Ikar
c) vo vydavateľstve Mladé letá
V minulom kole súťaže ste mali
uviesť, v ktorých rokoch pôsobil Svetloslav Veigl ako profesor na rehoľnom
františkánskom gymnáziu v Malackách. Správna odpoveď: 1945–46. Takúto odpoveď na korešpondenčný lístok napísala aj Adela Šimkovičová
z Rohožníka a my ju za to odmeníme
Nemčinou do vrecka. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.
KUPÓN

KNÍHKUPECTVO ĽUBICA

MALACKÝ HLAS

Szabóov grafický
Lučenec

So svojou svetoznámou expozíciou
Poštovníctvo na Záhorí v 17.–19. storočí

Počuli ste, že na mori,
miesto zory ropa horí,
ťažké vtáky nelietajú
a rybári chudobnejú...

ANNA JÁNSKA

ČO SA ČÍTA?

PRIMÁTOR MESTA LUČENEC
Ing. MILAN MARKO
vyhlasuje VI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

2/2003

2

ZCK Malacky pozýva:
23. február o 15.00 h v SD ZCK – rozprávková nedeľa, Bratislavské bábkové divadlo: Popoluška
24. február o 8.30, 9.45 a 11.15 h v SD ZCK – stretnutie s Táliou pre MŠ
25. február v SD ZCK– litarárne pásmo pre ZŠ – Od Hollého
po Heviera
25. február o 14.00 h v SD ZCK– Akadémia III. veku, prednáška Nové financovanie v zdravotníctve
26. február o 18.00 h – PARTIA – takmer talkshow Stana Radiča, Pavla Schvarza a ich hostí: Katarína Kolníková a Štefan Skrúcaný (v SD ZCK). Program PARTIA je pódiovou adaptáciou jedného z najúspešnejších programov Rádia TWIST ZÁLOŽŇA.
Vstupné 60 Sk.
1. marec o 20.00 h v SD ZCK– I. maškarný ples Divadla na
hambálku
3. marec o 17.00 h v SD ZCK – Deň zdravia s EKO štúdiom
prednáška O. Zálesňákovej: ONE BRAIN – KINEZIOLÓGIA
3.–22. 3. o 17.00 h v SD ZCK – Krása a dokonalosť marionety – vernisáž výstavy bábok Aleny Maličkovej
8. marec o 18.00 h v SD ZCK – Divadlo na hambálku Ženský zákon réžia Vlado Zetek
9. marec o 15.00 h v SD ZCK – malí majstri z Vánku – tvorivá dielňa pre detičky, organizátor: DC VÁNOK
12. marec o 14.00 h v SD ZCK – Akadémia III. veku – kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia – prednáška D. Richterová
16. marec o 16.30 h v SD ZCK– I. koncert Malackej hudobnej jari „Zahrajte mi tichúčko”, Darina Laščiaková
– spev, Pavel Kovařík – cimbal, Vladimír Dobrík–
umelecké slovo
22. marec o 18.00 h v SD ZCK– Divadlo na hambálku Ženský
zákon réžia Vlado Zetek

24. marec o 9.00 a 11.00 h v SD ZCK – Rytmy Latinskej
Ameriky – výchovné koncerty pre ZŠ
24. 3.–11. 4. – výstava Klíma nás spája (Centrum environmentálnej a etickej výchovy živica)
26. marec o 19.00 h– Dobrodružstvo v Indii – prednáška
Vlada Lineka o minuloročnej expedícii slov. horolezcov v Indii spojená s premietaním diapozitívov.
Organizátor: OZ MLOK
27. marec o 18.00 h – v ZCK Čulenova ul. FOTOTRIBÚNA –
stretnutie milovníkov fotografie
28. marec Krajská prehliadka tanečných sólistov. Organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko Pezinok
30. marec o 15.00 h – Rozprávková nedeľa – Divadlo MAŠKRTA: Ako sa po zime zajačkovci rozjarili

ZCK v spolupráci s M.I.S.T.–SK
otvára tieto kurzy:
• latinsko-americké tance – dĺžka trimester – 12 týždňov, 24 vyučovacích hodín (45 min.),
• spoločenský tanec a spoločenská výchova – dĺžka 10 lekcií
(90 min.). Predpokladaný začiatok: február.
Tanečné kurzy sa budú uskutočňovať v spoločenskej sále ZCK.
Kurzy sú určené pre stredoškolákov a dospelých. Vyučujú profesionálni diplomovaní lektori. Prihlásiť sa môžete v ZCK na Čulenovej ulici alebo na tel. č. 0903 775 444, 0908 772 444.
Krypty: na požiadanie na tel. č. 034/772 25 37.

Pravidelné aktivity:
Divadlo na hambálku, Detské divadelné štúdio Divadla na
hambálku, skupina historického šermu OCELOT, tanečná
škola FANATIC, Klub milovníkov fotografie, ART CLUB 2002,
jazykové kurzy.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POTREBUJÚ KOČÍK:
Od 1. 1. do 31. 1. 2003
Richard Vašek, Malacky
(Gynekologicko-pôrodnícke
oddelenie pri NsP v Malackách je od
5. 2. 2003 po rekonštrukcii opäť v prevádzke. Zdravotný personál ponúka
pacientom i nadštandardné služby).

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Február:
80 r. – Helena Kalčíková,
16. 2. 1923; Rozália Osuská, 7. 2. 1923; Margita
Matúšková, 5. 2. 1923;
90 r. – Mária Kuklovská, 9. 2. 1913;
93 r. – Helena Radičová, 10. 2. 1910.

POVEDALI SI ÁNO:
Január:
Jana Žilavá a Kristoljub Antič, Iveta
Pružinská a Rastislav Žilavý, Svetlana
Olivová a Marián Športek.

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Január:
Eleonóra Urbaničová, 1920,
Zohor; Anna Stiftnerová, 1910, Malacky; Silvester Štvrtecký, 1928, Malacky; Helena Nemcová, 1924, Závod;
Antónia Steinhauserová, 1931, Plavecký Mikuláš; Jozef Pavelka, 1925,
Závod; Ľudovít Smák, 1930, Sološnica; Ernestína Daníková, 1925, Malacky; Karol Baláž, 1951, Záhorská Ves;
Mária Masarovičová, 1916, Pernek;
Anton Vrábel, 1932, Malacky; Mikuláš Tillner, 1924, Malacky; Katarína
Turanová, 1946, Malacky; Vasil Lukáč, 1926, Sološnica; Štefan Bakay,
1907, Jablonové; Rudolf Polák, 1929,
Studienka; Ondrej Kojnok, 1927, Malacky; Margita Škrabáková, 1934, Sekule; Štefánia Hromkovičová, 1922,
Borský Sv. Jur.
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka

BLAHOŽELÁME
Všetko najlepšie
našim novomanželom
Ferkovi Spustovi a Zuzke Spustovej
prajú
spolupracovníci z D#D

Pochovávanie
basy

Kamenný mlyn – Vajarský pozýva na
tanečnú zábavu POCHOVÁVANIE BASY,
ktorá sa uskutoční v utorok 4. marca
2003 od 18.00 do 01.00 h na Kamennom mlyne. Hrať budú Zajačkovci.
Predpredaj vstupeniek:
na tel.: 034/779 32 79
e-mail: kmv@nextra.sk

Súťažte o vkladnú
knižku z PKB
S Malackým hlasom si môžete osviežiť pamäť a zároveň súťažiť o vkladnú knižku. Na stránkach novín si spolu pripomíname udalosti, ktoré
ovplyvnili vývoj mesta a jeden z vás
získa 500-korunovú vkladnú knižku
od Prvej komunálnej banky, a. s.

V medzivojnovom období pracovalo
v Malackách 60 rôznych spolkov. Vymenujte aspoň tri z nich. Odpovede spolu
s nalepeným kupónom posielajte na adresu redakcie alebo hádžte do schránky
s označením Malacký hlas na budove
MsÚ do 7. marca.
Na otázku z minulého kola: koľký ročník odovzdávania ocenenia Pálfiho srdce sa uskutoční v tomto roku? správne
odpovedala (druhý ročník) a vkladnú
knižku získava Mária Gelingerová z Ul.
1. mája v Malackách. Prosíme výherkyňu,
aby sa ohlásila v redakcii.
KUPÓN

PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA
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INZERCIA / SERVIS
PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

CENNÍK PLOŠNEJ INZERCIE

Šecko sa to domotauo
alebo Jak si otec
dzíťa nepoznau
Je to už moc dúho, co sem bývaua
a robiua v rodnej dzedzine jak obvodní
sestrička. V tém časi nebývau v obci
dochtor (ani podnes nebýva), tak sem
moseua robit, co došuo, dokonca aj porodní babu. Ráz tak v léce doleceu nejaký čovjek, že abych hnedkaj išua k cinterní uličce, že tam leží bez sebja nejaké cudzí dzíťa. No tak sem hned sedua
na picikl a múj vjerný pes Boba jak dycky za mnú.
No akorád. V takej mauej uličce pri
cinteri na kraji chodníka ležau asi pjetročný frkan, opravdu bez sebja, v hubokém spánku. Ksichteček mjeu pjekný –
okrem mauej odreninky na čele nic nemjeu. Zvjedavci nadzídzali, ale žádní
z nich dzíťa nepoznau. Chuapec mjeu
enem jednu tenisku. Mjeli sme jet na pohotovost – jak ziscit, jak sa dzíťa menuje? F tem naščascí od Boha jeu na traktori jeden družstevník, kerý byu donedávna vdovec, zostauo mu ale 6 dzecí,
nejaké vyženiu, aj spouem mjeli dvojičky. Reku, Adame, nepoznáš náhodú toto dzíťa? Adam sa podzívá na trochu
umrmlaného chuapca a povidá s rozrušením, ná poznám, šak to je múj, ten
z tých dvojek, do ho tak zrídziu?
Tu nebohý pán rechtor Otko povidá
s úlevem: „To sme zas zachránili jednu
detskú dušičku.”
Na pohotovosci byuo ešte dzíťa bez
sebja, potrebné dáta povidau otec, že
narodzený – tedy a tedy, bytem tam
a tam a dzíťa s týmato údajma vézeu sanitkár ze sestričkú do Bratislavy na detské oddelení. Otec traktorista sa vráciu
domu. V neskorých nočných hodzinách
mi búchá na okno jedna ženička a ze
strachem sa mja pýta: „Ružen, prosím
ťa, kam ste odvézli našeho Mirečka?”
Povidám rozespauá: „Jakého Mirečka, sanitka aj s Adamem Černým odvézua jeho Adámka, kerý biu bezsebja
a né žádneho Mirečka.” Tu mi ženička
podáva cez okno stracenú tenisku s ménem jejího vnúčka Mirečka Koprnu, kerý
byu u ní z Mauacek na návščevje a išeu
za starenkú na cinter.
No nezbývauo nám enem ít do ordinácie telefónovat do nemocnice. Pán
primár po chvíli vysvietlená sa začau
smít, ríče, no z vašej pohotovosci tu leží
mauý chupec a puače. Pred chvílú sa
prebrau a ríče nám, že on sa nemenuje
Adam, ale Mireček, tak sme z teho jeleni!
A to neni šecko – starý Adam jakože
„otec” postihnutého Adamka dojde večer domú, žena sa s ním vadzí, de zas
byu, tak z neho vyhrkne: ná vy ste bez
starosci a já sem mauého Adamka vézeu do špitálu. Tu Adámek zakričí z postele: „Tato, já sem doma, už sem spau
a nic mi neni.” No to byu šok.
Za dva dni nám došua z nemocnice
prepúšťací správa, že Mireček v tem
horku byu tak smjadný, že sa napiu tak
schuci studeného suadučkého malinového vína, až ho to zmoriuo zrovna na
chodníčku u cintera, kam sceu ít za starenkú, co polévali hroby, a tým horkem
zmorený tam nedobjeheu a na chodníčku zaspau.
Tak to byua jedna z hodne spomínek
z mojej 30-ročnej roboty ve zdravotníctvje na Záhorí na pohraničnej dzedine.
RUŽENA KRÁKOVÁ-GÚTHOVÁ,
Malacky

Ruženú Krákovú, podobne ako každého čitateľa, ktorý nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na nákup v supermarkete
.
Napíš aj ty, milý čitateľ,
môže to byť príbeh zo súčasnosti
alebo minulosti. História sa rodí už
dnes, napíšme si našu záhorácku históriu z našich príbehov.
TONI GÚTH

6

CHEMICKÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA APOLLO

Náhrada nákladov vynaložených na zdravotnú
starostlivosť, ktorá bola poskytnutá
v dôsledku zavineného protiprávneho
konania voči poistencom
CHZP Apollo na základe §57 zákona NR SR č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne
a o zriaďovaní rezortných, odvetvových , podnikových a občianskych zdravotných poisťovní má právo voči tretím osobám vymáhať náhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytla v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania voči poistencom. Pri reakcii platiteľov na výzvy, ktoré im CHZP Apollo zašle v súvislosti s náhradou vynaložených nákladov, sa stretávame s rozhorčením platiteľov najmä tých, ktorí pravidelne a riadne odvádzajú za svojich zamestnancov poistné na
zdravotné poistenie. Týmto článkom chceme oboznámiť platiteľov a poistencov s postupom, aký zdravotnej poisťovni určuje zákon pri vymáhaní nákladov za zdravotnú
starostlivosť poskytnutú v súvislosti s úrazom.
Ak poistenec utrpí úraz a vyhľadá lekársku pomoc, lekár alebo zdravotnícke zariadenie sú povinné oznamovať poisťovni úrazy a choroby z povolania poistencov, ktorým poskytli zdravotnú starostlivosť a údaje potrebné pre výpočet náhrady vynaložených nákladov. Smrteľné úrazy, ťažké úrazy, hromadné úrazy a choroby z povolania
sú povinné oznamovať všetky a ostatné úrazy len tie, u ktorých okolnosti nasvedčujú,
že boli zavinené protiprávnym konaním tretích osôb.
Zdravotnícke zariadenie nahlási úraz zdravotnej poisťovni na tlačive „Hlásenie
o úraze”, v prípade pracovných úrazov je povinný zamestnávateľ zaslať do zdravotnej
poisťovne Záznam o úraze. Na základe týchto hlásení zdravotná poisťovňa v súlade
odst. 1) §57 zákona NR SR č. 273/1994 zisťuje, či úraz bol zavinený treťou osobou
a v prípade zistenia zavinenia, vymáha náhradu vynaložených nákladov od fyzických
osôb alebo zamestnávateľov.
Aby zdravotná poisťovňa mohla uplatniť náhradu nákladov musí ísť o dokázané porušenie zákona alebo pracovných noriem, preto žiada políciu, orgány činné v trestnom
konaní a zamestnávateľov o poskytnutie informácií v súvislosti s poškodením zdravia
poistenca.
Za účelom zistenia, za akých okolností sa úraz stal, kto bol svedkom a kto úraz zavinil, zasiela zdravotná poisťovňa poistencovi dotazník, v ktorom poistenec uvedie
pravdivé informácie o príčinách a vzniku úrazu.
Po zhromaždení všetkých informácií, zdravotná poisťovňa posúdi, či si úraz poistenec spôsobil sám – v tomto prípade sa spis odkladá a úhrada sa nevymáha, alebo bol
úraz zavinený treťou osobou – v tomto prípade je zaslaná výzva na náhradu nákladov
povinnému (fyzickej osobe alebo zamestnávateľovi).
Povinný má možnosť do 15 dní od obdržania výzvy na odvolanie, ktoré treba
písomne zaslať do zdravotnej poisťovne s vyjadrením doloženým vierohodnými
dôkazmi, prečo odmieta vynaložené náklady uhradiť.
Pri náhrade nákladov za úrazy, ktoré boli spôsobené pri dopravnej nehode, si
môže povinný uplatniť náhradu z povinného zákonného poistenia motorového vozidla
v poisťovni, kde má uzatvorené zákonné poistenie vozidla v zmysle Vyhlášky MF SR
č. 423/1991 Zb.
Pri pracovných úrazoch si zamestnávateľ môže uplatniť úhradu vynaložených nákladov z poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze
a chorobe z povolania.
Účelom tohto procesu vymáhania nákladov vynaložených na zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá v dôsledku zavineného protiprávneho konania voči
poistencom, je, aby sa finančné prostriedky vrátili zdravotnej poisťovni, ktorá ich opäť
použije na úhradu zdravotnej starostlivosti.
Otázka: Na čo využije zdravotná poisťovňa prostriedky, ktoré vymôže ako
náhradu v dôsledku protiprávneho konania tretích osôb?
Odpovede posielajte na adresu redakcie alebo hádžte do schránky s označením Malacký hlas na budove MsÚ do 7. marca. Výhercu odmeníme vitamínovým balíčkom.
Na otázku z minulého kola správne odpovedal aj Dušan Pavlík z Rastislavovej ul.
v Malackách, ktorý získava vitamínový balíček z CHZP Apollo. Prosíme výhercu, aby
sa ohlásil v redakcii.
MH 03/F7

PLATNÝ OD 1. FEBRUÁRA 2003
Formát
1/1
1/2š
1/2v
1/3š
1/4š
1/4v
1/5š
1/5v

Rozmer v mm
276 x 396
276 x 196
136 x 396
276 x 129
276 x 96
136 x 196
276 x 76
52,4 x 396

Cena v Sk
21.528,00
10.771,00
10.771,00
7.120,00
5.299,00
5.299,00
4.195,00
4.195,00

Ostatné formáty
šírka
52,4 x požadovaná výška
108,3 x požadovaná výška
164,2 x požadovaná výška
budú fakturované
20,00 Sk/cm2
Zľavy za opakovanie:
3–5-krát
6–10-krát
11 a viackrát
Príplatky:
za uverejnenie na 1. strane
za požadované uverejnenie
na mimoinzertnej strane

–7 %,
–12 %
–15 %
+100 %
+50 %

Občianska riadková inzercia s rozsahom max. do 3 tlačených riadkov je zadarmo.
Inzercia dodaná na filme (stranovoobrátený pozitív)
44–48 l/cm.
Pri dodaní nekvalitných tlačových podkladov redakcia nezaručuje príslušnú
kvalitu tlače.
Kontakt:
Malacký hlas, MsÚ, Záhorácka 1919,
901 01 Malacky, tel./fax: 034/796 61 23
e-mail: malackyhlas@malacky
www.malackyhlas.sk
MH 03/N2

Opravujem chladničky
a mrazničky

Pavol Šišolák, Závod 663,
tel.: 034/779 94 35, 0903 750 612.
MH 03/F1

Ak si chcete po zaškolení vyrobiť
viac ako 30 000 Sk, volajte na tel.
č. 00420/547236323.
Hľadáme dynamických a spoľahlivých spolupracovníkov na distribútorskú činnosť.
DROBNÁ INZERCIA
■ Predám drevený obklad – 170 Sk/m

Čo je to numerológia?
sme hovoriť o tom, čo spô(6) Začali
sobia viacnásobné čísla v jednom

Pri viacerých 5 v mriežke narastá odhodlanie a citová intenzita. V detstve záchvaty trucovitosti. V dospelosti zúrivosť
obracia dovnútra, z čoho vzniká podráždenie a panovačnosť. Veľká vytrvalosť
a húževnatosť, impulzívne konanie.
Otázka:
ktoré číslo vytvára tzv. workoholikov?
Odpovede spolu s nalepeným kupónom posielajte na adresu redakcie alebo
hádžte do schránky s označením Malacký
hlas na budove MsÚ do 7. marca. Za
správnu odpoveď z minulého čísla odmeníme voľnou vstupenkou do salónu
Aquaviva Ing. Ľudmilu Antálkovú. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

políčku numerologickej mriežky. Budeme pokračovať číslami 4 a 5.
4–prvé fyzické číslo, zručnosť a asertivita, potreba stability, snaha po dokonalosti, praktickosť, puntičkárstvo, manuálna zručnosť, nedostatok sebaistoty, potreba materiálneho zabezpečenia,
organizačné schopnosti. Viacnásobná
štvorka ešte zvyšuje zručnosť a potrebu
dokonalosti tak u seba, ako aj u ostatných
– častokrát od precíznosti prechádza až
k puntičkárstvu a sekírovaniu ostatných.
Trpieva výbuchmi zlosti, následne bolesťami hlavy a vysokým tlakom. Je posadnutá prácou, nedopraje si odpočinok.
5 – hĺbka emócií a vôľa, aktivita, výkonnosť, skromnosť, odhodlanie, vplyv
na ostatných, cieľavedomosť, vodcovské číslo

.
Dovoz v cene. Tel.: 0905 465 733.
■ Predám stavebný pozemok so záhradou o rozlohe 12 á na Ul. B. Nemcovej
v Malackách. Tel.: 772 41 68.
■ Predám 1 ks Barum 145 SR 13, novú,
nepouž., 3-zásuvkovú mrazničku Calex 110 l, grafický tablet Wacom A5
(ADB). Tel.: 0905 64 54 50
■ Kúpim 2-izbový byt v Malackách, nie
Juh. Tel.: 0903 136 011.

TIP NA NÁKUP
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MH 03/F5

Vážená redakcia,
vždy ma veľmi poteší, keď si prečítam, čo je na Záhorí nového a ako sa
tam teraz žije. Prajem všetkým Malačanom, aby sa im darilo a aby Záhorie
a Slovensko rástlo do krásy!

VAŠA VĎAČNÁ BABIČKA

obchodné priestory v Malackách

TÝŽDEŇ OD 24. 2.–2.3. 2003
• Clever horčica plnotučná 9,50 Sk/
400 g • LINA zemiakové hranolčeky
mrazené 59,90 Sk/2500 g • brokolica balená 34,90 Sk/cca 500 g

KUPÓN

Umiestnenie:
Radlinského ul. alebo blízke okolie križovatky, prípadne v blízkosti centra – plocha min. 15 m2 (priestor môže byť spoločný aj s inou predajňou).
Podmienkou je prízemie a výklad alebo
☎ 0903 796 055
okno do ulice.

VYSYPANÉ Z OBÁLOK

Milá redakcia,
keď učíme malé deti chodiť, nasmerujme ich krôčiky aj k odpadkovým nádobám. Všetkým sa nám to neskôr
oplatí. Čo sa v mladosti naučia, v starobe sa im vráti. Bez násilia a kritiky budú
kontrolovať čistotu doma aj v meste.

Ponúknite do prenájmu

v supermarkete

Hospodársky denník v ten istý deň
pod titulkom Dvanástim Pálfiho srdce
ponúkol svojim čitateľom mená laureátov ocenenia i fotografiu ocenenia
–ipo–
– hlineného srdca.

ZDENKA KOBLENCOVÁ
Praha-Hrdlořezy

AQUAVIVA – JANKA SOPÓCIOVÁ

AQUAVIVA

Vo svojom
3. tohtoročnom čísle informoval týždenník Záhorák o zasadnutí krízového štábu civilnej ochrany
Malackého okresu, ktoré sa konalo začiatkom januára. Na otázku – kam sa
môžu občania v prípade núdze obrátiť? – odpovedal prednosta OÚ v Malackách Ing. Dušan Prokop. „V okrese
máme naplánovanú i zabezpečenú
ochranu všetkých detí školského a predškolského veku, je zabezpečená aj
ochrana dôchodcov. Ostatní občania
sú v rámci plánov zaradení na pracoviská, mestské alebo obecné úrady. Individuálne ochranné prostriedky im
v prípade potreby zabezpečí zamestnávateľ v spolupráci s armádou, CO
alebo ďalšími odbornými organizáciami.”
Záhorák na prelome mesiacov január a február priniesol aj rozsiahly seriál reportáží z prvej slovenskej cykloturistickej expedície Hodvábna cesta
2002, ktorej hlavným aktérom bol Malačan Peter Patsch.
Spoločnej expozícii na tohtoročnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour 2003 sme sa venovali aj na
stránkach Malackého hlasu – Záhorák
(3. 2.) priniesol informáciu, že výstavný stánok regiónu Záhorie získal od
organizátorov ocenenie za realizáciu
zaujímavej expozície.
Pod titulkom Hrdosť na svoju obec
je neznámym pojmom informoval
Záhorák (10. 2.) o projekte PR samosprávy dolného Záhoria, ktorý realizuje Mesto Malacky s podporou Nadácie
otvorenej spoločnosti.
Pre Nový čas bol 31. 1.
udalosťou dňa požiar na
Bernolákovej ul. v Malackách. K titulku Horel
žiarlivosťou – zapálil
byt a fotografiám pridalo toto médium
aj detailný popis nešťastia v našom
meste. „Šokujúce! Z nešťastnej lásky
zapálil byt. Prečítal si eroticky ladenú
esemesku v mobile svojej priateľky
a rozložil oheň. Sadol si pred dvere
a čakal. Vnútro bytu ľahlo popolom.”
Udeľovanie ocenenia
Pálfiho srdce zamestnalo redaktorov viacerých
slovenských tlačených
i elektronických médií.
Slovenská televízia odvysielala 10. februára v Regionálnom denníku reportáž
z udeľovania, rozhovory s ocenenými
i záznam z vystúpení hostí.
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okénko
jak biuo, jak je
a jak bude
alebo

PÍŠU O NÁS...

Vynikajúce zákusky a torty
na každú príležitosť

Milý Malacký hlas,
mnohokrát ďakujem za prekrásny
darček, ktorý som dostal v čase vianočných sviatkov v podobe Malackého
hlasu č. 12/2002. So stareckým dojatím
som si prečítal článok, ktorý bol napísaný o mne – rodákovi z Malaciek. Rád
by som pozdravil všetkých, ktorí sa na
mňa pamätajú.
JOZEF KOLÍSEK
Olomouc

MH 03/B1
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Hádzanári v prípravke

KTO JE NA FOTOGRAFII?

Milí čitatelia,

verte či nie, kučeravá hlávka na fotografii z minulého čísla patrila zástupcovi primátora mesta Malacky Ing. Jozefovi Bullovi. Spomedzi všetkých vás, ktorí ste tento rébus rozlúštili, odmeňujeme balíkom zákuskov Annu Chrupkovú z Ul. Ľ. Fullu
v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby sa prihlásila v redakcii.

Zimnú prípravu využili malackí hádzanári už tradične na zorganizovanie
veľmi kvalitných turnajov.
Prvým bol turnaj mužov s medzinárodným obsadením i za účasti hádzanárov
z družobného mesta Albertirsa v Maďarsku. Práve toto družstvo sa nakoniec stalo
víťazom turnaja.
Hráči z maďarského celku porazili domáci Strojár 17:16 a podľahli družstvu Tatranu Brno–Bohunice 15:19. Druhé miesto,
keď o víťazovi rozhodoval vzájomný zápas, patrilo domácim hráčom, ktorí porazili Brno 21:12 a Nové Veselí 24:9. Tretia
priečka patrila účastníkovi II. ligy
v Čechách Tatranu Brno–Bohunice, ktorý
remizoval s účastníkom III. českej ligy HK
Nové Veselí 13:13.
Najlepším strelcom turnaja sa stal hráč
víťazného celku Lászlo Meleg s 19 gólmi.
Za najlepšieho brankára bol vyhlásený
Dušan Roško z domáceho celku. Maďari
tak odplatili domácim ich dve turnajové

víťazstvá, ktoré získali na zájazde práve
v Maďarsku.
O pohár primátora
O týždeň privítala športová hala mladších a starších žiakov na 3. ročníku mládežníckeho turnaja v hádzanej O pohár
primátora mesta.
V kategórii mladších žiakov výborný výkon vo všetkých zápasoch predviedla
pražská Dukla, ktorá s plným bodovým
ziskom zvíťazila pred domácim Strojárom,
ktorý porazila vo vzájomnom stretnutí
17:7. Predtým porazila Brno 22:6, Piešťany
19:6, Matulji 13:12 a Cífer 15:7. Z tohto
celku cenu získal i najlepší strelec turnaja
Vojtech Bělohlav s 36 gólmi a najlepší
hráč turnaja Petr Hanzel. Druhé miesto
patrilo Strojáru Malacky, ktorý porazil Brno 19:4, Cífer 11:8, Piešťany 18:8 a chor-

Divadlo na hambálku žne slávu nielen na domácich doskách – osem veľmi úspešných a vypredaných vystúpení už aj za hranicami mesta je dôkazom, že do Malaciek sa ochotnícke divadlo vracia ozaj vo veľkom štýle. Mnohí z vás si určite spomenú na to, že divadlo sa už v našom meste hrávalo. Aj naša fotografia vám priblíži
skupinu divadelníkov – skúste napísať mená osôb, ktoré ste na obrázku spoznali. Budeme radi, ak sa nám ozvete aj vy, ktorí spoznáte na fotografii svoju tvár a napíšte
nám, ako si spomínate na divadelné vystúpenia.
Svoje tipy posielajte aleho hádžte do schránky s označením Malacký hlas na budove MsÚ do 7. marca. Na výhercu čaká sladká odmena z cukrárne Dobrotka.
Uhádnite, kto je na fotografii!
Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Žolík pre malých futbalistov

Futbalový turnaj prípraviek (rok narodenia 1994 a mladší) ŽOLÍK CUP 2002,
ktorý sa uskutočnil v závere minulého roku, bol skvelou príležitosťou pre malých malackých futbalistov.

Organizátorom sa podarilo prilákať
aj mužstvá s futbalovou tradíciou, kde sa
pracuje s mladými futbalistami už dlhé
roky na vysokej úrovni, napr. Slovan Bratislava, FC Nitra, Banská Bystrica, Senec,
Vráble a Malacky zastupoval novovzniknutý ŠK ŽOLÍK. Vďaka štedrej sponzorskej podpore boli pre mnohých chlapcov
vlaňajšie Vianoce ešte krajšie.
Turnaj sa hral systémom každý s každým a konečná tabuľka vyzerala nasledovne: 1. Slovan Bratislava, 2. FC Nitra,
3. Banská Bystrica, 4. ŠK ŽOLÍK Malac-

ky, FC Vráble, 6. MFK Senec. Za najlepšieho útočníka bol vyhlásený Erik Žáček
z ŠK ŽOLÍK.
V novovzniknutom ŠK ŽOLÍK Malacky
sú pod odborným vedením s prihliadnutím na vekové osobitosti, učia sa hravou formou, nezanedbávajúc ani regeneráciu formou plávania. Deti trénujú
permanentne celý rok. Ak vás zaujíma
rast novej futbalovej generácie v našom
meste, priebežne vás budeme informovať v nasledujúcich číslach Malackého
Mgr. FRANTIŠEK LÖRINCZI
hlasu.

vátsky Matulji 10:8. Mila Hollý z domáceho celku bol medzi mladšími najlepším
brankárom. Tretie miesto patrilo Chorvátovi z celku RK Matulji po víťazstvách nad
Brnom 16:8, Piešťanmi 11:10 a Cíferom
15:12. Štvrté miesto ostalo ZHZ Cífer, piate Tatranu Brno–Bohunice a šieste MHK
Piešťany.
Medzi staršími žiakmi bojovali štyri
družstvá systémom každý s každým dvakrát. Turnaj mal dobrú úroveň a bol pomerne vyrovnaný. O víťazovi sa rozhodovalo v každom stretnutí. Nakoniec si pohár určený pre víťaza tejto kategórie odnášali hráči Strojáru Malacky, ktorý získal
i Putovný pohár primátora pre rok 2003.
Starší žiaci získali celkovo 9 bodov. Podľahli raz družstvu Brna 11:12 a remizovali
s Piešťanmi 17:17. Druhé miesto patrilo Brnu, ktoré podľahlo Malackám 10:15 a Cíferu 11:15. Tretie miesto obsadilo družstvo ZHZ Cífer a štvrté patrilo MHK
Piešťany. Najlepším strelcom medzi staršími žiakmi bol hráč ZHZ Cífer Milan Elexa, ktorý zaťažil kontá brankárov súperov
39 gólmi. Za najlepšieho hráča turnaja
určili tréneri domáceho Michala Kurku.
No a najlepším brankárom podľa ich hodnotenia bol Michal Krist z Tatranu Brno–Bohunice.
Zástupcovia jednotlivých družstiev si
pri hodnotení turnaja prevzali diplomy,
poháre a hodnotné ceny z rúk primátora
mesta RNDr. Jozefa Ondrejku, riaditeľa
pre VaT Pozagas Malacky Ing. Jána Kovára a predsedu TJ Strojár Malacky Františka
Čurku.
O dobrý priebeh turnaja sa postarali
i rozhodcovia Sivák, Pašteka, Juhás a Hasoň.
Ku kvalite podujatia prispeli i sponzori
podujatia a organizátori na čele s neúnavným Ľudovítom Oslejom.
Oba turnaje vhodne zapadli do prípravy hádzanárskych družstiev na jarnú časť
majstrovských súťaží. A tak verme, že hádzanári nesklamú a športoví priaznivci sa
budú mať na čo pozerať.
–ap–
foto: archív

Naši hádzanári majú dôvod na úsmev i víťazné gestá.

Malackí hádzanári úspešní aj za hranicami
V dňoch 24.–26. januára sa mužstvo
hádzanárskeho oddielu TJ Strojár
Malacky zúčastnilo dvoch turnajov
s medzinárodnou účasťou.
Konali sa v maďarských mestách Dabaš a Lájosmisze. Hádzanári zo Záhoria
na nich účinkovali na pozvanie zástupcov
svojho partnerského mesta Albertirša. Po
výsledkoch Malacky–Albertirša 34:22,
Malacky–Dabaš 22:20 (turnaj v Dabaši)
a Lájosmisze–Malacky 18:24, Malacky–Albertirša 26:17 (turnaj v Lájosmisze)
Malačania oba turnaje vyhrali. Vedúcim
výpravy bol Ing. Jozef Bulla, zástupca primátora mesta Malacky, tlmočníkom Juraj
Korbeľ. Malacky za hranicami reprezentovali: brankári – Dušan Roško, René
Ofčarovič, Peter Kováč a hráči – Tomáš
Stachovič, Tomáš Vinický, Peter Puškáč,
Ján Marek, Pavol Halász, Emil Ščepka, Róbert Spuchlák, Peter Pavlík, Viliam Konček, Michal Havlík, Dušan Frýbert. Realizačný tím: Dušan Šuster, Vladislav Zelenský, Rastislav Tesár.
–ipo–, foto: archív

Účasť na turnaji v Maďarsku priniesla malackým hádzanárom ďalšiu skúsenosť a predovšetkým cenné víťazstvo.

KRÍŽOVKA
Sviatok sv. Valentína máme za sebou.
Ľudia, ktorí sa majú radi, si rôznym spôsobom vyjadrili svoju náklonnosť. Blíži sa
však deň, kedy si zvykneme uctievať
všetky ženy, pretože si to jednoducho
zaslúžia. Medzinárodný deň žien, ktorý
si pripomenieme 8. marca, je dňom, kedy by mala každá žena dostať kvet od
svojho životného partnera, priateľa, kolegu alebo zamestnávateľa. Nezabudnite
na to!
Mnoho žien sníva o „ideálnom manželovi”. Ja im chcem však k ich sviatku
venovať túto krížovku a ak sa im ju podarí vylúštiť, dozvedia sa, prečo vlastne
existuje pojem „ideálny manžel”. Odpoveď je veľmi jednoduchá: „IDEÁLNI
MANŽELIA SÚ IDEÁLNI, ...” dokončenie v tajničke.
VODOROVNE – A zimný dopravný
prostriedok; obec pri Topoľčanoch; starý
otec B egyptský boh Slnka; žiara; uctievaná modla; pracujúci s pluhom; symet-
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rála C rímskych 500; osobné zámeno;
deformácia na ľudskom tele; obidve;
rímskych 56; slonie zuby; Tibor D tajnička E Európan; poľovnícky pohon; umenie po latinsky; neroztápaj rudu – obrátene; skratka pre doktora F duševný otras;
automobily kórejskej výroby; tečie smerom dolu; čínske ženské meno; samo-

hlásky slova „cibuľa” G značka maliarskej náterovej hmoty; moriaky po česky;
hluk – huriavk.
ZVISLE – 1 hnev; používa písacie potreby 2 ad acta; kypri pôdu pluhom; vlhči
3 dusík; patrí k zime; kilometer 4 prvá
žena; koryto rieky; spojka 5 jestvuj; na-

háňal 6 začiatok abecedy; finančný príjem za predaj; draslík 7 tlč; domácke meno Beáty; Slovenská republika 8 zmyslový orgán; Severoatlantický vojenský pakt
9 pokrývka podlahy 10 druhá časť slova
„starne”; značka bicyklov 11 samohlásky
slova „neha”; rímskych 65; Ábel – Norbert 12 Kamila; ofúkol; rímska jedna 13
Ak nám do 7. marca pošlete správne
vylúštenie tajničky
krížovky spolu s nalepeným kupónom,
zaradíme vás do
žrebovania o cenu
voľný nákup v OD
Jednota.

syr s odhryznutým začiatkom; zaisťoval
14 praobyvateľ Rumunska; ukazovacie
zámeno; kyslík 15 MPZ Španielska; čln
po česky; ich osobám 16 predložka s 2.
pádom; stred slova „myje”; umelecká
dvojica 17 východ po nemecky; poškodenie zdravia pri práci.
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky krížovky –
„...aby nebol horší, ako ten minulý,”
sme vyžrebovali Jána Čierneho z Pribinovej ul. v Malackách, ktorý získava cenu od spoločnosti Hílek a spol.,
a. s. – tričko a pero. Prosíme výhercu,
aby sa prihlásil v redakcii.

MALACKÝ
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Radostné basketbalové chvíle
Už 49. ročník tradičného basketbalového plesu sa uskutočnil 25. januára na Kamennom mlyne. Zúčastnilo sa ho 165 hostí, ktorí mali možnosť prečítať si špeciálne vydanie
basketbalových novín.

A čo sa v nich dočítali?
Orientácia na mládež
Pre oddiel sa stala prioritou práca
s mládežou, na ktorú sa teraz orientujeme. Snaží sa získať nových mladých trénerov. V súčasnosti trénuje v basketbalovom oddieli TJ Strojár Malacky vyše 70
mladých adeptov a adeptiek basketbalu.
„Od februára začala trénovať nová prípravka chlapcov 2. a 3. ročníka, ktorí ešte nebudú účinkovať v súťaži, ale budú sa

na ňu zodpovedne pripravovať. Snažíme
sa deťom poskytnúť účasť na rôznych turnajoch, festivaloch a campoch nielen
u nás, aj v blízkom zahraničí,“ hovorí Mgr.
Bratislav Orth. „Získali sme vynikajúce
kontakty v Taliansku, Maďarsku, Čechách
a Chorvátsku, odkiaľ sme dostali zaujímavé ponuky na festivaly detí a mládeže,
ktoré nie sú orientované len na športovú
stránku, ale i kultúrno-vzdelávaciu. V najbližšom čase sa budeme snažiť vytvoriť
podmienky na školskej úrovni. Chceme,
aby naši hráči a hráčky navštevovali spoločnú triedu alebo boli sústredení v školskom športovom stredisku a náš záujem
je, aby dosahovali okrem športových aj
vynikajúce študijné výsledky. ”

Turnaj v talianskom Terste priniesol basketbalovým nádejám prvý medzinárodný úspech.

Čo čaká
basketbalistov
v tomto roku?
• Veľkonočný turnaj Praha – mini 5,
mini 6, juniori 19.–23. apríl
• Veľkonočný turnaj Bratislava – mini
5, apríl
• Medzinárodný turnaj Budapešť – máj
• XII.Medzinárodný festival detí a mládeže Žilina – mini 5, mini 6, žiaci 9 –
máj, jún
• II. Medzinárodný festival minižiakov
Malacky (10 družstiev), 15.–16. jún
• 5. Streetballový turnaj – 8 kategórii,
96 družstiev – 22. jún
• Ukončenie sezóny 2002–2003 – Včelnica – 29. jún
• Medzinárodný festival Brno – mini 5,
mini 6, august
• Memoriál PhMr. Karola Oreského –
muži, september
• II. Medzinárodný festival juniorov
a kadetov – Malacky ŠH Malina (8
družstiev), september
• Turnaj juniorov Kroměříž alebo Ždár
nad Sázavou – september
• Medzinárodný festival Malacky 2003
– minižiačky 4 – september
• Vianočný turnaj mužov – záverečný
klubový turnaj – december
• Vianočný turnaj minikategórií – december, ukončenie roka 2003
• II. Medzinárodný festival UNICEF
San Vito – Taliansko Terst

Úspech minibasketbalistov
Najmladší malackí baskebalisti (ročník
1993) sa zúčastnili na veľkom medzinárodnom turnaji v talianskom Terste. Turnaj sa uskutočnil tesne pred Vianocami
a zúčastnilo sa na ňom 8 družstiev zo
šiestich krajín Európy – Taliansko, Slovinsko, Juhoslávia, Chorvátsko, Maďarsko
a Slovensko. Turnaj organizoval miestny
oddiel San Vito v spolupráci s UNICEF.
Cieľom organizátorov bolo poskytnúť
mladým hráčom nielen športový zážitok,
ale aj kultúrno-vzdelávací a spoločenský
program. Basketbalové nádeje zo Záhoria zanechali veľmi dobrý dojem, keď
v silnej konkurencii obsadili výborné
druhé miesto a vyslúžili si pozvánku aj na
budúci ročník a pozvánky na turnaje do
Maďarska a do Chorvátska.
Mesto a oddiel reprezentovali: T. Uher
56 b. , M. Uher 18, B. Bojanovský 51, A.
Hoci je kôš vysoko, malackým minibasketbalistom sa body utešene sypú.

Basketbalový oddiel TJ Strojár
Malacky hľadá chlapcov ročník
1993 na doplnenie mini žiakov
a žiakov ročník 1992–1991.
Prihlásiť sa môžu každú stredu
v čase 15.30–17.00 h v telocvični
Gymnázia na Ul. 1. mája.

Kvalita v hale
Samozrejme, netreba zabudnúť i na
sponzorov, ktorí sa postarali nielen o pekné ceny pre všetky družstvá, ale i občerstvenie pre všetkých účastníkov turnaja.
O dobrý priebeh turnaja sa pričinili svojím výkonom i rozhodovaním Marián Klí-

ma, Peter Herczeg a Dušan Dávid. Štyri
družstvá sa stretli systémom každý s každým. Najskôr FC Nitra podľahla ZŤS Dubnica nad Váhom 2:6, po polčase 1:1. Domáci si vo svojom prvom stretnutí pomerne ľahko poradili s družstvom DAC
1904 Dunajská Streda a zvíťazili 5:2 (3:0).
Góly Malačanov dali Lacko 2 a po jednom Košický, Michalovič a Kožuch. V treťom stretnutí sa Dubnica trápila s Dunajskou Stredou a horko-ťažko zvíťazila 2:1
(0:1). Nasledoval výborný výkon Malačanov a víťazstvo nad Nitrou 4:1, po polčase 3:0. Ako strelec sa blysol Košický, ktorý dal dva góly a po jednom dali Lacko
a Višváder. Po týchto výsledkoch už bolo

lacky – San Vito (Tal. ) 79:21, Malacky –
Selana Basket (Slovinsko) 81:4, Malacky –
Azzura Eventj (Tal. ) 63:13. Finále: Vucici
Basket Zagreb – Malacky 66:38
Výročná schôdza
Basketbalový oddiel TJ Strojár usporiadal 27. januára výročnú členskú schôdzu.
V súčasnosti má oddiel 117 členov, ktorí
trénujú v 8 družstvách, z toho je 6 mládežníckych. Vlani oddiel pripravil už 4. ročník PKB Streetballu a na 22. jún tohto roka chystá jubilejný 5. ročník, na ktorom
bude množstvo prekvapení. V meste basketbalisti zorganizovali 5 turnajov, prevažne mládežníckych. Družstvo mužov
účinkuje v druhej najvyššej celoštátnej slovenskej lige. K najväčším sponzorom oddielu patria: PKB, a. s. , Fly, s. r. o. , SKLORAMO, Stomfa, páni Bujnovský a Pöštényi, Mesto Malacky a Pozagas, a. s.
–ipo–, foto: archív

Okresné finále v stolnom tenise
Okresné finále v stolnom tenise, ktoré sa konalo v januári v ŠH Malina,
pripravilo CVČ Malacky a potvrdilo,
že najviac talentov v okrese žije
v okresnom meste.

Šanca pre talenty

Výborná športová úroveň charkterizovala mládežnícky futbalový turnaj v Malackách. Hádam malackému futbalu svitne na lepšie časy...

V poslednú januárovú sobotu mali
priaznivci futbalu možnosť vidieť
v malackej športovej hale veľmi kvalitný mládežnícky turnaj. ŠK Malacky
sa podarilo hlavne vďaka pánom Vanišovi a Nemčovičovi usporiadať turnaj vo vekovej kategórii U–15, ktorý
zniesol tie najprísnejšie športové
i spoločenské kritériá.

Kurák 24, A. Chlpek 7, H. Klčo 7, R. Zetocha 12, P. Šebesta 2, J. Čomaj 43, D.
Pištelák 10, M. Mráz 29. Výsledky: Ma-

Väčšina z nich trénuje v MSK Mareka
Malacky. Záujem o stolný tenis je aj na
vidieku. Najmä v Sološnici a v poslednom
čase aj v Lozorne, kde je stolnotenisová
telocvičňa a v týchto dňoch sa buduje
stolnotenisové družstvo v ZŠ Lozorno.
jasné, že o poradí v turnaji budú rozhodovať posledné dva zápasy. Najskôr
o svojom treťom mieste rozhodla Nitra,
ktorá rozdrvila Dunajskú Stredu 9:0 (4:0).
A organizátori, akoby to cítili, keď ako poslední naplánovali duel medzi Malackami a prvoligovou Dubnicou. Zápas mal
podľa odborníkov i fanúšikov výbornú
športovú úroveň. Za predvedený výkon
by sa v mnohých prípadoch nemuseli
hanbiť ani dospelí futbalisti. Po dráme,
keď domácim stačila remíza na prvenstvo, sa nakoniec Malačania tešili z víťazstva 4:2 (2:1). Góly domácich v poslednom stretnutí dali Michalovič 2, Lacko 1
a Košický 1. A tak konečné poradie v turnaji bolo nasledovné:
1. ŠK Malacky
3 300 13:5 9 b
2. ZŤS Dubnica n/V 3 201 10:6 6 b
3. FC Nitra
3 102 10:12 3 b
4. DAC Dun. Streda 3 003 3:16 0 b
Ceny pre všetky družstvá odovzdal jeden zo zástupcov sponzorov podujatia
Mgr. B. Vosátko z PKB.
Organizátori odmenili i najlepších jednotlivcov. Tréneri jednotlivých družstiev
ohodnotili ako svojich najlepších hráčov
týchto mladých futbalistov: FC Nitra –
Marek Krbúšik, DAC Dunajská Streda –
Kristián Bazsó, ZŤS Dubnica – Marián
Bernád. Najlepším brankárom sa stal domáci Andrej Farkaš. Najvyšší počet gólov
strelili dvaja strelci. Boli to opäť domáci
Marián Košický a Matúš Lacko, ktorí do
siete súperov dali po 4 góly. Cenu pre
najlepšieho prenechal minuloročný najlepší strelec Matúš Lacko svojmu oddielovému spoluhráčovi.
Program podujatia spestrili i dve vsunuté priateľské stretnutia vo futbale mladších žiakov. Stretli sa v nich domáci hráči

Poradie v okresnom finále
v stolnom tenise:

1. ZŠ Olšovského, 2. ZŠ Záhorácka,
3. ZŠ Sološnica, 4. ZŠ Lozorno, 5. ZŠ Láb.
Družstvá zo Studienky a Gajár sa ospravedlnili.
Na turnaji vznikla myšlienka založiť
školskú ligu v stolnom tenise, do ktorej sa
prihlásili tri školy ZŠ Záhorácka, ZŠ Sološnica a ZŠ Lozorno.
LEO LINEK

s TJ Baník Brodské. V prvom stretnutí pomerne ľahko zvíťazili domáci 4:1, no v odvete sa tešili malí futbalisti z Brodského
po víťazstve 2:1. V oboch zápasoch sa
darilo domácemu Vanišovi, ktorý dal za
Malacky 3 góly, po jednom pridali Čermák a Havlík.
V sobotňajšie poobedie odchádzali
domov spokojní všetci mimomalackí
účastníci. O tom, že to bolo vydarené
podujatie, ktorých pre mladých futbalistov treba čo najviac, sa zmienili všetci
funkcionári zúčastnených družstiev, a tak
možno o rok sa chlapci opäť v športovej
hale Malina stretnú, samozrejme, starší
a futbalovo vyspelejší.
ANTON PAŠTEKA, foto: archív

POZVÁNKA

pre všetkých záujemcov o box:

pozývame vás
na tréningy,
ktoré sa konajú 3-krát do týždňa vždy
o 17.00 h v budove BC RTJ na Ul.
1. mája 108 v Malackách.
Tréningov sa môžu zúčastniť všetky
vekové kategórie chlapcov a dievčat
a aj muži vo veku nad 30 rokov, ktorí
majú záujem ešte so svojím telom
niečo robiť a chcú si zvýšiť svoju silu
a kondíciu.
Prihlásiť sa môžete priamo v budove
BC RTJ u trénera Aliho Reisenauera ml.
Podmienky: vek od 10 rokov, duševná
spôsobilosť, dobrý zdravotný stav, fyzická zdatnosť, nebojácnosť.

Lepšie časy
malackého
volejbalu

Volejbal má v našom meste v ostatnom čase silu rozmáhajúceho sa
športu. Malackí volejbalisti sú pravidelnými účastníkmi popredných slovenských súťaží. V meste existujú
dva volejbalové oddiely: TJ Strojár
Malacky a Školský volejbalový klub
pôsobiaci pri ZŠ na Záhoráckej ulici,
kde sú práve triedy so športovým zameraním na volejbal.
O slovo sme požiadali predsedu volejbalového oddielu TJ Strojár Ing.
Dušana Rusňáka.

Ako sa darí volejbalistom Strojára?
Myslím si, že sú úspešní. Oddiel má 63
členov v mužskej i ženskej zložke. Mužskú
zložku reprezentujú dve družstvá. A družstvo je účastníkom I. ligy, skupina západ,
čo je druhá najvyššia súťaž volejbalistov
na Slovensku. Momentálne je na 4. mieste
z 10 účastníkov. B družstvo hrá bratislavskú
skupinu III. ligy. Tvoria ju juniori, ktorí obsadili v minulej sezóne 4. miesto na majstrovstvách Slovenska, doplnení o skúsených starších hráčov. A družstvo hrá svoje
zápasy v športovej hale MALINA a B družstvo v telocvični ZŠ na Záhoráckej ulici.
Kto tvorí káder týchto dvoch družstiev?
Sú to skúsení hráči v najlepších rokoch,
juniori i starší hráči. Menovite spoločný káder tvoria: Jakub Osuský, Tomáš Šamulka,
Vladimír Kuračka, Ľubomír Kuračka, Igor
Matúšek, Dalibor Baran, Jaroslav Bičan,
Dušan Hajdúch, Daniel Janeček, Peter Petrovič, Pavol Petrovič, Rastislav Sirotský, Ľuboš Sloboda, Ondrej Tesarovič, Milan Haba, Pavel Novota, ktorý je i asistentom trénera, Zdenek Rehák, ktorý je i „šéfom”
B družstva, tréner Jaroslav Krejčír a ja.
Ženský volejbal, hlavne mládežnícky
bol v minulosti pojmom...
I teraz nám dievčatá určite nerobia hanbu. Juniorky hrajú v prvej lige, čo je najvyššia slovenská súťaž – v skupine západ,
a majú šancu postúpiť do celoslovenskej
nadstavbovej súťaže. Súčasný káder tvoria Michala Blažeková, Veronika Tarabová,
Lucia Michalovičová, Zuzana Bátoryová,
Ľubica Vinceová, Dana Komorníková, Zlatica Tomkuliaková, Lucia Bolfová, Zuzana
Pfundtnerová, Janka Petrakovičová a Janka
Lišková. Družstvo žiačok bojuje o popredné miesta v majstrovstvách Bratislavského
kraja. V oddieli rezonuje i myšlienka o vzniku družstva žien.
Nechýba v mužskej zložke mládež?
Mám na mysli žiakov.
Mládež u nás predstavuje vlastne B družstvo mužov. Juniori by mohli hrať ešte najvyššie slovenské súťaže, majú na to, veď
béčko je na 1. mieste vo svojej súťaži so
stratou 2 bodov. Nedostatok financií nám
však nedovolil ich účasť v mládežníckych
súťažiach. Žiacky káder nemáme, no chceme mať čo najužšiu spoluprácu so ŠVK,
kde sa práve venujú chlapcom, ktorí by na
základe zatiaľ len ústnej dohody našli svoju volejbalovú budúcnosť práve u nás.
Aké sú ďalšie aktivity oddielu?
Podarilo zorganizovať už 43. ročník tradičného turnaja SNP v Zámockom parku,
tentoraz s medzinárodnou účasťou. Boli tu
i prvoligoví Rakúšania a víťazstvo putovalo do Nitry. Na kúpalisku sa nám podarilo
zorganizovať už piaty ročník plážového volejbalu. Robíme niečo i pre amatérov, tí
majú možnosť hrať na turnaji zmiešaných
družstiev (v júni bol už 6. ročník) alebo na
veľkonočnom, či silvestrovskom turnaji trojíc v ZŠ Záhorácka ul.
Čo môžete povedať o plánoch do budúcnosti?
Uskutočňujú sa rokovania, ako do malackej haly dostať extraligový mužský volejbal z VŠC STU Bratislava. Očakávame naďalej dobré výsledky v súťažiach, dobrú
spoluprácu so ŠVK i volejbalovými amatérmi. Plné hľadisko fanúšikov, veľa mladých
volejbalistov, ale i dobrých sponzorov, bez
ktorých to v športe nejde.
ANTON PAŠTEKA
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