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Panis angelicus – Chlieb
anjelov pre Malačanov

ÚVODNÍK

Polnočné
slnko

Nekompromisná ideológia predchádzajúcich štyridsiatich rokov urobila
z Vianoc sviatky pokoja a mieru. Netrúfla si zrušiť ich úplne, avšak vzala im
všetko, čo sa len dalo vziať. Zrušila koledy, Štedrý deň premenila na všedný
pracovný, Ježiška nahradila Dedom Mrázom. Aj ukážky z televízneho archívu
verejnoprávnej STV, ktorá stále pracuje
v krízovom režime vďačne čerpajúc z archívu pochádzajúceho zo sedemdesiatych rokov, prezrádzajú povinné oklieštenie televíznej tvorby ideologickým mečom. A možno aj Marcela Laiferová,
ktorá v tretiu adventnú nedeľu na Malom námestí spievala koledy, by najradšej zabudla na to, že ako mladé žieňa
spievala o Tichej noci, bielej noci. Spojenie svätá noc bolo vyčiarknuté zo všetkých slovníkov.
Napriek všetkým priekom Vianoce
odolali. Dnes ich prežívame podľa vlastnej voľby. Komu vyhovuje pokojne bez
pompy a pokory osláviť zimný slnovrat
– urobí to. Koho pevná viera vedie na
polnočnú pokloniť sa príchodu Spasiteľa, vezme teplý šál, čapicu a modlitebnú
knižku. Bez rozdielu svetonázoru však
všetci podvedome cítime, že na Vianoce
sa deje čosi výnimočné. Do tmy prichádza svetlo, decembrový chlad roztápa
teplo, zlobu roztavuje láska. Vianoce sú
akoby slnkom, ktoré vychádza o polnoci. Vďaka za tie lúče.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ

„Láska prišla na tento svet, prišla skromne, v tichu a šere, aby rozžiarila všetko,
čo bolo zahalené v temnote.” Dôstojný
pán dekan Michal Pokopec zapaľuje
sviecu a podáva ju primátorovi mesta
Malacky Jozefovi Ondrejkovi. O malú
chvíľu už aj mestský adventný veniec žije prvým zo štyroch plameňov večnosti.
Je nedeľa 30. novembra a začínajú sa
Adventné Malacky 2003.
A začiatok adventnej série podujatí sa
Mestu Malacky a Záhorskému centru kultúry v tomto roku skutočne vydaril. Františkánsky chrám je na prasknutie, povestný barytón a šarm operného speváka Martina Babjaka vytiahli do chladného podvečera celé

Študenti dvoch vekových kategórií odovzdali v júni ukážky svojej tvorby vypracované na základe vyhlásených tém: Legendy sa počúvajú, rozprávajú a niekedy aj
vymýšľajú – príbehy z prostredia, v ktorom
žijeme (próza) a Láska vo všetkých jej
podobách (poézia). Práce posudzovala odborná porota v zložení: Ivan Lehotský (pôsobil 31 rokov ako stredoškolský profesor
na gymnáziu v Zürichu, v súčasnosti žije
a tvorí v Plaveckom Štvrtku) – predseda
poroty, Mária Bátorová (prozaička a literárna vedkyňa, pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave svetovej literatúry SAV)

rodiny obyvateľov mesta. „Keby sme Ťa urazili pýchou, nebi nás bičom, Otče náš,” spieva M. Babjak skladbu M. Schneidera-Trnavského. Pokračuje Ave Mariou od Ch. Gounoda, skladbou Agnus Dei od G. Bizeta a Ave
Maria od L. Luzziho. Bravúrny výkon Kaetany Pulišovej za organom dáva ešte viac vyniknúť profesionálnemu výkonu. Skandovaný potlesk na záver a Martin Babjak s úsmevom na tvári oznamuje: „S úspechom sme
počítali. Pridávame preto ešte pieseň, ktorú
sme hrali Svätému otcovi počas jeho septembrovej návštevy Slovenska.” A chrámom
sa ozýva Panis angelicus – Chlieb anjelov,
tentoraz len pre Malačanov...
IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: –oTaNo–

V slovenských chotároch ešte nebolo ani chýru po snehovej nádielke, keď sa na malacké
Malé námestie sypali drobné vločky. A že neboli zo snehu a neroztápali sa na dlaniach nikomu neprekážalo. Druhá adventná nedeľa patrila Mikulášovi a anjelom, ktorí do tmy zleteli
z nebies, aby v tónoch vianočných melódií plným priehrštím rozdávali sviatočnú náladu.
Oči stoviek ľudí smerovali k mrazivej oblohe a pery ticho šepkali: „To je krása...”
–ipo–, foto: OTTO KLÍMA

Klasika Michala Jánoša
oslovila porotu
V apríli tohto roku vyhlásil primátor
mesta Malacky Jozef Ondrejka literárnu súťaž pre študentov malackých
gymnázií s názvom Malacké brko
2003. Ide o druhý ročník súťaže, cieľom ktorej je podnietiť mladých ľudí
ku kreativite v oblasti pôvodnej tvorby.
Vyhodnotenie súťaže, spojené s hudobným koncertom žiakov Základnej
umeleckej školy v Malackách, sa uskutočnilo v sobotu 29. novembra v malackej synagóge.
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a Anton Hykisch (prozaik, dramatik a publicista, ktorého romány, novely a poviedky
vyšli v mnohých svetových jazykoch).
Primátor mesta J. Ondrejka odovzdal
ocenenia mladým literárnym talentom: poéPokračovanie na 3. strane

Príjemné prežitie
vianočných sviatkov,
veľa šťastia
a pevné zdravie
v novom roku
všetkým Malačanom
želá
JOZEF ONDREJKA, primátor mesta

„Vážim si, že pán primátor dodržal slovo
a vyhlásil aj ďalší ročník súťaže,” povedal
Michal Jánoš, študent Gymnázia sv. Františka Assiského, držiteľ Malackého brka.

ZOZO zasadalo v Malackách

V piatok 5. decembra sa na MsÚ Malacky uskutočnilo pracovné stretnutie členov
Združenia miest a obcí záhorskej oblasti. Zúčastnili sa ho aj členovia ďalšej stavovskej
organizácie – Klubu starostov a primátorov okresu Myjava. Na programe rokovania bol
Jednotný programový dokument NUTS II, balík sociálnych zákonov a aktuálne informácie o zámeroch Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Informácie zo zasadania
Rady Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 19.–20. 11. v Banskej Bystrici, sprostredkovali primátor mesta Senica RNDr. Ľ. Parízek, predseda ZOZO,
a primátor mesta Malacky RNDr. J. Ondrejka, podpredseda ZOZO.
–ipo–

Nech čarovný čas
trblietavých Vianoc
prinesie Vám a Vašim
blízkym radosť, pohodu
a pokoj v srdciach.
V novom roku 2004 nech
Vás každý deň šťastie
a zdravie sprevádza.
Redakcia Malacký hlas

ČÍTAJTE V BUDÚCOM ČÍSLE

Ako sa zmenili
Malacky
v roku 2003?
Čo čítajú
Malačania

1600 hodín nad loďou
Ľudovíta XIV.
Pán Modelár. Tak možno nazvať jedného z modelárov – Malačana Pavla Čanigu,
ktorý plastikovému modelárstvu zostal verný i vo svojej päťdesiatke. V tejto
záujmovej oblasti je dokonca už i rozhodcom.
Vzťah k modelárstvu v istom veku zažije každý chlapec – lietadlá, lodičky, autá
pracne lepí zo stavebnice. Ozajstné modelárstvo však znamená hodiny práce, dostatok chuti i financií a predpoklad – mať malú dielničku. Nič z toho nechýba práve P.
Čanigovi, ktorý tomuto koníčku doslova
prepadol. So svojou zbierkou sa dostal až
za more a tak sme ho požiadali o rozhovor
pre Malacký hlas..
Ako si spomínate na vaše modelárske
začiatky?
Asi v 15 rokoch som sa dostal k papierovým modelom, vetroňom, potom som prešiel na plastikárčinu. Boli to domáce i vý-

chodonemecké modely, neskôr tuzexové.
Stal som sa členom Zväzarmu, organizácie,
ktorá vtedy modelárov zastrešovala, a rokmi som na sebe pracoval až do dneška.
Ktoré modelárske úspechy si najviac
ceníte?
Začnem piatimi titulmi majstra Slovenska, ďalej druhým miestom v rámci bývalého Československa, dvojnásobným vyhlásením za najlepšieho športovca Zväzarmu v Československu. Veľmi si cením
umiestnenia v medzinárodnej súťaži International Plastic Modellers Society v USA,
kde som skončil najlepšie na štvrtom miesPokračovanie na 3. strane

Jasle zostávajú zachované,
poplatok za dieťa sa zvyšuje
Najzaujímavejším bodom rokovania
novembrového zasadnutia mestského
zastupiteľstva bol bod týkajúci sa prevádzky detských jaslí v našom meste.
Malacky patria medzi tie mestá, kde
sa detské jasle zachovali, no a vzhľadom
na stále rastúce náklady na ich prevádzku
pribudlo veľa názorov na ich zrušenie či
pretransformovanie na jednu z tried MŠ
pre menšie deti. Pri tejto transformácii by
však deti do 2 rokov nebolo kde umiest-

niť. Riešenie tohto problému prilákalo na
zasadnutie i viacerých rodičov, ktorých
deti sú umiestnené v detských jasliach.
V správe o činnosti jaslí za rok 2003 boli
navrhnuté tri riešenia a poslanci rozhodli
13 hlasmi o ich zachovaní v budúcom roku
s tým, že od 1. januára sa zvyšuje mesačný
poplatok od rodičov za dieťa na 150 Sk
denne bez ohľadu na prítomnosť dieťaťa
v zariadení.
Po obligátnej kontrole plnenia uznesení
Pokračovanie na 2. strane

AKTUALITY
JEDNOU VETOU
• Hosťom Babičkinej čajovne, ktorú na
24. november pripravila MsO Jednoty
dôchodcov na Slovensku, bol primátor
mesta Jozef Ondrejka. Seniori stretnutie
pripravili formou tlačovej konferencie,
v rámci ktorej primátor odpovedal na
otázky týkajúce sa problémov mesta.
• Na stretnutí s A. Ďurkovským, primátorom mesta Bratislava, hovorili 25. novembra primátori okresných miest Bratislavského kraja o investičnej politike
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.
• Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Progres Malacky, s. r. o.,
27. 11. boli odsúhlasené nové ceny za
užívanie televíznych káblových rozvodov: 98 Sk/mesiac pre samostatne žijúcich dôchodcov a 129 Sk/mesiac pre
ostatné domácnosti.
• Na MsÚ sa 27. 11. konala porada vedúcich príspevkových a rozpočtových
organizácií mesta k formulovaniu stratégie mesta v oblasti čerpania štrukturálnych fondov.
• Projekt rozšírenia výroby a kapacít
oboch závodov spoločnosti Swedwood
prezentovali riaditelia závodov na stretnutí 28. novembra.
• 28. novembra bol v Bratislave podpísaný kontrakt medzi Mestom Malacky,
Európskou komisiou a dodávateľom –
spoločnosťou Skanska CZ, predmetom
ktorého je výstavba Inkubátora pre malé
a stredné podnikanie v Malackách.
• Na MsÚ v Malackách sa 1. decembra
konala ekonomická porada k rozpočtu
mesta na rok 2004, ktorý bude súčasťou
rokovania MsZ 18. 12.
• Spoločnosť Nemocničná, a. s., predstavila svoj zámer prevádzkovania NsP
v Malackách. Zámer bude predložený
aj na rokovanie MsZ 18. 12.
• Primátori a starostovia záhorských
miest a obcí sa zúčastnili poslednej rozlúčky so zosnulým starostom obce Jablonové Ľudovítom Brichtom (vo veku 56
rokov navždy odišiel 30. novembra).
• Jozef Ondrejka rokoval s vedením
spoločnosti Eurovalley, a. s., o možnostiach získania finančných prostriedkov
na budovanie infraštruktúry v Priemyselno-technologickom parku Záhorie.
• 8. decembra sa v hoteli Atrium v Malackách uskutočnil seminár s názvom
S vami a pre vás, ktorý je súčasťou projektu Budovanie pevného partnerstva a
posilnenie úlohy slovenských podnikateľov v rozšírenej Európskej únii. Organizátorom seminára bola Regionálna
rozvojová agentúra Senec–Pezinok.
• Primátor mesta J. Ondrejka s vedúcou
oddelenia evidencie a sociálnych vecí
MsÚ A. Kmecovou navštívil obyvateľov
Zariadení opatrovateľskej služby s malými darčekmi a želaním príjemných
sviatkov.

Štyria kapitáni
jednej lode (stojaci zľava):
Vilém Reichsfeld,
zástupca starostu
Veselí nad Moravou,
Jozef Ondrejka,
primátor Malaciek,
(v pokľaku zľava):
Gyalog Sándor,
viceprimátor Sarvaša,
Fazekas Lászlo,
primátor Albertirše.

More vody a „more” nápadov
Zmes slovenčiny, záhoráčtiny, maďarčiny a češtiny bolo počuť 29. novembra na
lodi Morava, ktorá takmer na pravé poludnie vplávala do plavebnej komory VD Gabčíkovo. O jazykovej bariére však nemohlo
byť ani reči. Okrem slov sa posádka zložená z členov MsZ v Malackách a delegácií
partnerských miest Sarvaš, Albertirša (Maďarsko) a Veselí nad Moravou (Česká republika) dorozumievala prostredníctvom
gitary a dobrej nálady.
Dunaj, druhá najväčšia rieka Európy, sa
v dĺžke 150 km dotýka Slovenska ako hraničná rieka. Občas spôsobí starosti súvisiace s výškou hladiny, no po väčšinu času
plynúceho ako voda v ňom je symbolom
spojenia a spolupráce národov žijúcich na
jeho brehu. Práve toto poslanie rieky bolo

getický potenciál Dunaja na výrobu elektrickej energie sa účastníci výpravy dozvedeli počas prehliadky turbín elektrárne. Pri
pohľade na nekonečnú vodnú hladinu poslanec J. Mračna poznamenal: „Slovensko
nemá more. Tak sme si ho urobili...”
Popri obdivovaní krás podunajskej prírody a stavbárskeho umenia Slovákov sa našiel čas aj na plánovanie ďalších spoločných cezhraničných projektov. A tých je
doslova more – Slováci z maďarského Sarvaša prídu na Prvomájové Malacky 2004
do Zámockého parku variť a návštevníkom
ponúkať slovenské jedlá. Jedinečnosť tohto
nápadu podčiarkuje fakt, že v tento deň sa
obe naše krajiny budú tešiť zo spoločného
vstupu do Európskej únie. Popri príprave
ďalšieho ročníka Kultúry bez tlmočníka –

Žiaci ŠZŠ v Malackách s nadšením prijímali darčeky spod vianočného stromčeka z rúk ministra zahraničných vecí a kandidáta na post prezidenta SR Eduarda Kukana.

Minister zišiel z tabule

„Včera sme vás mali na tabuli a dnes ste
tu naživo!” volali žiaci Špeciálnej základnej
školy a Praktickej školy v Malackách 11. decembra na Eduarda Kukana, ministra zahraničných vecí SR. Škola nič neponechala na náhodu a pedagógovia, zamestnanci
i žiaci sa na návštevu ministra vopred dôkladne pripravili. Svedčila o tom vkusná
výzdoba interiéru školy i nacvičený program piesní a tanca. Riaditeľka školy Mária
Míznerová oboznámila hosťa, v sprievode

Projekt rozvoja infraštruktúry

Mesto Malacky predložilo 27. novembra Agentúre na podporu regionálneho
rozvoja žiadosť o podporu projektu, cieľom ktorého je dobudovanie infraštruktúry
(verejnej kanalizácie) v Malackách a tým

motívom, pre ktorý pozvalo Mesto Malacky zástupcov svojich partnerských miest
na plavbu po nej.
Samotnej plavbe predchádzala prehliadka stavby vodného diela, bezpečnostného
a vodohospodárskeho dispečingu. O tom,
ako vodná elektráreň využíva hydroener-

stretnutia umelecky nadaných mladých ľudí, sa hovorilo aj o realizácii projektu
internetovej komunikácie študentov v angličtine a prezentácie projektu Inkubátor
pre malé a stredné podnikanie v mestách
Sarvaš a Veselí nad Moravou.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: –oTaNo–

SVITANIE – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, pripravilo na sobotu
6. decembra mikulášske posedenie pre svojich členov, klientov Domu Svitania v Jakubove, sponzorov a sympatizantov. Deti sa tešili predovšetkým z prítomnosti Mikuláša,
darčekovej nádielky i súťaží, do ktorých sa s nadšením zapájali. Svojou hudobnou
produkciou stretnutie spríjemnila hudobná skupina Vega zo Zohoru i žiaci Špeciálnej
–ipo–, foto: –oTaNo–
základnej školy v Malackách.

Hoci sú horiace sviečky na vianočných
stromčekoch už minulosťou, na adventných
vencoch stále používame tradičné sviečky,
ktoré pri nepozornosti môžu byť zdrojom
požiaru. Ohňu môžeme predísť, ak použijeme hrubšie, pomaly horiace sviečky, ktoré
dobre upevníme. Sviečky na venci nesmieme nechať horieť bez dozoru!
Vítanie nového roka je zase sprevádzané výbuchmi a svetelnými efektmi zábavnej pyrotechniky. Pyrotechnické výrobky
sú nebezpečné aj z hľadiska požiarnej
bezpečnosti. Aby sa zábava nezmenila na
tragédiu, treba dodržiavať pravidlá:
• Nakupujte výrobky zábavnej pyrotechniky len v obchodoch, kde vám predavač
dokáže naozaj vysvetliť, ako sa používajú.

Spokojné prežitie vianočných
sviatkov a šťastný nový rok praje
OR HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO
ZBORU V MALACKÁCH

Odvoz a likvidácia odpadu, ktorý tvorí každý jeden z nás, stojí naše mesto veľké
finančné prostriedky. Možnosťou, ako ich znížiť, je aj separovanie odpadov. Na túto
tému hovoríme s Ing. Františkom Klímom, riaditeľom spoločnosti TEKOS, s. r. o.

Kde a akou formou sa v Malackách
uskutočňuje separovaný zber?
V súčasnosti sú v zástavbe komplexnej
bytovej výstavby (činžovné domy – pozn.
red.) rozmiestnené 1100 l kontajnery na
separovaný zber papiera a skla. Na Recyklačný fond SR sme podali projekt, realizáciou ktorého by sme separovaný zber papiera a skla chceli rozšíriť aj pre občanov
bývajúcich v rodinných domoch.
Sú obyvatelia obytných domov dôslední v separácii?

ELIŠKA KLENOVÁ, predsedníčka Svitania

Jasle zostávajú zachované, poplatok za dieťa sa zvyšuje
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• Všímajte si, či je na obale uvedený
výrobca, názov výrobku, dátum výroby,
čas spotreby.
• Všímajte si obal – nesmie byť nikde
ani trošku poškodený.
• Vždy dodržiavajte návod na obsluhu
a používajte jednotlivé druhy podľa ich
určenia tak, ako je uvedené v návode.
• Výrobky skladujte tak, aby boli chránené pred vplyvmi okolitého prostredia,
ktoré ich môžu znehodnotiť – vlhkosť,
chlad, teplo.

PET fľaše nie sú zo skla

Členovia Svitania ZPMP Malacky spolu
s pracovníkmi Domu Svitania v Jakubove ďakujú všetkým svojim sponzorom,
priateľom a sympatizantom za pomoc,
ktorú nám po celý rok poskytovali pri
našej práci v prospech ľudí s mentálnym postihnutím.
Prežite pokojné a krásne Vianoce!
Do roku 2004 želáme všetko dobré
a pevné zdravie.

poslanci schválili dva dodatky k VZN:
o prenájme nebytových priestorov a o poriadku na pohrebiskách. Tiež schválili
s pripomienkami nové Zásady narábania
s prostriedkami fondov mesta. Bod o prevodoch nehnuteľností a nájomných zmluvách obsahoval šesť položiek. Najviac
pozornosti vyvolal návrh prevodu bytov do
osobného vlastníctva. Po pripomienkach
viacerých poslancov sa v uznesení k tejto

vytváranie lepších podmienok pre rozvoj
malého a stredného podnikania a cestovného ruchu na Záhorí. Výsledky zasadnutia komisie budú známe začiatkom budú–ipo–
ceho roku.

Vianočné nebezpečenstvo

–ipo–

Dokončenie z 1. strany

ktorého boli aj M. Vaškor, vicežupan BSK
a D. Prokop, prednosta OÚ v Malackách,
s profilom školy i problémami, ktoré ju trápia. Najväčším je nedostatok pracovného
uplatnenia pre absolventov školy. Hlavným momentom návštevy bolo odovzdanie sponzorského daru v hodnote 20 tisíc
Sk – výťažku z podujatia Rozlúčka s letom.
Symbolický šek riaditeľke školy odovzdal
V. Struhár, konateľ spoločnosti Hasit Slova–ipo–, foto: –oTaNo–
kia, s. r. o.

položke odsúhlasila i požiadavka na vykonanie kontroly hlavnou kontrolórkou
v oblasti hospodárenia s bytmi zo strany
mesta za uplynulé dva roky.
Čerpanie rozpočtu bez pripomienok
Bez väčších pripomienok poslanci
schválili čerpanie rozpočtu za prvé tri
štvrťroky tohto roku, ako aj zmenu rozpočtu na rok 2003 vychádzajúcu z reálneho stavu financií a ich čerpania v meste. Celkové bežné príjmy predstavujú po

navrhnutých zmenách 133 482 000 Sk,
kapitálové príjmy 135 916 000 Sk. Celkové bežné výdavky sú po zmene rozpočtované vo výške 88 570 000 Sk a kapitálové
výdavky 180 828 000 Sk. Schválený bol
aj návrh urbanistickej štúdie „Padzelek”.
V rámci informácií si poslanci vypočuli správu o aktuálnom stave v obhospodarovaní mestských lesov, o zahraničných
vzťahoch mesta za uplynulé obdobie,
o činnosti komisií MsZ za tretí štvrťrok

a o stave výstavby školy na sídlisku Juh.
V bode rôzne schválili poslanci odmenu primátorovi, zástupcovi primátora
a hlavnému kontrolórovi. Poslanci sa
oboznámili s pripravovanými Adventnými Malackami, ako aj s prípravou návštevy delegácií družobných miest v rámci
prvej adventnej nedele. Posledné zasadnutie MsZ v tomto roku sa uskutoční 18.
decembra.
ANTON PAŠTEKA

Väčšina občanov bývajúcich v bytovkách využíva kontajnery na separovaný
zber tak, ako sa má. Nájdu sa však i prípady nezodpovedného prístupu a v kontajneroch sa nájdu aj veci, ktoré tam nepatria. Odberateľ odpadu nám môže odmietnuť odobrať takto vyseparované odpady,
resp. predražuje sa celý zber o náročné
triedenie. Nie je zriedkavosťou, že v kontajneroch na papier sa nachádzajú aj ženské vložky zabalené do novinového papiera, plasty a iné nežiaduce odpady.
Ako to vyzerá so separáciou skla?
Kontajnery na sklo bývajú v niektorých
lokalitách mesta preplnené PET fľašami. Občania, ktorí sem chcú dať, čo tam patrí – teda
sklo – ho nemajú kam dať. Do kontajnerov
na sklo nepatria ani kamene, porcelán, keramika (kvetináče, vázy, tehly, zrkadlá, sklo
s drôtenou vložkou). Prosíme všetkých obyvateľov mesta o zodpovedný prístup k separovanému zberu druhotných surovín. Pripomíname ešte, že plasty – ktorými sú aj PET
fľaše – sa v súčasnosti v Malackách neseparujú. Nepatria preto do kontajnerov na sklo!
K problematike odpadu sa budeme v Malackom hlase vracať pravidelnejšie. –mh–
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AKTUALITY / PUBLICISTIKA

Klasika
Bolo to ako Božská komédia,
keď sme sa stretli a ty si
pre mňa bola Piková dáma.
Ja som bol Quasimodo
a ty Esmeralda.
Nechcel som sa k tebe správať
ako Ottelo k Desdemóne.
Rómeovi som z lásky dával lekcie.
Chcem, aby si bola Zakliata panna
vo Váhu a ja bol tvoj
divný Janko, ktorý ťa zachráni.
Aby som bol tvoj Malý princ
z modrej planéty,
na ktorej by sme boli len ty a ja.
MICHAL JÁNOŠ

Malacké brko
Dokončenie z 1. strany

zia, I. kategória (študenti 1. a 2. ročníka,
kvinty a sexty) – 1. Michal Jánoš, 2. Petra
Jursová, 3. Anna Palkovičová a Silvia Lisá,
II. kategória (študenti 3. a 4. ročníka, septimy a oktávy) – 1. a 3. miesto neudelené, 2.
Roman Kočár. Próza, I. kategória – 1. Zuzana Ružová, 2. Lenka Kurtulíková, 3. Iva-

Úvodný koncert žiakov ZUŠ navodil tú správnu umelecko-tvorivú atmosféru.

na Rišková, II. kategória – 1. Lenka Vadinová, 2. Michal Ondrovič, 3. Lenka Dubníčková. Zvláštnu cenu poroty za najlepšiu
báseň získal Michal Jánoš a jeho lyrické
dielo s názvom Klasika. Sponzorom súťaže
bola a ceny venovala Tatrabanka, a. s.
Moderátorka podujatia PaedDr. Jana
Pagáčová vyzvala primátora mesta, aby

vyhlásil nový ročník súťaže Malacké brko
2004. V oblasti prózy sa súťažnou témou
stal slogan, ktorý je súčasťou loga mesta:
Malacky – dobré miesto pre život. Poézia
má pre práve otvorený nový ročník súťaže
voľnú tému. Na odovzdanie prác majú študenti čas do 30. apríla budúceho roku.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: –oTaNo –

Od soboty 6. decembra zdobí vestibul Spoločenského domu ZCK veľký vianočný
stromček – o jeho výzdobu sa postarali malí
majstri z Detského centra Vánok spolu so
svojimi mamičkami.
Kým však prišli na rad šikovné ruky, deti si
pozreli pásmo s názvom Predvianočné rozprávky. Predstavili sa v ňom deti z Detského
divadelného štúdia Divadla na hambálku
s premiérou hier Danka a Janka a Rozprávka o Pampúšikovi v réžii Beáty Reifovej,
kostýmy pochádzajú z dielne Evy Mrázovej.
Vystúpilo aj Tanečné štúdio ZCK – tanečná
skupina Saltatrix, ktorá pod vedením Andrey Murániovej v novembri získala 1. miesto v kategórii diskotancov na III. ročníku súťaže Beatfórum.

Zvončeky pre seniorov
Vianočné posedenie spojené s bohatou tombolou pripravil Klub dôchodcov
v Malackách pre svojich členov na štvrtok 4. december. Vedúca klubu Daniela
Malinová privítala osem desiatok členov
a hostí – primátora mesta J. Ondrejku i vedúcu oddelenia sociálnych vecí MsÚ A.
Kmecovú. Svojím hudobným vystúpením
priniesli medzi dôchodcov dobré noviny
žiaci Základnej umeleckej školy a Gymnázia v Malackách. Pri precítenej balade Išla
Kačenka v podaní študentky Kristíny Pírovej, ktorá prišla v bohato zdobenom kroji,
sa počúvajúcim tisli slzy do očí. Posledné

slovo v kultúrnom programe mali najmenší účinkujúci – deti z Materskej školy na
Kollárovej ulici v Malackách. „Nenechajte
nás tu dlho stáť, do Betlehema máme utekať, Ježiškovi malému ideme hrať,” nôtili
drobci v bielych košieľkach a s červenými
mašličkami okolo krku. Zavinšovali nový
rok a babkám a dedkom venovali farebne
vyzdobené zvončeky z výkresu. Potešila
sa mu aj Mária Kúrová (na snímke). Záver
stretnutia patril rozdávaniu darčekov –
pod svietiacim stromčekom ich bolo neúrekom...
Text a foto: – ipo –

–ipo–, foto: –oTaNo–

1600 hodín nad loďou Ľudovíta XIV.
Dokončenie z 1. strany

te. Je to najvyšia súťaž pre plastikových
modelárov na svete, ktorej sa zúčastňuje
asi 2 500 účastníkov, ktorí sú rozdelení do
veľkého množstva kategórií.
S akým modelom ste dosiahli najväčší
úspech?
Bol to model amerického stíhacieho
bombardéra F 15 E a viaže sa na Chicago
a rok 2001. V ďalších dvoch rokoch som
súťažil v USA v Dallase i na Virginia Beach
– Norfolku s modelom lietadla TBD–1 De-

vastator. Najviac práce som mal vždy na
týchto súťažiach presvedčiť všetkých, odkiaľ vlastne som. Všetkých nás zväčša berú
ako Rusov, nanajvýš sa dopracujú k Slovinsku. Ale vždy sa mi to podarilo vysvetliť.
Ktorý vlastný model si najviac ceníte?
Model vojenskej rádovej bojovej lode
z čias Ľudovíta XIV. s názvom Lesoleil
Royal. Postavil som ju v mierke 1:100
a pracoval som na nej 1600 hodín. Pred
dvomi rokmi som s týmto modelom vyhral všetky kategórie na najvyššom slovenskom podujatí v Poprade.
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Aké je postavenie slovenského modelárstva?
V minulosti sme vraj boli lepší ako svet,
pretože sme si veľa vecí museli vyrábať, ako
sa povie, na kolene. Ale v súčasnosti majú
modelári rovnaké podmienky a prístup
k materiálu u nás i vo svete. Takže úroveň je
asi rovnaká, záleží od individualít. Tzv. východný blok sa nemusí hanbiť, ba naopak
vo vypracovaní interiérov je stále vpredu.
Máte nejakých kolegov modelárov
v Malackách či na Záhorí?

Je ním Ing. Horváth z Malaciek, jeden
z veľkých slovenských modelárov. V Malých Levároch je to zase Ing. Rámek. Slovenskú špičku tvorí asi 30 ľudí.
Vo väčšine oblastí chýbajú peniaze
– ako je to s modelárstvom?
Je to mizéria. Organizátori nedávnych
majstrovstiev Slovenska v Bratislave mali
veľké finančné problémy, zaplatenie nákladov za účasť v súťažiach spôsobuje mnohým modelárom obrovské starosti. A kde
sú ešte svetové súťaže... Ja som musel predať už spomenutý prekrásny model francúzskej lode, aby som mal na cestu do
USA. Problémy s financiami teda sú, no
vzťah ku koníčku hovorí, že ich treba prekonávať.
Na P. Čanigu najbližšie čaká najmenej 400 hodín práce na modeli ruského
stíhača MIG 15. Povedal si, že keď si tí
Američania stále myslia, že sme Rusi, tak
ich porazí ruským strojom. Medzinárodná
súťaž IPMS v roku 2004 sa koná v americkej Arizone, v meste Phoenix a modelár
verí, že sa mu podarí na ňu dostať.

Vianoce za oceánom
Domovom rozvoniava pečený moriak.
Aróma horúcej varenej čokolády
a škoricových sviečok sa nesie izbami,
v pozadí zneje známa melódia piesne
Jingle Bells, drevo v kozube tichučko
praská...

Tá pravá vianočná horúčka začne
v Amerike hneď po Dni vďakyvzdania, čo
je skôr, než december zaklope na dvere.
Nákup vianočného stromčeka sa riadi
heslom – čím väčší, tým krajší. Zdobí sa na
začiaku decembra a mal by odzrkadľovať
rodinné korene, rozprávať akýsi príbeh.
Veľa ozdôb sa dedí z generácie na generáANTON PAŠTEKA, foto: archív ciu a pri pohľade na ne si celá rodina môže zaspomínať na staré časy, na priateľov
a rodinu.
Santa Claus pristane v noci so svojím
sobím záprahom na saniach na streche,
skĺzne dolu komínom a nadelí celej rodine. Deti často zostávajú hore do polnoci,
aby si mohli ako prvé a čo najskôr otvoriť
svoju nádielku.
Amerika je krajina mnohých kultúr. Zatiaľ, čo my si zaželáme „len jedny” pekné
Vianoce, Američania až troje: pozdravy
s nápisom „Merry Christmas” sa vypredajú okamžite. Ale ľuďia si želajú aj „Happy
Hanukkah”, čo sú židovské Vianoce, alebo
„Happy Kwanzaa”, čo sú zasa africké Vianoce, slávené prevažne černochmi.
Každý Američan chce byť na Vianoce
so svojou rodinou, a tak milióny rodín lie-

tajú každoročne krížom krajinou. Nie všade ich však víta zima a sneh. Na takom
Key West na Floride si môžu na Štedrý deň
pokojne spraviť piknik na pláži a ešte sa aj
opáliť.
Na Vianoce sa medzi priateľmi organizujú „Christmas party”, na ktorú prinesú
pozvaní svoje tradičné vianočné špeciality.
Samotná štedrovečerná večera sa skladá
z pečeného moriaka, zemiakov, šťavy, brusnicovej omáčky, šalátu, zeleniny a dezertu.
Pri stole si domáci zaspomínajú na všetko
prežité počas roka a pripijú si na lepšiu budúcnosť. Po večeri sa americké rodiny vyberú na polnočnú omšu, spievajú vianočné piesne, ďakujú za všetko, čo v živote
majú, objímajú svojich blízkych a zaželajú
si krásne Vianoce.
Amerika nezabúda ani na ľudí v núdzi,
na deti v detských domovoch a starších občanov a hlavne v čase Vianoc veľkoryso
prispieva do organizácií ako Armáda spásy. V niektorých rodinách sa dokonca zabalí porcia štedrovečernej večere a spolu ju
odnesú sirotám.
Vianoce sú časom tradícií. Z detí, ktoré
kedysi s iskričkami v očiach rozdeľovali
darčeky spod stromčeka, sa stali dospelí,
ktorí zapaľujú adventné sviečky, pečú medovníčky, pripravujú vianočnú večeru a zabaľujú darčeky. A teraz oni ukazujú ich
maličkým obraz Vianoc, aby ho uchovávali vo svojich srdciach do budúcnosti.
DOMINIKA PÉTEROVÁ, foto: archív D. P.
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PUBLICISTIKA
Starodávna svadba nie je jediný úspešný projekt folklórneho súboru. Medzi ďalšie, celoštátne ocenené pásma patria aj
V Gajarích pri muzice, Takto sme sa hráli,
ket sme koze pásli, V predvečer svatého
Jána či Volíme fojta. Za svoju 47-ročnú
existenciu sa v ňom vystriedalo vyše tisíc
detí a mladých ľudí z okolia Gajár, ktorí
precestovali so záhoráckym folklórom
takmer celú Európu.
„Momentálne máme 132 členov vo veku od štyroch rokov do 75,” hovorí vedúca
súboru Margita Rohlíčková a pokračuje:
„Je to vysoké číslo, ak ich všetkých máme
obliecť do dobových krojov. Veľa krojových častí nám podarovali obyvatelia Gajár, ale tie sa nám už rozpadávajú. Aj čižmy dostávajú poriadne zabrať, najmä keď
tancujeme na asfaltových alebo betónových povrchoch.”

Hoci na dnešnú dobu znie titulok takmer neuveriteľne, je táto informácia pravdivá.
Starodávnu svadbu, ktorú má vo svojom repertoári folklórny súbor Slnečnica z Gajár, videlo viac ako tisíc ľudí.

Ide o štvorhodinové divadelné predstavenie, ktoré verne interpretuje všetky obrady súvisiace so svadbou presne tak, ako
ich zažívali naše babičky a prababičky.
„Namúvaní”, pytačky, rozlúčka so slobodou, čepčenie nevesty či návšteva miestnych cigánov – to všetko sa ponúka divá-

kom, ktorí sa počas predstavenia stávajú
skutočnými svadobnými hosťami. Pripravená je pre nich pravá slepačia polievka
s dlhými slížikmi, „pocheraje, gajarský
scenolez” a, samozrejme, na konci predstavenia aj možnosť zatancovať si s mladým párom.

Aj kvôli finančným problémom sa
folklórny súbor pretransformoval na
OBČIANSKE ZDRUŽENIE.
Chce sa uchádzať o láskavosť všetkých daňových poplatníkov, ktorí sú
súčasne aj milovníkmi folklóru a nechcú, aby ľudové zvyky celkom vymizli. „PERCENTO ZO SVOJICH
DANÍ, ktoré nám naši fanúšikovia
poukážu, nám pomôže prežiť a udržiavať staré záhorácke tradície,” dodáva Margita Rohlíčková.

„Nevadí, když vám Pán Bůh
z něčeho ubral…”
Chvála Božej lásky, ale i lásky ľudskej,
života a krás nás mohla príjemne oviať
21. novembra v malackom kine Záhoran. Organizátori sa postarali o to, aby
odznela z úst Honzu Nedvěda a skupiny Poklad.

NINA VESELÁ, foto: archív

Radič. Tržba z vianočného bazára sa rozdelila na dve polovice – prvá putovala do
Domova dôchodcov v Stupave a druhá do
Domu Svitania v Jakubove.
Manželkám topmanažérov sa chceme
aj touto formou poďakovať za pomoc, ktorú nám preukazujú.
„Milujem Slovensko, rád tu koncerZároveň dúfame, že sa z vianočného tujem. Je plné Božej prítomnosti, krás
bazára vo VW Slovakia, a. s., stane pekná prírody a miest, kam sa rád vraciam,“ prea najmä prospešná tradícia.
zradil nám Honza Nedvěd hneď na úvod.
STEFANI NOVÁKOVÁ, riaditeľka DS K Záhoriu zvláštny vzťah síce nemá, ale
foto: archív na Slovensku teraz koncertuje, kde sa len

Usmiate pracovníčky Domu Svitania v Jakubove
ponúkali výrobky
klientov chránených dielní. Najväčší záujem bol
o rámiky na fotografie a obrázky
a darčekové škatule.

Túto akciu už po druhý raz v začínajúcom predvianočnom čase pripravili manželky topmanažérov spoločnosti spolu
s Domom Svitania. Dámy z VW predávali
výborné domáce koláče a široký sortiment
vianočných ozdôb, pohľadníc a vianočné-

ho pečiva. Zamestnanci Domu Svitania
zase ponúkali výrobky svojich chránených
dielní – krajčírskej, knihárskej a z ateliéru
kreativity. V čase od 11. do 15. hodiny sa vo
veľkej vstupnej hale priamo pred montážnou linkou vystriedalo množstvo zamestnancov spoločnosti. Keďže tu pracujú najmä muži, často si nechali poradiť, čo z vystavených výrobkov kúpiť manželke ako
vianočný darček. Bazár svojou účasťou
a nákupom podporil aj humorista Stano

Hnilobu nezakryjú novou farbou
V minulom čísle Malackého hlasu sme publikovali rozsiahly
materiál o Nemocnici s poliklinikou v Malackách, v rámci
ktorého sme uverejnili aj názory a skúsenosti čitateľov. Odozva na túto tému bola obrovská – dnes prinášame časť príspevku čitateľky J. M. z Malaciek (celé meno a adresu čitateľky na jej žiadosť neuvádzame).
„Vážená redakcia,
pamätáte si ešte na článok v okresných novinách, ktorý veľmi
pekne opisoval rekonštrukciu malackej pôrodnice? Bola opísaná tak, že každá žena by sa rozhodla v nej porodiť dieťatko.
Dokonca s rôznymi doplnkovými službami a zrušením tzv. väzenského systému. Do novej pôrodnice ste podľa článku mohli
priniesť kvety a navštíviť mamičku s dieťaťom priamo v izbe.
Čakali sme prírastok v rodine, a tak sme sa s nastávajúcou
mamičkou veľmi tešili na túto udalosť, hlavne na to, či jej tam
bude ľahšie ako nám – predchádzajúcim generáciám. Veď podľa
článku sme sa mali priblížiť k svetovému trendu. Neviete si ani
predstaviť, aké bolo naše (a nielen naše) rozčarovanie a sklamanie. V „novej” pôrodnici to vyzerá a funguje rovnako ako pred
rekonštrukciou.
Väzenský systém sa dodržiavať musí
kvôli hygiene. Ani manžel, vlastný otec dieťatka, tam nesmie
vkročiť. Možno to naozaj tak musí byť, ale kto vysvetlí, kde je
hygiena, ak tam na oddelení smú navštíviť čerstvú mamičku celé
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SYLVIA MIKLOŠOVÁ, foto: –oTaNo–

Deviaty krížik na chrbte pribudol jednej z obyvateliek Zariadenia opatrovateľskej služby na
Ul. 1. mája v Malackách – Marii Jahodovej. Pani Marie (druhá zľava) sa narodila 2. decembra
1913 vo Viedni a spolu s manželom Emilom Jahodom celý svoj život zasvätila športu. Lyžovala,
cvičila gymnastiku, hrala basketbal a po ukončení aktívnej kariéry sa stala cvičiteľkou a trénerkou. Svojim zverencom sa venovala ešte ako
80-ročná! Aj dnes zasvätene rozpráva o účasti
na spartakiádach a úspechoch mladých športovcov, v ktorých objavila športový talent. Vianoce
strávi M. Jahodová v kruhu svojej rodiny. Ku
krásnemu životnému jubileu jej prišli blahoželať
riaditeľka ZOS D. Mračnová a vedúca V. Galovičová, opatrovateľky D. Slezáková a I. Gašparová
a spolubývajúca L. Krenčíková.
Text a foto: –ipo–

Vianočný bazár
Domu Svitania
V stredu 19. novembra sa zamestnanci
a klienti Domu Svitania v Jakubove zúčastnili vianočného bazára v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s.

dá a keďže záujem českých manažérov je
teraz nielen oňho malý (kvôli popularite
„diska” a pod.), navštívil i naše Záhorie.
Verí však, že skoro všetko prejde a ľudia
zase budú túžiť po domácich interprétoch.
A aký pocit v Honzovi Nedvědovi vyvoláva blížiaci sa čas Vianoc?
„Pocit, že skutočne oslavujem so svojou
rodinou Ježiša Krista. Ďalej je to prirodzená potreba byť s blížnym a obdarovať ho.
Som skeptický k pocitom ľudí, ktorí si
kladú otázky: „Čo mám kúpiť tomu alebo
tomu človeku alebo... zase ten stromček... Predsa ide o jediný sviatok, ktorý
oslavuje v jediný deň takmer celý svet.”
V závere poprial Malačanom veľa šťastia
a vyslovil nadšenie z toho, že náš kraj je
naozaj krásny: „Nevadí, když vám Pán Bůh
z něčeho ubral. On vám to zase na jiném
místě vrátí...”.

ČO SA ČÍTA

rodiny rómskych spoluobčanov i s kašľajúcimi deťmi? Tu už
neplatí pravidlo o hygiene a sterilite oddelenia? Na túto otázku
mi sestra len pokrčila ramenami, vraj oni sa im vyhrážajú, a zabuchla dvere.
Už som teda o niečo múdrejšia:
keby som sa dokázala vyhrážať, keby som viac kričala, možno by som dosiahla v živote viac. Možno sme pracovitý národ,
ale hlúpy. Nechávame si všetko páčiť – my slušní ľudia.
V našej pôrodnici je mladá mamička odkázaná na samotu
a izoláciu, na strohé informácie, aj odvrknutie sanitárky, ktorá sa
stará o úplne niečo iné, ako má v náplni práce. Naša pôrodnica
je nová, len systém je už prehnitý a hniloba, tá sa nedá zakryť
novou farbou. Som úplne obyčajná žena s rodinkou a dvoma
školopovinnými deťmi.
Sama som pracovala v zdravotníctve,
ale nikdy som nerobila rozdiely medzi ľuďmi: starý, mladý,
Róm, postihnutý – každý pre mňa bol, je a bude úplným človekom. Vždy som dodržiavala pravidlá, zákony, zákazy i príkazy.
A vždy som pomáhala ľuďom tak, ako som najlepšie vedela.
Narodila som sa v Malackách a aj sama som z tejto pôrodnice odišla s krásnymi deťmi. Teraz, po rokoch som bola znova
šokovaná z toho, že vlastne sa nič nezmenilo ani po ospevovanej rekonštrukcii a reorganizácii, najmä systém, prístup k ľuďom
a služba človeku.”
J. M.

V tejto rubrike predstavujeme knižné
novinky a vy môžete súťažiť – vždy jeden čitateľ získa predstavovanú knihu.
Prsteň kráľovnej zo Sáby od autora H.
Rider Haggarda je dramatickým rozprávaním o dobrodružnej výprave do srdca
Afriky, na náhornú plošinu, kde v obkľúčení nepriateľov žije zvláštny národ, odvodzujúci svoj pôvod od kráľa Šalamúna. Vládne mu krásna kráľovná, údajne
priamy potomok Šalamúna a kráľovnej
zo Sáby. V románe je všetko, čo ku klasickému dobrodružstvu patrí – nebezpečenstvo, divý kraj, láska, nenávisť i smrť.
Kniha môže byť vaša. Stačí vystrihnúť
kupón a spolu so spiatočnou adresou

ho zaslať do redakcie do 9. januára.
Knihu Žiť svoj sen, ktorú sme predstavovali v minulom čísle, získava Alexandra
Hrnková z Malého námestia. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.
Kníhkupectvo
Ľubica,
OC hotela
Atrium
telefón:
772 67 34
Po–Pia
9.–17. h;
So
9.–12. h

KUPÓN

kníhkupectvo Ľubica
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Na svadbe bolo tisíc ľudí

Veľa zdravia a spokojnosti v roku 2004
čitateľom Malackého hlasu želá
MALACKÝ HLAS

12/2003

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
VIANOČNÉ RECEPTY
NAŠICH STARÝCH MATERÍ

ZABÁVA NÁS PANI VOZÁROVÁ

Čokoládové salónky
SPOTREBA

8 dkg čokolády, 1 plná kávová lyžička medu, 10 dkg práškového cukru,
5 dkg masla, 2 lyžice mlieka.
POSTUP

Postrúhanú alebo pokrájanú čokoládu
zmiešame s cukrom, pridáme med, maslo a mlieko. Varíme za stáleho miešania
10 minút, odložíme a miešame tak dlho,
až začne hustnúť. Potom dáme na vlhký
obrúsok, okraje zarovnáme a pokrájame
na kocky. Dobre stuhnuté obaľujeme
práškovým cukrom a keď uschnú, balíme do papierikov.

Ružové venčeky
na stromček

Opitý Francek spadeu za kinem do
kríčkú. Po hodzine ho tam našeu pes
a začau ho lízat. Francek už napoli
strízví sa mu prihovárau: „Holit nee,
enem strihat.”
•
„Mariško, už stárneme, mosíme žit
tak, aby mjeu Pánbu z nás radost. Aj
máš ze satana strach?” zhovárá sa se
svoju starú Francek.
„Ten mosí mjet strach ze mňa,”
chechce sa Mariška.
•
„Kedysik považovali monarchú
za darebákú, lenivcú a tupcú, tak aj
monarchie zanikli. Šak, ale aj naša neopatrná demokracia vlastní sily, keré
ju posúvajú k vlastnému krachu,” uvažuje po večerních správách Francek.
ZABÁVA NÁS FRANTIŠEK BAKLÍK

SPOTREBA

4 bielky, 28 dkg práškového cukru,
vanilkový prášok, bretón.
POSTUP

Do misky dáme bielky, preosiaty cukor, vanilku a nad parou šľaháme tak dlho, až hmota začne hustnúť. Potom odložíme, ešte miešame a pridáme niekoľko kvapiek červeného bretónu, aby masa
mala peknú ružovú farbu. Na vymastený
plech striekame z vrecúška cez ozdobnú
rúrku malé venčeky a v celkom miernej
rúre sušíme. Keď je rúra priteplá, venčeky zhnednú. Hotové zaviažeme striebornou nitkou a zavesíme na stromček.
–rr–

Hríbiky
SPOTREBA

20 dkg mandlí alebo orechov, 40 dkg
práškového cukru, 2 bielky, lyžica kakaa, vanilkový cukor.
POSTUP

Na prípravu hríbikov sú najvhodnejšie
lúpané mleté mandle. Dobré sú aj lieskové oriešky, ktoré necháme na plechu
v rúre tak dlho, až šupky popukajú. Potom šupky ošúchame v obrúsku a oriešky
zomelieme.
Orechy, mandle alebo oriešky zomelieme, pridáme preosiaty práškový cukor,
trochu vanilkového cukru a na doske
s bielkami zamiesime husté cesto, ktoré
rozdelíme na dve polovice – jednu z nich
prifarbíme kakaom. Zo svetlej časti urobíme spodný hlúbik hríbika a z tmavej
klobúčik. Hríbiky vynikajú ako ozdoba
na vianočnej torte, ale i pri ostatných zákuskoch, ba dajú sa zavesiť i na vianočný
stromček.

Vianočná torta
SPOTREBA NA CESTO:

5 dkg masti, 2 vajcia, 1 lyžica medu
30 dkg polohrubej múky, 1/2 balíčka
prášku do pečiva, 15 dkg kryštálového
cukru, 1 vanilkový cukor, 1/8 l vody
PLNKA:

džem, mleté orechy, punčová esencia,
hrozienka, ďatle, figy
BIELKOVÁ POLEVA:

veľký bielok, 10 dkg práškového cukru
POSTUP:

Masť, žĺtka a med dobre vymiešame,
pridáme múku zmiešanú s práškom do
pečiva, vanilkový cukor, cukor rozpustený vo vode a nakoniec sneh z 2 bielkov. Upečieme v tortovej forme. Na
druhý deň tortu 2x prerežeme, natrieme
džemom, na ktorý navrstvíme plnku:
orechy máčame v rumovej esencii, pocukrujú sa, pridajú sa hrozienka, pokrájané ďatle a figy. Tortu na chvíľu zaťažíme (nie veľkou váhou) a polejeme polevou. Bielok a preosiaty práškový cukor
šľaháme až je hmota hladká a hustá.
Boky torty neupravujeme, polevu necháme voľne stiecť (vytvoria sa cencúle).
Na vrch torty položíme umytú jedľovú
vetvičku, pod ktorú napíšeme kakaovým
maslom VESELÉ VIANOCE!
EDITA VOZÁROVÁ

MALACKÝ HLAS
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– Dobrý večer, povidá mauí Dežo
súsedovi.
– Múj tata vás prosí, či by ste mu
nepoščali dvje flašky piva.
– A kedy mi ich vrácí?
– Až ich vypije.
•
– Čuas to, Maryšo, že ten vdovec,
co bývau vedlá nás, sa umilovau k
smrci?
– Ale ten samotár!
– A koho, prosím ťa tak milovau?
– Alkohol.
•
Vedúci sa pýtá podrídzeného:
– Proč ste došli do roboty o dvje
hodziny neskúrej?
– Fčéra ste mi povidali, aby sem si
noviny prečítau doma!
•
– Pane číšniku, podte hned sem!
– Tá šálka, co ste mi v ní donésli
kávu, je velice špinavá!
– Vy furt, strýcu Francku, neco
máte. Z ní už pili štyré a nigdo si
nesťežovau.

Vlasta Peltznerová nám ukázala možnosť dotyku viacerých
techník maľby
na svojej prvej
samostatnej výstave v čase od
14. 11. do 7. 12.
v SD ZCK. Ak sa
aspoň jeden obraz dotkol niečieho srdca, jej
výstava splnila
svoj cieľ.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Precítené vystúpenie Moniky
Slezákovej bolo pre účastníkov
vernisáže zážitkom.

Cestou do svojho vnútra

Vývoj umeleckej činorodosti od štúdia
výtvarnej výchovy doviedol dnes pedagogičku na ZŠ Olšovského v Malackách
Vlastu Peltznerovú i k umeleckému jubileu, nielen k životnému. Autorka sa začína
pokúšať o odpútanie sa od svojho učiteľa
a vzoru a nájsť svoje tvary, svoje subjektívne tajomno, svoj v popredí stojaci filozofický akcent voči humanizácii.
Štefan Zajíček, riaditeľ Záhorskej galérie v Senici a kurátor výstavy, odovzdal
hosťom výstavy odborné hodnotenie autorkinej tvorby a pohľad na vplyvy, ktoré
ju sprevádzajú celým jej umeleckým pôsobením. V Peltznerovej maľbách je badateľný vplyv magickej metafyzickej maľby
Taliana G. de Chirica, českého maliara Zrzavého a jej učiteľa F. Kráľa.
Autorka nám prezradila zámer častého

zobrazovania voľného priestranstva, oblohy, svetla, používania modrej, svetlozelenej farby (napr. Genesis I.–VII., olej,
2002–2003): „Rada robím obrazy tak, aby
vyžarovali cestu imaginácie, cestu voľnosti, cestu smerom do svojho vnútra k dobru. Zelená a modrá vo mne vyvoláva pocit
tajomstva, mystiky.”
Hostia s priateľmi si slávnostne vychutnali otvorenie vernisáže v sprievode spevu
Moniky Slezákovej a Michala Slezáka (gitara), recitácie Márie Slezákovej a Silvie
Lisej. Náboženský námet bol hlboko prítomný i v ich vystúpeniach.
–sym–, foto: –oTaNo–

Na Dotyky Vlasty Pelznerovej sa v júni
2004 môžu tešiť v Skalici – v Dome kultúry tu otvoria jej výstavu.

REDAKCIA

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – Vlasta Nemečková, 24. 12.
1923; Emília Hágrová, 23. 12.
1923; Titus Havlík, 19. 12.
1923; Štefánia Gelingerová,
18. 12. 1923; Mária Mrázová, 6. 12.
1923; Mária Švecová, 4. 12. 1923; Helena Pullmannová, 1. 12. 1923; 85 –
Alžbeta Lysá, 17. 12. 1918; 90 – Mária
Jahodová, 2. 12. 1913; 92 – Ján Vilem,
23. 12. 1911; 94 – Štefánia Eliašová,
24. 12. 1909.

POVEDALI SI ÁNO:
Dana Eckerová a Ján Hakala; Andrea Strnová a Denis
Juhász; Iveta Biháryová a Anton Borek; Eleonóra Gavlasová a Ladislav
Sedlák; Henrieta Radičová a Michal
Ištók; Andrea Blažíčková a Gabriel
Puškáč; Viera Trávničková a Peter Urbašek; Marcela Bednáriková a Lukáš
Šišolák.

†

NA SPRÁVNU MIERU
Pri výrobe minulého čísla Malackého hlasu riadne zaúradoval tlačiarenský škriatok – v tajničke prirobil
jeden riadok navyše a z receptu pani
Vozárovej na čokoládovo-kávové rezy
vygumoval sedem vajíčok. Čitateľom-lúštiteľom i autorovi krížovky JUDr.
M. Polakovičovi sa ospravedlňujeme.

POTREBUJÚ KOČÍK:
Od 1. do 30. 11. 2003
Lucia Jankovičová, Malacky; Karol Valicec, Veľké Leváre; Viktória Gašparová, Malacky;
Denis Omasta, Malacky; Miriam Martincová, Malacky; Klára Krišková, Sološnica; Katarína Trojáková, Borský Sv.
Jur; Gabriel Michalovích, Jablonové;
Dominik Sadovský, Gajary; Róbert Kiripolský, Malacky; Natália Hajdinová,
Závod; Dávid Dojčák, Studienka; Jozef Poncer, Lozorno; Valentína Jakúbková, Moravský Sv. Ján; Katarína Polakovičová, Jablonové; Marek Polák,
Malacky; Nikolas Galba, Gajary; Renáta Malíková, Malacky; Barbora Gubricová, Jablonové; Samuel Kliment,
Malacky; Šimon Biháry, Malacky.

Olej i tempera, architektúra i zátišie a knižná ilustrácia – malackej umelkyni nič z toho nie
je cudzie.

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky
December
18. štvrtok Láska nebeská
Mp-12
19. piatok Žáner: romantika. Hrajú: H. Grant, L. Neeson, C.
Firth, L. Linney, E. Thompson
20. sobota Matrix Revolutions
Mp-12
21. nedeľa Žáner: sci-fi. Hrajú: K. Reeves, L. Fishburne, C.-A.
Moss
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

ADVENTNÉ MALACKY 2003

SOBOTA – 20. december, Malé námestie
10.00–16.30 – vystúpenie detí MŠ, ZŠ, ZŠŠ, CVČ, Vega, Bazalička, Stanley;
16.30–17.00 – NEVÄDZA, spevácky zbor zo Stupavy;
17.00–17.30 – FRANTIŠEK ĎURIAČ, muzikálový spevák;
17.30–18.00 – LAMAČSKÉ CHVÁLY, gospelová muzika.
NEDEĽA – 21. december, Malé námestie
Zapaľovanie štvrtej adventnej sviečky;
10.00–14.00 – vystúpenie detí z MŠ, DD, ZUŠ, ZŠŠ, ZŠ;
14.30–15.00 – TIRAMISU, gospel;
15.15–16.00 – Betlehemskí koledníci, hovorené slovo spojené s hudbou;
16.00–16.45 – Rakúsko, spevácky zbor;
17.00–19.00 – MÁRIA ELIÁŠOVÁ a JOZEF BENEDIK, talian-

ske romantické evergreeny; vianočné piesne a koledy, piesne
z muzikálu Evanjelium o Márii; ZDRUŽENIE PRIATEĽOV
SPEVU, MODRA.
VIANOČNÉ TRHY
na Malom námestí
20.–21. december živé a umelé vianočné stromčeky, záhradná galéria, vianočné ozdoby a suveníry, knihy, obrazy, keramika, aromatické lampy, kozmetika, slamienky, suché kvety,
umelecké remeselnícke výrobky z dreva a kovu, med, medové
cesto, sviečky zo včelieho vosku, medovníčky, vianočné trubičky a oblátky, živé, vyprážané a údené ryby, vianočné občerstvenie, varené víno a medovina, pečienky, pečené gaštany.

Program ZCK Malacky:
Január 2004
4. január o 16.30 h – Organový koncert, františkánsky kostol;
11. január o 16.00 h – MALÍ MAJSTRI Z VÁNKU, tvorivá
dielňa pre detičky;
16. január – otvorenie výstavy UNICEF a OZ PEER – pravidelné aktivity;
20. január o 9.00, 11.00 h – výchovné koncerty;
23. január o 9.00, 11.00 h – stretnutie s THÁLIOU
25. január o 15.00 h – rozprávková nedeľa, Bratislavské bábkové divadlo: Zvonček a Bambuľka;
29. január o 17.00 h – Klub filatelistov;
29. január o 18.00 h – Klub fotografov;
VÝSTAVY
do 10. januára – vianočná výstava ART CLUB 2002

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Anna Zemanová, 1934, Lozorno; Edita Bartoňová, 1951, Malacky; Pavlína Rigáňová, 1934, Veľké
Leváre; Jozef Břečka, 1934, Vysoká pri
Morave; Miloslav Kolárik, 1919, Jablonové; Alžbeta Fischerová, 1914, Lozorno; Irena Žáčková, 1914, Malé Leváre;
Martin Jarec, 1925, Lozorno; Štefan Malík, 1940, Závod; Edita Rabinová, 1917,
Malacky; Vladimír Šimunič, 1954, Vysoká pri Morave; Rozália Šarközyová,
1928, Rohožník; František Štrbík, 1923,
Jablonové; Hubert Dobrovodský, 1911,
Záhorská Ves; Dušan Zálesňák, 1940,
Láb; Drahomíra Rothová, 1955, Suchohrad; Alžbeta Salayová, 1925, Zohor;
Vilma Bojnanská, 1926, Hajná Nová
Ves.
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ, matrikárka

Súťažte o vkladnú
knižku z Dexia banky
Slovensko a. s.
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 Dexia banky
Slovensko a. s.
Pred niekoľkými dňami sa uskutočnilo
odovzdávanie ocenení Malacké brko 2003,
zároveň primátor mesta vyhlásil nový ročník tejto súťaže. Aké sú témy literárnej súťaže pre študentov malackých gymnázií
Malacké brko 2004? Svoje odpovede spolu
s nalepeným kupónom nám posielajte do
9. januára. Za správnu odpoveď z minulého čísla odmeníme vkladnou knižkou Andreja Straského zo Stupavskej ul. v Malackách, ktorý správne uviedol, že najničivejší
požiar postihol naše mesto v roku 1808.
Prosíme výhercu, aby sa ohlásil v redakcii.
KUPÓN
DEXIA BANKA SLOVENSKO
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Napríklad v roku 1868 utiekol z väzenia
na 10 rokov odsúdený vojak Jozef Papánek
z Gbelov. Potuloval sa ako vagabund v lesoch okolo Veľkých Levár, kde prepadol
i starého občana a pytlačil. Po týždni ho
však chytili a odovzdali úradom. Okolo
kláštornej ohrady boli nezastavané plochy.
Mesto ich vyhlásilo za svoje a 2. januára
začala obec tieto parcely predávať na
výstavbu domov a stodôl. Boli to plochy
ležiace medzi 4 vežičkami, ako to vidíme
i na dobových fotografiách. Jednu štvorcovú siahu predávali za 4 florény, aby si ich
i chudobnejší mohli kúpiť. Parciel bolo 50.
Predstavený kláštora P. Ravasz síce u obce
protestoval, ale nepochodil, pozemky sa
predali a zastavali.
V spoločenskej rubrike zisťujeme, že
v roku 1879 sa otvorilo v Malackách panské kasíno a, čo je najdôležitejší záznam,
i TELEGRAFNÝ ÚRAD. Zo záznamu z roku 1883 sa dozvedáme, že v Malackách
otvorili ŽANDÁRSKU STANICU, ktorej posádku tvorilo 6 mužov. Záznam z roku 1890
hovorí o vybudovaní železničných koľají,
ktoré mali mestu priniesť veľký úžitok.

Záznamy nám hovoria i o rekultivácii
kláštornej záhrady. V rokoch 1893–1894
naviezli do záhrady 350 vozov dobrej zeme, čím úžitkovosť záhrady veľmi stúpla.
O snehu nám kronika hovorí, že 11. augusta 1894 napadlo 30 cm snehu a 11. mája 1865 tiež 30 cm snehu. Preto nie je nič
nového, že i v dnešnej dobe sme mali rozkvitnuté tulipány pokryté snehom.
Opačné počasie bolo v roku 1904. Nepršalo tri mesiace, nastalo ohromné sucho,
zem vyschla, popraskala a roľníci utrpeli
obrovské škody.
Zo záznamu z roku 1894 sa dozvedáme, že snemovňa magnátov štyrmi hlasmi
odsúhlasila povinné civilné sobáše ako
právoplatné pred štátom. Protestovali proti
tomu mnohé zložky, avšak k zmene prišlo
iba za prvej ČSR.
To by boli najzaujímavejšie udalosti, ako
ich zaznamenali v starej kronike. Udalosti
z novej kroniky od roku 1916 uverejníme
neskôr a popisujú mnohé zaujímavé veci
z obdobia prvej republiky.
Dr. PAVOL HALLON
koniec

alebo

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete
TÝŽDEŇ OD 22. DO 28. 12.
• Fruit & Fresh, 2x šampón +1x balzam
za 49,90 Sk • Polaroid kinofilm 36
obrázkový, 200 DIN, 2 ks za 95 Sk •

Anka saponát na riad, 0,5 l za 10 Sk

Vyhrajte hodnotné ceny v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s.

Získajte maximum
zo stavebného sporenia
Koniec roka ponúka stavebným sporiteľom jedinečnú šancu:
zhodnotiť svoje vklady o štátnu prémiu. O tom, za akých podmienok môžete získať až o 3000 Sk, sme hovorili s okresnou
riaditeľkou Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., v Malackách Mgr.
Boženou Štiglicovou.
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okénko
jak biuo, jak je
a jak bude

• MASÉRske služby, Hviezdoslavova 90,
Malacky (od kina Záhoran smerom na
Kostolište). Otvorené: Po–Pi od 11.–19.
h, So 9.–12. h. Tel.: 034/772 33 79.
• Zahraničná firma hľadá asistentku riaditeľa s výbornou znalosťou NJ slovom
aj písmom, s dobrými organizačnými
schopnosťami a skúsenosťami s MS Office (Word, Excel, Outlook) a praxou v administratívnej oblasti. Malacky a blízke
okolie. Nástup od 7. 1. 2004. Životopisy
zasielajte na novy.job@azet.sk
• Zahraničná firma hľadá hlavnú účtovníčku s praxou v obore min. 5 rokov. Znalosť NJ a skúsenosti v programe SAP a
HERCULES SOFTIP výhodou. Nástup
od 7. 1. 2004. Životopisy zasielajte na
novy.job@azet.sk

Čo je to štátna prémia, aká je jej výška v tomto roku a kto má
na ňu nárok?
Štátna prémia je forma, ktorou štát podporuje tých občanov
Slovenska, ktorí svoje dočasne voľné finančné prostriedky uložili
na účet stavebného sporenia. Pripisuje sa automaticky klientom
na účet stavebného sporenia podľa výšky ich vkladov v príslušnom roku. Ak klient vloží v tomto roku 15 000 Sk, získa maximálnu štátnu prémiu vo výške 3000 Sk. Maximálnu štátnu prémiu
a úroky môže získať každý člen rodiny.
Čo musí urobiť klient, ak ho táto možnosť zaujala?
Každý, kto chce zo stavebného sporenia v PSS, a. s., vyťažiť
maximum a získať maximálnu štátnu prémiu, musí do 31. 12.
uzatvoriť zmluvu o stavebnom sporení, vložiť na ňu 15 000 Sk
a zaplatiť príslušné poplatky. Ak už zmluvu má, stačí vložiť na
túto zmluvu sumu, ktorá chýba do 15 000 Sk. Klient môže vložiť
samozrejme aj nižšie čiastky podľa možností.
Chystáte na koniec roka nejaké prekvapenie?
Záver roka bude u nás spojený s veľkým vianočným žrebovaním o ceny v celkovej hodnote viac ako milión korún. Každý, kto
od 17. novembra do 17. decembra uzatvorí v Prvej stavebnej sporiteľni novú zmluvu o stavebnom sporení s cieľovou sumou od
200 000 Sk alebo cieľovú sumu o túto čiastku zvýši, získa mnoho
výhod a navyše bude zaradený do žrebovania o zaujímavé ceny.
Šance na výhru ešte do Vianoc sú naozaj veľké, pretože ceny
v hodnote 20 000 Sk sa budú žrebovať 18. decembra v kancelárii okresného riaditeľa. Prezradím, že stavební sporitelia môžu
vyhrať napr. minivežu, hodnotné fotoaparáty, exkluzívne knihy
o bývaní či fľaše sektu. Zmluva o stavebnom sporení v Prvej
stavebnej sporiteľni tak môže byť hodnotným darčekom pod
vianočným stromčekom – navyše s milým prekvapením.
Kde vás naši čitatelia nájdu?
Všetkých záujemcov o stavebné sporenie ochotne privítame
v našich kanceláriách obchodných zástupcov na adresách:
• Malacky, Mierové nám. 1891, tel.: 034/772 23 22
• Malacky, Záhorácka 100, tel.: 034/772 28 11
• Stupava, Hlavná 46, tel.: 02/6593 59 90
MH 03/F22
• Rohožník, Obchodná 31, tel.: 034/658 84 34

Medecínsky príbjeh alebo
jak strýc Karol nedobjehli
Biuo to už moc dávno, co do istej
dzedziny na Záhorí došeu muadý
dochtor jak obvoďák. Na zdravotním
stredisku hygiena minimálna, záchody
na dvori, voda pod studňú, v dzedzine
bárgde muáky a smeciská. Dzedzinčané
bili bodrí národ, nekerí si rádzi utahovali z druhých, hlavne v šenku, a vymýšlali všelijaké húposci. Ná tak aj v šenku sa
zrodziu taký nápad, že veru by sa temu
novému dochtorovi mjeuo neco vyvést
na privítaní. No a huavný tútor tehoto
nápadu strýc Karol aj se svojíma práteli
vymysleli takýto tumhajt.
Blízko ordinácie, tak v humne jedného obidlá biua taká veliká muáka, biuo
aj dost po déždi, takže tam biuo vody
jak v mauém jazérku. Kedže biuo zrovna na jaseň, v poli biuo dost strašákú,
tak jakéhosik donésli s pola a vhodzili
ho do teho jazérka, teda muáky. Potom
dvá s týchto krigskolegú došli zabúchat
pánovi dochtorovi, že tam za jedným
domem v muáce leží utopený čovjek.
Dost vážne sa tvárili, dzif nepuakali
a kedže pán dochtor ešče nepoznau
dobre obec ani menovaných občanú,
tak si zebrau brašnu, a teda išeu k temu
jakože „utopenému”. Ket vidzeu, že je
to enem tumhajt, tak sa zebrau a išeu
preč. Na tento príbjeh šak nezapomjeu.
Na další čas došuo aj na strýca Karola. Prestydeu negde, mjeu aj horúčku,
kašlau, kedže mu nic nepomáhauo, tak
inší mu nezbývauo, došeu si pýtat nejaké
léky. Byu skormúcený a možnaj, že si
zmysleu na teho „utopeného”, ale co sa
dauo robit, léky potrebovau. A pán dochtor napísau medicínu a poslau miuého
pacienta do apatéky. Za tri dni sa mjeu
dojít ukázat. Aj pjekne došeu, buedý, strhaný a smutne povidá: – Pane dochtore,
ja už nekašlem, lebo sa bojím zakašlat,
no co je horší, já ode dverí z výpustka
až na záchod jegcím na kole a už mám
rit zedranú od teho bicikla a téj hnačky
a novinového papíru. Prosím vás, neco
mi dajte, abych dobjeheu na ten záchod,
lebo ho máme až na konci dvora. No
obá pochopili a potom bili skoro kamarádzi.
RUŽENA KRÁKOVÁ
Napíš aj ty, milý čitateľ!
Môže to byť príbeh zo súčasnosti
alebo minulosti. História sa rodí už
dnes. Napíšme si záhorácku históriu
z našich príbehov.
TONI GÚTH
Ruženu Krákovú, podobne ako každého, kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na nákup
v supermarkete
.

Opravujem chladničky
a mrazničky
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 0703/779 94 35, 0903/75 06 12
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Po zemetraseniach a ničivých požiaroch
môžeme prejsť na povodne, ktoré tiež
Malacky veľmi postihli. Rok 1890 nám
priniesol 8. apríla veľkú povodeň. Malina
vodou z hôr sa rozvodnila tak, že už večer
tiekla voda Riadkom, vrazila do mestečka
a zaplavila viaceré ulice. Najviac vody
– a to už pol metra – bolo o 18.00 hodine,
potom začala upadať. Postupne odtekala
a mesto i kláštor sa od nej oslobodili. Kláštor vďaka veľkej murovanej ohrade sa pred
ňou ochránil.
Horšia situácia bola v roku 1900, a to
19. januára o 9. hodine. Aj teraz voda z hôr
zaplavila Malinu, ktorá ju nestačila brať
a zoširoka sa Malackami rozliala. Tiekla
zase až hore Riadkom a omývala i zámocké
múry – ohradu. Dolu siahala až po židovskú synagógu, zaliala vchod do ženského
kláštora a znemožnila jeho chovankám,
ktoré boli v kláštore na sv. omši, návrat. Muselo byť privolané vojsko, ktoré ich potom
pontónmi previezlo do kláštora.
Okrem týchto katastrofických udalostí
zaznamenáva kronika i udalosti z mestečka svetského rázu.

III.
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Z františkánskej kroniky

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

DROBNÁ INZERCIA

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI
VYSYPANÉ Z OBÁLOK

Najkrajšie Vianoce čitateľov Malackého hlasu
Milí čitatelia, v minulom čísle sme vás vyzvali, aby ste nám opísali vaše najkrajšie Vianoce. Dostali sme niekoľko príspevkov – všetkých čitateľov odmeňujeme cenami, ktoré venovali Dexia banka Slovensko a. s., CHZP Apollo a HÍLEK a spol.,
a. s. Niektoré príspevky opisujú aj smutné chvíle súvisiace s najkrajšími sviatkami v roku, ale život je už taký – radosť vyvažuje
smútkom, šťastie nešťastím. O to vzácnejšie sú chvíle, v ktorých láska, pohoda a spokojnosť dajú zabudnúť na všetko ostatné.
A práve takéto Vianoce Vám želá redakcia Malacký hlas. Nuž a začítajme sa do príspevkov čitateľov:
Nezvyčajné želanie
Rada spomínam na svoje detstvo.
Mohla som mať tak zo tri-štyri roky, keď
som svojím prianím rozosmiala dospelú
časť našej rodiny. Priala som si najviac,
aby mi Ježiško doniesol pod stromček
čerstvý rožok. Medzi darčekmi som si ho
IVANA ŽILAVÁ
nakoniec našla.
Svetielka v okne
Žijeme s maminkou samy dve. A tak
trávime spolu všetky sviatky. Raz však
nastal skutočný problém. Maminke hrozilo, že práve na Štedrý večer by mala
mať nočnú zmenu a ja som si myslela,
že keď nebude u nás svietiť svetlo stromčeka, nepríde ani Ježiško. Podarilo sa mi
prehovoriť maminho slobodného kolegu,
aby sa obetoval a zastúpil ju. Moje úsilie nebolo zbytočné a Štedrý večer pri
stromčeku sme si vychutnali.
MARTINKA SLEZÁKOVÁ, 9 rokov

Najkrajšia ozdoba
Vianoce za dvermi a my sme nemali
kapra. S obavou, či vôbec ešte nejakého
zoženieme, som sa zverila mojej mačke
Viki. A raz večer, keď už vchádzala do
bytu neviem koľký raz, niesla v papuľke
malú rybku. Akási náhrada za veľkého
kapra. Všetci sme si „pochutili” a mačka
potom presedela na stromčeku. Bola to
naša najkrajšia ozdoba.
LENKA MIHALIČKOVÁ

zistili, že „akože vypálené žiarovky” sme
zabudli dať do zástrčky. Teraz máme
funkčné dvoje.
RICHARD VARADI
Ako sme na Vianoce umývali mláčky
Na Vianoce som si prial psíka. Išli sme
poň autom. Cestou domov som zacítil
zvláštny zápach. Na sedadle som zbadal
„celý jeho obed”... Z odpratávania sme
mali zážitok, ale psíča si pekne spalo, až
nám ho bolo ľúto zobudiť. Potom sme
celé sviatky čistili koberce a umývali
MICHAL GERTHOFER
mláčky.
Bitka o vitamíny
Na štedrovečernom stole nesmela
chýbať plná misa ovocia. Mne učarovali
mandarínky, a tak som si ich povyberal.
Moji traja súrodenci nemali šancu so
mnou o ne bojovať, lebo som si ich chránil vlastným telom. Jedol som ich tak, že
som vycucal šťavu a zvyšok som rozhadzoval po koberci. Náramne ma bavilo,
keď som svojich súrodencov videl, ako
sa hádžu za vitamínmi a s pôžitkom ich
hltajú. Dodnes mi toto lakomstvo vyhaKRISTO ANTIČ
dzujú na oči.
Čakanie na bábätko
Môj najkrajší darček len dostanem.
Pod voňavý stromček mi teta donesie
novonarodenú sesternicu. Teraz čakám
teda na dve veci. Na čerstvý sniežik a na
celkom nové bábätko.
MÁRIA POŽGAYOVÁ

Zmiešané vône
Aj u nás plávali kapry vo vani. Našla
sa medzi nimi aj šťuka, ktorú moja mama
rozrezala a v jej útrobách sa objavila
maličká, ešte živá rybička. Hneď bola
mojou korisťou. Dala som ju do pohárika
s vodou, umiestnila niekde vysoko na
skriňu, a tým sa starostlivosť o živého
tvora pri všetkom tom zhone skončila.
Voda sa postupne vyparila a skapacinka
začala šíriť svoju povestnú arómu. Vôňa
medovníkov si násilím prerážala cestu
ešte dva týždne po sviatkoch, až sa skutočná príčina objavila na skrini.
JANA ANTIČOVÁ

Dupľované sviečky
Hrôza nastala, keď sme zistili, že nám
nefungujú vianočné svetielka, a to iba
deň pred sviatkami. Letel som do predajne s obavou, či vôbec ešte nejaké budú.
Onedlho som už pri pokladnici odovzdal
úplne horúce peniaze od toľkého stískania. Chyba bola odhalená, keď sme

Strašidlo v podobe kapra
K Vianociam patrí kapustnica, stromček, kapor. U nás tiež plával vo vani aj
s kamarátom. Malej sestre sa veľmi páčili. Chodila za nimi, hladkala ich, hrala sa
s nimi a nebezpečne sa nad nimi nakláňala. Tušili sme, že do nej raz spadne.
Stalo sa. Odvtedy sa kaprov bojí a k vani
s rybami sa nechce viac priblížíť.
JANA JANOTKOVÁ

„Napapané” mačiatka
Verila som ešte na Ježiška a rodičia
nás – deti posielali na dvor nakŕmiť mačky, keď chceli porozdávať „tajne” darčeky pod stromček. A tak sa mi atmosféra
Vianoc spája nielen s kapríkom, ale aj
s dobre napapanými mačiatkami.
ANNA CHAMRAZOVÁ

Super hračka
Kapor v dome nesmel chýbať. Ako
šesťročná som si ho vybrala z vane, hrala

som sa s ním. Dávala som ho spinkať,
akože som ho kŕmila a nakoniec som ho
prikryla dekou. Rodičia prišli z návštevy
a s hrôzou zistili, že už je po smrti. Aj
mne bolo za ním smutno, keď neotváral
svoju nemú papuľku.
RENÁTA BLAŽEKOVÁ

Mačky v dome
Milujem mačky. Dovolím im skočiť
do postele, obtierať sa o moje nohy, kŕmim ich dobrotami. Iba raz ma v živote
naštvali, keď si zmysleli ponaháňať sa
okolo stromčeka a po ňom. Výsledkom
ich šantivosti boli porozbíjané vianočné ozdoby, neporiadok v celej izbe.
Stromček sa po ich útoku podobal na zle
zviazanú metlu.
SILVIA MUNDOKOVÁ

Chôdza na korčuliach
Vždy som túžila po korčuliach, aké
obúvajú ozajstné krasokorčuliarky. Pred
takmer 30-imi rokmi mi rodičia umožnili obuť si bielu krásu. Chcela som ich
vyskúšať aj vonku. Lenže na ulici nebolo
ani chumáčika snehu a nič nenasvedčovalo, že spadne nejaká vločka práve na
moje želanie. A tak som svoju tetu neskoro v noci odprevadila na korčuliach
pomalou chôdzou po úplne suchom
chodníku. Mala som z toho riadnu
–jako–
svalovicu.

Vianoce vo väzení

Bábika len pre mňa

Sestra Elena Tencerová, rodáčka z Novej
Bane (1917) maturovala v roku 1936 na Cirkevnom gymnáziu v Malackách. Pôsobila
v Nitre až do času, kým nezačala prekážať
komunistickému režimu. Zákon na ochranu
ľudovodemokratického zriadenia bol nekompromisne „ľudový”: pod jeho rúškom sa
rušili diecézne semináre, priniesol brutálne
útoky proti reholiam. V novembri 1958 sa
v Brne konal súdny proces s názvom Olšovská a spol. Jednou z obvinených bola aj sestra Elena Tencerová. Za rozvracanie republiky dostala trest odňatia slobody na dva roky a tri mesiace.
„Väzenkyne závislé od alkoholu, tabaku
a sexu strácali sebakontrolu až pod ľudskú
dôstojnosť,” spomína si sestra Elena. „Život
s takýmito ľuďmi v jednej cele bol skutočne
najťažším trestom. Vianočné sviatky v pracovnom tábore v Pardubiciach sme prežívali v chladnej maštaľke. Nikdy sme tak neprecítili slová vianočných piesní: Vítame ťa, sväté dieťa, nebeský náš Pane, ktorý si sa nám
narodil v Betleheme na slame...”
–ipo–

„Vrátim sa o polstoročie späť, do čias
detskej radosti, ale i čias chudoby a nedostatku. V tom povojnovom období deťom
zaiskrili očká pri každom láskavom pohladení či darovanom cukríku. Deti boli odeté
do čohokoľvek, len aby sa kryli pred zimou
a nepohodou. Nebolo mäsa, mlieka, cukru, chlieb sa piekol doma a hračkami pre
deti boli kamienky, drievka, šišky.
Ja som nosila oblečenie po svojich súrodencoch – raz po bratovi, raz po sestre.
Vianočné kupované darčeky sme vôbec
nepoznali. Stromček bol ovešaný obalenými orechmi, jabĺčkami a papierovými ozdobami. Prinajlepšom sme si na ňom našli
domáce salónky – kockový cukor zabalený
do papierikov. Mali sme veľké šťastie, že
naši rodičia boli šikovní a vlastnými rukami
nám vedeli vyrobiť aké-také hračky pre radosť a potešenie. Na tie krásne Vianoce
som prvý raz dostala niečo, čo patrilo výlučne iba mne – z dreva vystrúhanú bábiku
s bavlnenými vlasmi a kúskami handričiek
na útlom telíčku. Bolože to radosti! Bábika
rokmi starla so mnou. V neskoršom detstve
som na iné Vianoce dostala už kupovanú
bábiku (maminka za ňu zaplatila 13 korún),
ale z tej som nemala takú radosť, ako z tej
drevenej. Zdá sa mi, že sa postupne vytráca
taká pekná vlastnosť – tešiť sa i z maličkostí
a byť za ne vďačný; veď i malé perličky,
keď sa pospájajú, tvoria celkový klenot.”

Vianočné prianie
Anjeličku biely, milý môj,
dones Ježiškovi prianie stoj čo stoj.
Aby mi všetky dary stihol pripraviť,
autíčka, perníky, bábikám šaty šiť.
Nechcem však hračky len pre seba
i ostatné deti majú prianie k Tebe –
do neba.
Janík chce červenú motorku, čo bliká,
Miška zas pekného húpacieho koníka.
Všetci však v srdci s láskou si želajú,
nech mama s ockom viac času
pre nás majú.
Vopred Ti, Ježiško, za dary ďakujem,
vo svojej dušičke si ich naveky ukryjem.
ADELKA GRELIKOVÁ, 13 rokov

KTO JE NA FOTOGRAFII?

Uhádnite, kto je na fotografii!
Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prajem vám, aby výnimočný
hlahol zvonov na Štedrý večer
každému z nás pripomenul
naše ľudské poslanie na zemi:
pomáhať si, byť tolerantní,
vážiť si jeden druhého tak,
akoby každý deň v roku
boli Vianoce.
Úprimne
ALŽBETA DUBAJOVÁ,
poslankyňa MsZ

Milí čitatelia,

na hádanku z minulého čísla sme dostali niekoľko odpovedí, avšak len jediná
z nich bola správna. Len Mária Malá zo
Slovenskej ul. správne uviedla, že podpisy fixou na detské rúčky rozdávala Katka
Aulitisová alias Ela zo známej dvojice Ela
a Hop. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.
Dnešná fotografia dýcha Adventom.
Mikuláš na Malom námestí sa z výšky prihovoril Malačanom, aby vzápätí zapálil
druhú sviecu na adventnom venci. Hádajte, kto sa skrýva za bielou mikulášskou
bradou? Svoje tipy spolu s nalepeným
kupónom nám posielajte alebo hádžte
do schránky s označením Malacký hlas
na budove MsÚ do 9. januára. Víťaz sa
opäť môže tešiť na zákusky z Dobrotky.

–rr–

Šťastné a veselé
Vianoce
a aj v roku 2004
sladké chvíle pohody
vám praje

Oči ho prezradia...
KUPÓN
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KRÍŽOVKA
Francek s Joškú sa stretnú na „zuatú nedzelu” na trhovisku, dajú si po dva deci
vareného čičibáku a o čem inším by sa
vyprávjali jak o Vánocách.
Francek sa zvjedavo opýtau Jošku, že co
dostane od Štefiny pod stromeček.
Joška sa s tým nijak netajiu a hned mu
odpovidau:
„Ná Francku! Ty snád nevíš, že já už
mám deset rokú velice bohaté Vánoce,
protože fúrt pod stromeček dostávam
SPP a sem s tým spokojný.”
Francek dviheu obočí, poškrábau sa pod
širákem a povidá:
„Snád mi nesceš povidat, že ty prede
mnú takú dobu tajíš ňejaké akcie v slovenském plynárenském prúmysli, kerý
fčil sprivatizovali!”
„Ale né Francku,” povidá Joška, „to nemá
nic společné s plynárenským prúmyslem
ani s privatizáciú. To já dostávam každé
Vánoce klasickú záhoráckú trojkombináciu, keréj ríkám SPP. No v skutečnosci
dostávam rok co rok...”
(dokončenie v tajničke)
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VODOROVNE – A nechal na seba
pršať; dala súhlas – česky; starší český
spevák a politik B vodácky pozdrav;
druh látky; spojka; český herec; zvieracia
diera C vrť; dravý vták; rímskych tritisíc;
polostrov v Čiernom mori; polovica
D hliník; začiatok tajničky; tu máš! E
rozprávková nadprirodzená bytosť; knôt
po záhorácky; začiatok abecedy; značka

cukrárskych výrobkov; dobytok po česky
F ofúkol; ukončenie tajničky; chovná
skupina dobytka G frfľal; semená určené
na siatie; mesto na Slovensku.
ZVISLE – 1 výrobca pneumatík 2
skrivil; trhá-básnicky 3 starší dopravný
prostriedok s konským poťahom; skratka
medzinárodnej jazykovednej organizá-

cie 4 citoslovce radosti; primát; popravca 5 rímskych 50; časť chôdze; popevok
6 druh podnikateľskej právnickej osoby;
lámka; Ladislav 7 vydávaj povely; stred
slova skopol 8 odevný priemysel; osobné
zámeno; Ty si! – básnicky 9 osvetľovacie
teleso; jestvuj 10 stred slova misa; rímska
tisícka a nula; zhluknutie ľudí 11 prehltnutie tekutiny – hovor.; najpopulárnejšia
Ak nám do 9. januára
pošlete správne vylúštenie tajničky krížovky
spolu s nalepeným kupónom, zaradíme vás
do žrebovania o zaujímavú cenu – hodiny,
ktoré venuje spoločnosť
HÍLEK a spol., a. s.

Pokojné prežitie najkrajších sviatkov v roku, veľa šťastia, zdravia a úspechov v prichádzajúcom roku 2004 želá všetkým
lúštiteľom krížoviek v Malackom hlase autor JUDr. Marián Polakovič.

rybička súčasnosti 12 Amer po česky;
značka jogurtov; predložka s 2. p. 13
draslík; obilnina; spoluhlásky názvu nočného vtáka; 14 osobné zámeno; miestny
klub; desaťnásobok desiatich 15 vrkoč;
marinády po česky – obrátene 16 jedovatá rastlina; Eduard domácky – obrátene
17 známe stredoeurópske jazero.
Na pomoc: 3 SAIP
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky krížovky
– z vlnitého plechu, sme vyžrebovali
Alenu Pánikovú z Ul. 1. mája v Malackách, ktorá k odpovedi pripísala:
„Tajnička nás trochu potrápila kvôli
okienkam navyše, ale prišli sme na
to!” Čitateľom i autorovi sa za chybu
v tajničke ospravedlňujeme. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii
– získava tričko z CHZP Apollo.

MALACKÝ
HLAS
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Bratislavská
atletická liga
mladších žiakov
Keďže mladší žiaci-atléti nemajú svoju
dlhodobú súťaž ani atletické majstrovstvá SR, rozhodol sa BAZ (Bratislavský
atletický zväz) zorganizovať regionálnu atletickú ligu.
Do súťaže sa prihlásilo 6 chlapčenských
a 5 dievčenských družstiev. Uskutočnili sa
4 kolá (v apríli, máji, júni v Bratislave
a v septembri v Malackách). Jednotlivé
družstvá mohli mať na súpiske najviac 20
pretekárov. Body získali pretekári na prvom až šiestom mieste. Určujúcim kritériom pre stanovenie celkového poradia bol
počet dosiahnutých hlavných bodov.
Na výbornú v súťaži obstáli naše dievčatá, ktoré najmä zásluhou šprintérok
Schildovej, Štaffenovej, Štukovej a strednotratiarky Azzolini zvíťazili. Ale aj ostatné
mladé atlétky sa nestratili a svojimi bodmi
prispeli k celkovému úspechu malackého
dievčenského družstva. Chlapci obsadili
tretie miesto, keď bodovali najmä šprintér
Mikulič a strednotratiar Beňa.
Celkové poradie po 4 kolách:
Dievčatá – 1. AC Malacky (221 pomocných bodov, 19 hlavných bodov), 2. Vital
Bratislava (185, 17), 3. STU Bratislava A
(91, 12), 4. Inter Bratislava (49, 8), 5. STU
Bratislava B (12, 2). Družstvo dievčat: Laura
Azzolini, Natália Filová, Ivana Gašparová,
Mariana Habáňová, Ela Kubincová, Alica
Mackovichová, Soňa Mihočková, Erika
Schildová, Romana Stolárová, Miriama Štaffenová, Sandra Štuková, Adriána Vavrová.
Chlapci – 1. STU Bratislava A (231 pomocných bodov, 23 hlavných bodov), 2.
Vital Bratislava A (177, 20), 3. AC Malacky
(122, 17), 4. Vital Bratislava B (28, 7), 5. STU
Bratislava B (17, 5), 6. Inter Bratislava (0, 3).
Družstvo chlapcov: Ján Beňa, Gabriel Brajer, Richard Mikulič, Michal Petráš, Rudolf
Rusňák, Daniel Šimek.
PaedDr. PETR FILIP, tréner

Mesto športovcom
v roku 2004

Komisia školstva, mládeže a športových
činností MsZ Malacky žiada telovýchovné
jednoty a športové organizácie v meste,
ktoré majú záujem o finančný príspevok
mesta na činnosť v roku 2004, aby do 15.
1. 2004 predložili na mestský úrad Márii
Jurdákovej, tajomníčke komisie, správu
o činnosti za rok 2003 (členská základňa,
súťaže a podujatia s ich hodnotením, finančné náklady a pod.) a predbežný návrh
rozpočtu na rok 2004. O výške pridelených finančných prostriedkoch budú telovýchovné jednoty a športové organizácie
informované v priebehu mesiaca február.
Organizátori 13. ročníka Mestského turnaja v nohejbale, ktorý sa mal uskutočniť
v závere roka 2003 v priestoroch telocvične ZŠ na Záhoráckej ulici, oznamujú,
že z technických príčin sa turnaj uskutoční až v januári, resp. februári roku
2004. Termín turnaja oznámime v mestskom rozhlase, plagátmi i prostredníctvom Infokanálu Progres Malacky.

Slová „starí páni” asi charakterizujú tú
najstaršiu generáciu, ktorú v súčasnosti
zastupujú Ing. Stanislav Osuský, Pavol
Waschek či Jozef Krasňanský, no aj pre
nich pri pohybe na hádzanárskom ihrisku platí i druhá časť názvu článku „veční
mladíci”.
Aj ďalší bývalí aktívni hráči Vladimír
Krajčír, Igor Novák, Miroslav Kubíček, Peter Režný, Stanislav Režný ml., Anton
Osuský, Peter Baláž, Jozef Strezenický, Jozef Ofčarovič, Štefan Škoda, Stanislav
Dobrovodský, Jozef Kuklovský, Libor Brinzík, Milan Valúch, Michal Rybár a Jozef
Jurík tvoria „mančaft”, ktorý si to naďalej
rozdáva s rovesníkmi na palubovkách
hádzanárskych ihrísk.

...a prišli Malačania a urobili
„škrt cez rozpočet”
V Devínskej Novej Vsi sa 21. novembra uskutočnil druhý ročník súťaže
v tlaku v ľahu na lavičke Krušovický
pohár. Súťažilo sa podľa osobitných
pravidiel, ktoré sa snažia zrovnoprávniť všetkých pretekárov bez rozdielu
hmotnosti.

Jubilejná desiatka,
rekord odolal
Pätnásty november patril v Malackách
bežcom. Na štart jubilejného dvadsiateho ročníka sa na ZŠ Záhorácka 95
postavilo 111 bežcov, ktorí následne
absolvovali 5 km trať s obrátkou smerom na Plavecký Štvrtok po ceste cez
Vinohrádok.

Najrýchlejším bežcom sa stal Milan Fedák z STU Bratislava, ktorý vyhral hlavnú
kategóriu mužov časom 31:39,3 min
a získal cenu predsedu SDĽ na Slovensku
Ing. Ľubomíra Petráka, CSc., ktorý mu ju
osobne odovzdal. Najrýchlejšou ženskou
pretekárkou bola Zuzana Nováčková
z MAC Rača, ktorá vyhrala hlavnú kategóriu žien s časom 39:10,1 min a získala
cenu venovanú BILLIARD CLUBOM Malacky. Rekord pretekov, ktorého držiteľom
je od roku 1995 Dušan Hlubocký časom
30:57,353, odolal.
Organizačný výbor pracoval tak ako po
minulé roky pod vedením Márie Trenčíkovej. Hlavnými usporiadateľmi boli Klub
MSD Malacky a Komisia školstva, mládeže a športových činností MsZ Malacky,
spoluorganizátormi boli ZŠ Záhorácka 95,
o. z. PEER, KZPDaM, AC Malacky, CVČ
a MO Matice slovenskej. Usporiadatelia
ocenili i najstaršieho pretekára a pretekárku, ktorými sa stali Vincent Varga z Košíc-Barce a Mária Krčmárová zo SBS Bratislava. Ceny pre nich venovala PADYMA
– domáce potreby Malacky. Najmladších
zase cenami odmenili Klub MSD a kníhkupectvo Ľubica a boli nimi Jakub Haluza
z Nitry a Adriána Vávrová z Malaciek. Permanentky pre najrýchlejších Malačanov si
domov od firmy AD HOC odnášali Jakub
Valachovič, Jana Sedláková, Ján Beňa
a Aneta Hollá.
Po skončení pretekov sa uskutočnilo
stretnutie bývalých i terajších organizátorov s primátorom mesta. Na stretnutí
boli prítomní i traja z pôvodných organizátorov a súčasne prvých bežcov tohto
podujatia – Peter Malášek, Vladimír Fajták
a Ladislav Petrivalský. Poslední dvaja dokonca trať jubilejnej desiatky absolvovali.
Dvadsať organizátorov bolo odmenených
pamätnými plaketami.
Preteky boli po prvý raz zaradené do
Slovenskej bežeckej ligy. Organizačnú
úroveň podujatia ocenil i zástupca SBS

Jaroslav Sládek z Bratislavy. Organizátori
by i touto cestou chceli poďakovať mestu,
sponzorom, mestskej polícii, OO PZ, p.
Balážimu – IRS i študentom gymnázia,
ktorí pomohli toto celoslovenské podujatie
zabezpečiť.
Výsledky – žiaci: 1. Ján Beňa (AC Malacky, 40:03,3 min), 2. M. Konečník, 3.
J. Haluza; juniori: 1. Gabriel Švajda (ŽP
Šport Podbrezová, 31:59,941, 2. J. Valachovič (AC Malacky, 35:59,1), 3.T. Palkovič; muži 20–39-roč.: 1. Milan Fedák (STU
Bratislava, 31:39,3 min), 2. M. Jamrich,
3. E. Králik; muži 40–49-roč.: 1. Pavol
Klimeš (SK Čejkovice ČR, 33:06,3 min),
2. L. Findl, 3. P. Portašík; muži 50–59-roč.:
1. Marián Haluza (Nitra, 35:25,5 min), 2.
S. Tokoš, 3. A. Remiš; muži 60–69-roč.: 1.
Ján Demeter (Žilina, 39:10,6 min), 2. V.
Novák, 3. J. Krajčovič; muži nad 70 rokov:
1. Július Žilinský (Lokomotíva Trenčín, 48:
49,7 min), 2. V. Suchán, 3. S. Buocik; žiačky: 1. Aneta Hollá (AC Malacky, 48:46,1
min), 2. Adriána Vávrová (AC Malacky,
56:23,5 min), 3. Ela Kubincová (AC Malacky, 56:32,0 min); juniorky: 1. Natália
Raková (MAC Rača, 44:47,4 min), 2. Jana
Sedláková (AC Malacky, 47:04,8 min),
3. J. Valentovičová; ženy 20–34-roč.: 1.
Zuzana Nováčková (MAC Rača, 39:10,1
min), 2. Z. Hlbocká, 3. M. Mocná; ženy
35–49-roč.: 1. Jana Klimešová (Kyjov/ČR,
44:54,8 min), 2. A. Voleková; ženy nad 50
rokov: 1. Mária Krčmárová (SBS Bratislava,
48:31,1 min), 2. V. Juríčeková.
A. PAŠTEKA, foto: –oTaNo–

Pomenovanie pre nadšencov malackej hádzanej, ktorých sa už po tri generácie nedeľu čo nedeľu schádzajú v športovej hale a následne na spoločnom posedení pred
nedeľňajším obedom, ťažko nájsť.

Starí páni alebo veční mladíci
Aj v predposlednú novembrovú sobotu
sme ich videli veľmi úspešne bojovať na
Turnaji veteránov v Malackách. Po víťazstvách 28:12 nad Old Boys Jablonica,
20:16 nad Unexom Uničov z ČR a 14:13
nad Sokolom Újezd u Brna z ČR im patrilo prvenstvo na tomto turnaji. Druhé
miesto patrilo „Brňákom”, tretie Uničovu
a štvrté Jablonici. Najlepším strelcom turnaja bol Malačan Peter Režný, ktorý dal

18 gólov. Za najlepšieho hráča usporiadatelia vyhlásili Antona Levíčka z Újezdu
(13 gólov), za najlepšieho brankára Zdenka Běhala z Uničova. Najstarším hráčom
turnaja bol Malačan Ing. Stanislav Osuský, ktorý hrával v družstve mužov už v období, keď Malačania po prvý raz postúpili
do II. ligy (vtedy druhej najvyššej súťaže
v bývalom Československu) pod vedením
trénera Antona Puteka. Viacerých z čle-

V rámci týchto pravidiel sa absolútny
výkon v tlaku vydelil hmotnosťou pretekára a tento podiel tvoril body (čím väčší
výkon a ľahší pretekár, tým väčší počet
bodov). Druhou disciplínou bol počet
opakovaní, ktoré pretekár vykoná so 70 %
svojej hmotnosti. Tento počet sa vydelil 30
a podiel tvoril počet bodov. Body z prvej
disciplíny a z druhej disciplíny sa zrátali.
Pretekár s najvyšším počtom bodov vyhráva. Súťažilo sa o lukratívne ceny, účasť pretekárov bola veľká – 15 pretekárov z celého Slovenska bez rozdielu hmotnosti,
medzi nimi medailisti z M SR, a dokonca
Vladimír Flimmel – reprezentant SR, ktorý

sa o 14 dní mal zúčastniť majstrovstiev
sveta v tlaku v ľahu na lavičke.
Prišli redaktori z rozhlasu, urobili rozhovor s reprezentantom Slovenska ako
s budúcim víťazom súťaže, prišiel aj pán
Čapla – prezident Slovenskej asociácie
kulturistiky a silového trojboja, aby poradil
reprezentantovi SR, ako vyhrať, ale prišla
aj výprava z Malaciek v zložení Denis Tangelmayer – pretekár, Mgr. Zdenko Krajčír
– tréner, Richard Krajčír – asistent trénera
a 12-ročný Dávid Krajčír – pretekár-čakateľ. A práve malacká výprava spravila
všetkým škrt cez rozpočet. Denis Tangelmayer totiž pri osobnej hmotnosti 79,8 kg
potlačil 170 kg a 56 kg činku vytlačil
68-krát a za tento výkon získal najväčší
počet bodov a stal sa absolútnym víťazom
súťaže! Veľká vďaka patrí v prvom rade
pretekárovi a celej výprave, malackým
fanúšikom tohto športu a v neposlednom
rade sponzorovi Jozefovi Ivanovi.
Mgr. ZDENKO KRAJČÍR

Futbalové nádeje
o Pohár riaditeľky CVČ
V pondelok 17. novembra sa v športovej hale Malina
uskutočnil futbalový turnaj prípraviek
o Putovný pohár
riaditeľky Centra
voľného času v Malackách.

Radosť z úspechu vie
byť veľká...

Jeho spoluorganizátorom bol ŠK Žolík
Malacky. Účastníkmi turnaja boli Slovan
BA, Rapid BA, Myjava, Gajary, Žolík A
a Žolík B. Každé z mužstiev malo po 16
hráčov; turnaja sa zúčastnilo celkom 118
mladých športovcov, ktorí svoje futbalové

umenie predvádzali od rána až do 15.30 h.
Výsledky: 1. Myjava (skóre 13:1; body 13),
2. Žolík A (11:4; 11), 3. Slovan BA (8:8; 9),
4. Rapid BA (8:8; 7), 5. Gajary (8:14; 3), 6.
Žolík B (2:15;0).
–mh–, foto: –oTaNo–

Ďuricová a Hollá
reprezentantkami SR
Ďalšie dve dievčatá z „liahne” športových tried so zameraním na atletiku zo
ZŠ Záhorácka 95 v Malackách sa stali
reprezentantkami SR.
Na základe výsledkov, ktoré dosiahli
na nedávnych M SR žiakov, boli nominované na medzištátne žiacke trojstretnutie
v atletike Česko A– Česko B– Slovensko,
ktoré sa uskutočnilo 20. 9. v Trnave. Za
každý výber mohli nastúpiť v jednotlivých
disciplínach len dve atlétky. SR reprezentovali aj Aneta Hollá v behu na 800 m
a Katarína Ďuricová v skoku do diaľky.
V konečnom hodnotení zvíťazili žiačky
výberu Slovenska.

V súčasnej dobe trénujú v atletickom
klube AC Malacky štyri aktuálne reprezentantky SR: Aneta Hollá (žiačka – beh na
800 m), Katarína Ďuricová (žiačka – skok
do diaľky), Barbora Šimková (dorastenka
– štafeta 4 x 100 m), Jana Sedláková (dorastenka – štafeta 4 x 400 m).
Z výsledkov medzištátneho stretnutia:
žiačky – 800 m: 1. Málková (Česko A),
2:19,95; ... 5. Hollá (Slovensko), 2:26,75;
diaľka: 1. Klučinová (Česko A), 574 b; ...
5. Ďuricová (Slovensko), 515; družstvá:
1. Slovensko, 131 b; 2. Česko A, 130 b;
3. Česko B, 97 b.

nov tohto družstva sme mali možnosť vidieť na tradičnom Turnaji generácií v Zámockom parku začiatkom leta.
Aktivita tohto dužstva je napriek veľkému číslu, ktoré vznikne sčítaním rokov ich
narodenia, tiež veľká. V júli štartovali na 7.
ročníku turnaja v nemeckom Schweinheime, kde skončili na výbornom druhom
mieste. Ich štart bol na tomto podujatí
už piaty a nemeckí hádzanári sa tiež zúčastňujú na turnajoch v našom meste.
V auguste sa zasa prezentovali na ihrisku
Unexu Uničov, družobného družstva,
kde obsadili tretie miesto, víťazmi sa stali
Vítkovice. Nasledoval septembrový turnaj
v Šali. Tu skončili Malačania štvrtí, keď
v boji o tretie miesto podľahli Martinu

až po streľbe zo značky sedemmetrového
hodu. Prvenstvo patrilo družstvu Frýdek-Místek. Okrem Šale boli v septembri i na
Turnaji starých pánov v Újezde u Brna,
kde skončili štvrtí. Na 17. ročníku tradičného Turnaja starších gárd v hádzanej
o Pohár Slovnaftu v Bratislave obsadili
Malačania piate miesto. Jozef Ofčarovič
sa stal najlepším brankárom turnaja.
Keď sa pozrieme na ich výkony v poslednom polroku, tak názov veční mladíci určite vyhráva nad starými pánmi.
A tak priaznivci malackej hádzanej s chuťou zapĺňajú hľadisko, keď plagáty oznamujú ich účasť na ihrisku.

PETR FILIP a VLADIMÍR HANDL

ANTON PAŠTEKA
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