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Duch kultúrnosti

NA PRAVÚ MIERU
V uverejnenom programe Prvomájových osláv 2004 sme v minulom čísle
spravili chybu pri uvedení mena sponzora – SWEDWOOD. Presný názov firmy
znie SWEDWOOD Slovakia, s. r. o.
Za chybu sa ospravedlňujeme.

Redakcia MH

Pozvánka
na zasadnutie
MsZ,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok 24. júna
o 14.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Malackách.
Program:
• informácia o aktuálnom postupe výstavby Inkubátora Malacky • informácia
o aktuálnom stave výstavby novej školy
• návrh na schválenie urbanistickej štúdie „Jánošíkova” • informácia o výsledkoch aplikácie racionalizačných opatrení prevádzky MŠ Kollárova • informácia
o aktuálnom stave zamestnanosti v meste a okrese Malacky • informácia o zahraničných vzťahoch predstaviteľov
mesta za uplynulé obdobie • interpelácie poslancov a iné.

www.malackyhlas.sk

Otvorením Mamografického
centra sa cesta nekončí

ÚVODNÍK

Čo je kultúra, čo je kultúrnosť? Často
ju spájame s kultúrou národa, menšiny,
kultúrou v spoločnosti, politike i v medziľudských vzťahoch. Vstupom do EÚ strácame časť svojej suverenity, no národnú
kultúru, ktorá je naším pokladom, si musíme ochrániť. Za každú cenu! Nikdy sa nevzdajme a nenechajme sa úplne strhnúť
proeurópskym prúdom, v ktorom plávajú
všetky členské štáty. Ísť proti prúdu stojí
veľa námahy, oplatí sa však zabojovať!
Drevená dedinka Vlkolínec, krojované starenky sedávajúce na priedomí, krásne vyšívané kvietky, ktoré rozkvitli pod ich rukami, košikári, ktorí prírodou voňajúcimi
výrobkami konkurujú umelým igelitovým
taškám... Duch slovenskej kultúry usídlený na salaši uprostred syrov, čerstvo voňajúcej žinčice a bryndze pokrývajúcej halušky ako zvyšky snehu vrcholky Vysokých Tatier. To všetko je so Slovenskom
neodmysliteľne späté. O kultúre, kultúrnosti však možno hovoriť vo všakovakých
súvislostiach. Nakoniec kultúru si vytvára
každý sám. Spôsob, ako sa správame jeden k druhému, ako prijímame a ctíme si
iných, naše prejavy voči rodine, priateľom, známym, no i neznámym – príslušníkom iných rás, náboženstva či národa, je
dôkazom kultúrnosti či nekultúrnosti, za
ktorú preberáme zodpovednosť sami.
Chráňme si svoje, no nezabúdajme na
toleranciu! Inteligencia myšlienky kultúrnosti voči okoliu je však ničím bez inteligencie srdca. Prijmime každého brata
a sestru z európskej rodiny. Ukážme svoju veľkosť, dobrosrdečnosť, pohostinnosť, ktorou sa už roky hrdíme a predstavme im slovenskú kultúru. Nemusíme
ovládať cudzie jazyky, aby sme sa navzájom pochopili. Srdce srdcu porozumie
a nepotrebuje služby tlmočníka. Duch
kultúrnosti usmerní naše kroky. Zabudnime na princípy a zásady, ktoré nás slepo
ovládajú, na medové reči bez skutkov, na
sebectvo, ohováranie, závisť a klam. Vykročme do Európy – rezko a ľavou nohou
s duchom kultúrnosti v nás, bez veľkých
očakávaní a ukážme, akí sú Slováci, akí
sú Malačania, aký si ty, aká som ja –
s otvoreným srdcom a predovšetkým
činmi.
LUCIA POLÁKOVÁ

malackyhlas@malacky.sk

Od septembra minulého roka v Nemocnici s poliklinikou v Malackách
pracuje Mamografické centrum,
v ktorom tím vedený MUDr. Janettou
Valúchovou pomocou špičkového prístroja typu Sophie od fínskeho výrobcu Planmed Oy vyšetruje pacientky
z Malaciek a okolia.

Krásne prvomájové počasie prilákalo do Zámockého parku mnoho zvedavcov. Zelenou
lúkou pri kaštieli sa ozýval detský smiech, nefalšovaná radosť z množstva atrakcií, ktoré
pre ne pri stánku detskej radosti pripravilo OZ M.L.O.K., či detský kútik CVČ, vystúpenia sokoliarov a šermiarov. Viac sa o Prvomájových Malackách dočítate na strane 2.

ŽST v štádiu riešenia

Oblastné riaditeľstvo v Trnave prijalo konkrétne opatrenia
V minulom čísle Malackého hlasu
sme upozornili na neprívetivé podmienky na Železničnej stanici v Malackách. Záujem médií nebol márny
a ľady sa pohli...
V súvislosti s viacerými upozorneniami
a interpeláciami poslancov mestského zastupiteľstva primátor mesta RNDr. Jozef
Ondrejka zriadil komisiu na zistenie skutočného stavu na železničnej stanici a navrhnutie možnosti nápravy. Výsledkom jej doterajšej činnosti je zabezpečenie stretnutia
Milana Horského, odstupujúceho prednostu Železničnej stanice (ŽST) Malacky, ktorá
bola z prevádzkových dôvodov k 1. aprílu
2004 zrušená ako samostatná stanica a bola pričlenená k ŽST Zohor, s primátorom
mesta. Na stretnutí sa zúčastnil aj prednosta ŽST Zohor Ivan Capek. Obaja páni vysvetlili, že vlastníkom budov železničných
staníc, teda aj malackej, sú Železnice SR.
Tie sú zodpovedné aj za stav, aký v nich
vládne, koordinujú riešenie problémov
a vyhradzujú si právo komunikovať s verejnosťou. Preto sa členovia vzniknutej komisie s konkrétnymi otázkami o budúcnosti
vstupnej brány do nášho mesta obrátili
priamo na hovorkyňu ŽSR Kornéliu Blaškovú. Trvalo asi dva týždne, kým prišla odpoveď, no dlhšie čakanie bolo vyvážené pocitom uspokojenia zo skutočnosti, že problémy cestujúcich nezostali bez povšimnutia.

Hovorkyňa ŽSR nás ubezpečila, že situáciou sa zaoberá Oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia riadenia dopravy. Jej pracovníčky
spolu s prednostom ŽST Zohor 2. apríla
preverili súčasný stav v priestoroch stanice
a prijali viaceré opatrenia:
1. Sociálne zariadenia pre cestujúcu verejnosť sú údajne určené na prevádzkovanie
formou prenájmu mimo železničného subjektu. O priestor však nie je záujem. Priestory sú vybavené nadštandardným sanitárnym
zariadením a je cez ne prístup do plynovej
kotolne. Pred ich otvorením ŽST musí vykonať opatrenia na zamedzenie prístupu nepovolaným osobám k hlavnému uzáveru vody,
zariadeniu na vypnutie prívodu elektrickej
energie a zabezpečeniu dverí do plynovej
kotolne. Až potom môžu byť WC sprístupnené cestujúcej verejnosti na požiadanie, kľúč
bude v úschove u výpravcu, aby sa zamedzilo jeho devastácii a krádeži inštalačných
a sanitárnych zariadení. Oblastné riaditeľstvo
ŽSR sa však v odpovedi zaviazalo, že k náprave dôjde do konca apríla 2004.
2. Druhé opatrenie sa týka výdajne cestovných lístkov, ktorá nevyhovuje silnej frekvencii cestujúcej verejnosti. Prednosta ŽST
Zohor má zabezpečiť otvorenie čakárne
v časoch najväčšej frekvencie cestujúcich
(v ranných a popoludňajších hodinách).
Oblepovanie skríň s cestovnými poriadkami,
výveskami pre cestujúcich už bolo odstránePokračovanie na 4. strane

Otvorením Mamografického centra sa
však jeho cesta k pacientom neskončila, ba
práve naopak – začala. V pondelok 26. apríla odovzdal primátor mesta Malacky Jozef
Ondrejka riaditeľovi NsP Mariovi Miklošimu pamätnú tabuľu s menami všetkých
darcov, ktorí prispeli na konto Mamograf.
Na tabuli dominuje nápis „Mamograf dáva
nádej” a poďakovanie všetkým, ktorí siahli
Prístroj má svetový patent duálnej kom- do vlastného vrecka a dali tak novú nádej
presie, denne sa tu uskutoční v priemere 12 svojej mame, starej mame, tete či švagrinej.
vyšetrení. Čakacie lehoty na vyšetrenie ne- Podľa slov M. Miklošiho dostane pamätná
existujú, pacientku vyšetria zo dňa na deň. tabuľa čestné miesto vo vestibule mamografického centra.
Zbierka na konto Mamograf sa začala
na Deň matiek pred šiestimi rokmi. Aj
tohtoročný Deň matiek bol dátumom, ktorý priniesol do centra novinu – vybavenie
nábytkom. Postarala sa oň „krstná mama”
Mamografického centra a autorka myšlienky založenia zbierky Mária Osuská. Osud
centra jej leží na srdci aj pol roka po jeho
otvorení. „Oslovila som spoločnosť Swedwood Slovakia, s. r. o., a mala som šťastie –
našla som u nej pochopenie. Nábytok sme
umiestnili do centra v predvečer Dňa matiek.” Aj po splnení tejto úlohy, ktorú si Malačianka sama zadala, stavia pred seba ďalšie pozoruhodné méty. To najbližšou je
otvorenie zbierky na zakúpenie sonografu.
V tomto období si totiž centrum, ktoré vyšetrilo už viac ako 400 žien, sonograf vypožičiava od iných oddelení NsP.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: –oTaNo–

Výstavba supermarketu
LIDL pokročila
Mimoriadne zasadnutie MsZ, ktoré
sa konalo 22. apríla, posunulo začiatok výstavby spomenutej predajne
opäť bližšie. Práve tento bod programu, ktorý obsahoval tri časti, bol najdôležitejší.

Na rokovaní sa zúčastnili i zástupcovia
firmy LIDL SR, v. o. s., páni Bucko a Šiatkovský, ktorí odpovedali na otázky poslancov
v diskusii. Poslanci sa okrem iného dozvedeli, že všetky ich výhrady boli zapracované do
prípravy stavby, zmenšil sa počet miest na
parkovanie na 109, chodník pri nadjazde by
mal zostať zachovaný a iné. Celkovo budú
vyvolané investície pre firmu predstavovať
20 miliónov Sk na riešenie CVČ a ZUŠ, 3
milióny Sk na budovanie kruhového objazdu
a 2 milióny Sk na riešenie bytovej otázky pre

obyvateľov zasiahnutej lokality. Podľa vyjadrenia zástupcov firmy by sa v lete mala začať
výstavba náhradných priestorov pre CVČ
nad jedálňou ZŠ Dr. J. Dérera, na jeseň by
Pokračovanie na 2. strane
ČÍTAJTE V BUDÚCOM ČÍSLE

Keď kultúra spája
Inkubátor Malacky,
šanca
pre začínajúcich
podnikateľov

Inkubátor v pozornosti podnikateľov z Maďarska
V predvečer vstupu desiatich krajín
do Európskej únie, vrátane Maďarska
a Slovenska, privítal primátor mesta
Jozef Ondrejka na pôde mestského
úradu podnikateľov z miest Albertirša
a Sarvaš.

Obe mestá ležia v Békešskej župe
v Maďarsku a žije v nich silná slovenká
komunita. Na 30. apríl pripravil manažment Inkubátora Malacky pracovné
stretnutie s podnikateľmi z oboch partnerských miest Malaciek spojené s prezentáciou projektu.
Podnikateľský inkubátor, ktorý vyrastá
rýchlym tempom na Bernolákovej ulici, bude skolaudovaný na jeseň tohto roka.
V apríli začal pracovať manažment inštitúcie, zahraniční experti zároveň vykonávajú
technickú asistenciu projektu. Živnostníci Podnikatelia z Maďarska si so záujmom pozreli stavbu budúceho podnikateľského
i majitelia malých firiem z partnerských inkubátora.

miest navštívili aj stavenisko budúcej šesťposchodovej budovy, ktorá pojme niekoľko desiatok začínajúcich firiem.
„Naším zámerom bolo pomôcť podnikateľom etablovať sa na našom trhu a rozvinúť obchodné kontakty s možnosťou
založenia nových podnikov,” uviedla členka manažmentu Lenka Kožuchová. Organizátori netajili sklamanie zo slabého záujmu malackých podnikateľov o účasť na
stretnutí. Jedným z pripravovaných cieľov
totiž bolo aj nadviazanie kontaktov medzi
malackými podnikateľskými subjektmi
a partnermi z Maďarska. J. Ondrejka a primátor Albertirše L. Fazekas sa zároveň
dohodli na obojstrannom vypracovaní databázy podnikateľov s charakteristikou
predmetu činnosti jednotlivých živnostníkov a firiem.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: –oTaNo–

AKTUALITY

Malacky vydali
pamätnú mincu

Vstup Slovenska do Európskej únie bol
príležitosťou pre mestá pripraviť pre svojich
obyvateľov dôstojné oslavy tejto historickej
udalosti. Aj Malacky sa chopili tejto výzvy
a okrem prípravy bohatého programu Prvomájových Malaciek 2004 v Zámockom
parku vydalo mesto aj pamätnú mincu (na
obrázku).
Ak chcete mať doma malú lesklú okrúhlu spomienku na vstup Malaciek do EÚ,
môžete si ju kúpiť na
MsÚ v Malackách,
v Kancelárii prvého kontaktu, tel.:
034/796 61 22.
–mh–

Jedno z najväčších lákadiel bohatého programu – vystúpenie Ivana Mládka a jeho Banjo
bandu s Pitkinom, zožalo úspech a prispelo k dobrej nálade všetkých nás. Ivan Mládek vystupoval v Malackách už viackrát, humor tunajších ľudí mu je blízky a rád sa sem vracia.

Zámocký park ožil prvomájovými oslavami
Celým programom
bravúrne sprevádzali
ochotníci z Divadla
na hambálku Mária
Vinceková alias tetka
Marina a Pavol Knotek alias Francek. Hoci spoločne vystúpili
v úlohe moderátorov
po prvý raz, zožali zaslúžený úspech.

VAŠE REAKCIE:
Ďakujeme za pekné chvíle v Zámockom
parku, bolo veľmi fajn, konečne sú v Malackách šikovní ľudia na svojich miestach.

INGRID ŠRÁMKOVÁ

Nesúhlasím so všetkým, čo EÚ ponúka
a vôbec sa mi nechcelo ísť v deň osláv vstupu našej krajiny do EÚ von. Navštívili nás
však priatelia zo zahraničia, tak sme sa nakoniec spolu dohodli, že predsa len vyrazíme do ulíc, presnejšie do Zámockého parku.
Musím povedať, že som bola príjemne prekvapená programom, aký Mesto Malacky
v spolupráci so ZCK a inými organizáciami
pripravilo. Postupne sme absolvovali takmer
všetky podujatia. Páčilo sa nám Túlavé divadlo Macbeth, mestské mažoretky, ako aj
Senzi Senzus, počkali sme si i na Ivana Mládka. Večer sme sa do víru zábavy opäť vrátili
a započúvali sme sa do hudby, ktorá sa rozliehala lesom až do príchodu brušných tanečníc a fakírov. Bol to vskutku veľmi príjemne strávený deň vstupu nášho mesta do EÚ
a Prvý máj. Nemáme sa za čo hanbiť. Touto

Druhá májová nedeľa patrí tradične našim mamičkám či
babičkám, ktoré nás
s láskou a nehou vychovávajú.
I naši malackí seniori si sviatok pripomenuli slovom i kultúrnym programom.
4. mája OZ pod vedením Alžbety Dubajovej a o deň neskôr
KD v Malackách na
čele s Danielou Malinovou.

foto: –oTaNo–

cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí
sa postarali o celé podujatie, a tým nás obohatili o príjemné zážitky. I primátorovi Jozefovi Ondrejkovi, ktorý opäť dokázal, že Malacky sú dobrým miestom pre život.
Ďakujeme.

B. ŽILAVÁ a celá rodina
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Hlavnými organizátormi Prvomájových Malaciek 2004 boli Mesto
Malacky a ZCK.

Dospelých i hŕbu detí pritiahla na lúku pri kaštieli skupina historického šermu. Pri ich
presvedčivých bitkách sa mnohým z nás zatajil dych.

SPONZORI Prvomájových Malaciek: COMERON, s. r. o, TEKOS, s. r. o.,
HÍLEK a spol., a. s., SWEDWOOD Slovakia, s. r. o., Elán-M, RUŽA
Veľkoobchod Malacky, BILLA, SIMBA, ART CLUB 2002, KVETY EVA, AVES
elektro, kníhkupectvo Ľubica, Peter Hanzlík H SHOP a Ján Scheiner.

Vo Vánku ako v živom úli

Zdá sa to neuveriteľné, ale Detské cen- dateľkám, sponzorom i donorom a spolu
trum Vánok, lepšie povedané jeho členovia, s ďalšími mamičkami prezentovali prácu
nedávno sfúkli už druhú sviečku na pomysel- centra. Je až neuveriteľné, koľko toho manej narodeninovej torte. Mimovládna orga- mičky na materskej dovolenke spolu so svojinizácia, ktorá robí dobré meno mestu Ma- mi deťmi stihnú: pripravujú hry a cvičenia
lacky a je pozitívnym príkladom pre rodiaci pre deti, besedy, diskusie s odborníkmi a škosa neziskový sektor v meste a regióne, pri- lenia pre matky, cvičenie na zušľachtenie tela
pravila na nedeľu 25. apríla narodeninové pre všetkých. Deti, ktoré „vyrastú” z Vánku
stretnutie pre členov a sympatizantov.
(členkami združenia sú mamičky na materA na oslavu sa vo Vánku pripravili dôklad- skej dovolenke s deťmi mladšími ako 3 roky)
ne – výrobou počítačovej prezentácie o čin- a začnú chodiť do materskej školy, sú podľa
nosti a aktivitách centra, nacvičením progra- prvých skúseností veľmi živé a ostrieľané.
mu s deťmi i slávnostne prestretým dlhým Neskrývaná vďaka mamičiek a ich ratolestí
stolom plným sladkých i slaných dobrôt. patrí aj otcom a starým rodičom – bez ich
Spoločenská miestnosť DC, ktoré sa nachá- podpory by sotva mohli napĺňať filozofiu
dza na Ul. M. Rázusa, sa premenila na živý centra každodennou prácou.
úľ. Štatutárne zástupkyne Martina Haberlan–ipo–,
drejka, ktorý vysvetlil celý vývoj vlastného dová a Dušana Bieleszová poďakovali zaklafoto: –otano–
malackého vysielania, ako aj dôvody terajších zmien.
V predposlednom bode rokovania poslanci oboznámili so zámerom EFM, s. r. o.,
vybudovať golfové ihrisko v lokalite Vampíl.
Zámer predkladal konateľ a výkonný riaditeľ
spoločnosti na Slovensku Miroslav Kubis
MBA. Podporiť ho prišiel i Philips Kyle
z USA, staviteľ golfových ihrísk. Lokalitu považujú zo svojej strany za veľmi perspektívnu
a jej realizácia by podľa nich značne prospela rozvoju regiónu. Všetci poslanci sa však
v diskusii s týmto názorom nestotožnili. Napokon prijali uznesenie, aby spoločnosť bližšie objasnila postup pri realizácii zámeru
a k jeho schváleniu či neschváleniu by sa mali vyjadriť všetky komisie MsÚ. A až potom
by padlo konečné rozhodnutie.
V závere rokovania boli doplnené rady
škôl: ZŠ Dr. J. Dérera o poslankyňu R. Habovú, ZŠ na Záhoráckej ulici o poslancov A.
Dubajovú a P. Spustu a CVČ o poslankyňu
L. Kožuchovú.
ANTON PAŠTEKA Čo môže byť sladšie ako božtek od mamičky? Deti z Vánku na ne nikdy nezabúdajú.

Výstavba supermarketu
LIDL pokročila
Pokračovanie z 1. strany
malo byť stavebné povolenie pre výstavbu
predajne a začiatkom budúceho roka by začala vlastná stavba. Podmienkou je však vyriešenie vlastníckych vzťahov k pozemkom,
ktoré patria okrem mesta i VLM a SPF.
Na základe diskusie poslanci tajným
hlasovaním deviati proti jednému, pričom
hlasovania sa zdržali traja, schválili návrhy
nájomnej zmluvy, budúcej kúpnej zmluvy,
ako aj návrh o budúcej zámennej zmluve
medzi mestom a uvedenou spoločnosťou.
V ďalšom bode rokovania vedúca Kancelárie prvého kontaktu Mgr. Ivana Potočňáková podala informáciu o uzatvorení
zmluvných vzťahov medzi Mestom Malacky a spoločnosťou Progres Malacky, s. r. o.
Z uvedených zmien vyplýva, že vysielanie
Okienka mesta v káblovej televízii, ktorej
rozširovanie zabezpečuje a bude ďalej zabezpečovať práve uvedená spoločnosť, bude odteraz plne realizovať mesto vrátane
celého vlastného vysielania v TKR. Jej informácie doplnil i primátor mesta Jozef On-

Hráči z Bratislavy boli nápadom Dušana Rusňáka účinkovať na Prvomájových Malackách nadšení a sľúbili účasť v plnej zostave, takže nastúpila aj hrajúca legenda Petr
Fiala (40) - bývalý česko-slovenský reprezentant, niekoľkonásobný majster SR v šestkovom a aktuálny majster SR v plážovom volejbale, Drahoslav Grešo (44) - najstarší hráč
slovenskej extraligy, a Jozef Sládeček – 2-násobný majster SR a v minulej sezóne kapitán
majstrovského Púchova.

JEDNOU VETOU
• Valné zhromaždenie Spolku pre podporu Pomoravia sa uskutočnilo 14. apríla
v Skalici. Zúčastnil sa ho aj Ing. Jozef Bulla,
zástupca primátora mesta Malacky. Najdôležitejším bodom rokovania bola otázka
vysporiadania majetkových vzťahov k pozemkom, ktoré ležia v hraničnom pásme
medzi Slovenskou a Českou republikou.
Riešením tohto problému sa na oboch stranách majú zaoberať ministerstvá financií.
• Na 14. sneme ZMOS 20.–22. apríla v Bratislave starostovia a primátori slovenských
obcí a miest doslova vypískali hostí snemu
– ministrov slovenskej vlády. „Takú atmosféru som ešte nezažil,” komentoval prijatie zo strany účastníkov snemu (nechýbal
medzi nimi ani primátor Malaciek Jozef
Ondrejka) minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Ľudovít Kaník.
• Verejné prerokovanie zóny Jánošíkova
sa uskutočnilo 23. apríla. V tejto lokalite
vznikne obytná zóna asi 150 bytových
jednotiek. Na internetovej stránke mesta
Malacky sú zverejnené alternatívy riešenia
zóny. Po spracovaní štúdie zóny bude nasledovať pripomienkové konanie a po
ňom schvaľovací proces na úrovni MsZ.
• Vo Vysokých Tatrách zasadala 3. mája
Rada ZMOS. Na zasadnutí sa zúčastnil aj
primátor mesta Jozef Ondrejka. Hlavným
bodom programu bola pripravovaná fiškálna decentralizácia; pre starostov a primátorov predstúpil minister financií Ivan
Mikloš a splnomocnenec vlády pre decentralizáciu štátnej správy Ladislav Nižňanský.
• Krízový štáb civilnej ochrany mesta zasadal 4. mája. Účastníci stretnutia prijali plán
práce na ďalšie obdobie, ktorý počíta s organizovaním praktických cvičení zameraných na ochranu obyvateľstva.
• 6. mája sa uskutočnili valné zhromaždenia spoločností TEKOS, s. r. o., a EKOREG,
s. r. o.
• Hodinu občianskej náuky strávili šiestaci
zo ZŠ Záhorácka 95 v Malackách netradične na MsÚ. Zasadli do poslaneckých
lavíc a vyskúšali si, aké je to niesť pocit
zodpovednosti pri prijímaní rozhodnutí
v mene voličov.
–ipo–
MALACKÝ HLAS
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Pokračujeme v našej novej rubrike. Dnes sme dali priestor poslancom vo volebnom
obvode č. 2 a každému položíme rovnaké otázky:
1. Ktoré problémy nášho mesta navrhujete prioritne riešiť?
2. Čo najviac trápi obyvateľov vášho volebného obvodu?
3. Ako hodnotíte doterajšiu prácu mestského zastupiteľstva?

ANKETA

Čo vás trápi i teší na bývaní
vo 4. volebnom obvode?
Mária Illá (45),
predavačka
„V tejto mestskej časti bývam niekoľko rokov. Nie som nespokojná, je tu pokoj
i kúsok zelene. Hoci
bývame v „meste”, má to tu vidiecku atmosféru. Čo mi však naozaj vadí, je to,
že stav komunikácií je naozaj žalostný.
Cesty i chodníky sú plné výmoľov. Malo
by sa s tým niečo už konečne urobiť!”

Aj 4. volebný obvod
zápasí s problémami

Do 4. volebného obvodu patria ulice:
Veľkomoravská 2410 až 2416, 2420, Bernolákova, Veľkomoravská – rodinné domy, V. J. Kučeru, Cesta mládeže, Vinohrádok, Hviezdoslavova, Martina Benku,
V. Gajdoša, Kozia, Družstevná, Záhorácka – rodinné domy.
Mgr. Alžbeta
Dubajová
1. Na prvom mieste
je kanalizácia v meste,
ktorú celkove a postupne bude riešiť Bratislavská vodárenská spoločnosť. Neskôr budú upravené ulice a chodníky, ale od občanov si to ešte žiada trochu
strpenia. Vieme, že dostavbou inkubátora
bude upravené aj parkovisko pri daňovom
úrade. Pri výstavbe obchodného domu LIDL
sa získajú ďalšie parkovacie miesta, ako aj
možnosti nákupu pre menej solventných
občanov. V lete bude dokončená ZŠ JUH
a rysuje sa aj získanie strednej školy pre náš
región. Všetko je o peniazoch, a preto som
rada, že vedenie mesta robí patričné kroky,
aby sa mohli využiť ponúkané možnosti.
2. Občanov najviac trápi nedodržanie
rýchlosti motorových vozidiel na Ceste mládeže, pretože táto komunikácia nebola stavaná na takúto záťaž (TIR ap.). Navrhujú pri
odbočení od kostola a pri každej križovatke
cez Cestu mládeže umiestniť značku obytnej
zóny (30 km) a účinné spomaľovače typu

na Ul. M. Benku. Tento „zberateľ” – invalidný dôchodca – má zdedený byt v činžiaku
a sem do domu a dvora nosí všetko, čo na
uliciach mesta nájde (železo, drevo, stavebný materiál). S týmto prípadom sa od r. 1997
zaoberal MsÚ, okresný súd aj okresný úrad.
Vieme, že TEKOS tri dni odvážal, čo bolo
nanosené a teraz je situácia ešte horšia. Je tu
výskyt hlodavcov, hmyzu atď. Bez ďalšieho
komentára dávam otázku: chceli by ste takéhoto suseda – spoluobčana?
Občania dolného konca majú vážnu pripomienku k vyčisteniu Maliny, z ktorej je už
len stoka so zapáchajúcou vodou. Takisto by
bolo treba priebežne kosiť trávu v jej okolí.
Cítia sa tu ako nepovšimnutí, vraj „pri dolnom kostole končí mesto”. Tak toto snáď
nemôže byť pravda!
3. Terajší počet poslancov MsZ bol podľa
zákona oproti minulosti znížený o polovicu
(18). Vznikli väčšie obvody – s nimi aj problémy a riešenia. Dôveru dostali mladí, prvýkrát zvolení občania, ktorí sa sami musia
usilovať o bližšie poznanie situácie pri rokovaní, a tým aj hlasovaní.
Ja osobne si pochvaľujem dobrú spolu-

Nájdu sa niekedy financie na ostránenie nebezpečných výmoľov?
prácu s MsÚ, spol. TEKOS, prípadne inštitúciami, kde sa pred podaním interpelácie informujem, či je možnosť problém odstrániť.
Takto sa riešila napríklad aj likvidácia telefónnych stĺpov po oslovení Slovenských telekomunikácií. Stĺpy sú preč a ulice sa opticky
rozšírili.
Poslanci často bez bližšieho poznania
problémov dlho len diskutujú a rokovania
MsZ sa predlžujú. Všetky nejasnosti sa predsa môžu vysvetliť na zasadaní komisií za prítomnosti vedúcich odborov MsÚ.
Zdôrazňujem však, že MsZ sa v prvom
rade snaží nesklamať dôveru občanov. Uvedomujeme si, že sme tu pre občanov, a nie
naopak.

Ing. Gabriela
Peťková
1. Myslím si, že mesto Malacky má problémov viac, avšak s ohľadom na dlhodobý rozvoj mesta by som prioritne riešila problém čističky odpadových
vôd, s ktorým úzko súvisí aj následná výstavba bytov či vytvorenie nových možností výstavby rodinných domov. Samotnú bytovú
otázku považujem za jeden z prioritných
problémov mesta.
2. Naviac sťažností od občanov sa týka
stavu miestnych komunikácií a chodníkov.
V tomto prípade budú musieť byť občania
trpezliví, pretože je vopred stanovený plán
obnovy ciest podľa ich momentálneho stavu
a úzko súvisí s rozpočtom mesta. Bola by
som rada, keby sa medzi občanmi mesta
udomácnil pocit lokálpatriotizmu, aby si vytvorili lepší vzťah k mestu, k prostrediu, v ktorom žijú. Som znepokojená poslednými prejavmi vandalizmu a tiež postojom niektorých
občanov k zeleni a čistote v našom meste.
3. Ťažko sa mi hodnotí činnosť nášho zaV „malackom mlyne”, v ktorom v minulosti sídlilo Múzeum M. Tillnera, si od mája 2004 stupiteľstva, skôr by som prijala hodnotenie
od našich občanov.
otvorila súkromnú očnú ambulanciu MUDr. Ľubica Michalíková.

Príďte si kúpiť
reklamné predmety
mesta na MsÚ
Milí Malačania i ostatní sympatizanti nášho mesta, veľmi nás potešilo, že ste najmä
počas prvomájových osláv prejavili úprimný
záujem o reklamné predmety nášho mesta.
Tie sú výbornou príležitosťou na prezentáciu, môžete ich darovať, či poslať do zahraničia príbuzným a známym – našim rodákom.
Aj týmto spôsobom sa naše mesto zviditeľ- Ihrisko? Kus betónovej plochy so zdevastovanými zvyškami detských preliezok. A potom
ňuje a jeho obyvatelia prejavujú pocit spolu- sa čudujeme, že deti na hru radšej využívajú zelené trávnaté plochy, hoci sa to mnohým
patričnosti k nemu i k sebe navzájom. –mh– z nás nepáči. Majú však inú možnosť?
VYSYPANÉ Z OBÁLOK

IVAN POTÚČEK, čitateľ MH
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ANTON PAŠTEKA
foto: –oTaNo–

Andrea Cvečková
(29), na materskej
dovolenke
„Prekáža mi stav
chodníkov. Keď je
človek
slobodný
a bezdetný, nevníma
to tak pozorne. Dnes ako matka večne
zápasím s kočíkom, ktorý sa na zlom teréne ťažko ovláda. V Malackách chýbajú
i detské ihriská. Jedno funkčné pred športovou halou Malina je už tiež zdevastované a nakoniec i jeho umiestnenie blízko cesty nie je práve najvhodnejšie. Mamičky s deťmi nemajú možnosť navštíviť
bezpečné a ako tak udržiavané detské
ihrisko. Ak by som sa mala vrátiť k problému bezbariérových prístupov mamičiek s kočíkmi. Často sa stretávam s nepochopením i zo strany obchodníkov,
ktorí nevidia radi, ako sa mamičky snažia
vojsť do obchodu s dieťaťom v kočíku.
Nie je to však problém Malaciek, ale celoslovenský. Dúfam, že akciou Únie materských centier, ktorú podporilo i malacké DC Vánok (čítajte na strane 4, pozn.
red.) sa veci pohnú správnym smerom.”
text: –lucy–
foto: –oTaNo–

OHLASY OBČANOV

odbočenia pri Sokolovni na Malé námestie.
Treba brať ohľad aj na užívateľov ciest – starších občanov a žiakov. Osobitným problémom sú tzv. „zberatelia odpadových materiálov”, a to na Hollého ulici a úplnou raritou

Chcel by som sa spýtať, prečo máme
najdrahšiu odstavnú plochu na okolí,
kto to schválil?
Teraz autá budú stávať po cestách
a bude to ešte horšie ako doteraz. A policajti si trocha prilepšia na pokutách.
A ešte jedna vec ma zaujíma. Kedy bude priechod pre chodcov od Srdiečka
k Nafte? Myslím, že je tam veľmi potrebný.

Mgr. Anton
Pašteka
1. Problémov, ktoré
treba riešiť, je viac. Jednoznačne treba pokračovať v zabezpečovaní
rozpracovaných úloh,
akou je napríklad dokončenie výstavby ZŠ
či výstavby podnikateľského inkubátora.
Medzi problémy, ktoré sú pred nami,
určite patrí riešenie dopravy a parkovania
v meste, odkanalizovanie celého mesta hľadanie priestorov pre výstavbu rodinných
i nájomných bytov, doriešenie umiestnenia
kultúrnych zariadení v meste, vrátane múzea, umiestnenie odbornej strednej školy
v meste a dokončenie úpravy Zámockého
parku. Veľa bude závisieť od spolupráce
mesta s rozvíjajúcim sa priemyselným parkom na Záhorí.
2. Asi na prvom mieste bude už spomínaná doprava a parkovanie v meste, a s tým
súvisiaci stav ciest a chodníkov. Taktiež detské ihriská v sídliskovej časti si vyžadujú riešenie z pozície mesta. Určite všetci netrpezlivo čakajú na dobudovanie podnikateského inkubátora a následné riešenie dopravy v tejto oblasti.
3. Zníženie počtu poslancov určite neprispelo ku kvalite práce zastupiteľstva. Rezervy sú neustále v práci komisií. Odborné
rozhodnutia by mali padnúť práve na ich
zasadnutiach. No a stáva sa veľakrát, že
poslanci neakceptujú ich vyjadrenie, čo
zbytočne predlžuje prerokovávanie niektorých bodov na mestskom zastupiteľstve.
Pozitívne možno hodnotiť to, že poslanci
vystupujú väčšinou apoliticky, t. j. zastávajú
názory všetkých občanov. Mrzí ma malá
účasť občanov na zasadnutiach, ktoré sú
verejné, hlavne keď sa prerokovávajú body
týkajúce sa budúcnosti mesta.

Róbert Szabó (15),
žiak ZŠ
„Bývam pri Vinohrádku. Mám pocit,
že je to zabudnuté
miesto. Pred nami
pole, za nami pole.
Žiadny prístup k službám. Za všetkým
musíme chodiť do mesta. Voľakedy nám
tu zriadili aspoň potraviny, dnes sú však
už minulosťou a na ich mieste sa objavila
ďalšia krčma, druhá v poradí. Nerozumiem pre koho. Pozitívne je dobré zabezpečenie mestskej dopravy, autobusy
chodia v pravidelných intervaloch. Ak
mám však zhodnotiť svoj vzťah k prostrediu, jednoznačne sa mi tu nepáči.”

Predmetné pozemky na Záhoráckej ulici
sú v súkromnom vlastníctve a v súlade
s územným plánom určené na výstavbu polyfunkčných objektov. Vlastník pozemku nie
je povinný povoliť vstup na súkromný pozemok. V súlade s tým, aby Mesto Malacky zachovalo parkovacie plochy, súhlasilo s využitím spomínaných pozemkov ako dočasných
odstavných plôch. Ich prevádzkovateľ má vydaný živnostenský list na prevádzkovanie.

Ing. GABRIELA REHÁKOVÁ, vedúca OŽP

Pri budove Nafty nie je vybudovaný
chodník, aj z toho dôvodu nie je možné
priechod pre chodcov na tomto mieste vybudovať. Autá by tiež zneužívali miesto na
parkovanie, zatiaľ sme to vyriešili postavením okrasných črepníkov pri okraji vozovky. Jediná možnosť je zriadiť priechod až
za pamätníkom.
Ing. VILIAM KONČEK, OŽP

Milí čitatelia, obyvatelia Malaciek,
neváhajte a adresujte našej redakcii
svoje postrehy, problémy, ktoré trápia
váš volebný obvod. Sme na vašej strane,
poskytneme vám priestor na stránkach
Malackého hlasu a oslovíme vo veci
kompetentných.
Príkladom vám môžu byť obyvatelia
Bernolákovej ulice zo 4. volebného obvodu, ktorému sa v tomto čísle venujeme. Len pripomíname, že nabudúce nás
čaká 5. volebný obvod.

va i príslušník mestskej polície, ale zrejme
preňho platí pravidlo, že keď nie je v službe, tak sa ho to netýka. Problém začína
byť intenzívnejší i v týchto dňoch, keď si
ľudia chcú pootvárať okná a balkóny. Počúvať vulgárne vyjadrovanie detí nie je nič
príjemné, hlavne keď si chce človek oddýchnuť po dlhom pracovnom dni. Veríme, že týmto listom upozorníme aj poslancov za tento obvod a tí si všimnú, ako ľahko sa dá zničiť životné prostredie.

Vážená redakcia Malackého hlasu,
už dlhšie sa snažíme o vyriešenie problému, ktorý nám strpčuje život, žiaľ, márne.
Preto dúfame, že touto formou sa nám
podarí osloviť kompetentných ľudí, ktorí
by problém vyriešili. Bývame v bytovke na
Bernolákovej ulici už 30 rokov. Táto tesne
susedí s bytovkou, v ktorej sídli daňový
úrad a tiež sociálne rodiny s deťmi. Okolie
týchto bytoviek by nám mohli závidieť
mnohí obyvatelia, no v poslednom čase
nás trápi jeho devastovanie. Práve deti
z uvedenej bytovky začali hrávať futbal na
zelenej ploche medzi bytovkami, ktorá je
vyhradená pre okrasné stromčeky. Napriek
našim upozorneniam sa nič nemení, deti
sú navyše drzé a rodičia ich v tom podporujú. V tejto veci sme sa obrátili i na mestskú políciu, ktorá síce prišla okamžite
a problém vyriešila, no tento stav trval jeden deň. Okrem toho v našej bytovke bý-

Podľa slov náčelníka MsP
Mgr. Ivana Jurkoviča
nie sú deti do veku 15 rokov priestupkovo ani trestne zodpovedné. V prípade,
že sa bude problém opakovať, treba
okamžite kontaktovať príslušníkov Mestskej polície v Malackách, ktorá na miesto
činu vyšle hliadku. Zdá sa, že riešenie
problému z ich strany je len vo formálnej
rovine. S agresivitou a nevhodným správaním zo strany detí sa však každý z nás
stretáva denne. Problém je hlboko zakorenený v nevhodnej výchove i nepriaznivom vplyve sociálneho prostredia, v ktorom sa deti pohybujú. Zostáva len dúfať,
že tieto riadky čítajú i rodičia detí a urobia
potrebnú nápravu. Bez ich pomoci sa
problém nevyrieši. Veríme, že uverejnením príspevku sa spamätajú kompetentní
a tiež podniknú kroky k zlepšeniu situácie.
redakcia MH

obyvatelia sídliska
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ŽST v štádiu riešenia

nie sú obsadené reklamou a pôsobia ošarpane. Žiada sa nám dodať, že mesto by vedelo využiť ich reklamný priestor na aktuálnu
propagáciu mestských podujatí, Malackého
hlasu, novovznikajúceho teletextu ap. Stanica by pôsobila vkusnejšie a návštevníci mesta by boli pohotovo informovaní. Vzájomná
dohoda by mohla byť obojstranne výhodná,
najmä keď obe strany prejavili vôľu spolupracovať. Mesto totiž vyšlo v ústrety spomenutej komisii, prijalo výzvu prednostu ŽST na
pomoc pri likvidácii čiernych skládok v jej
okolí i ďalej popri trati a zafinancovalo pristavenie kontajnera zo spoločnosti TEKOS, kam
si už pracovníci stanice vlastnými silami odpad z priľahlých skládok dopravili.
Nás teší, že ak sa chce, väčšinou aj beznádejne vyzerajúce problémy sú riešiteľné,
stačí sa ozvať na správnom mieste. Preto ani
vy neváhajte poukázať na veci, čo vás znepokojujú a trápia. Ozvite sa, píšte nám, neberte len to, čo sa vám ponúka!
Chcite viac!

Záhorie je región bohatý nielen na prírodné krásy, ale aj pestrú skladbu obyvateľov. Žijú tu roduverní Záhoráci, ale
aj obyvatelia, ktorí sa sem prisťahovali
za prácou či láskou. Malacky sú právom
nazývané srdcom Záhoria. Iste bude zaujímavé dozvedieť sa, z ktorých končín
Slovenska či sveta k nám osud a život
priviedol spoluobčanov. Napíšte nám,
ako sa vám žije v meste na Záhorí.

TATIANA BÚBELOVÁ

Guinnessov rekord pomáhali
zdolávať aj mamičky
z Malaciek

Synagóga sa konečne
dočká rekonštrukcie

Malacká synagóga, jedna z posledných významných kultúrnych pamiatok s výraznou historickou, architektonickou a umeleckou hodnotou, ktorú sa podarilo v meste
zachrániť. Ako sám vojak v poli stojí v centre mesta, majestátne, hrdo, no pri príchode bližšie zistíme, že vyzerá zúbožene a ohrdnuto. Chátra. Pôvodné farby vybledli,
omietka opadáva, stopy minulosti a nešetrného zaobchádzania sú nezmazateľné.

Ani nepríjemné daždivé počasie neodradilo účastníčky pokusu o zápis do
Guinnessovej knihy rekordov v hromadnom tlačení kočíkov s deťmi na
vzdialenosť jednej míle (1600 m).
Niektoré detičky na vzduchu zdravo spali, iné mrnčali, ale väčšina so zaujatím sledovala osobitú náladu ojedinelého podujatia,
ktoré pripravila Únia materských centier spolu s kultúrno-zábavným podujatím pre deti
a ich rodičov pri príležitosti Dňa matiek.
Kým 108 kočíkov, ktoré niekedy na striedačku tisli aj viacerí rodinní príslušníci, absolvovalo tri okruhy okolo futbalového štadióna
ŠK Slovan, prešla asi hodina a prestalo aj pršať. Všetci účastníci však boli dobre naladení.
Nikoho daždivé počasie neznechutilo.
Z DC Vánok v Malackách sa prišlo do
Bratislavy zabaviť vyše 20 jeho pravidelných
návštevníkov. Nechýbali ani štatutárna zástupkyňa Vánku D. Bieleszová, jej zástupkyňa M. Haberlandová so svojimi drobcami,
spolupracovníci DC – detská lekárka MUDr.
E. Sláviková a riaditeľ mediálnej agentúry
Andrej Dziak. Úvod podujatia si nenechal
ujsť primátor mesta Malacky Jozef Ondrejka
s manželkou a osobne povzbudil tých, čo
z Malaciek prišli posilniť rady účastníkov
guinnessovského rekordu.
Mamičky so šiltovkami s logom nášho
mesta dotlačili do cieľa kočíky so svojimi ratolesťami – Marekom Haberlandom (1,5 r.),
Samkom Jursom (1,5 r.) a Martinkom Kamenistým (5 mesiacov) – najmladším členom
Vánku. Potom sa všetci presunuli do interiérov Národného tenisového centra, ktoré bolo doslova detským rajom. Pred koncertom
viacerých detských i dospeláckych hviezd
(Elá a Hop, mím Vlado Kulíšek, Jana Kirschnerová či Peter Nagy), ktorý uvádzal Ján
Króner, si detičky mohli zaskákať na skákacom hrade či kamióne, pošmýkať sa na
šmykľavke či nájsť si azyl v detskom domčeku.

4

Sála bola po bočných stenách vyzdobená galériou fotografií z 33 detských centier,
ktoré v SR dosiaľ fungujú, z autorskej dielne
Tona Friča. Tie budú ako putovná výstava
postupne vystavené vo všetkých mestách,
kde materské centrá obetavo slúžia deťom
a ich rodičom. Vrcholom podujatia bolo vyhlásenie celoročnej súťaže, počas ktorej členovia materských centier budú monitorovať
zariadenia vo svojich mestách (reštaurácie,
cukrárne, čajovne), ktoré sa správajú k deťom priateľsky, kde sa nefajčí, kde sú detské
kútiky a podobne. Tie najlepšie na podobnom budúcoročnom stretnutí ocenené osobitným certifikátom kvality služieb vrátane
ústretovosti voči najmladšiemu pokoleniu.

TATIANA BÚBELOVÁ,
foto: autorka

Priestory synagógy už pamätajú všeličo.
V Malackách sa týči od roku 1886, vtedy
podľa návrhu viedenského architekta Wilhelma Stiassneho stavbu viedol majster János Terbessy. V roku 1899 bola poškodená
požiarom a jej vzhľad opäť zachraňoval Terbessy. Po 2. svetovej vojne však stratila svoju
pôvodnú funkciu – slúžiť ako židovský kostol, a začala sa využívať na svetské účely.
V roku 1953 z nej hanlivo urobili sklad a židovská obec ju predala štátu. Od druhej polovice 80. rokov v budove sídli základná
umelecká škola. Počas histórie však synagóga neprešla výraznejšou rekonštrukciou,
po ktorej zúfalo volá. Naposledy v čase bol
v 80. rokoch obnovený vzácny kazetový
strop. Čaká synagógu konečne rozsiahlejšia
rekonštrukcia?
Ing. Richard Nimsch,
projektový manažér:
V zámere mesta je, aby sa synagóga
opravila. Na tento účel boli vyčlenené prostriedky v rozsahu 1 300 000 Sk z tohtoročného rozpočtu mesta. Vzhľadom na to, že hovoríme o národnej kultúrnej pamiatke, všetky náležitosti okolo rekonštrukcie sú zložitejšie. Krajský pamiatkový úrad stanovil
prísne podmienky, ktoré musíme rešpekto-

vať, a preto dalo mesto vypracovať odborné
výskumy, ktoré poslúžia ako podklad pre
následnú rekonštrukciu. V apríli mesto zareagovalo na výzvu Ministerstva kultúry SR
v rámci grantového programu „Obnovme si
svoj dom“ a vypracovalo projekt na opravu
synagógy. Náklady značne presahujú rozpočtovanú výšku (1 300 000 Sk), predbežná
suma je vyčíslená na 3 717 000 Sk, pričom
ministerstvo žiadame o pokrytie 80 % celkových nákladov. Vzhľadom na to, že celá rekonštrukcia je mimoriadne finančne náročná, v prvej fáze rekonštrukcie bude obnovený len exteriér. Má dôjsť k výmene strešnej
krytiny na valbovej streche a výmene poškodenej krytiny na kopulách, klampiarskych
prvkov za nové z medeného plechu, čím sa
zabezpečí ochrana múrov a interiéru pred
vplyvom dažďovej vody. Ďalším dôležitým
krokom je rekonštrukcia troch priečelí synagógy (severné, južné a východné). O tom, či
sa však tento zámer, naplánovaný na september až november tohto roka, zrealizuje,
ukáže čas. V súčasnosti čakáme na výsledok
výberového konania, ktoré určí, ktoré projekty budú podporené. Veríme, že naša malacká synagóga k nim bude patriť.

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: –oTaNo–

VYSYPANÉ Z OBÁLOK

Vážená redakcia,
rád by som reagoval na článok o nemocnici.
V ňom riaditeľ NsP M. Mikloši vyjadril, že pôrodnica v Malackách nemusí byť. Nesúhlasím s jeho
názorom. Veď najbližšia pôrodnica by bola potom v Bratislave, 35 km od Malaciek. Azda sa ministerstvo zdravotníctva rozhodlo znížiť dlhy nemocníc zrušením niekoľkých pôrodníc? Ale prečo
práve malackej? Rozhodujúca je hádam veľkosť
územia kvôli rýchlej časovej dostupnosti a nie počet občanov v spádovej oblasti. Niečo zrušiť nie je
také ťažké, ale udržať a zveľaďovať je lepšie.
Ďalej by som chcel vyjadriť uznanie článku
o železničnej stanici od T. Búbelovej. Takéto články mi dosiaľ v Malackom hlase chýbali.
Pred pár mesiacmi som žiadal osloviť kompetentných v otázke budovania obchvatu mesta.
Chcel som sa dozvedieť podrobnosti o termíne
začatia výstavby, predpokladanom trvaní výstavby, trase cesty. O všetkom sa už veľmi dlho len
a len hovorí. V čase, keď značne menšia Skalica
dokončuje obchvat mesta (pri náročnejšom teréne), naši kompetentní sa tejto téme buď úplne
vyhýbajú, alebo majú o nej len prázdne reči.

Vážení, je najvyšší čas zobudiť sa a začať konať!

TIBOR KOLLÁR, čitateľ MH

Platný územný plán mesta Malacky, ako aj jeho Zmeny a doplnky, ktoré boli schválené v decembri 2003, riešia odklonenie dopravy zo Záhoráckej ulice. Ide predovšetkým o preložku cesty
I/2 smer Bratislava–Kúty a cesty II/590 smer na
Studienku. Odklonenie je riešené severozápadným smerom s napojením na Stupavskú ulicu pod
SAD a smerom na Továrenskú ulicu s napojením
na I/2 oproti stredisku ZS6. Tieto odklonenia sú
prekonzultované aj so Slovenskou správou ciest.
V súčasnosti prešli komunikácie I. a II. do vlastníctva samosprávnych krajov (BSK) v správe Regionálnych ciest Bratislava. Na vybudovanie týchto
odklonení (výstavba nových častí a rekonštrukcia
existujúcich) je potrebné značné množstvo finančných prostriedkov, ktoré BVSK v súčasnosti
nemá k dispozícii. Mesto Malacky rokuje s BSK
o možnostiach zabezpečenia výstavby aj v súvislosti s Priemyselným parkom Záhorie.
Ing. GABRIELA REHÁKOVÁ, vedúca OŽP

Pochádzam z južného Slovenska – narodila som sa v Tvrdošovciach v okrese
Nové Zámky. V dedine medzi obyvateľmi
počuť maďarský aj slovenský jazyk (a nie
je to žiadna bariéra) a nie je to vôbec žiadny problém, každý s každým sa dorozumie
a vychádza si. Je tu rovinatá krajina, hlavne
termálne kúpaliská sú známe, ako napr.
Kováčová, Patince. V lete je zabezpečený
pestrý kultúrny program v miestnom amfiteátri. Vystupujú domáci i zahraniční hostia pre deti aj pre dospelých. Do Malaciek
som sa prisťahovala aj s rodinou v roku
1989. K tomu viedli manželove pracovné
povinnosti. Začiatky neboli ľahké, ale sme
si zvykli. Menší problém mi robila „záhoráčtina”. Pre deti to nebola žiadna prekážka, už po dvoch mesiacoch „uákali”.
Keď som nastúpila do zamestnania, často sa mi stávalo, že som nevedela, o čom je
reč. Postupom času som pochopila, akú robotu vykonávali, keď „v humne okopávali
turošinu”. Teraz už taký problém nemám
a cítim sa tu dobre. Hlavne sa mi tu páči príroda, rozsiahle lesy a veselá mentalita Záhorákov.
Ešte krátky pozdrav z Tvrdošoviec:
Sok szeretettel üdvözlöm Malacky lakósságát, kívánok sok sikert, egészséget, jó
idegeket és kitartást a jövöben.
Srdečne pozdravujem obyvateľov mesta
Malacky, prajem veľa úspechov, zdravia
a pevné nervy a výdrž do života.
BARBORA BALLOVÁ

Autorka uverejneného príspevku získa vizitky v hodnote 250 Sk, ktorých výrobu podľa
želania zabezpečí KAROL TARABA.

Ozvite sa nám aj vy –
Spišiaci, Gemerčania, kopaničiari!
Napíšte nám krátky pozdrav vo vašom
nárečí, potešíte čitateľov Malackého
hlasu a možno s prekvapením zistíte,
že v Malackách žije oveľa viac ľudí pochádzajúcich z vášho regiónu, ako by
ste tušili. A v našich novinách môžeme
inovovať vžité úslovia: Všetky cesty vedú
do Malaciek!

KT TURISTA KAROL TARABA
CESTOVNÁ AGENTÚRA
Mierové nám. 7, Malacky
Tel./fax: 772 52 22
SMS: 0904/44 84 12, 0905/77 27 38
E-mail: mailto:ktturista@stonline.sk
Aj pečiatky, vizitky, samolepky, svadobné oznámenia a diaľničné známky!

Poznáte zásady CO?
Milí čitatelia, ochrana života,
zdravia i majetku pri rôznych
živelných pohromách či iných
ohrozeniach, ktoré by mohli narušiť náš pokojný život, je primárnou podstatou civilnej
ochrany obyvateľstva. V prípade krízovej situácie vám vedomosť o zásadách civilnej ochrany môže byť veľmi nápomocná.
V úvodnej časti seriálu prinášame informáciu o druhoch varovných signálov pre varovanie pred
ohrozením a nebezpečenstvom.
1. Všeobecné ohrozenie –
dvojminútový kolísavý tón sirén.
Znamená varovanie obyvateľstva
pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. Využíva sa počas
brannej pohotovosti štátu a počas

vojny pri možnom vzdušnom napadnutí s výrazom „Vzdušný poplach”.
2. Ohrozenie vodou – šesťminútový stály tón sirén. Znamená
varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami vody, teda
ohrozenie povodňami a záplavami.
3. Koniec ohrozenia – dvojminútový stály tón sirén bez opakovania. Znamená koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia
následkov mimoriadnej udalosti.
Ak zaznie varovný signál, nastáva mimoriadna situácia, pričom
podľa tónu a dĺžky trvania signálu
zistíte, čím vás varuje, počúvajte
následnú hovorenú informáciu
o vyhlásenej mimoriadnej situácii.
FRANTIŠEK ŠIMONÍK,
referent CO MsÚ Malacky
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Pokračovanie z 1. strany
né. Nahradiť ho má prijateľnejší spôsob zverejňovania dôležitých informácií (nástenka,
resp. informačná tabuľa).
3. Upratovanie priestorov železničnej
stanice zabezpečuje ŽST a dosiaľ ho vykonával dozorca výhybiek. K 1.5.2004 bola
obsadená funkcia staničný robotník. Jeho
pracovnou náplňou je starať sa o čistotu
priestorov stanice v pracovných dňoch. Podľa našich informácií by sa na stanici mali objaviť aj nové, vkusnejšie nádoby na odpadky.
4. Čo sa týka dodržiavania poriadku, čistoty a zákazu fajčenia, prednosta ŽST mieni
rokovať so zástupcami železničnej a mestskej polície o zvýšení kontrolnej činnosti počas dňa v priestoroch ŽST.
Naša kritika sa dotkla aj lavičiek. Tie sú
podľa vyjadrenia hovorkyne ŽSR ešte celkom zachovalé, hoci nepôsobia esteticky
a je ich viac druhov. Nevyužité reklamné lavičky boli porozmiestňované na staniciach
SR centrálne na základe rozhodnutia Generálneho riaditeľstva ŽSR. V Malackách však

Všetky cesty vedú
do Malaciek

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SPOMIENKA

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

alebo

okénko jak biuo,
jak je... a jak bude
Muzikanci s konca nad kanálem
V našej ulici bývauo volakedy velice
veseuo. Chuapi, kerí mjeli aspoň trošičku
hudební sluch, zauožili uliční kapelu.
Strýc Macej, najstarší chuap, aj s Jankem hráli na gombíčkovej harmanice.
Dokopy mjeli osem gombíčku. Laďa volakedy za muada hrávau na svadbách na
saxafóne, no a najmenší, ale zato s najvjetším bruchem - Janek, na bubeň. Vypádauo to, jakoby mjeu ty bubny dva.
No a najvjetší z nich Gustl, ten ím robiu
uličního fojta. Šak aj fojtovskú palicu
mjeu pjeknú, vyrezávanú, velikú, takú,
jak sa patrí.
Táto kapela začínaua učinkovat dycky na Velikú noc. Jak by to vypádauo,
aby sa nevyšlahali šecky ženy z ulice? Šak
by chudere mohli oprašivjet. Začauo sa
to na kraji a potom sa pokračovauo
s tým, že každý chuap, kerému vyšlahali
ženu, moseu ít s nima do dalšího domu,
aš kým nedošli na kraj ulice. Ale víte si
predstavit obejít takých 30 domú v ulici,
jak dúho ím to trvauo a jak byli s teho
šlahaňá a hráca ukonaní?
Ale najkrajší to byuo tak ot mája do
konca septembra. To sa vám oslavovauo!
Šeci, kerí byli narodzení v jedném mjesíci
alebo mjeli meniny, oslavovali narás. To
sa zešua ceuá ulica pret fojtovým domem. Tam sa na uavicách pripraviua
hoscina. Každý donéseu, co moheu.
Údzené, suaninu, presburšt, pocheraje aj
nejaké to víno, lebo bes teho by sa to
neobešuo. Ket byli šeci poschádzaní, poheu sa prúvot na čele s fojtem a kapelú
do domu oslávenca. Tam mu šeci zavinšovali a vrácili sa s ním na oslavu. Muzikanci vylézli na traktorovú vlečku a vyhrávauo sa a spívauo do neskorej noci.
Z ostatných ulíc nám závidzeli, že sa tak
dobre znášame a dokážeme sa tak dobre bavit.
No a na Annu, to sa k nám nahrnuli
šecky Aničky, ba aj z vedlajších ulíc, šak
aj ono to sceli porádne oslávit. A pritem
nezapomjeli na dobré vychování s bohatým pohoscením.
Rás si naši muzikanci zmysleli, že by
sa patriuo najstaršímu muzikantovi Macejovi zahrát na jejich meniny. No ale ket
Maceja je v zímje, moseli ít k ním dom.
Ale darmo sa dobíjali a trískali, nigdo ím
neotvírau. Aš na veliké búchaní sa dvere
otevreli a v ních tetka Anka, to jako jejích
žena. Nahnevaná, vuasy rostrapacené akorát vylézli s postele, jazyk porádne
nabrúsený, že co nedajú porádnym ludom spat a buntošá. Gustl – fojt, tetku
Anku ucišovau, aby sa nehnevali, že šak
je preca Maceja a patrí sa ím zavinšovat,
a jak ináč, aj zahrát. “Ná fčil mu scete
hrát, ket uš ot rána suope a je ožrauí jak
sviňa a ja sem ráda, že uš konečne zaspau. Do bude posúchat ty jeho žvásty?”
Ale Gustl sa nedau. “Ale tetko Anko,
enem nás puscite, šak my im tak zahrajeme, že to ani neučujú.”
Takú kapelu sme my mjeli v naší ulici.
FRANTIŠKA SLOBODOVÁ, Gajary

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, autor rubriky
Pani Františku Slobodovú, podobne
ako každého, kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na nákup v supermarkete Billa.

V dňoch 27.–29. mája sa Malacky stanú dejiskom medzinárodného festivalu umelecky nadanej mládeže Kultúra bez tlmočníka 2004. Ide už o tretí ročník podujatia, ktorého
sa zúčastňujú deti z partnerských miest Albertirša a Sarvaš (Maďarsko), Gänserndorf (Rakúsko), Žnin (Poľsko), Veselí nad Moravou (Česká republika) a Malacky.
O tom, akým tlmočníkom môže byť kultúra v podaní detí, sa môžete prísť presvedčiť:
v piatok 28. mája
10.00–12.00 h – hudba a spev – synagóga
14.00–16.00 h – dramatické umenie a tanec – SD ZCK
17.00 h – vernisáž výstavy Dúhová paleta – SD ZCK
v sobotu 29. mája
10.00–12.00 h – hudba a spev – synagóga
14.00–16.00 h – dramatické umenie a tanec – SD ZCK.
Príďte sa pozrieť na mladých európskych umelcov a povzbudiť malackých spevákov,
hudobníkov, výtvarníkov a tanečníkov!
–ipo–

Úspešné putovanie
kráľa Odysea
„Keď Tróju spálili plamene a ležala
v rozvalinách, aj itacký kráľ Odyseus
vyplával od trójskych brehov na dvanástich lodiach. Túžil uvidieť čo najskôr dym rodnej Itaky, ale osud mu
pripravil najnezvyčajnejšiu plavbu,
akú kedy nejaký plavec zažil.” Tak sa
začína klasický príbeh z gréckych bájí
o Odyseovom dvadsaťročnom putovaní.

Pod režisérskou taktovkou Beáty Reifovej
a Márie Vincekovej ožíva pred očami divákov bájny príbeh, no v netradičnom bezkonkurenčnom novodobom ponímaní. Odyseus, kráľ itacký, v podaní Jozefa Ondrejku, si
objedná služby cestovnej kancelárie, vo vedení ktorej stojí riaditeľ, šikovný obchodník,
pán Travel – Samo Jurkovič. Cesta za dobrodružstvom sa začína. Na javisku sa postupne objavujú všetky známe postavy z gréckych bájí. Ľúbezná čarodejnica Kirke, v zastúpení Niny Novákovej, ho vyšle do podsvetia, kde sú mu odhalené slová veštby: „Na
sviežich lúkach ostrova sa pasú tučné stáda
oviec a kráv boha slnka Helia. Nedotýkajte
sa ich. Keby ste niektoré z nich zabili, prorokujem tvojej lodi a tvojim ľuďom skazu”.
Nebolo by však dlhého putovania, keby
Odyseus neporušil radu slepého. A tak zatiaľ
čo jeho verná manželka Penelopa čaká, kým
sa vráti, Odysea zvádzajú nebezpečné sirény Sabína Zetková, Romana Stipanitzová
a Miška Adamovičová – Charybna, Skyla či
Nausika.
Po stroskotaní pri ostrove Ogygi, ho
Nymfa Kalypso sedem rokov „väzní” a nedovoľuje mu vyplávať. Zeus – vládca bohov,
však vyšle k Nymfe posla Hermesa s príkazom, aby Odysea prepustila. Hermes si razom získa srdcia divákov. Obdivuhodný herecký výkon v podaní Nikollety Trencsíkovej
nenechal nikoho chladným.

Odyseus – Jozef Ondrejka ml. v hrdinskej
póze so svojím verným kormidelníkom Eurylochosom – Denisa Veselská.
Verná Penelopa sa na konci príbehu
dočkala manžela – kráľa itackého.
Silnou stránkou predstavenia Odyseove
cesty, ktoré by nemalo zostať bez povšimnutia, je nielen staronová dejová línia, no
i scénografické spracovanie a kostýmy. Eva
Mrázová, dvorná kostymérka Divadla na
hambálku, opäť presvedčila o svojich kvalitách. Batikované, kúskami CD-nosičov pokryté odevy hercov spĺňajú vysoko estetickú funkciu a „sú šité na mieru” predstavenia. O úspechu spojenia režisérskych skúseností, detských hereckých osobností,
talentu, šikovnosti a radosti z hry svedčí
i nominácia na celoslovenskú prehliadku
Zlatá priadka v Šali, ktorá sa uskutoční začiatkom júna. Budeme držať našim mladým
hercom palce. Počas svojej krátkej existencie dokázali, že majú dispozície na to, aby
sa prebojovali na popredné miesto detských divadelných súborov.
text a foto: –lucy–

Kalendár podujatí v Malackách

Kancelária prvého kontaktu MsÚ v Malackách pripravila projekt pravidelného
vydávania KALENDÁRA PODUJATÍ S MESAČNOU PERIODICITOU.
Vychádzame tým v ústrety občanom, ktorí chcú aktívne využívať svoj voľný čas
a chcú byť informovaní o kultúrnych, spoločenských a športových aktivitách v našom
meste. Kalendár zatiaľ našiel publicitu v týždenníku Malacko, no hľadáme aj iné spôsoby jeho sprístupnenia občanom.
Žiadame usporiadateľov, ktorí chcú mať svoje akcie zverejnené týmto spôsobom, aby včas doručili informácie na nasledujúci mesiac, a to vždy do 15. dňa
práve prebiehajúceho mesiaca.
Kontakt: T. Búbelová, tel.: 034/796 61 74, bubelova@malacky.sk

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Program ZCK Malacky – jún 2004:
6. 6. o 15.00 h – vyhodnotenie súťaže o najlepšieho diváka
9. 6. o 14.00 h – stretnutie s Tháliou pre ŠK – divadlo VRANA:
O zázračnom lieku
18. 6. o 14.00 h – ukončenie Akadémie III. veku – posedenie
pri hudbe
22.–23. 6. – ukončenie jazykových kurzov
24. 6. o 17.00 h – stretnutie filatelistov
24. 6. o 18.00 h – stretnutie fotografov
MALACKÝ HLAS
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VÝSTAVY v SD ZCK:
do 6.6.– Dúhová paleta – výstava KbT (Kultúra bez tlmočníka)
od 12. do 16. 6. – umenie neohraničené vekom: výstava Jednoty dôchodcov
NA CESTÁCH – Detské divadelné štúdio DNH:
1. 6.–3. 6. – celoslovenská prehliadka detskej tvorivosti DETSKÁ DIVADELNÁ ŠAĽA
11. 6.–13. 6. – divadelné sústredenie v Dubovej pri Modre spojené s ukončením divadelnej sezóny Divadla na hambálku

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

„Všetko, čo žije po mne
v mojom mene v práci
a v láske, to ma pripomenie...”
Prešiel rok naplnený bolesťou, smútkom a spomienkami, lebo 9. mája 2003 dotĺklo srdce našej láskavej maminky, babičky i prababičky
IRENY VACHUNOVEJ.
Aj touto cestou chceme poďakovať rodine, priateľom a známym, ktorí ste si na
ňu v myšlienkach spomenuli. Žila pre rodinu a vážila si dobrých ľudí.
S láskou a úctou dcéra Alena a zať František, vnučka Silvia s Kesterom a dcérkou
Melany Irenkou, vnuk Stanislav s Evou
a synčekom Daliborkom.

UPÚTALO NÁS
Známa Aťka Klímová
Kedysi ako ľudová rozprávačka v spolupráci so Senzusom, dnes už individuálne s harmonikou v ruke, ľudovými piesňami a vtipnými kúskami na jazyku.
V kroji vysmiata zavítala do nášho mesta
23. 4. s repertoárom pripraveným pre
našich dôchodcov. Ťažko sa dalo ubrániť jej výstižnému humornému a povzbudzujúcemu slovu. Každý zúčastnený sa
„nakazil” jej charizmou. S publikom sa
rozlúčila tradičnou, väčšine srdcu blízkou piesňou – Dedinka v údolí.
Naši umelci
Vzájomnému zblíženiu výtvarníkov
západného Slovenska, južnej Moravy
a Rakúska dopomohlo aprílové stretnutie
v zámočku v Mistelbachu a vydanie publikácie Umelci regiónu. Diela talentovaných malackých výtvarníkov – Mgr. art
Róberta Makara, Ivana Dulanského a keramikárky Libuše Čtverákovej – sa pri tejto príležitosti zviditeľnili i v zahraničí, a tak
„prekročili” bránu izolácie.
Anjelská Radúza
V klube Priestor sa 23. apríla predstavila česká talentovaná speváčka, ktorá sa
stala držiteľkou ocenenia Anděl 2003 a
predbehla i Luciu Bílu, Radúza. Vo svojej
hudbe, inšpirovanej folklórom, ponúka
východiská zo životných problémov. Napriek smutným textom zostáva podľa jej
slov večnou optimistkou. Vyšli jej dva albumy – Andělé z nebe a Při mně stuj.
–sym–

ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK

– Víš, jaký je rozdzíl medzi Američankú a Slovenkú?
– No povjedz!
– Američanka má na rukách briliantové prsteňe, na krku perlový náhrdelník, na
nohách čižmičky z krokodílí kože.
– Slovenska má na rukách dzecko, na
krku ožrana a na nohách kŕčové žiui!
•••
Anča dojde domú ceuá rozžárená
a hnet ode dverí kričí na muža:
– Predstav si, Fero, že jeden chuap mi
v autobusi povidau „slečno”!
Fera ani nezdviheu oči od novin a odvrkeu í:
– Ná co sa temu čuduješ, nemoheu
preca vjedzet, že si ťa preca enem ňegdo
vzau.
•••
Jaký je rozdzíl medzi vínem a ženú?
– ???
– Žádný! Oboje ťa friško zvede a neš
sa spamatáš, máš opicu na krku!
– Ná Bjetko, jaké bili posledňí suová
tvojého muža Francka?
– Ále Irenko, múj muž Francek nemjeu
ňikedy poslední suovo!
•••
– Tecičko Marko, naša Aneška ide tento rok maturovat a má enem jednotky!
– To nech ťa, Cilko, netrápí, šak oni í
ešče narostnú.
•••
Vracá sa strýček Francek ze šenku
v dobrej náladze a pýtajú sa:
– Maro, uhodneš, co mám v levej kapsi na písmenko „F”?
– Fiauky.
– Neuháduas, je to flaška. A co mám
v pravej kapsi na písmenko „F”?
– To teda nevím.
– Ešče jednu flašku!

POTREBUJÚ KOČÍK:
Od 1. 4. do 30. 4. 2004:
Róbert Nosian, Vysoká pri
Morave; Michal Nehyba,
Malacky; Šimon Blusk, Malacky; Vladimír Škuta, Malacky; Tomáš Demeter,
Malacky; František Borovička, Bílkove
Humence; Milan David, Rohožník; Pavlína Veselovská, Zohor; Nikola Horváthová, Stupava; Robin Šimek, Moravský Svätý Ján; Pavol Pöss, Záhorská Ves;
Martin Čižmár, Sekule; Timea Morávková, Gajary; Karolína Líneková, Malé
Leváre; Soňa Malíková, Kuklov; Dominika Žalcová, Gajary; Roman Vávra,
Veľké Leváre; Adrián Kratochvíl, Malacky; Ráchel Galbová, Plavecký Štvrtok;
Viktória Tangelmayerová, Malacky; Sára Bogdalíková, Gajary; Nikola Koniariková, Plavecký Mikuláš; Ivana Galbová,
Plavecký Štvrtok; Šimon Harák, Lozorno; Martin Chamraz, Malacky; Alexander Sedlák, Sološnica; Stefanija Bartošová, Gajary; Roman Brinkáč, Malacky;
Sebastián Petrík, Kuchyňa; Samuel Vícena, Malacky; Samuel Ulehla, Vysoká
pri Morave; Marko Kebis, Zohor.
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
máj 2004:
80 - Jana Žilavá, 26. 5. 1924;
Elfrída Mikušová, 22. 5.
1924; Cecília Rýdlová, 13. 5. 1924; Ľudovít Šimek, 5. 5. 1924; 85 - Žofia Slobodová, 10. 5. 1919; Anna Michalková,
8. 5. 1919; 90 - Martin Chovaňák, 30. 5.
1914; Ján Lorencovič, 18. 5. 1914; 91 Rozália Michalovičová, 31. 5. 1913;
Anna Lipková, 27. 5. 1913; Anna Löbbová, 26. 5. 1913; 93 - Mária Šelbická,
1. 5. 1911; 95 - Štefánia Nováková, 11.
5. 1909.
POVEDALI SI ÁNO:
Štefan Sokol a Beáta Pastorková; Roderik Sedlák a Melánia Kuzmínová; Igor Marcel Kriško a Gabriela
Juhanesová; Vladislav Mizerák a Jana
Voleková; Marcel Dibala a Lucia Šimulčíková; Marek Mízner a Dana Kabarcová; Juraj Držka a Edita Bištiaková;
Pavol Dinuš a Lucia Hurajová; František Vyrva a Jana Hubinová; Ivan Jurkovič a Laura Poláková.

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Matilda Chrupková, 1920, Malacky; Magdaléna Kovariková,
1929, Malacky; Štefan Vávra, 1933, Sekule; Miroslav Gregor, 1934, Veľké Leváre; Anna Ščepánová, 1920, Plavecký
Štvrtok; Františka Reiznerová, 1921,
Holíč; Gabriela Kordošová, 1910, Malacky; Paulína Elízová, 1922, Sološnica;
Mária Slováčková, 1922, Vysoká pri
Morave; Štefánia Rohlíčková, 1919, Plavecký Štvrtok; Mária Dupáková, 1932,
Malacky; Bernard Ulehla, 1951, Vysoká
pri Morave; Ján Zeman, 1932, Lozorno;
Helena Vršecká, 1935, Malacky; Jozef
Žáček, 1907, Malacky; František Hrdina, 1934, Zohor; Jozef Ondrovič, 1954,
Plavecký Peter; Florián Hečko, 1929,
Plavecký Mikuláš; Rozália Kováčová,
1916, Kostolište; Margita Šimuničová,
1932, Malacky; Amália Voltemarová,
1914, Suchohrad; Katarína Kalivodová,
1914, Láb; Štefan Klíma, 1929, Jakubov.
RECEPTY PANI VOZÁROVEJ

Nepečená
ovocná torta
SPOTREBA

750 g jabĺk, 4 dl vody, 6 lyžíc kryštálového
cukru, 2 balíčky okrúhlych piškót, 2 krémové prášky Zlatý klas, čokoládová poleva,
šľahačka
POSTUP

Olúpané jablká postrúhame, pridáme 2 dl vody, cukor a uvaríme kašu. Krémové prášky rozmiešame v 2 dl vody, pridáme do ovocnej kaše a 2 minúty povaríme. Dno okrúhlej tortovej
formy vyložíme piškótami. Piškóty pokvapkáme rumom, zalejeme teplou jablkovou kašou.
Vrstvu a postup 4-krát opakujeme. Po vychladnutí a stuhnutí jablkovej plnky tortu vyklopíme na podnos a oblejeme čokoládovou polevou. Pred podávaním ozdobíme šľahačkou.
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Súkromné slovanské gymnázium,
Žitavská 1, 821 07 Bratislava

Súkromné slovanské gymnázium,
Žitavská 1, 821 07 Bratislava

Súkromné slovanské gymnázium,
Žitavská 1, 821 07 Bratislava

otvára v školskom roku

otvára v školskom roku

otvára v školskom roku

2-ročné diaľkové štúdium

2-ročné externé štúdium

4-ročné štúdium

• vyučovanie odpoludnia
1-krát v týždni (pondelok)
• miesto vyučovania – Bratislava, Žitavská 1

• štúdium je určené pre záujemcov z celej SR formou
konzultačných sústredení – 22 dní v školskom roku
• miesto konzultačných sústredení – Tatranská Lesná,
penzión ECHO

• štúdium je určené pre záujemcov z celej SR
• miesto vyučovania BRATISLAVA
• žiaci z miest mimo BRATISLAVY sú vítaní. Majú zabezpečené
všetky podmienky na štúdium (ubytovanie, stravovanie, pre začínajúcich účinkovanie v školskom hokejovom klube, pre aktívnych
hokejistov v kluboch Ružinov, Hoba, Slovan.

2004/2005

pre absolventov učňovských škôl
končiace maturitnou skúškou

Prihlásiť sa môžete:
Súkromné gymnázium
Žitavská 1, Bratislava
Tel.: 02/45 64 00 11
E-mail: ssg@ssg.sk
Podrobnejšie informácie www.ssg.sk
MH 04/F6
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pre absolventov učňovských škôl
končiace maturitnou skúškou

Prihlásiť sa môžete:
Súkromné gymnázium
Žitavská 1, Bratislava
Tel.: 02/45 64 00 11
E-mail: ssg@ssg.sk
Podrobnejšie informácie www.ssg.sk
MH 04/F6

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.
V ktorých dňoch sa v našom meste
uskutoční medzinárodné podujatie Kultúra bez tlmočníka a ktoré štáty sa ho
zúčastnia?
Odpoveď spolu s nalepeným kupónom
a vašou adresou pošlite do redakcie alebo
vhoďte do schránky s označením Malacký
hlas na budove MsÚ do 4. júna. Za správnu odpoveď z minulého čísla odmeníme
vkladnou knižkou Máriu Gelingerovú z Ul.
1. mája v Malackách. Prosíme výherkyňu,
aby sa ohlásila v redakcii.
KUPÓN

DEXIA BANKA SLOVENSKO
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Oslaďte si život s HVIEZDOU!
MH 04/B3

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete
TÝŽDEŇ OD 24. DO 31. MÁJA
Bublibum – detské šampanské, 0,75 l za
49,90 Sk • Silan duopack 2x1 l za 129,90
Sk • Smädný mních 10° za 8,50 Sk

Redakcia sa
presťahovala
Oznamujeme všetkým, ktorí využívajú mediálny priestor INFOKANÁL, že redakcia bude od 15.
mája sídliť na Záhoráckej ulici
1919 v budove MsÚ v Malackách.
Tešíme sa na Vaše príspevky.
Kontakt:
T. Búbelová – tel.: 034/796 61 74
bubelova@malacky.sk

V čom vám môžu pomôcť agentúry
pre sprostredkovanie pracovných miest
(tiež nazývané pracovné agentúry)?
Agentúry pre sprostredkovanie pracovných miest (pracovné agentúry) pomáhajú svojim klientom – uchádzačom
správne sa rozhodnúť na základe ich odborných a osobnostných predpokladov,
aké pracovné miesto je pre nich naj-

Prihlásiť sa môžete:
Súkromné gymnázium, Žitavská 1, Bratislava
Tel.: 02/45 64 00 11
E-mail: ssg@ssg.sk
Podrobnejšie informácie www.ssg.sk
MH 04/F6

HĽADÁTE SI PRÁCU?
Milí čitatelia, v najbližších číslach budeme pod touto hlavičkou uverejňovať seriál otázok a odpovedí z oblasti
odborného pracovného poradenstva
v réžii agentúry Omega, ktorá sídli na
Čulenovej ulici č. 5 v Malackách. Dúfame, že cenné poznatky a rady personalistov vám umožnia ľahšie sa
uplatniť na trhu práce.

so zameraním telesná výchova –
HOKEJ

vhodnejšie. Klienti – firmy využívajú ich
služby pri hľadaní najvhodnejších uchádzačov na vytvárané voľné pracovné
pozície.
Za týmto účelom vedú pracovné
agentúry databázy záujemcov na rôzne
pracovné pozície, chránia ich informácie, ktoré sú agentúram poskytnuté pri
pohovoroch, realizujú komplexné poradenstvo a konzultácie.
V databáze je uchádzač vedený najviac pod dvoma pracovnými pozíciami
podľa číselníka jednotnej Klasifikácie zamestnaní – KZAM, ktorý je v súlade s kódovaním pracovných pozícií v EÚ, čo výrazne zjednodušuje spoluprácu so zahraničnými firmami.
V prípade potreby je súčasťou konzultácií s klientom – uchádzačom prípra-

Internet
nonstop
Neobmedzené pripojenie
24 hodín denne

za jednotný
mesačný
paušál
Ceny pre domácnosť –
1000 Sk, resp. 1500 Sk
podľa rýchlosti pripojenia

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Viac informácií na www.connected.sk alebo na 0905/26 28 65

DROBNÁ INZERCIA
• www.pracadoma.sk/maja
• www.schudni.sk
• Ponuka v hotelovom komplexe Povile
kód POU 605, termín 2. 7.–11. 7., cena
7 640 Sk, 3–12 rokov 5 150, 12–15 rokov 6 370, do 3 rokov zdarma, od 15 rokov 6 950, polpenzia + poplatky v cene;
kontakt:
A. Vrablecová; mobil: 0903/39 83 09,
034/772 37 41.
• Predám kvalitné pianíno PETROV. Tel.:
0902/61 35 09.
PhDr. KATARÍNA IKRÉNYIOVÁ • Výfuky a čelné sklá za super ceny. Roza Ing. JOZEF HALCIN voz: 0903/63 36 20.
• Poskytujem poradenstvo v oblasti dôchodkového, životného i zdravotného
pripoistenia so šetrením. Myslite na buOpravujem chladničky
dúcnosť! Hľadám i spolupracovníkov.
a mrazničky
Tel.: 0908/13 95 72.
Pavol Šišolák, Závod 663
• Predám detský kočík zn. DEMA, autotel.: 0703/779 94 35, 0903/75 06 12
sedačku zn. CHICCO a chodítko. Cena
MH 04/F1
dohodou. Tel.: 0907/78 24 96.

va životopisu a motivačného listu, vytipovanie aj tých firiem a organizácií, ktoré štandardne nespolupracujú s pracovnými agentúrami, ale pre ktoré by mohol
byť klient – uchádzač zaujímavý.
Ktoré pracovné pozície sa prostredníctvom pracovných agentúr obsadzujú
menej alebo ojedinele?
Pracovné agentúry sa málo zameriavajú na oblasti, ako je školstvo, kultúra,
reklama, ako aj na špecializované oblasti
umeleckého a humanitného smeru, vedeckej oblasti a podobne.

Už ste pripojení?

2004/2005

V Malackách máme prvú lastovičku – firmu ponúkajúcu
nepretržité, bezdrôtové, vysokorýchlostné internetové pripojenie riešené 2,4 GHz anténami a vlastnými rozvodmi. Jej názov je príznačný pre tento druh činnosti – Connected, s. r. o.
O ponuke firmy, možnostiach užívateľov spojiť sa so svetom
a stať sa členom privátnej malackej siete, o činnosti, smerovaní a plánoch spoločnosti, sme sa porozprávali s jej konateľom Ing. Pavlom Spustom.

Kedy začala Connected, s. r. o., svoju činnosť
a čo Vás viedlo k jej založeniu?
Spoločnosť ponúka svoje služby od polovice apríla, v súčasnosti dokončujeme prevádzku na Pribinovej ulici. Výpočtovou technikou sa zaoberám už veľa rokov. Vždy som sa
usiloval šíriť osvetu, podporovať počítačovú gramotnosť a zabezpečiť, čo najväčšiemu okruhu ľudí prístup k možnostiam,
ktoré informačné technológie ponúkajú. Tieto záujmy z minulosti sa samozrejme premietli i do kreovania firmy, no nápad
podnikať v oblasti zabezpečovania bezdrôtového pripojenia
na internet pochádza od môjho syna, ktorý študoval a žije
v USA, kde je internet samozrejmou súčasťou výbavy každej
domácnosti.
Čím oslovujete svojich potenciálnych klientov,
v čom sú výhody služieb, ktoré ponúkate?
Výnimoční sme tým, že ponúkame neobmedzené pripojenie, čo je pre klienta veľmi výhodné. Netlačíme ľudí do večernej špičky, do víkendového využívania, jednoducho povedané – internet majú možnosť využívať, kedy chcú, tak ako im to
najviac vyhovuje. Jediné obmedzenie, ktoré klientovi môže
prekážať, je rýchlosť. Treba však podotknúť, že rýchlosti, ktoré dnes garantujeme, sú počiatočné. Ak sa dobuduje sieťový
systém, prispôsobíme sa a rýchlosť pripojenia sa jednoznačne zvýši. Dnes len začíname, ponuka a kvalita služieb bude
rásť.
Aké sú prvé reakcie
Vašich klientov?
Odozva je v dvoch rovinách. Jednu skupinu možno charakterizovať slovami „chcem to mať hneď”, druhá skupina je
tá, ktorá čaká na referencie tej prvej. Najväčší záujem je pochopiteľne o produkt Standard, ktorý je cenovo najprijateľnejší. Výhodou je, že táto cena je konečná (1000 Sk mesačne,
pozn. red.) a nezavádzajúca. To všetko v duchu nášho hesla
zabezpečiť zákazníkom pri slušnej rýchlosti a za prijateľnú
cenu neobmedzenú možnosť prístupu na internet.
–mh–

MH 04/F7
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NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI

Štvorlístok podujatí
Malackej hudobnej jari
„Jar zažíva najväčší rozkvet vo chvíli,
keď zaplní priestor v tvoriacom srdci
človeka,” interpretujeme slová básnika. Tie by sa mohli skutočne stať
i mottom štvorlístka podujatí Malackej hudobnej jari, tradične organizovaného Záhorským centrom kultúry.

Počas štyroch aprílových nedelí mali Malačania i návštevníci mesta možnosť vyplniť
si popoludnia kultúrou – hudbou, spevom
a najmä tvorivou náladou.
Ako prvý sa 4. apríla v SD ZCK predstavil
španielskymi rytmami Martin Bies so svojím

budnúť i na detský spevácky zbor ZŠ M. Olšovského, recitátorky Máriu Slezákovú a Silviu Lisú či gitarové tóny Michala Slezáka.
Všetku pestrosť maratónu Malackej hudobnej jari uzatvoril 25. apríla predstavením
nielen vážnej hudby Dr. Berger a ďalší koncertní umelci.
Podľa Anny Makarovej, jednej z hlavných
organizátoriek programu ZCK pre verejnosť,
sa pestrosť cyklu koncertov tohto roka prejavila vo zvýšenom záujme v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, kedy bol program koncertov zameraný najmä na vážnu hudbu.
„Ľudia si pomaly, ale isto začínajú zvykať na

KTO JE NA FOTOGRAFII?

Milí čitatelia,
usmiate dievčatko, ktoré na vás uprene hľadelo
z fotografie, bola Aďa Plánková-Baťková. Spomedzi množstva správnych odpovedí sme vyžrebovali Kamilu Královú z Družstevnej ulice v Malackách. Výherkyňa získava balík zákuskov z cukrárne
Hviezda.
Na našej dnešnej fotografii je pre zmenu muž,
skvelý hudobník, ktorý dlhoročné skúsenosti
z umeleckej brandže odovzdáva svojim nasledovníkom – žiakom (našepkáme!!!) v tomto čísle spomínanej školy.
Uhádnite, kto je na fotografii? Svoje tipy posielajte spolu s nalepeným kupónom do 4. júna. Na
víťaza čaká sladká odmena z cukrárne Hviezda.
Uhádnite, kto je na fotografii!
Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Stretnutie zberateľov
V apríli sa uskutočnila v Malackách
už v poradí tretia zberateľská burza,
ktorú organizoval Klub filatelistov
52–32 v Malackách, v spolupráci so
ZCK Malacky. Pretože práve na deň
jej uskutočnenia padlo druhé kolo
prezidentských volieb, museli sa jej
aktéri presťahovať zo Spoločenského
domu ZCK na Mierovom námestí do
menších, ale o to útulnejších priestorov ZCK na Čulenovej ulici.

Martin Bies a jeho Flamenco Clan temperantne odštartovali tohtoročnú Malackú hudobnú jar.
Flamenco Clanom. Tento talentovaný hudobník vo svojej tvorbe nadväzuje na tradíciu veľkých španielskych gitaristov –Sabicas,
Niňo Ricardo, Ramón Montoya a Paca de
Luciu, ktorých interpretuje, no skladá a hrá
aj vlastné kompozície. Každému sa iste rozohrali žilky v tele po zaznení prvých tónov
španielky, flauty či perkusie. K tomu pôsobivý, zastretý spev Ramóna El Demo, mladého
cigánskeho interpreta, ešte umocnil „horkokrvnú” atmosféru podvečera.
Mladý vokálny spevák Juraj Havaj so zamatovým barytónom za sprievodu organistky Kláry Štroffekovej vzdali hold hĺbke sakrálnej hudby vo františkánskom kostole 12. apríla na Veľkonočnom koncerte – druhom podujatí MHJ. Chrámom znel gregoriánsky
chorál, staroslovienske, biblické piesne
a ukážky z diel J. S. Bacha, A. Stradella, W. A.
Mozarta a ďalších „zasvätených” umelcov.
Recitál Moniky Slezákovej a jej hostí –
bonbónik Malackej hudobnej jari, bol načasovaný na 18. apríla. Zaplnená sála bola indíciou očakávania niečoho veľkého. A naozaj,
veľký kultúrny, no najmä emotívny zážitok
na seba nedal dlho čakať. Malačianka Monika Slezáková so zlatom v hrdle sa divákom
predstavila ukážkami muzikálových piesní.
Sálu spoločenského domu zalial i spev Martina Šafarika, ktorého talent sme mohli obdivovať v Malackách už viackrát. Netreba zaKRÍŽOVKA
Prvý júnový deň patrí deťom a všetci
to už niekoľko rokov rešpektujeme.
V tento deň sme k nim milší, sme ochotní robiť pre ne drobné ústupky a viac
priestoru, ako je obvyklé, dostávajú deti
aj v médiách. Zaslúžia si to, sú našou
budúcnosťou. Pri myšlienke na tento medzinárodný deň sa nám vybavia obyčajne
naše deti a vnúčatá. Skúsme však venovať myšlienku a možno aj ušetrenú korunu alebo nepotrebné oblečenie aj tým
deťom, ktoré do našich rodín nepatria,
ktoré mnohokrát nepoznajú reálny zmysel pojmu „rodina” a ktoré potrebujú
našu pomoc. Príležitostí na nezištnú
charitatívnu pomoc je dnes neúrekom.
Deti sú priame, pravdovravné a svojím konaním nevypočítateľné. Aj dnešnú
krížovku som venoval deťom a práve
v nej nájdete po vylúštení milú reakciu
malej slečny na múdru „starenkinu” odpoveď...
Sedí vnučka „starenke” na kolenách
a dôležito pozoruje jej tvár. Po čase sa
zvedavo spýta: „Stará mama, prečo máš
na čele také čiary?” Tá sa usmeje, siahne
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rôznorodosť. I úvodné slová a vstupy vystupujúcich im napomáhajú lepšie sa zorientovať v danom type hudby,” dodala A. Makarová. Výhodné bolo i vstupné. ZCK ako jedno
z rozpočtových organizácii mesta dostáva
finančnú „zábezpeku” najmä na tieto typy
podujatí.
Malacká hudobná jar z roka na rok získava na lesku a popularite. Úspešne sa uchádza o priazeň Malačanov i kultúrychtivých
návštevníkov z okolia. Už dnes sa tešíme na
prekvapenia, ktoré prinesie budúci ročník.

–sym–, –lucy–, foto: –lucy–

Sťahovanie i prezidentské voľby vzbudzovali v organizátoroch obavu o účasť.
Napokon toto stretnutie bolo zatiaľ v krátkodobej histórii zberateľských búrz najvydarenejšie. Okrem samotných členov klubu sa na podujatí zúčastnilo asi 100 záujemcov o rôzne zberateľské materiály, či už
to boli poštové známky, mince, bankovky,
pohľadnice, staré dokumenty, odznaky,
medaily, telefónne karty, figúrky z „kindervajíčok” ap. Nechýbali ani žiaci z dvoch filatelistických krúžkov, ktoré pod vedením
Ing. Maximiliána Freunda a Františka Gelingera začali fungovať na ZŠ Dr. J. Dérera
v Malackách.
Medzi zberateľov zavítalo i viacero obchodníkov so zberateľským materiálom
z Bratislavy, bratislavskí zberatelia a nechýbal i filatelista z Lanžhota, ktorého prilákal

Vážení dôchodcovia,
kto má záujem byť členom MO JDS
v Malackách, máte možnosť zaregistrovať sa každý štvrtok od 13.30 do
15.30 hodiny v miestnosti Klubu dôchodcov na Čulenovej ulici č. 6 v Malackách.

Ak chcete vedieť niečo viac o práci JDS,
informácie môžete získať tiež v rovnakom
čase a na rovnakej adrese. Za túto miestnosť patrí poďakovanie riaditeľke Domova
opatrovateľskej služby D. Mračnovej a tiež
Mestskému úradu v Malackách.
Poslaním Jednoty dôchodcov je organizovať a vykonávať rôzne aktivity podľa
si na čelo a odpovedá svojej vnučke: „To
sú vrásky, ty môj malý zvedavec, a mám
ich na čele preto, lebo som stará!” Vnučka zoskočí starenke z kolien, odbehne
k zrkadlu a skúma svoje čelo. Po čase
opäť príde za starenkou, hovorí jej a pritom ukazuje na svoje malé a čisté čelo:
„...vnučkin výrok je ukrytý v tajničke...”

osobných záujmov, poznatkov a skúseností
občanov – dôchodcov. Túto činnosť môže
JDS zabezpečovať len pomocou úzkej spolupráce s orgánmi štátnej správy, s Odborom sociálnych vecí a rodiny Obvodného
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, samosprávy s Odborom sociálnych vecí
a školstva MsÚ v Malackách. Za ich pomoc dôchodcom im patrí vrelé poďakovanie. Netreba zabudnúť na Záhorské centrum kultúry, ktoré usporadúva pre dôchodcov Akadémiu III. veku so zaujímavými prednáškami a kultúrnymi podujatiami.
ŽOFIA LOMNICKÁ
predsedníčka OO JDS Malacky

rodávna zbraň; spojka; vrkoč; hluk B tromf
v kartách; planéta; listnatý strom; vlastnil;
ukončenie tajničky C výkon futbalistu;
miesto, kde sa ťaží kameň; štátny úradník;
nezverejňuj; chemické značky vápnika
a vodíka D chemická značka hliníka; začiatok tajničky; predložka E meno papagája; címer; len; jeden z Vlkolinských; praobyvateľ Nového Zélandu F stred slova
VODOROVNE
BÁNOVCE; pracuj kosou; predložka; opak
A nákupné stredisko v Malackách; sta- svetla; prelamuj si G konzervárenský pod-

oznam uverejnený v českom časopise Filatelie. Po druhý raz bol na burze i rodák
z Malaciek, majiteľ obchodu KATALÓG zo
Zvolena. V budúcnosti by chceli organizátori osloviť i zberateľov zo susedného Rakúska. Malackí filatelisti sa pravidelne stretávajú o 17.00 h v posledný štvrtok v mesiaci, v priestoroch SD ZCK na Mierovom námestí a radi privítajú vážnych záujemcov
o členstvo v klube.
Tento rok je pre malackú filateliu jubilejný, uplynie totiž 75 rokov od vzniku klubu
v našom meste. Filatelisti by radi oslávili toto výročie zorganizovaním súťažnej výstavy
poštových známok Záhorie 2004, ako aj
zorganizovaním v poradí už štvrtej zberateľskej burzy v našom meste. Obe akcie by
sa mali uskutočniť v septembri.
–ap–

Záhoráčtina
nikdy nevymrie

Pokusy poslovenčiť nás Záhorákov už
dlhé roky zlyhávajú. Odrazme útok
protiútokom. Naše írečité nárečie, ktoré svojho času Blahoslav Hečko označil za najkomickejšie, sa úspešne dostáva do povedomia tých, čo neuákajú. Veľkú zásluhu majú na tom i bratia
– spisovatelia Štefan a Jozef Moravčíkovci.

Diela týchto jakubovských rodákov už
roky vytrvalo odolávajú nástrahám spisovnej slovenčiny. 16. apríla Moravčíkovci zavítali do Malaciek, aby verejnosti predstavili
jednu zo svojich posledných publikácií –
Zlatá kniha Záhoria od Štefana a Hakáčové víno od Jozefa.
Zlatá kniha Záhoria je podľa autora prvou publikáciou, ktorá poukazuje na postavenie Záhoria a Záhorákov, veľkých ľudí,
ktorí pomohli Slovensku a preslávili ho. Nájdete v nej záhorácke vtipy, anekdoty či piesne, ale v prvom rade je oslavou rodákov zo
Záhoria, ich pracovitosti, ústretovosti i lásky
k životu.
Hakáčové víno, poetické dielko z pera
Jozefa, sa chystá na svoje druhé vydanie.
Dozvedáme sa z neho i výstižnú definíciu
hesla Záhorákov: „Enem co nám patrí. Co
kúpiš za korunu, mosíš prodat za tri.”
A čo našich humorom sršiacich krajanov
ešte čaká? „Pripravujeme Rajdu Majdu, voľný preklad hry bratov Mrštíkovcov Rok na
dedine, v záhoráčtine. Ponúkli sme ju i režisérovi V. Zetkovi. Text vybrusujeme už tri roky. Mal by byť ešte „šťavnatejší” ako v Ženskom zákone,” hovoria o svojich plánoch
bratia. Verte! Určite sa máme na čo tešiť!
–lucy–

ČÍTAJTE A VYHRAJTE

V tejto rubrike vám predstavujeme
knižné novinky a vy môžete súťažiť –
vždy jeden čitateľ získa predstavovanú
knihu.
Vstup do EÚ je úspešne za nami. Čaká
nás však dlhá cesta zbližovania s inými
členskými štátmi a k tomu je nevyhnutné
ovládať cudzí jazyk. Anglicko-slovenský
a slovensko–anglický slovník od Márie Piťovej obsahuje približne 35 000 hesiel
slovnej zásoby s cieľom pomôcť používateľovi pri čítaní anglických textov, prekladaní textu z angličtiny a naopak. Okrem
výrazov potrebných pre bežnú spoločenskú komunikáciu slovník ponúka aj termíny zo spoločenských a prírodných vied,
výpočtovej techniky, filozofie a iných vedných odborov. Určite sa zíde aj vám.
Stačí vystrihnúť kupón a zaslať alebo
vhodiť ho do 4. júna spolu so spiatočnou
adresou do schránky na budove MsÚ
s označením Malacký hlas.
Knihu Nefertiti, ktorú sme predstavili
v minulom čísle, získava Eliška Klenová
z Námestia SNP v Malackách. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

nik v Záhorskej Vsi; pokračovanie tajničky; metropola východného Slovenska.
ZVISLE
1 absolvent vysokej školy 2 vzor; osobné zámeo 3 výťažok lúpeže; priechod cez
rieku 4 spoluhlásky slova LATA; popevok;
značka čistiaceho prášku 5 začiatok abecedy; prijíma potravu zobákom; rímskych
900 6 obruba; časť tela; spojka 7 dôvtip; tu
máš!; bitka 8 draslík; ukonči príjem tekutiny; zvratné zámeno 9 hromadný dopravný
Ak nám do 4. júna
pošlete správne vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným kupónom,
budete mať šancu
súťažiť o knihu Patricie Haganovej
Mesačné orchidey.

Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, telefón: 772 67 34
Po–Pia 9.00–17.30 h
So
9.00–12.00 h
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prostriedok 10 uhlík; základňa; ukazovacie
zámeno 11 rieka pri Omsku; dva polomery; rieka v Alpách 12 remíza v šachu; obec
na južnom Slovensku; Kamil 13 rímskych
50; lano so slučkou; čínske ženské meno
14 osobné zámeno; existuje; vlastníš 15 sila; oslovenie matky 16 dotieravý hmyz;
Okresná správa ciest 17 najkrajší kút Slovenska.
Na pomoc: 11 Emm
PripravilJUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – taký huadný by sme nesceu byt, sme vyžrebovali
Irenu Ivanovú z Partizánskej ul. v Malackách.
Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
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ŠPORT

Hádzanárske spomienky

Majstrovstvá SR
v boxe juniorov

Najstarší hádzanári nášho mesta si
zorganizovali stretnutie pri príležitosti 40. výročia obnovenia činnosti hádzanárskeho oddielu TJ Strojár v našom meste. Dušou organizačného štábu boli dvaja z nich, a to Pavol Waschek a Jozef Krasňanský.

V dňoch 1.–2. mája sa v Nitre konali
M SR v boxe juniorov. Zúčastnených
bolo celkovo 56 borcov vo veku od 16
do 19 rokov. Boxovalo sa 4 x 2 min.
Malacké farby reprezentovali dvaja
boxeri Erik Balazs a Juraj Kimlička.

Erik priviezol z majstrovstiev bronz a Juraj
striebro. Kategória do 60 kg, v ktorej štartovali, bola najviac obsadená – 9 borcov. Prvý
z našich do ringu vošiel Juraj Kimlička, ktorý
sa stretol s borcom z Vranova, Bielikom. Juraj
porazil svojho súpera v 2. kole R.S.C., pričom
už v úvode druhého kola mal 20-bodový
náskok, na základe čoho hl. rozhodca prerušil stretnutie pre prevahu súpera.
Druhý do ringu vošiel Erik Balazs, ktorý sa
stretol s borcom z Košíc, Konečným. Erik po- Za takýto „let” by sa nemuseli hanbiť ani artisti v cirkuse. Exhibičné vystúpenia sú skudľahol Konečnému na body. Košičan bol lep- točne pastvou pre oči.
šie kondične pripravený. V nedeľu boli na
programe finálové boje. Najbojovnejší duel
videli diváci práve v hmotnosti do 60 kg medzi naším Jurajom a Košičanom Konečným,
ktorý porazil Erika Balazsa. Výsledok bol nakoniec v prospech Košičana 37–36 na body.
Podľa informácií iných trénerov, ktorí sledovali bodovanie na počítači, Juraj vstupoval
do 4. kola s 9-bodovým náskokom. Tri kolá
vysoko viedol. Napokon sa všetko zvrátilo.
Erik je po technickej stránke dobre vybavený, musí však tvrdo zapracovať na kondičnej
Ani na televíznej obrazovke sa bežne nosť, stolnotenisové výsledky i modernosť
príprave.
nemožno stretnúť s tým, čo milovníci hráčskej techniky sú dodnes príťažlivé. JinNespokojný som s prácou našich rozstolného tenisu uvidia na vlastné oči dřich Panský (43) je trénerom popredného
hodcov, s ich neobjektívnym hodnotením,
13. júna v stolnotenisovej hale.
českého klubu El Niňo Praha. V časoch, keď
čo začína byť už zrejme pravidlom. Aj taký
bol popredným československým reprezenbýva box.
Vonkoncom však nepôjde o tradičné tantom, vynikal najmä topspinovou techniALI REISENAUER, tréner predvedenie tohto dynamického športu, ho- kou, blokingom a flexibilitou. Spolu s Milaci hrať budú osobnosti, ktoré sa hráčskym nom Orlowskim sa pravidelne zapája do exumením a dosiahnutými výsledkami medzi hibičných vystúpení na mnohých miestach
fanúšikmi v sedemdesiatych a osemdesia- Európy.
tych rokoch preslávili a zožali množstvo doIch malacká exhibícia je jedinečnou prílemácich i medzinárodných úspechov v štát- žitosťou vidieť kus majstrovskej akrobacie so
1.5. sa v Častej uskutočnili Majstrovstvá nom, vtedy ešte československom drese, stolnotenisovou loptičkou, ktorá právom hraSR v silovom trojboji juniorov, kde Malacky a získali množstvo medailí na MEJ, ME i MS. ničí so žonglovaním a ponáša sa na klauniáreprezentovali dvaja pretekári v kategórii do
Viacerí už možno tušia, že do Malaciek du, pri ktorej sa namiesto rakety používa to82,5 kg, Lukáš Krajčír a Denis Tangelmayer. zavítajú Milan Orlowski a Jindřich Panský, pánka či panvička a nehrá sa len rukami, ale
Z taktických dôvodov nastúpil Denis v kate- ktorým patrí miesto medzi velikánmi stolné- aj nohami.
górii do 90 kg. Ako najľahší pretekár krásnym ho tenisu. Medzi priaznivcami a hráčmi stolUrčite ide o neošúchanú šou, pri akej si
výkonom 645 kg (ďalší osobný rekord: drep ného tenisu na Slovensku sú vždy vítaní. chvíľkami prestanete uvedomovať, že ste na
240 kg, tlak 165 kg a mŕtvy ťah 240 kg) obsa- Milan Orlowski (51) je športovo a hráčsky športovom podujatí, a nie v cirkuse. Pritom
dil 3. miesto a okrem toho si v absolútnom stále aktívny. Okrem iných úspechov treba však vstupné na túto ojedinelú exhibíciu vonporadí bez rozdielu váh vybojoval 6. prieč- pripomenúť, že v roku 1980 mu UNESCO koncom nie je európske (50 Sk).
ku. Lukáš Krajčír v kategórii do 82,5 kg výko- udelilo Cenu Fair play. Jeho športová osob–tabu–, foto: V. Slobodzian
nom 510 kg (osobný rekord: drep: 190 kg,
tlak 110 a mŕtvy ťah 210 kg) obsadil rovnako
3. miesto. Pre tohto pretekára je výkon o to
významnejší, že sa mu prvýkrát podarilo
v trojboji prekonať hranicu 500 kg.
Pod úspech pretekárov sa podpísala nielen ich osobná húževnatosť, ale i výdatná
podpora rodinného zázemia, športového
klubu TJ Strojár Malacky a stáleho sponzora
Práve na deň, keď si Európa pripomí- podujatia bola veľmi dobrá. Putovný pohár
Jozefa Ivana.
na víťazstvo nad fašizmom, pripadol v Memoriáli Antona Šveca, zakladateľa preMgr. ZDENKO KRAJČÍR
už XXXII. ročník Behu oslobodenia, tekov, obhájili žiaci zo ZŠ Malacky, Záhoráctréner
ktorý usporiadali pod patronátom ka ulica, čím len potvrdili dobré výkony atléMesta Malacky TJ Strojár, ŠK, AC tov. Aj ich rivali zo Sološnice podávali výbora CVČ.
né výkony. Podujatie opäť ukázalo zdravý
záujem detí o pretekanie, a tak takmer dvojDobré atletické počasie prilákalo do Zá- násobná účasť oproti minulému roku pre18. apríla sa v Dudinciach uskutočnili
M SR všetkých vekových kategórií mockého parku vyše 250 štartujúcich, hlav- svedčila organizátorov, že ich snaha nie je
márna.
v cezpoľnom behu. Atletický klub AC ne v žiackych kategóriách.
Preteky otvoril primátor mesta RNDr. JoMalacky nominoval štyroch pretekárov, žiakov športových tried so zame- zef Ondrejka. Ceny pre najlepších venovalo
–ap–,
raním na atletiku na ZŠ Záhorácka 95 Mesto Malacky, ako aj politické strany KSS,
HZDS a SF. Športová i spoločenská úroveň
foto: –oTaNo–
Malacky.

Už ste niekedy videli
stolnotenisové
žonglovanie?

Stretnutie sa začalo hádzanárskym turnajom starých pánov za účasti družstiev
z Újezdu, Novák, Jablonice, Holíča a, samozrejme, domácich Malačanov. Dres „starých pánov” si obliekli: Vladimír Krajčír, Jozef Ofčarovič, Stanislav Osuský, Pavol Waschek, Jozef Krasňanský, Jozef Kuklovský,
Anton Osuský, Peter Waschek, Miroslav
Kubíček, Milan Sivák, Peter Baláž, Peter
Režný, Stanislav Režný. Malačania sa napokon po zápasoch, ktorým nechýbala dramatickosť i športové momenty veľmi dobrej úrovne, stali víťazmi, po výsledkoch Malacky–Újezd 14:12, Malacky–Nováky 12:11,
Malacky–Jablonica 12:11 a Malacky–Holíč
11:10. Druhé miesto obsadili hádzanári Holíča, tretie Jablonice, štvrté Újezdu a piate
patrilo Nováčanom. Najlepším strelcom
turnaja sa stal Marián Ďurišin z Holíča, ktorý strelil súperom 23 gólov, za najlepšieho
brankára vyhlásili Pavla Perneckého z Jablonice.
Potom bojovali na palubovke športovej
haly najstarší účastníci stretnutia v exhibičnom zápase „starci” kontra „penzisti”.
„Mladší penzisti” napokon zvíťazili 17:14.
No na palubovke sa nenechali zahanbiť ani
jedni. „Starcov” tvorili: K. Gelinger, P. Han-

zlík, J. Havlík, L. Havlík, V. Marek, J. Matúšek, Ľ. Mráz, M. Nehyba, S. Osuský, P. Petrakovič, P. Pullman, S. Režný, A. Studenič, M.
Weisman, A. Uhrinec, P. Benka. Trénerom
bol Anton Putek.
Zostava „penzistov” bola početnejšia.
Hrali, sedeli na striedačke, resp. ak im to
zdravotný stav nedovoľoval, aspoň fandili:
V. Král, V. Lipa, P. Režný, Š. Škoda, F. Havlík,
J. Havlík, F. Hrdlovič, Ľ. Hrotka, F. Furian, J.
Krasňanský, F. Krátky, D. Mráz, J. Petrakovič, J. Ružička, Š. Ružička, F. Spuchlák,
P. Waschek, V. Zelenský, M. Kubíček, P. Waschek, J. Kuklovský, A. Osuský, J. Ofčarovič,
S. Dobrovodský. Trénerom bol Ľudovít
Oslej.
Z bývalých funkcionárov nechýbal prvý
predseda oddielu A. Nemeček, ďalej R. Dojčák, J. Pullman i rozhodca A. Pašteka.
Program v ŠH doplnili vhodne i majstrovské stretnutia terajších hádzanárov. Najskôr
mladší dorastenci v dorasteneckej lige porazili družstvo Cífera 31:17 a potom malackí muži hrajúci v prvej lige zdolali juniorov
z Košíc 25:24.
Večer sa pamätníci stretli v priestoroch
Korzo pub, kde po úvodných vystúpeniach
prvého predsedu A. Nemečka a dlhoročného funkcionára a trénera A. Puteka spomínali na roky, ktoré prežili nielen pri začiatkoch malackej hádzanej, ale i na spoločných cestách za uplynulých štyridsať rokov. Nezabudli si ani minútou ticha uctiť
tých, ktorí už teraz nemohli zavítať medzi
zaslúžilých hádzanárov.
ANTON PAŠTEKA

Húževnatosť prináša
svoje ovocie

foto: S. Osuský

Potešila nás takmer
dvojnásobná účasť

Hollá opäť bodovala

Predpoklady na zisk cenného kovu potvrdila Aneta Hollá, ktorej sa podarilo získať
v silnej konkurencii žiačok striebro. Nebyť
pošmyknutia na nerovnom trávnatom povrchu v záverečnom finiši mohla stáť na najvyššom stupienku. V kategórii žiakov príjemne prekvapil Ján Beňa, ktorý sa nečakane
vtesnal do prvej desiatky. Napriek nedoliečenej viróze štartoval Miroslav Konečník a medzi dorastencami obsadil solídne 9. miesto.
Sklamala Laura Azzolini, od ktorej sa očakával lepší, ale najmä bojovnejší výkon.
Z výsledkov:
Žiačky – 2000 m: 1. Smolárová (AC Rača); 2. Hollá (AC Malacky); 24 Azzolini (AC
Malacky)
Žiaci – 3000 m: 1. Žikavský (BK Čierne
Kľačany); 8. Beňa (AC Malacky)
Dorastenci – 4500 m: 1. Rádl (AKU Banská Bystrica); 9. Konečník (AC Malacky)

Deti pred štartom rozmýšľali, akú taktiku vymyslieť, aby boli čo najrýchlejšie. Nešlo
však o víťazstvá, skôr o priateľské stretnutie.

XXXII. ročník Behu oslobodenia a XIII. ročník Memoriálu Antona Šveca

Najmladší žiaci (1. a 2. roč.)
1. Dominik Černý, ZŠ Sološnica, 1:29,1
min 2. Frederik Vanek, ZŠ Sološnica,
1:31,9 min 3. Marek Polák, ZŠ Malacky,
Záhorácka ul.
Najmladšie žiačky (1. a 2. roč.)
1. Silvia Drahošová, ZŠ Závod, 1:36,2
min 2. Miroslava Osuská, ZŠ Dr. J. Dérera,
Malacky 3. Petra Ziková, ZŠ Veľké Leváre
Mladší žiaci I. (3. a 4. roč.)
1. Radovan Tandlmayer, ZŠ Sološnica,
1:16,2 min 2. Frederik Gašparovič, ZŠ Malacky, Záhorácka ul. 3. Patrik Krebs, ZŠ Sološnica
Mladšie žiačky I. (3. a 4. roč.)
1. Eliška Eliašová, ZŠ Sološnica, 1:19,1
min 2. Lenka Holičová, ZŠ Sološnica 3. SiPaedDr. PETR FILIP, tréner mona Veselská, ZŠ Sološnica

Mladší žiaci II. (5. až 7. roč.)
1. Richard Mikulič, ZŠ Malacky, Záhorácka ul., 1:02,6 min 2. Luboš Klas, ZŠ Malacky, Záhorácka ul. 3. Daniel Šimek, ZŠ
Malacky, Záhorácka ul.
Mladšie žiačky II. (5. až 7. roč.)
1. Renáta Fajtáková, ZŠ Malacky, Záhorácka ul. 1:04,9 min 2. Marianna Habáňová, ZŠ Malacky, Záhorácka ul. 3. Erika Schildová, ZŠ Malacky, Záhorácka ul.
Starší žiaci (8. a 9. roč.)
1. Ján Beňa, ZŠ Malacky, Záhorácka ul.
2:21,5 min 2. Ivan Došek, ZŠ Malacky, Ul.
1. mája 3. Lukáš Kubisa, ZŠ Sološnica

lacky, Záhorácka ul. 3. Laura Azzolini, ZŠ
Malacky, Záhorácka ul.
Dorastenky
1. Monika Jursová, Gymnázium sv. F.
z Assisi Malacky, 3:39,1 min 2. Katarína Ďuricová, Gymnázium Bratislava, Metodova
ul. 3. Kristína Hyroššová, Gymnázium sv. F.
z Assisi
Dorastenci
1. Radovan Šimek, Gym. sv. F. z Assisi,
5:59,7 min 2. Jozef Horák, Gymnázium sv.
F. z Assisi, 6:08,7 min
Ženy
1. Lucia Focková, Rohožník, 4:12,6 min
2. Ružena Beňová, Malacky 3. Renáta BeStaršie žiačky ( 8. a 9. roč.)
ňová, Rohožník
1. Aneta Hollá, ZŠ Malacky, Záhorácka
Muži
ul., 1:47,3 min 2. Alexandra Štuková, ZŠ Ma1. Jakub Valachovič, AC Malacky 9:43,0

min 2. Jozef Halgoš, Závod 3. Peter Merc,
Strojár Malacky
Najmladší účastník
Mário Lörinczi, MŠ Malacky, Kollárova
ul., nar. 31. 1. 1999
Najstarší účastník
Peter Merc, Strojár Malacky, nar. 16. 12.
1954
Celkovo štartovalo 256 pretekárov.
Memoriál Antona Šveca
1. ZŠ Malacky, Záhorácka ul.
2. ZŠ Sološnica
3. ZŠ Závod
4.–5. ZŠ Dr. J. Dérera Malacky
ZŠ Malacky, Ul. 1. mája
6. ZŠ Veľké Leváre
7. ZŠ Jakubov

63 b
36 b
5b
4b
4b
3b
2b
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