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Mesto je aktívne
v podávaní projektov

ÚVODNÍK

Bezvetrie

Jasná obloha bez mraku, ticho a neuveriteľný pokoj. Ani hlasu, ani pohybu,
ani závan vône. Bezvetrie. Úkaz, ktorý
stavia do ofsajdu všetky prírodné živly.
Stav, ktorý nám vyhovuje a umožňuje
nám vypnúť. Avšak spravidla neveští nič
dobré. Z minúty na minútu príde búrka,
smršť, vietor. A ak nie vietor, tak aspoň
vánok. Práve Vánok, detské centrum pracujúce v Malackách, priniesol do májového bezvetria ulíc, domácností a myslí
obyvateľov mesta a okresu predzvesť
búrky: v nemocnici sa ide rušiť pôrodnica. A keby len pôrodnica. Vánok bije na
poplach: ako raz vysvetlíme našim deťom, že sme nič neurobili pre záchranu
detského a novorodeneckého oddelenia? Spojme sa, protestujme!
Petičné hárky sa razom zaplnili podpismi a dostali sa k adresátom. A nastáva čas
vyvažovania: na jednu misku váh sa dostávajú argumenty hovoriace o nevyhnutnej
potrebe zachovania oddelení, na druhú
čísla hovoriace o zadlženosti a stratách
nemocnice. So zatajeným dychom očakávame, ktorá miska klesne nižšie. A čas čakania si krátime prípravou a realizáciou
podujatí napospol venovaných deťom:
pod európskou vlajkou im umožníme bez
tlmočníka rozvíjať umelecké nadanie, pripravíme im Deň detskej radosti plný prekvapení. A v talóne si nechávame ešte jedno prekvapenie: milé deti, zrušíme miesto,
kde prichádzate na svet, kde sa zoznamujete so životom i liečite z prvých vážnych
chorôb. Veď čísla nepustia. To sme celí my
– dospelí. Prečo sa potom čudujeme, že
nám deti neveria?
Damoklov meč rozhodnutia vzal do
rúk minister zdravotníctva. Múdre bývajú
len tie rozhodnutia, pri vzniku ktorých asistuje rozum ruka v ruke s citom. Pri rozhodnutí o zrušení pôrodnice čosi chýbalo. Hovorí sa, že presne toľko času a lásky, koľko
venujeme deťom, nám raz – keď budeme
starí – vrátia. Zdá sa, že dnešná generácia ekonomických dravcov s kalkulačkou
v jednej a stopkami druhej ruke sa má
o tridsať–štyridsať rokov na čo tešiť.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Záverečný účet
Mesta Malacky

Súčasťou záverečného účtu je prehľad
o plnení a čerpaní rozpočtu, vývoji dlhovej
služby, súvaha a návrh na prerozdelenie hospodárskeho výsledku. Hospodárenie mesta
v roku 2003 sa skončilo celkovým prebytkom
10424 tis. Sk. Na základe účtovnej evidencie
boli v minulom roku zaúčtované celkové
príjmy v objeme 234 727 tis. Sk a výdavky
224 303 tis. Sk. MsZ schválilo záverečný účet
za rok 2003 s výhradou a opatreniami vyplývajúcimi zo stanoviska hlavného kontrolóra
Ing. Ľ. Čikošovej.
–ipo–
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Pracovníci MsÚ v Malackách v ostatných dvoch mesiacoch vypracovali
šesť projektov, s ktorými sa mesto
uchádza o finančnú podporu v niekoľkých grantových programoch.

Cieľom projektu s názvom Rekonštrukcia
exteriéru synagógy je obnova strechy a troch
fasád – dvoch bočných a zadnej, na známej
budove v centre mesta. Mesto požiadalo
o grant Ministerstvo kultúry SR. Projekt bol
vypracovaný pre program „Obnovme si svoj
dom – program podpory ochrany pamiatkového fondu”. Celkové rozpočtované náklady
dosahujú výšku 3,7 mil. Sk, z toho by mal
grant predstavovať 2,9 mil Sk.
Združenie miest a obcí záhorskej oblasti
(ZOZO), ktorého je mesto Malacky členom
Priateľstvo sa buduje komunikovaním a komunikovať môžeme rozmanitými spôsobmi –
úprimným rozhovorom, úsmevom, pohladením, podaním pomocnej ruky i spoločným
prežívaním smútku či radosti. O spontánnosti budovania priateľstiev nás veľakrát presviedčajú najmä deti. Dôkazom toho bolo i medzinárodné stretnutie – Kultúra bez tlmočníka 2004, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 27.–29. mája v Malackách. V tvorivom prostredí
ateliéru malackej synagógy deti razom zabúdali na rozdiel rečí krajín, z ktorých pochádzali. Spoločnými vyjadrovacím prostriedkami sa im stali štetec, farby, hlina, ktorými
pretvárali nadšenie a radosť z nových vzťahov do malých umeleckých diel.
Viac sa dočítate na 6. strane.
foto: MARTIN VIDAN

V MALACKÁCH SA KONAL MIMORIADNY SNEM ZOZO

Starostovia volajú
po štrajku i vyjednávaní
Vo štvrtok 27. mája sa v Malackách
uskutočnil mimoriadny snem Združenia miest a obcí záhorskej oblasti.
Zišlo sa na ňom sedem desiatok primátorov a starostov miest a obcí
okresov Malacky, Senica a Skalica.

Na programe rokovania, ktoré viedol
predseda združenia Jozef Ondrejka, primátor mesta Malacky, bolo prerokovanie plánu práce združenia na tento rok, hlasovanie o rozpočte, informácie o podaní projektu Záhorie v rámci programu PHARE
CBC, o pripravovanom valnom zhromaždení Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
a o fiškálnej decentralizácii.
V úvode rokovania vystúpil riaditeľ NsP
v Malackách Mario Mikloši. Hovoril o svojom zámere zrušiť pôrodnicu, novorodenecké a detské oddelenie NsP. Starostovia
a primátori prijali zámer s nevôľou a podporili petíciu za zachovanie oddelení.
Účastníci snemu rokovali aj o pripravovanom valnom zhromaždení Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (uskutočnilo sa 14. júna – pozn. red.). Z diskusie vyplynula požia-

davka spoločného postupu a podpory malých obcí, ktoré sa cítia byť vynechané
z procesu zabezpečovania infraštruktúry;
zaznel aj návrh na odpredaj akcií jednotlivých akcionárov. Spoločnosť má viac ako
140 akcionárov a účastníci snemu vyslovili
požiadavku na účasť všetkých starostov na
sneme alebo v prípade osobnej neúčasti
splnomocnenie pri hlasovaní ďalších účastníkov. Valné zhromaždenie BVS bude totiž
hlasovať aj o zmene stanov spoločnosti. Starostovia a primátori schválili ďalej plán činnosti na tento rok a prijali rozpočet združenia, ktorý je navrhovaný ako vyrovnaný vo
výške 1,34 milióna slovenských korún.
Pokračovanie na 3. strane

a ktoré v súčasnosti sídli v Malackách, žiada
o grant na vydanie obrazovej a textovej dvojjazyčnej publikácie propagujúcej región Záhorie. Publikácia by mala prezentovať typické atrakcie Záhoria doma i v zahraničí. Náklady projektu dosahujú 17471 eur. Partnerom žiadateľa je Weinviertel Management
so sídlom v Zistersdorfe (Rakúsko). Projekt
bol pripravený pre program PHARE CBC,
Spoločný fond malých projektov, Slovensko–Rakúsko.
Systém ústredného kúrenia Mestského
centra sociálnych služieb (MsCSS) si vyžaduje rekonštrukciu. Mesto žiada o podporu
tohto projektu Ministerstvo financií SR, celkové náklady 248000 Sk.
Únia miest Slovenska a Občianske zdruPokračovanie na 4. strane

Koniec pôrodnice
v Malackách
Začiatkom tohto roka predložil riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Malackách Mario Mikloši ministerstvu zdravotníctva návrh na zrušenie pôrodnice, novorodeneckého a detského oddelenia NsP.

Netrvalo dlho a proti tomuto zámeru sa
zdvihla vlna protestov. Pod koordináciou
Detského centra Vánok bola zorganizovaná
petícia, ktorú podporilo až 41 miest a obcí
nielen záhorskej oblasti, vedenie mesta Malacky, poslanci MsZ v Malackách a viac ako
70 starostov – účastníkov mimoriadneho
snemu Združenia miest a obcí záhorskej oblasti. Petičné hárky s viac ako 6000 podpismi
občanov mesta Malacky a okolia prevzal 4.
júna zástupca predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Milan Vaškor.
Chronologický vývoj situácie
Február – Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Malackách MUDR. Mario Mikloši
predložil ministerstvu zdravotníctva návrh
na zrušenie pôrodnice, novorodeneckého
a detského oddelenia NsP.
14. máj – Stretnutie členiek a sympatizantiek OZ DC Vánok v Malackách, ktorého výsledkom bola dohoda o vytvorení

a zrealizovaní petície za zachovanie oddelení.
19. máj – Ustanovený petičný výbor členiek a sympatizantiek začal podpisovú akciu
petície v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien a doplnkov.
20. máj – MsZ vyjadrilo uznesením č.
85/2004 zásadný nesúhlas s riešením ekonomickej situácie NsP v Malackách formou
rušenia pôrodníckeho, novorodeneckého
a detského oddelenia. Primátor mesta Jozef Ondrejka verejne vyzval riaditeľa NsP
M. Miklošiho na stiahnutie návrhu.
24. máj – Primátor Malaciek sa listom
obrátil na riaditeľa nemocnice Maria Miklošiho i predsedu BSK Ľuba Romana. Naliehavo v ňom žiadal prijatie krokov, ktoré zaručia zachovanie likvidáciou ohrozených oddelení.
27. máj – Na mimoriadnom sneme
Združenia miest a obcí záhorskej oblasti
bol odprezentovaný zámer riaditeľa NsP
v Malackách. Asi sedemdesiat starostov ho
prijalo s nevôľou a jednoznačne podporili
petíciu za zachovanie oddelení.
2. jún – J. Ondrejkovi bola doručená odpoveď od Ľ. Romana. Uvádza sa v nej, že
práve snaha a záujem BSK o zachovanie
Pokračovanie na 2. strane

Liaheň pre začínajúcich podnikateľov
Mnohí z vás si iste všimli, že výstavba
podnikateľského inkubátora pokračuje míľovými krokmi. Pred očami obyvateľov Bernolákovej ulice zo dňa na
deň vyrastá jedna z nových dominánt
Malaciek, ktorá má výraznou mierou
prispieť k ekonomickému rozvoju
nášho regiónu.

Inkubátor by sa mal stať účinnou pákou
pre tvorbu zamestnanosti, napomôcť komercializácii nových technológií a podporiť začínajúcich podnikateľov poskytovaním priestorov za zvýhodnené ceny na realizáciu ich
zámerov spolu s pomocnými, školiacimi a poradenskými službami. Ak zájdeme do minulosti, projekt výstavby inkubátora siaha do
roku 2001, kedy z iniciatívy Mesta Malacky
začala séria rokovaní s príslušnými orgánmi
a boli vypracované prvé štúdie. V roku 2003
nadobudol celý projekt reálnu podobu podpisom implementačnej dohody a uzatvorením zmluvy o dielo na výstavbu budovy inkubátora s firmou Skanska CZ, a. s., Skalica – víťaDiskusia na mimoriadnom sneme ZOZO bola búrlivá najmä pri informácii o pripravo- zom verejnej súťaže, ktorá začala stavbu zavanej fiškálnej decentralizácii.
čiatkom roka 2004. Dnes má Inkubátor Ma-

lacky i svoj manažment. Riaditeľom sa stal
Ing. arch. Valentín Magdolen, Ing. Richard
Nimsch bude v inkubátore pôsobiť ako projektový manažér pre technologický transfer
a Ing. Iveta Gvozdjáková vo funkcii projektového manažéra pre financovanie a podnika-

teľské plánovanie. Mnohí potenciálni záujemcovia o služby inkubátora hľadajú odpovede na mnohé otázky. Tie najpálčivejšie
sme za nich položili riaditeľovi inkubátora
Ing. arch. Valentínovi Magdolenovi.
Pokračovanie na 8. strane

AKTUALITY
JEDNOU VETOU

• V snahe vytvoriť si obraz o aktuálnom
stave v nemocniciach a zaujať tak zodpovedný postoj pri hlasovaní o reformách
navštívila niektoré z nich poslankyňa NR
SR Anna Záborská, predsedníčka výboru
pre zdravotníctvo. Jedným z navštívených zdravotníckych zariadení bola aj
NsP v Malackách, kde poslankyňu privítali v stredu 19. mája.
• Primátor mesta Jozef Ondrejka sa 25. 5.
stretol so zástupcami spoločnosti Nemocničná, a. s. Témou rozhovoru bol pripravovaný zámer zrušenia troch oddelení
malackej NsP. Nemocničná, a. s., ako záujemca o prenájom nemocnice sa od zámeru, ktorý predložil MZ SR riaditeľ nemocnice, dištancuje.
• V ten istý deň rokoval Jozef Ondrejka,
primátor mesta, s členom Predstavenstva
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
(BVS), a. s., J. Némom o prechode práv
a povinností z mesta na BVS vo veci dobudovania čistiarne odpadových vôd.
• 25. 5. sa uskutočnilo aj rokovanie so zástupcami spoločnosti IPRES, na ktorom
bol stanovený postup tvorby projektovej
dokumentácie na realizáciu II. etapy rekonštrukcie Zámockého parku.
• Rada ZMOS rokovala 26. 5. predovšetkým o problémoch vo financovaní školstva a o fiškálnej decentralizácii. Zasadnutia sa zúčastnil aj Jozef Ondrejka.
• Voľby do Európskeho parlamentu priviedli na Záhorie jedného z kandidátov
na post poslanca – Petra Šťastného.
V pondelok 31. mája predstúpil pred tri
triedy tretiakov a študentov sexty a septimy Gymnázia v Malackách: „EÚ je garanciou ekonomického rastu – podľa odhadov bude trvať ešte 47 rokov, kým dosiahneme životnú úroveň jej krajín. Slovensko
však bude napredovať rýchlejšie ako
ostatné štáty.”
• Klub starostov okresu Malacky zasadal
1. 6. Nosnými bodmi programu boli: odpadové hospodárstvo a príprava na valné
zhromaždenie (VZ) BVS.
• V prvých júnových týždňoch sa konal
rad valných zhromaždení spoločností,
v ktorých má účasť Mesto Malacky:
Ekoreg, s. r. o., (2. 6.), Progres Malacky,
s. r. o., (3. 6.), Tekos, s. r. o., (9. 6.), Službyt, s. r. o., (11. 6.) a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., (14. 6.).
• 2. 6. rokoval primátor mesta J. Ondrejka
so zástupcami spoločností Schultz a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 5 % na investície a 10 % na inžiniersku
činnosť dostavby kanalizácie v meste.
• 4. 6. rokovali zástupcovia mesta Jozef
Ondrejka a Jxxxxxxx Bulla s predstaviteľmi Zväzu židovských obcí na Slovensku
o podpore rekonštrukcie synagógy.
–ipo–

O čom rozhodli poslanci 20. mája na rokovaní MsZ?

Schválilo
• VZN č. 2/2004 o určení názvu miestnej
komunikácie, nachádzajúcej sa na sídlisku
Juh a súbežnej so Stupavskou ul., Ul. Michala Tillnera
• dodatok č. 1 k VZN č. 6/2003 o miestnych poplatkoch
• dodatok č. 3 k VZN č. 2/2001 o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve
Mesta Malacky, cena nájmu v I. okruhu sa
mení z doterajších 2000 Sk/m2 za rok na
2500 Sk m2 za rok, v II. okruhu sa mení z doterajších 1500 Sk/m2 na 2000 Sk/m2 (nové
sadzby nadobudnú účinnosť 1.7.)
• dodatok č. 1 k VZN č. 1/2001 o prenájme pozemkov vo vlastníctve mesta, schválené sadzby nadobudnú účinnosť 1.7.
• dodatok č.2 k VZN č.6/2001 o zbere,
preprave a zneškodňovaní komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu
• návrh na zmenu v sieti škôl a školských
zariadení MŠ SR – zmenu sídla a názvu ZŠ
Ul. 1. mája na ZŠ Štúrova ul. Malacky v súvislosti s otvorením novej ZŠ 1. 9.
• odplatný prevod nehnuteľností – parcely č.3793/226 v k.ú. Malacky, č.3793/225,
č. 3793/217, č. 3793/218, č. 1338, diel č. 6,
č. 1224/3, č. 1224/4,
• prenájom nebytových priestorov na
Ul. M. Rázusa č.2383/30 pre účely pedagogicko–psychologickej poradne
• dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.5/
2001
• záverečný účet Mesta Malacky za rok
2003 s výhradou a s opatreniami uvedenými v stanovisku hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2003
• správu o plnení a čerpaní rozpočtu
Mesta Malacky k 31. 3. 2004
• návrh zmeny rozpočtu mesta v časti kapitálové príjmy, celkový rozpočet mesta na

rok 2004 bude vyrovnaný s celkovými výdavkami a príjmami vo výške 262 498 tis. Sk
• vytvorenie triedy materskej školy pre
deti vo veku 2–3 rokov dňom 1. 9. a presun
nevyčerpanej časti finančných prostriedkov
z DJ pre rok 2004 do rozpočtu MŠ
• prevod obchodného podielu Mesta
Malacky v obchodnej spoločnosti EKOREG,
s.r.o., na ďalšieho spoločníka tejto spoločnosti TEKOS, s. r. o., Malacky za odplatu, ktorá
bude presne vyčíslená v zámennej zmluve
uzavretej medzi Mestom Malacky a obchodnou spoločnosťou TEKOS, s. r. o.
Zmenilo
• svoje uznesenie č. 22/2004 v bode 2)
schvaľuje odplatný prevod nehnuteľností
na Mierovom námestí a na Záhoráckej ulici, celkom 1048 m2 za cenu 11000 000 Sk
v prospech SBD, Mierové námestie
Zrušilo
• preddavkový útvar MŠ na Kollárovej ul.
896 – Detské jasle ku dňu 31. 8.
Zvolilo
• Mgr. Dagmar Šalátovú do funkcie prísediacej Krajského súdu v Bratislave na obdobie rokov 2004–2008
Zobralo na vedomie
• prevod troch komunálnych bytov do
osobného vlastníctva
• stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Malacky za rok 2003
• správu hlavného kontrolóra o vybavených sťažnostiach za rok 2003
• správy o hospodárení rozpočtových
organizácií mesta za rok 2003 – všetky ZŠ,
MŠ, ZUŠ a CVČ, ktorých zriaďovateľom je
mesto
• správy o hospodárení príspevkových
organizácií mesta – MsCSS, ZCK a AD
HOC Malacky
• dôvodovú správu k návrhu transformá-

Chráňme životné prostredie
a separujme!
V marci t. r. bola odštartovaná 2. fáza
triedenia odpadu – skla a papiera. Odráža už nové požiadavky a potreby súvisiace so zberom, prepravou a zneškodňovaním komunálneho odpadu,
zohľadňuje ekologické i ekonomické
aspekty separácie.

Úspešné otvorenie celého procesu sa ale
nezaobíde bez pomoci a ochoty občanov,
ktorí sa do separovania aktívne zapoja. Odozva u Malačanov pri historicky prvom zbere
a odvoze zberového papiera v zástavbe rodinných domoch, ktorý sa uskutočnil 4. júna,
bola podľa slov RNDr. Boženy Orgoňovej
mimoriadne uspokojivá. Zapojené domácnosti (cca 2/3, pozn. red.) prejavili úprimnú
ochotu a iniciatívu. Príkladom pre všetkých

môže byť rodina Bašovských zo Štúrovej ulice, ktorá omylom neobdržala zbernú nádobu, ale túžila sa do zberu zapojiť. Nakoniec
použila svoju vlastnú a pridala i pár vriec navyše. Milí boli najmä dôchodcovia, ktorí vyzerali posádku TEKOS z okien domov. Nechceli si nechať ujsť príležitosť aspoň malou
čiastkou prispieť k celkovému množstvu vyzbieraného papiera – 5,1 t. Separovať sa určite oplatilo Danielovi Ondrušovi z Budovateľskej ulice, výhercovi elektrospotrebiča. V 2.
obvode sa uskutočnil zber a odvoz papiera
18. júna. Meno výhercu nebolo v čase uzávierky známe a dozviete sa ho z vysielania
Infokanála. Pripomíname obyvateľom rodinných domov v 3. obvode, že podľa zverejneného harmonogramu treba mať zberné nádoby a vrecia s papierom pripravené k 2. júlu. Všetkým tým, ktorí sa do separovania zapojili, ďakujeme. Každý z nich prispel čo i len
malou kvapkou do mora, v ktorom bude
priestor pre zdravý život fauny a flóry a koniec koncov i všetkých nás.
–lucy–

cie detských jaslí mesta na triedu materskej
školy
• informáciu o výsledku zápisu do 1. ročníka ZŠ v Malackách
• informáciu o činnosti komisií mestského zastupiteľstva za prvý štvrťrok
• informáciu o pracovníkmi MsÚ vypracovaných a podaných projektoch, s ktorými sa Mesto Malacky uchádza o finančnú
podporu v niekoľkých grantových programoch
• informáciu o zmenách na železničnej
stanici v Malackách
• ústnu informáciu riaditeľa NsP v Malackách MUDr. Maria Miklošiho o aktuálnom stave v NsP Malacky
Vyjadrilo zásadný nesúhlas
• s riešením aktuálnej ekonomickej situácie NsP v Malackách formou rušenia pôrodníckeho, novorodeneckého a detského oddelenia a naliehavo žiada predstaviteľov
Bratislavského samosprávneho kraja o účinné riešenie situácie v NsP Malacky, aby boli
zachované všetky oddelenia. Riaditeľ nemocnice bol požiadaný o stiahnutie návrhu
na zrušenie uvedených oddelení a poslanci
podporili petíciu občanov na zachovanie
oddelení
Nesúhlasilo
• so zmenou ÚPD SÚ Malacky v oblasti
škvarového ihriska v Zámockom parku a požaduje jeho zachovanie pre športové a kultúrne účely mesta
Uložilo mestskému úradu
• vyrozumieť zmluvných nájomcov nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta
Malacky o nových cenách nájmu
• vypracovať a zaslať na MŠ SR žiadosť
o zmeny v sieti škôl a školských zariadení
• vykonať inventarizáciu súdom vymáhaných pohľadávok

• zabezpečiť na referáte školstva evidenciu dotácií poskytnutých od štátu v objeme
82124 tis. Sk osobitne podľa škôl a školských zariadení a evidenciu mimorozpočtových prostriedkov v objeme 1025 tis. Sk
• prehodnotiť a prepracovať cenník poskytovaných prác a služieb spoločnosťou
TEKOS, s. r. o., pre rok 2004
• zapracovať do rozpočtu výdavky v objeme 380 000 Sk na vybudovanie chodníka
pozdĺž parkoviska supermarketu Billa a ŠH
Malina
–ap–, –ipo–

Poplatky za vývoz
TKO jednotné

Vo VZN 6/2003 bol stanovený poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom pre občanov bývajúcich v komplexnej bytovej výstavbe (KBV) paušálnou sadzbou 350 Sk na osobu a rok
a pre občanov v individuálnej bytovej
výstavbe (IBV) podľa veľkosti nádoby
a počtu vývozov za rok. Keďže novela
zákona č. 223/2001 o odpadoch mení
systém stanovovania sadzieb formou
paušálneho poplatku, bude aj v našom
meste na základe schválenia MsZ v IBV
zavedený paušálny poplatok. V tomto
roku však zostávajú v platnosti vydané
platobné výmery na miestny poplatok
s tým, že rozdiel medzi vyrubeným poplatkom a poplatkom podľa nových sadzieb nie sú platitelia povinní doplatiť.
Pre právnické osoby a fyzické osoby –
podnikateľov sa zároveň stanovil množstevný zber TKO.
–ipo–

Ku kultúre triedenia
treba vychovávať

„Nikdy som nemal šťastie v súťažiach a som milo prekvapený, že sa mi podarilo
vyhrať!” Tak zneli prvé slová Daniela Ondruša, ktorý si 11. júna prevzal z rúk RNDr.
Boženy Orgoňovej na MsÚ elektrospotrebič. Tým bola ocenená jeho snaha a ochota zapojiť sa do separovania, ktoré Mesto Malacky začalo realizovať v marci t. r.
Ako ste prijali skutočnosť, že sa v našom meste separuje sklo a papier?

Bol som nadšený. Všetci dobre vieme, že v zahraničí ľudia separujú už dlhé roky a na
oveľa vyššej úrovni ako u nás. Stojíme však na začiatku dlhej cesty a v budúcnosti máme
šancu priblížiť sa týmto vyspelým západoeurópskym krajinám. Separovanie sa bude musieť
u nás rozširovať aj v súvislosti so vstupom do EÚ. Dôležité je vytvoriť vhodné podmienky.
Podarilo sa Mestu Malacky osloviť ľudí a motivovať ich k separovaniu? Ako ste sa
vy o tejto aktivite mesta dozvedeli a aké sú vaše prvé postrehy?
Bola to viac-menej náhoda. Oslovili ma zamestnanci TEKOS, či chcem zbernú nádobu
na papier. Bývam v rodinnom dome a prečo by som odmietal? Vyriešil sa tým i môj problém, kam so starým papierom. Čo sa týka mojich postrehov, skrátil by som dvojmesačnú
prestávku medzi jednotlivými odvozmi. Optimálne na 6 a menej týždňov.
Čo by ste odporučili v systéme separovania vylepšiť?
Ku kultúre zberu treba vychovávať. Od útleho detstva by mali byť deti priamo konfrontované so separovaním a oboznámené o jeho význame. Najmenší si s ľahkosťou a hravo
osvoja potrebné návyky. Vrcholom kultúry zberu v krajine je, ak vás malé deti upozorňujú na
to, že odpad ste zle zatriedili. Vtedy sa zahanbí každý dospelý a uvedomí si, že separovanie
a všeobecne ochrana životného prostredia má svoje opodstatnenie, pomáha skultivovať
prostredie, v ktorom žijeme, a vytvoriť podmienky pre zdravší život nás všetkých.
–lucy–

Koniec pôrodnice v Malackách
Pokračovanie z 1. strany
NsP Malacky, ku ktorej sa dlhodobo mesto
Malacky a jeho primátor osobne hlásia, sú
dôvodom na prijímanie racionalizačných
opatrení. Odpoveď upozorňuje aj na nevyhnutnosť redukovať počty zamestnancov
a uvádza: „V prípade zdravotníckych zariadení, teda aj NsP, nie je možné praktizovať
MUDr. E. Granec a zdravotná sestra A. Růžičková – aj napriek nepriaznivým zmenám „populistické prístupy”, ale zásadné racionavždy zostanú legendami malackého pôrodníctva.
nalizačné opatrenia smerujúce k ekonomic-

Rozhodnutie padlo 4 dni pred odovzdaním petície.
Prečo predstavitelia BSK mlčali?
15. júna redakcia MH obdržala odborné stanovisko Sekcie zdravotnej starostlivosti MZ SR v zastúpení Mgr. Slávkou Dordovičovou v uvedenom znení: „V NsP Malacky sa k termínu 1. 7. 2004 vyradí zo siete zdravotníckych zariadení detské, novorodenecké a neurologické oddelenie a pôrodnícke lôžka v celom rozsahu (súhlas ministra zdravotníctva č. 04299-2/
2004-ORL zo dňa 31. 5. 2004). V nadväznosti na uvedenú redukciu lôžkových kapacít bola posilnená v príslušných odboroch
ambulantná zložka. Lôžková zdravotná starostlivosť v týchto odboroch pre pacientov regiónu Malacky bude zabezpečovaná
okolitými zdravotníckymi zariadeniami – NsP Skalica a bratislavskými lôžkovými zdravotníckymi zariadeniami. Neodkladnú
starostlivosť v regióne bude zabezpečovať neštátna záchranná zdravotná služba International Rescue System, s. r. o.”

2

ky sú centrom spádového územia pre viac
ako 60000 obyvateľov, mesto má 5 elokovaných materských škôl, 3 základné a 2 stredné
kej stabilite zariadenia a k postupnému zvy- školy, pôčet pôrodov oproti minulému roku
šovaniu kvality zdravotníckych služieb.”
stúpol, pôrodnica v januári 2004 získala titul
4. jún – Petičný výbor odovzdal petičné BFHI. V prípade zrušenia oddelení by zdravothárky s viac ako 6000 podpismi obyvateľov ná starostlivosť o najmladšie vekové skupiny
mesta a okresu Malacky zástupcom BSK.
bola z časového a následne i finančného aspektu pre značnú časť obyvateľstva náročná.
ZA ZRUŠENIE
–ipo–, –lucy–, foto: archív MH
• Predstavitelia BSK
• Riaditeľ NsP MUDr. M. Mikloši
VYSYPANÉ Z OBÁLOK
Podľa nich je potrebné prijať racionalizačné opatrenia. V NsP Malacky sa priemerVážená redakcia,
ne narodí menej ako 1 dieťa denne, novoroprostredníctvom vašich novín sa chcem
denecké a detské oddelenia sú využívané na poďakovať personálu na pôrodníckom
60 %. K podporným dôvodom patria i nasle- a gynekologickom oddelení v Malackách.
dujúce ekonomické ukazovatele: BSK, ktorý
Za ľudský a profesionálny prístup ďakuje od 1.1. 2003 zriaďovateľom nemocnice, ju jem MUDr. Míznerovi a všetkým zdravotprevzal so 78-miliónovým dlhom. V minulom ným sestrám. Nikdy nezabudnem na sesroku nemocnica napriek prijatým racionali- tričky Darinku Maláškovú a Štefániu Mrázačným opatreniam vyprodukovala 33-mili- zovú, ktoré mi pomáhali pri narodení našej
ónovú stratu a ďalší dlh 26 miliónov Sk.
Pavlínky. Čudujem sa ženám, ktoré si vybavujú pôrod v Bratislave, veď malackej sa
PROTI ZRUŠENIU
starostlivosťou o novorodenca a matku
• Vedenie mesta a poslanci MsZ
nevyrovná ani jedna nemocnica. Ešte raz
• Obyvatelia mesta Malacky i okolia
vám všetkým zo srdca ďakujem.
Ich argumenty spočívajú v tom, že MalacANDREA JUHÁSZOVÁ, Malacky
MALACKÝ HLAS
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TÉMA MESIACA

Pokračujeme v našej novej rubrike. Dnes sme dali priestor poslancom vo volebnom
obvode č. 3 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

Doprava zúfalo
volá po zmene

Do 5. volebného obvodu patria ulice:
Na brehu, Sasinkova, Kollárova, Sládkovičova, J. Kubinu, Kukučínova, Olšovského, Vajanského, Legionárska, Oslobodenia, Nad Výhonom, Zámocká, Malé námestie, Nová, 1. mája, M. Rázusa.

MUDr. Pavol Dubček
1. Problém prístupovej cesty od Billy a Maliny na nadjazd, ktorá býva zablokovaná. Celý
problém sa môže vyriešiť aj spolu s odbočovaním z nadjazdu k Bille
vybudovaním kruhovej križovatky.
2. Stav na Ul. 1. mája, kde sa prepadáva
cesta. Okrem toho i rýchla jazda mladých
ľudí na autách a hlavne na motocykloch,
ktoré sú často bez poznávacích značiek.
3. Bez odpovede.
Zlatica Tomkuliaková
1. Hádam všetko, ale
všetko závisí od finančných prostriedkov. Boli
by to: stav mestských
komunikácií, komplexné
riešenie dopravnej situácie v meste, vybudovanie, respektíve vyčlenenie parkovacích
miest, výstavba nájomných bytov či odkanalizovanie okrajových častí mesta. Netreba
zabudnúť ani na „skrášlenie” Malaciek.
V posledných rokoch sme sa zamerali len na
kosenie trávnatých plôch. Chýba mi výsadba
stálejších porastov – drevín či okrasnej zelene. Prioritne by malo mesto riešiť rozmiestnenie lavičiek alebo krytých autobusových
zastávok. Pribudla aj potreba investícií do
opráv všetkých škôl v meste.
Možno to zhrnúť pod spoločnú prioritu
– zlepšenie podmienok života v meste.
2. Tak ako v celom meste – chaotická
doprava, nedostatok parkovacích miest, stav
miestnych komunikácií. Nebezpečná dopravná situácia je najmä v oblasti Sasinkovej
ulice, Malého námestia, nadjazdu a Billy.
Denne tu dochádza k životu nebezpečným
situáciám. Chodci, najmä mamičky s deťmi
musia byť doslova v stálom strehu a strachu
o život detí najmä na Malom námestí a pri
športovej hale Malina. Bolo veľkým nešťastím povoliť na Malom námestí obojstrannú
premávku.
3. Prácu mestského zastupiteľstva by
mali hodnotiť skôr občania Malaciek. Určite
je však pravdou, že zníženie počtu poslancov je nešťastným riešením. Tu ozaj platí
pravidlo – priama úmera – viac ľudí, viac skúseností, vedomostí, názorov i odbornosti.
Ale za seba môžem povedať celkom určite, že sa snažím, ako najlepšie viem, pretože

mám svoje rodné mesto skutočne veľmi rada, napriek mnohým „chybám krásy” sa tu
cítim veľmi dobre.
Mgr. Drahomíra Lörincziová
1. Ak by ste sa spýtali
väčšiny ľudí, možno by
vám odpovedali cesty
a chodníky (v našom obvode najmä Ul. 1. mája).
Asi sa treba vrátiť k dlažbe, ktorou boli voľakedy
vykladané cesty. Niekedy je až nepochopiteľné, že v priebehu krátkej doby sú opätovne rezané a zalievané časti asfaltových ciest
a chodníkov. Momentálne nielen mladých
ľudí trápi situácia okolo pôrodníckeho, novorodeneckého a detského oddelenia pri NsP
Malacky. Verím, že väčšina z nás petíciu za
zachovanie oddelení podporila svojím podpisom. Možno je to vecou dobrého manažéra, aby dotiahol do Malaciek nielen špičkových odborníkov (ktorých nepochybne Malacky majú), ale aj prilákal pacientky zo širšieho okolia modernými technológiami a postupmi. Asi by to chcelo riadnu „injekciu”!
A keď sme pri nemocnici, nebolo by na škodu rozšíriť pohotovosť o zubnú ambulanciu.
2. Ľudí, nielen z môjho volebného obvodu trápi odkanalizovanie okrajových častí
mesta. Poukazujú na susedné dediny, ktoré
v týchto dňoch z eurofondov kanalizáciu
budujú. Verím, že budeme nasledovať hneď
po nich. Nedá mi nespomenúť potrebu vybudovania kruhových križovatiek, nielen pri

Bolesť mesta – centrálna križovatka čaká na zmenu svojej tváre. Konkrétne riešenia sú
navrhnuté. Musíme byť trpezliví a dočkáme sa!
Ku skrášleniu
prostredia, v ktorom žijeme, niekedy netreba veľa financií.
Stačia šikovné ruky, láska k prírode a zmysel pre
detail.
Pastvou pre oči
sú upravené záhradky pred nájomnými domami na Ulici 1. mája.

výjazde z Billy a na hlavnej križovatke, ale aj
na Záhoráckej ulici pri AFK. Osobne ma trápi a myslím si, že mesto by sa nemalo báť investovať do svojich pozemkov, ako aj do
starých budov, ktoré potrebujú značnú asanáciu či nemalé finančné prostriedky na rekonštrukciu. Hoci viditeľná finančná návratnosť nie je rýchla, nezabúdajme, že tu žijú
a chcú tu žiť aj naše deti. Nielen osobne sa
ma dotýka aj potreba vybudovania odbornej
strednej školy (ktorej zriaďovateľom nebude

Mnohí z nás pri pohľade na stav miestnych komunikácii len povzdychnú, mávnu rukou a skonštatujú, že sen o lepších cestách,
chodníkoch či parkovacích miestach v Malackách naďalej zostáva len hudbou budúcnosti. Aká je skutočnosť? Našli a nájdu sa
financie na zlepšenie aktuálneho stavu? Je možné riešiť problém systematicky a aké opatrenia prijali kompetentné orgány mesta? Hľadať odpovede na otázky, ktoré sa hrnú zo všetkých strán, či už od občanov mesta, náhodných návštevníkov, turistov
i obchodníkov, ktorí prichádzajú do Malaciek, sme boli u toho najpovolanejšieho – primátora Jozefa Ondrejku.
Stav miestnych komunikácií je alarmujúci. Akými opatreniami sa ho usiluje mesto zlepšiť a dostať na žiaducu úroveň?
Stav miestnych komunikácií rozhodne nie
je alarmujúci, zodpovedá finančným možnostiam mesta a z roka na rok sa zlepšuje. Od
roku 1999 presadzujem, aby Mesto Malacky
v oblasti opráv a údržby miestnych komunikácií uplatňovalo rozšírenú reprodukciu, teda
zveľaďovalo tento svoj majetok. V priemere
správa komunikácií stojí viac ako 10 mil. Sk
ročne. V meste máme viac ako 43 km ciest
a 44 km chodníkov. Oprava a údržba sa realizuje podľa poradia určeného poslancami MsZ
na základe kritérií, ako napr. dôležitosť, technický stav...
Rekonštrukcia a dobudovanie komunikácií si však žiada rozsiahlejšie investície.
Ako je mesto pripravené ich podporiť?
Z pohľadu dôležitosti investícií v tomto
volebnom období sú tieto priority presunuté
na roky 2005 a 2006. Dnes je bezpodmienečne nutné dobudovať novú školu a budovu pre
MALACKÝ HLAS

6–7/2004

Jaroslav Mrkvica (72), dôchodca
„Veľmi ma trápi, že
mesto neupravuje
okolie nájomných domov. Konkrétne pri
dome, v ktorom bývam, je situácia katastrofálna.
V období dažďov sa dvor zmení na jednu
obrovskú mláku a keď nastane leto, trápi
nás prach, pre ktorý si nemôžeme ani okno otvoriť. Už nie sme schopní upraviť si
okolie príbytkov sami, jednoznačne potrebujeme pomoc mesta.”
mesto, ale VÚC). Dúfam, že petícia v tomto
smere bude úspešná. Viacerí z obvodu by
uvítali kamerový monitorovací systém, ktorý
by zvýšil bezpečnosť v meste.
Keďže ako Slováci máme vysoký potenciál športovej dravosti, za povšimnutie a nie
na zahodenie je myšlienka výstavby zimného štadióna.
Verím, že postupne sa Malacky stanú
nielen dobrým mestom, ale aj ako logo hovorí „dobrým mestom pre život“.
3. Nemám možnosť porovnania s minulým volebným obdobím, ale myslím si, že
práca zastupiteľstva je konštruktívna. Ďakujem za každý podnet, ktorý vedie k lepšiemu
a krajšiemu životu v Malackách.

ANTON PAŠTEKA, foto: –oTaNo–

Tak tu už nepomôže ani ochota obyvateľov. Mesto však vyvíja úsilie a tento dvor sa
dočká „opravy”.

Inkubátor Malacky. Tomu bude prispôsobená
Ak hovoríme o miestnych komunikáaj stratégia finančného plánovania v nasledu- ciách, určite je nešťastím mesta i križovatjúcich dvoch rokoch.
ka v centre. Plánuje sa v budúcnosti s jej
Okrem toho chcem občanov upozorniť, rekonštrukciou?
že realizácia je podmienená fiškálnou reforKrižovatka v centre zaberá rozsiahlu plochu a svetelné signalizačné zariadenia spomaľujú dopravu. Celkovú situáciu komplikuje
i skutočnosť, že do centra je nasmerovaný
mou a odkanalizovaním mesta. V prvom prí- diaľničný privádzač a križovatkou prechádza
pade nepoznáme dopad reformy na mesto aj štátna cesta I. triedy. Kvalitatívne iné riešea pri negatívnom dopade sa budú musieť škr- nie križovatky navrhol na základe územného
tať aj výdavky. V druhom prípade nemá zmy- plánu architekt mesta V. Strelecký formou
sel opraviť cesty a potom ich kvôli novej kana- dvoch kruhových križovatiek. Vzhľadom na
lizácii rozbiť. Ak bude odkanalizovanie reálne to, že správcov komunikácií ústiacich do kriv priebehu dvoch rokov, tak financie jednodu- žovatky je viac (BSK, Slovenská správa ciest
cho odložíme. Je samozrejmé, že na odstráne- a Mesto Malacky), je realizácia náročnejšia na
nie všetkých problémov nebudú stačiť dva ro- organizáciu, ale i riadenie financií. Pre ilustráky. Preto sa budeme venovať tým najvážnej- ciu spomeniem, že podľa odhadu pôjde
ším, ktoré v Malackách máme.
o veľmi rozsiahlu investíciu vo výške 20 až 30
Na margo vašej otázky spomeniem, že aj miliónov korún. Preto chceme, zdá sa to aj
realizácia projektu inkubátora súvisí s miestny- reálne, pre túto akciu získať aj súkromný kapimi komunikáciami. Súčasťou projektu je roz- tál od investorov v meste.
siahla rekonštrukcia ciest a chodníkov v okolí.
LUCIA POLÁKOVÁ

Ach, tie cesty

Čo (ne)spravilo mesto pre obyvateľov
vášho volebného obvodu?
Martina Štefeková (31), na MD
„Bývame na Malom
námestí, kde boli projektované byty pre
mladé rodiny, no mesto tomu neprispôsobilo okolie. Máme
malé deti a bojíme sa
ich pustiť von bez dozoru dospelého, pretože dopravné riešenie sídliska nie je domyslené. Z každej strany sú deti ohrozované nezodpovednými vodičmi, ktorí vôbec nerešpektujú dopravné obmedzenie
obytnej zóny. Inak sa tu býva veľmi dobre.
K tomu, čo mesto v poslednom čase urobilo, patria pristavené zberné nádoby na
sklo a papier. Veľmi radi sme sa do separovania ako ekologicky zmýšľajúca rodina
zapojili.”

NOVÁ ULICA PONESIE MENO
MICHALA TILLNERA
Na svojom ostatnom rokovaní 20.
mája schválili poslanci MsZ názov novej
ulice na sídlisku Juh. Ide o jednosmernú
ulicu, ktorá vzniká výstavbou nových rodinných domov.
M. Tillner sa narodil 25. 5. 1895 vo
Viedni, ale celé detstvo prežil v Malackách ako potomok početnej schudobnenej habánskej rodiny. Prvé kontakty
s umením nadviazal v dielni svojho starého otca, ktorý bol umeleckým stolárom.
Ako 14-ročný odišiel do Viedne. Po tridsiatich rokoch sa vrátil na Záhorie, ktoré
ho vždy inšpirovalo tradíciami, ľudovým
umením a motívmi chalúp a stodôl. Jeseň svojho života prežil umelec opäť na
Záhorí, v obkľúčení borovicových lesov.
Michal Tillner sa zaoberal aj zberateľskou
činnosťou – zbierka ľudového a úžitkového umenia, ktorú daroval mestu Malacky, sa stala základom Mestského múzea v Malackách. Maliar zomrel 18. 2.
1975 v Bratislave.
–ipo–

Emília Brutvanová (78), dôchodkyňa
„Kritická je pomoc
mesta pri úprave
okolia. Mám pocit,
že sa nič nerobí,
všetko, čo tu vidíte,
sme si vlastnými silami vybudovali sami.
Zamestnanci TEKOS vždy poupratujú len
na opačnej strane ulice a našu ignorujú.
Jednoducho vidia, že sa staráme my. No
roky pribúdajú, síl ubúda. Okrem toho
nám prekážajú autá, ktoré parkujú po
chodníkoch a ničia zeleň, ktorú si tu pestujeme. Nepríjemný hluk spôsobujú i dodávky, ktoré zásobujú blízke potraviny,
už neparkujú tak ako voľakedy. Neviem,
či by sa s tým dalo niečo spraviť.”
Peter Makyta (36), logista
„Bývam tu rád. Je tu
pokojné prostredie
a dostatok zelene,
no jamy pred domami sú nepríjemné.
Domov sociálnych
služieb, ktorý je
hneď oproti nášmu domu, je síce krásne
vynovený, no neupravené okolie zostalo.
Pozitívne vnímam umiestnenie zberných
nádob. Naša rodina sa s radosťou pustila
do separovania, veď životné prostredie si
musíme chrániť.”
Zuzana Mariňáková (14), žiačka ZŠ
„Bývam pri starom
cintoríne, teda v pokojnej časti s malým
parčíkom. Chýbajú
mi však ihriská pre
deti. Mali by sa poopravovať pouličné
lampy, ktoré tu už dlho nesvietia.”

–lucy–,
foto: –oTaNo–

Starostovia volajú
po štrajku i vyjednávaní
Pokračovanie z 1. strany
Program snemu ZOZO neobišiel ani pripravovanú fiškálnu decentralizáciu. S informáciou o nej vystúpil Jozef Ondrejka – člen
Rady ZMOS. Starostovia považujú decentralizáciu za likvidačnú, lebo bude nútiť mestá a obce prijímať mimoriadne nepopulárne
opatrenia, predovšetkým zvyšovanie dane
z nehnuteľností. Účastníci snemu volajú po

radikalizácii, navrhujú stiahnuť návrh zákonov z parlamentu a predložiť ich na rokovanie až po zapracovaní pripomienok ZMOS.
Názorové spektrum účastníkov snemu sa pri
tejto téme pohybovalo od radikálnych hlasov volajúcich po štrajku až po umiernenejšie názory preferujúce vyjednávanie.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ,
foto: –oTaNo–
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Mesto je
aktívne
v podávaní
projektov

Zázrak menom veľké srdce
Dnes, keď európska brána roztvorila
svoju náruč a mladí Slováci sa ochotne
vrhajú do neznáma za vidinou lepšieho
zárobku, je predstava o na Slovensku
dobrovoľne a zadarmo pracujúcich cudzinkách pre mnohých nepochopiteľná. Zázrak menom veľké srdce, ochota
priložiť ruku k dielu, ktorého základy položili pracovníčky Domu Svitania v Jakubove v roku 1997, túžba spoznať novú
kultúru a neskrývať svoju tvár pred realitou, že medzi nami žijú i ľudia s mentálnym postihnutím, priviedla na Slovensko dve mladé Nemky – Kathrin a Susan. Dnes sa ich takmer ročný pobyt na
Slovensku v dedinke Jakubov chýli ku
koncu a nastal ten správny čas na zhodnotenie časti života, ktorý tu prežili.

Obidve sa zhodujú na tom, že ich na
Slovensko priviedla odvaha a túžba hľadať
nové a neprebádané cesty, ujasniť si životné
ciele, upevniť hodnoty, ktoré vyznávajú. „Po
skončení gymnázia som cítila, že si potrebujem vydýchnuť a ujasniť, čo chcem v živote
robiť,” vraví Kathrin. Susan, ktorá v Nemecku
vyštudovala ergoterapiu, dodáva: „Pracovala
som v hospici, no cítila som sa nenaplnená,
zviazaná. Stačil malý podnet a hneď som sa
chopila šance odísť pracovať na Slovensko
ako dobrovoľníčka.” O Slovensku toho veru
v Nemecku veľa nevedia. Ešte stále si nás
pletú so Slovinskom či Českom. Dodnes si
väčšina Kathrininých či Susaniných priateľov
myslí, že pracujú práve v týchto krajinách.
Čo dievčatá na Slovensku a Slovákoch
najviac prekvapilo?
„Moja predstava o Slovensku a životnej
situácii ľudí sa milo nezhodovala so skutočnosťou. Tu v okolí Bratislavy je to veľmi „západniarske”. V porovnaní s niektorými Nemcami tu žijú mimoriadne srdeční, priateľskí

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.

Kedy, komu a koľkými podpismi zaplnenú petíciu za zachovanie pôrodníckeho, novorodeneckého a detského oddelenia pri NsP v Malackách odovzdali
členky petičného výboru?
Odpoveď spolu s nalepeným kupónom a vašou adresou pošlite do redakcie alebo vhoďte do schránky s označením Malacký hlas na budove MsÚ do
30. júla. Za správnu odpoveď z minulého čísla odmeníme vkladnou knižkou
Štefániu Maláškovú, z Ul. Gajdoša v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.
KUPÓN

DEXIA BANKA SLOVENSKO
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a spontánni ľudia. Sympatické je, že Záhoráci majú veľký zmysel pre humor – o zábavu
je vždy postarané,” hovorí Kahtrin. Susan so
smiechom dodáva: „Slováci jazdia veľmi
rýchlo na aute.”
Väčšinu času strávili Kathrin so Susanou
v Dome Svitania. Povolanie, ktorým môžu
pomáhať iným, im prirástlo k srdcu, milujú
najmä prácu s deťmi v detskom stacionári,
ktorý sa v Jakubove okrem chránených dielní nachádza. „Práca v dielňach sa ľahko stane stereotypnou, no keď môžeme pozorovať pokroky najmenších klientov, ich radosť,
je to tou najkrajšou odmenou,” tvrdia svorne. „Títo ľudia potrebujú vedieť, že sú užitoční, že niečo dokážu,” dodávajú.
Ako vidia svoju budúcnosť?
Kathrin sa onedlho vracia do Nemecka,
aby mohla začať študovať na univerzite slovanské jazyky. No na Slovensku ju budeme
môcť vídať, veď tu nechala časť svojej mladosti a priateľské putá, ktoré sa už nedajú
roztrhať. A Susan? Tej sa u nás tak zapáčilo,
že sa rozhodla zostať. Priamo v Malackách.
Možno bude ďalej študovať, no jedno vie
určite. Svoj život chce zasvätiť práci pre ľudí
– bez rozdielu, či sú hendikepovaní alebo
nie, či sú bieli alebo inej farby pleti. Veď každý z nich si zaslúži pozornosť, priateľstvo,
porozumenie a lásku a najmä šancu žiť v dôstojných podmienkach. Čo dodať na záver?
Pobyt dievčat na Slovensku financovala nadácia Roberta Boscha Stiftung, ktorej sa
chce riaditeľka Domu Svitania v Jakubove
Stefani Nováková aj touto cestou poďakovať.
V čase nepriaznivej ekonomickej situácie
mnohých neštátnych zariadení tohto typu je
každý druh pomoci vzácny. Ešte šťastie, že
zázrak menom veľké srdce bije v hrudi Kathrin, Susan i väčšiny z nás.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
RICHARD NIMSCH

Svitanie pre deti

Ani Svitanie – ZPMP Malacky nezabudlo potešiť svoje deti a mládež a pri príležitosti
MDD zorganizovalo hneď dve milé podujatia. 15. mája sa uskutočnil autobusom a loďou
po Dunaji poznávací zájazd do Bratislavy a pod Devín. Po prehliadke historickej časti mesta
a návšteve expozície Slovenského národného múzea si účastníci zájazdu oddýchli na Hlavnom námestí v kaviarničke Radnička, v ktorej pracujú mladí ľudia s mentálnym postihnutím.
Zájazd sa uskutočnil aj vďaka sponzorstvu Mesta Malacky a firmy Doprávia zo Závodu.
Ďalšie milé podujatia pripravili členovia Svitania na sobotu 29. mája. Uskutočnili sa vďaka
OR Policajného zboru v Malackách v areáli hájenky Červený kríž. Malí i veľkí športovali,
overovali si svoje riešiteľské schopnosti a zvládanie úloh pri hľadaní pokladu. Veselo bolo
najmä, ako to už býva zvykom, pri opekaní. K dobrej nálade prispelo i slnečné počasie, ktoré
dotvorilo atmosféru stretnutia.

ELIŠKA KLENOVÁ, foto: archív autorky

Jasle sa premenia
na jednu z tried MŠ

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!

MH 04/B1

Susan (20) z Marienbergu pri Drážďanoch a Kathrin (21) z malej dedinky Neuhäusel zo
západnej časti Nemecka medzi svojimi malými kamarátmi z Domu Svitania.

Pokračovanie z 1. strany
ženie e-Slovensko v spolupráci so Slovenskými telekomunikáciami, Tlačovou agentúrou
SITA a ďalšími firmami a inštitúciami ponúkli
mestu možnosť spolupracovať na projekte
informatizácie slovenských samospráv.
V tomto roku je cieľom získať podporu
od Európskej únie, a tak pomôcť slovenským
samosprávam v oblasti informatizácie.
Pod spoločný názov Kultúra bez tlmočníka je zahrnutá séria podujatí, ambíciou ktorých je vytvoriť v slovensko–rakúskom pohraničnom regióne atmosféru priateľstva založeného na výmene skúseností a spoločnom rozvíjaní schopností a záujmov obyvateľov na oboch brehoch rieky Moravy. Rozpočet projektu, ktorý mesto podalo do
programu PHARE CBC – cezhraničná spolupráca Slovensko–Rakúsko, je 44 830 eur.
Projekt ČISTÉ MESTO – ČISTÁ KRAJINA – ČISTÁ ZEM, cieľom ktorého je popularizácia separovaného zberu v Malackách,
bol vypracovaný v spolupráci s neinvestičným fondom ÁNO Malacky. Jeho zámerom je prostredníctvom viacerých foriem
práce s verejnosťou zvýšiť záujem obyvateľov o separovaný zber, a tým znižovať náklady mesta na odvoz odpadu. Požadovaná výška grantu projektu, donorom ktorého
by mala byť Nadácia EKOPOLIS, je 235000
Sk.

Zo 42 sťažností bolo
12 opodstatnených

LUCIA POLÁKOVÁ
foto: autorka DJ Leo vylákal na lúku množstvo detí, ktoré sa zatancovali v rytmoch disko hudby.

Dni plné detských radostí zahnali naše starosti
Prelom mesiacov máj a jún už tradične patrí najdrahším
pokladom spoločnej lásky – našim deťom. Ich úprimná
spontánna radosť je všeliekom na každodenné starosti večne uponáhľaných dospelých, ktorí sa len z času na čas nostalgicky v spomienkach vracajú do obdobia, kedy ich netrápili existenčné problémy a užívali si pohodlnosť detstva
a dospievania. Vďaka mnohým nadšencom či už z radov pedagógov Centra voľného času, či zástupcov mesta, politických strán i iných organizácií sme mali možnosť v Malackách zažiť hneď niekoľko dní detskej radosti.

naní s minulým rokom bol program bohatší o nové súťažné disciplíny.
Deti mali možnosť zasúťažiť si v kŕmení maškrtnej lienky či hladoša,
upiecť si tortičku, alebo poskladať rozprávku o Červenej čiapočke.
Starší účastníci si zahrali hokejbal, zmerali svoje sily pri zhadzovaní
pohárikov vodnou pištoľou, chytaní rybičiek či kreslení rozprávkových postáv. Po maratóne súťaží čakala na všetkých sladká odmena.
Pre spríjemnenie podujatia vystúpili deti z tanečných krúžkov CVČ.
Podujatie rovnakého zacielenia zorganizovalo i Mesto Malacky v spolupráci s príspevkovou organizáciou mesta AD HOC a politickými
stranami pôsobiacimi v Malackách. 5. júna sa areál letného kúpaliska
zaplnil deťmi, ktoré si mali rovnako ako deti spred týždňa možnosť
29. 5. pripravil kolektív CVČ pre všetky deti podujatie pod názvom preveriť schopnosti, rýchlosť a šikovnosť v rozmanitých súťažných disPoď sa s nami hrať, aby hravou formou oslávili sviatok detí. V porov- ciplínach. Popoludní vystúpili mladé spevácke talenty prihlásené do
súťaže Malacky hľadajú Super Star. Celé podujatie hudbou sprevádzal DJ Leo, ktorý popoludní odštartoval detskú diskotéku.
V Malackách sme teda počas viacerých dní mohli zažiť skutočné
dni detskej radosti, veď detská radosť je tá najúprimnejšia a nedá sa
ničím vyvážiť.
–lucy–, foto: –oTaNo–
TIP NA HORÚCE LETO

14. 6. otvorilo sezónu letné kúpalisko na Jesenského ulici v Malackách. V zrenovovanom prostredí sú návštevníkom k dispozícii dva vykurované bazény (50x21m, 16x10 m), volejbalové
plážové ihriská, detská šmykľavka a široká škála služieb.

Hoci slniečko veľmi nesvieti, ja si ho aspoň nakreslím a poteším
ním ostatných.

V MH sme písali už niekoľkokrát o problematike DJ. Priniesli sme niekoľko názorov
prikláňajúcich sa k ich zrušeniu i argumenty
hovoriace o ich opodstatnenosti. Novým
faktom, ktorý vyplynul zo zasadnutia MsZ
20. mája, je poslancami schválená transformácia DJ na triedu MŠ pre deti od 2 do
3 rokov. Predkladateľka materiálu Mgr. Mária Hudecová, riaditeľka MŠ Kollárova ul.,
uviedla, že vytvorením jedného právneho
subjektu, súčasťou ktorého sa stali elokované triedy, sa vytvorili podmienky na racionalizáciu siete predškolských zariadení mesta. Jedným z krokov racionalizácie bude aj
transformácia DJ. Do tejto triedy bolo zapísaných 16 detí – pri takomto počte je možné
zamestnať tri učiteľky.
–ipo–

Jednorazové vstupné:
10.00–15.00
deti do 3 rokov
zdarma
deti od 4 do 15 rokov
20,– Sk
dôchodcovia, študenti, vojaci, ZŤP
30,– Sk
dospelí
40,– Sk

15.00–19.00
zdarma
15,– Sk
20,– Sk
30,– Sk

Hlavná kontrolórka mesta Ing. Ľubica Čikošová predložila na májovom zasadnutí
MsZ správu o vybavovaní sťažností a petícií
za rok 2003. V správe sa uvádza, že v centrálnej evidencii bolo zaevidovaných 42 sťažností (v r. 2002 ich bolo o 11 menej). Z tohto
počtu bolo 12 sťažností opodstatnených, 7
čiastočne opodstatnených a 25 neopodstatnených. Desať sťažností riešila komisia verejného poriadku pri MsZ – išlo predovšetkým
o žiadosti o pomoc pri riešení sporov občianskeho spolunažívania, medziľudských a susedských vzťahov. Najviac sťažností riešilo
oddelenie územného rozvoja a životného
prostredia MsÚ – 15. Tieto podania sa týkali
hlavne porušovania stavebného zákona, čistoty životného prostredia a dodržiavania
VZN o chove zvierat.
–ipo–

V novom školskom roku
219 prvákov
Deti narodené od 1. 9. 1997 do 31. 8.
1998 sa vo februári tohto roka zúčastnili
zápisu do 1. ročníka základnej školy. V školskom roku 2004–2005 zasadne do školských lavíc po prvý raz 219 prvákov: 52
z nich budú žiakmi ZŠ Štúrova ul., 85 bude
každé ráno merať kroky na ZŠ Záhorácka ul.,
49 malých školákov rozšíri rady žiakov ZŠ
Dr. J. Dérera a ZŠ M. Olšovského privíta
v prvý školský deň 33 žiačikov.
–ipo–

Nová ZŠ Štúrova ul.
Základná škola Ul. 1. mája, ktorá vznikla
zlúčením ZŠ Kláštorné námestie a ZŠ Ul. 1.
mája, začne ďalší školský rok v nových priestoroch na sídlisku Juh. Novotou voniace triedy ožijú detskou vravou, škola bude sídliť konečne v dôstojných priestoroch a jej názov
bude ZŠ Štúrova ul. Rozhodli o tom na svojom zasadnutí 20. 5. poslanci MsZ. –ipo–
MALACKÝ HLAS
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okénko jak biuo,
jak je... a jak bude
Jak starenka súžili ve Vídni
Starenka, ked už bili dzífka, išli súžit do
Vídne do takej lepší rodzini. Pán biu aj
snád trochu na ženi a pani velice žárliua
a to véduo k častím hádkam. Ale jeden
ráz neostauo enem pri hádaní. Pán kmaseu pani za ščicu a jak ju miklovau, ostau
mu v ruce ceuí cup. Starenka kričali na Ježiš Maria a išli pani retovat, lebo bili v tem,
že im ten cup vitrheu z huavi. Nato bitka
prestaua a obá retovali starenku. Podariuo sa im visvjetlit, že je umjelí a enem
pripnutí na vrch huavi. Krem teho, že si
zarobili, naučili sa tam varit takové lepší
jídua. Jejich plnená paprika sa v rodzine
dedí.
Starenka si z vídenského zárobku kúpili velice pjeknú šuflátovú kaslu z tvrdého
dreva, po stranách z virezávaníma rúžama, cobi do víbavi. Uožili si ju u tetki Zúbkovej, lebo doma biu kopec dzecí a ani
nebiuo de. Ale starenčiná mama Karola
zvádzali ze starenkú o tú kaslu velikí boj.
Sceli ju merno mocí pro sebja. Starenka
puakali, nesceli ju dat a požauovali sa tetce Zúbkovej. Tá nemeškali, prehodza si
halinku išli Karoli na domuvi. Najprv, že im
pjekne domúvali, ale Karola si furt spívali
svoju. „Ná, do ju živiu? Ti alebo já?” „Ná
čuj, Karolo, šak sa dzífča živiuo ve sužbje,
aj sa zaodzeuo, aj si zarobiuo...” A teda
teprvá im potom vivŕbili. Prastarenka Karola zhasli a boj biu vihrátí. Kasla ostaua
starence a tá, ked sa vidali a postavili si ze
starečkem dúm, postavili ju v izbje na
čestné místo medzi okna. Ale ve vojne im
dúm zhorau ze šeckím, co biuo v ňem.
Starenka velice banovali za domem, ale
za tú kaslú najvíc. Spomínali, co si pro ňu
vitrpjeli. Dúm si po vojne postavili noví,
ale takej kasle už k dostáňu nebiuo.

EVA LIBUŠOVÁ

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 Evu Libušovú, podobne ako každého, kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na
nákup v supermarkete BILLA.
ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK

– To je strašné, – žauuje sa Francek
v šenku (Tabaríne) kamarádom.
– Moja žena je poseduá seksem. Sce
to ráno, na objed aj večer. Já už nevím, co
mám robit.
– Sám si si na viňe!
– No keby sis zebrau pjekňejší ženu,
mohui sme ťi pomocit.
•••
– Pane dochtore, tuším ste mi vytrhli
zdravý zub!
– Ale nebojte sa, aj na ten bolavý dojde!
•••
– Čítam tady, že existuje taká nemoc,
kerá sa léči enem koňakem.
– Vážne? A nevíš od koho by sem takú
nemoc moheu chycit?
•••
– Starenko, že ten váš vňuk Francek
kradne koua?
– Ale nač by mu byui, má ich doma
plnú húru!
•••
– Francku, jak možeš o šesci ráno pit
na uačno pivo?
– Jak na uačno? Už sem si dau predtým dva púdeci!
•••
– Naša firma hledá pokladníka, – povidá raďitel.
– Ale šak pokladníka sme prijali pred
týdňem, – povidá námjestek.
– No šak právje teho hledáme!
•••
– Jéj, nehnevaj sa, Cyrilku múj, já sem
úplne zapomjeua, že máš noční sužbu.
MALACKÝ HLAS
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vy v zrelom veku. Svieže jarné stolovanie
ladené do žlta, výzdoba z čerstvých kvetín,
no predovšetkým misy plné cestovinových
a zeleninových šalátov, nátierok i príloh
dávali tušiť, že na tomto stretnutí sa nikto
nespreneverí zásadám racionálnej výživy.
Podujatie otvorila predsedníčka Klubu
dôchodcov Daniela Malinová.
Vedúca sociálneho oddelenia MsÚ
Mgr. Alena Kmecová poďakovala všetkým
šikovným rukám za prípravu a potom sa už
k slovu dostala ľudová rozprávačka Františka Spustová z Gajár. Členka folklórneho súboru Slnečnica – Sunečník, ktorá nedávno
reprezentovala Záhorie na festivale Kysucké rozprávačské Lodno, živo a írečito maľovala slovami o svojich cestovateľských potulkách. Potlesk, ktorý mal za následok prídavok k programu, bol skutočne zaslúžený
– krojovaná Fanynka všetkých očarila milým úsmevom a šarmantnou záhoráčtinou.
Po jej vystúpení už začali rinčať taniere
„Som rád, že veľká zasadačka MsÚ tak krásne rozvoniava klobásou, slaninou a ja- a napĺňať sa útroby účastníkov stretnutia.
ternicami,” dovolil si zažartovať na úvod stretnutia primátor mesta Jozef Ondrejka. V takej zdravej podobe, ako ho pripravili
Vo štvrtok 10. júna otvoril Deň zdravia, ktorý priniesol malackým seniorom mnoho členky Klubu dôchodcov v Malackách, jedinšpirácie z oblasti racionálnej výživy či spomaľovania starnutia.
lo v žiadnom množstve nezaškodí štíhlej línii ani zdraviu.
Mesto Malacky, Klub dôchodcov Ma- pripravili toto stretnutie s cieľom poskytnúť
IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: autorka
lacky, BSK a Malokarpatské osvetové stre- členom klubov dôchodcov poradenstvo
disko v spolupráci s Lekárskou fakultou UK na tému zdravotnej výchovy a zdravej výžiPOĎAKOVANIE

V znamení šalátov a zeleniny

Lesk Zlatého veku
Nasledovné riadky píšem so sľubom
vysvetliť verejnosti, „prečo sa v Jednote dôchodcov iskrilo”.
Mestskú organizáciu Jednoty dôchodcov
na Slovensku (JDS) som prevzala roku 1997
a s výborom viedla do výročnej schôdze
2004. Vyšším orgánom sme z členského príspevku 40 Sk museli odvádzať poplatok 10 Sk
za člena ročne. V októbri 2003 odsúhlasil
snem JDS poplatok 15 Sk od člena. V meste
ani jedna dôchodcovská organizácia nemá
takúto povinnosť. Vieme, že bez podpory
mesta by sme len z členských príspevkov boli mohli biedne existovať. Teraz by sa mali
členské poplatky zvýšiť len preto, aby sa za
nič robil odvod? Veď na rekreačný pobyt –
štátnu dotáciu má každý dôchodca nárok
(1500 Sk), ak sa mu v SOREI podarí rekreačný pobyt vybaviť. Podrobnejšie informácie
boli podané na VČS v marci 2004. Vysvetlili
sme nesúhlas s postojom Ústredia JDS voči
členom a navrhli sme zámer vystúpiť z Jednoty dôchodcov a registrovať sa ako občianske združenie. Hneď pri VČS sme mali zapísaných 157 členov do OZ. Žiadosť na registráciu bola na MV SR podaná 22. 4. 2004.
Dobré meno MsO JDS v Malackách predsa
vybudoval vám známy výbor svojou prácou,
prístupom a svojím voľným časom. V aprílovom Malackom hlase bola informácia, že
Jednota dôchodcov je občianske združenie.
Ako to, že sme doteraz o tom nevedeli a museli odvádzať určený odvod z členských príspevkov? Zaujalo nás, že na internete sú
údaje o štátnej dotácii pre JDS od roku
1996–2003 vo výške 9 mil. 200 tisíc Sk. K tomuto nepotrebujeme nič vysvetľovať.
Zároveň chceme verejnosti oznámiť, že
od 21. mája 2004 sme registrovaní ako Občianske združenie ZLATÝ VEK, ktoré je tu,
seniori, pre vás podľa Stanov občianskeho
združenia:
1. Združovať občanov v dôchodkovom
veku bez ohľadu na vek, pohlavie, zdravotný
stav, vzdelanie – byť nadstraníckou organizáciou.
2. Činnosť organizovať pre rozšírenie poznatkov a vedomostí prostredníctvom poriadaných besied s odborníkmi, verejnými činiteľmi, ako aj za pomoci samotných členov.

3. Pri akciách sa zamerať aj na upevňovanie zdravia a celkovej vitality seniorov.
4. Záujmovou činnosťou a oboznamovaním podujatí v meste upevňovať sebavedomie a dôveru vo vlastné sily.
5. Spolupracovať s organizáciami a jednotlivcami, ktorí voči seniorom prejavujú
sympatie.
Prihlásených členov srdečne pozývame na valné zhromaždenie v sále Spoločenského domu ZCK na Mierovom námestí dňa 25. júna 2004 o 14.00 h.
Našim sympatizantom uvádzame IČO:
30855462 v OTP banke Malacky.
Vopred srdečná vďaka a tešíme sa na
spoluprácu.

Za ZLATÝ VEK, Mgr. ALŽBETA DUBAJOVÁ

„Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo
raz vzal. Zostanú iba
spomienky a v srdci
veľký žiaľ.”
Ďakujeme všetkým,
ktorí na poslednej rozlúčke 21. mája odprevadili drahého manžela, otca, starého
a prastarého otca JOZEFA BERNÁTA.
Manželka s deťmi

NÁŠ TIP
KINO ZÁHORAN
26. 6. Oceán ohňa
MP-12
27. 6. Hrajú: V. Mortensen, O. Sharif,
Z. Robinson, L. Lombard
2.–4. 7. Trója
MP-12
Hrajú: B. Pitt, E. Bana, O. Bloom,
S. Bean, B. Cox, Diane Kruger

PÍŠU A VYSIELAJÚ O NÁS

V klube, kde milujú aj hosťa (22. 5.)
Reštaurácia s lákavým názvom Klub milovníkov vín sídli neďaleko centra Malaciek na
Hollého ulici a patrí k najpríjemnejším prekvapeniam tohtoročnej hodnotiacej sezóny.
Od novinárov z Trendu získala pri hodnotení obsluhy, prostredia, výberu jedál a ich
kvality štyri z možných piatich bodov.
Do pozornosti elektronických médií sa dostali predovšetkým témy, ktoré hýbali životom mesta: plánované zrušenie pôrodnice
a ďalších oddelení NsP, mimoriadny snem
ZOZO či medzinárodný detský festival Kultúra bez tlmočníka. Zámer rušiť oddelenia
nemocnice a hlavne petícia DC Vánok zaujala televíziu MARKÍZA. Vo svojom vysielaní 8. 6. priniesla reportáž z Malaciek a odvysielala názory zainteresovaných: štatutárnych zástupkýň Vánku, riaditeľa NsP i zástupcu predsedu BSK. Tejto téme venoval
podstatný priestor aj SLOVENSKÝ ROZHLAS a RÁDIO REGINA. O tom, že Malacky sa stali na tri dni centrom stredoeurópskej kultúry, informovali svojich poslucháčov oba okruhy Slovenského rozhlasu –priniesli reportáž z podujatia i rozhovor s koordinátorkou projektu Kultúra bez tlmočníka 2004 Ivanou Potočňákovou.

Vlastníci sa začínajú
hlásiť o pozemky (7. 6.)
Za prvé štyri mesiace
tohto roka vysporiadali
pozemky za 2,5 milióna korún, z toho za
663-tisíc korún na diaľničnom úseku Bratislava–Malacky, ktorý je v prevádzke od roku 1973. Odborníci na stavebné právo sa
zhodujú v názore, že záujem o vyplatenie
podľa trhových cien sa teraz podstatne
zvýši, najmä v okolí Bratislavy a väčších
miest.
Mládež do Malaciek (28. 5.)
Kľúč a spoločný európsky dom sú hlavnými motívmi pripravovaného III. ročníka
medzinárodného detského festivalu Kultúra bez tlmočníka 2004.
Sudca dostal 2 roky!
(29. 5.)
Petržalský sudca Igor Škultéty vošiel do histórie slovenskej justície. Je prvým
mužom v talári, ktorý sa môže ocitnúť v base za branie úplatku. Včerajší rozsudok
malackého súdu, podľa ktorého má v base
pobudnúť dva roky, ešte nie je právoplatný.
Sudca sa odvolal a kauzou sa bude zaoberať Krajský súd v Bratislave.
–mh–

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

MALACKÉ KULTÚRNE LETO 2004

1. 8.

Dlhý, Široký a Bystrozraký
Posedenie pri latinskoamerickej hudbe
Indiánske rozprávky
Diabolské husle Berky Mrenicu
O kohútikovi a sliepočke
Koncert pre mladých
O prechladnutom drakovi
Posedenie pri COUNTRY hudbe
O Červenej čiapočke
Rozlúčka s letom, hrá skupina AC+

Júl–august – vždy v nedeľu v Zámockom parku
8. 8.
o 17.00 Program pre deti – letná divadelná prehliadka divadla
PIRAŇA Bratislava a divadla ŽIHADLO Malacky
15. 8.
o 18.00 Program pre dospelých
22. 8.
4. 7. KLAUN PEPELE, JOHANKA Z ARCU – vystúpenie skupiny historického šermu URSUS (Stupava)
29. 8.
11. 7. O kukučke, ktorá prestala kukať
Posedenie s dychovou hudbou ZÁHORIENKA
18. 7. Ufúľaná rozprávka
Výstava: KRYPTY pod františkánskym kostolom NPPM
URAGÁN a skupina DESMOD a U.K.N.D, hostia, o 20. h
19.–23. 7. – Intenzívny kurz výtvarného umenia pre dospelých
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
25. 7. Tri prasiatka
Vstupné na predstavenie Uragán je 220 Sk, predpredaj v SD
ANNABÁL, hrá skupina MODEX
ZCK. Na ostatné podujatia vstup voľný.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POTREBUJÚ KOČÍK:
Od 1. do 31. 5. 2004:
Anna Balážová, V. Leváre;
Diana Kočišová, Sološnica;
Denis Hrúz, Gajary; Erika Galbová, Gajary; Richard Kunák, Malacky; Dominik
Ščepka, Plav. Peter; Nikola Hajdinová,
Kúty; Timea Sobolová, Moravský Sv. Ján;
Richard Eliáš, Malacky; David Kovár,
Malacky; Elisabeth Hujsová, M. Leváre;
David Cíbik, Malacky; Dávid Šútor, Malacky; Róbert Fošnár, M. Leváre; Katarína Žáčková, Gajary; Pavlína Juhászová,
Malacky; David Michálek, Malacky; Oliver Šíra, Jakubov; Anna Mária Čutková,
Malacky; Adam Jurkovič, V. Leváre; Peter Michalík, Plav. Mikuláš; Roman Višváder, Záhorská Ves; Petronela Dávidová,
Rohožník; Marek Pail, Vysoká pri Morave; Adrián Ševčík, M. Leváre; Lucia Anna Šťastná, Stupava.
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – Mária Matúšková, 12. 6.
1924; Jozef Kratochvíl, 12. 6.
1924; 91 – Jana Jurkovičová,
26. 6. 1913.
POVEDALI SI ÁNO:
Renáta Chudá a Jozef Kudlička; Naďa Krajčovičová a Pavol Beňka; Andrea Fajtáková a Dušan Smolinský; Mgr. Jana Kalužáková a Branislav
Ozábal; Ivana Hózová a Juraj Mihál;
Tatiana Bosnovičová a Pavol Faragula.

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Jozefa Havránková, 1933, V. Leváre; Johana Karovičová, 1927,
Láb; Mária Vrablicová, 1921, Plavecký
Štvrtok; Anna Danihelová, 1920, Kostolište; Peter Kuklovský, 1944, Malacky;
Ignác Polák, 1925, Malacky; Terézia
Šidlíková, 1923, Malacky; Anna Čulenová, 1912, Pernek; Tereza Rechtorovičová, 1920, Malacky; Viliam Lonček,
1930, Malacky; Helena Koutná, 1936,
Závod; Ladislav Štvrtecký, 1934, Borský Sv. Jur; Jozef Bernát, 1931, Malacky;
Danka Molitorová, 1949, M. Leváre; Regína Ježíková, 1924, Plav. Podhradie;
Alojz Chamraz, 1932, Malacky; Evžen
Regináč, 1929, Borinka; Vendel Bartalský, 1918, Kuchyňa; Janka Trenčanská,
1924, Malacky; Agneša Hoďová, 1937,
Malacky.
SPOMIENKA

„Ak umriem raz, nech je to v máji,
keď kvitne biely orgován...”
Takto sme v polovici
mája odprevadili jedného z dobrých občanov Malaciek pána

VILIAMA
LONČEKA

Narodil sa v roku 1930 pri Froncovom
mlyne na dolnom konci. Tu pri Maline
vyrastal a jej vodu dobre poznal v každom ročnom období. V útlom veku mu
zomrela maminka a možno aj preto bol
citlivým, vážnym a vnímavým človekom.
K všetkému sa staval zodpovedne a ohľaduplne. Vyučil sa za sedlára – v tom čase
ešte potrebnom remesle. Po vojenskej
službe pracoval na JRD a neskôr na ŠM
Malacky. Odtiaľ šiel aj do predčasného
invalidného dôchodku.
V posledných rokoch veľa voľného času
venoval organizovaniu akcií pre seniorov. Poznali sme ho ako ochotného a pozorného muža na členských schôdzach
i zájazdoch. Rád spomínal na rôzne udalosti v meste a v mladšom veku poznal
vari všetky rodiny. Vážil si čestných, pracovitých, hoci aj chudobných ľudí.
Veľmi bude chýbať svojej rodine – manželke, ktorú volal Anny, synovi Ivkovi a neveste Ivetke, ako aj vnúčatám Evičke
a Miškovi, ktoré mal nadovšetko rád.
V spomienkach zostane aj u členov Zlatého veku, ktorí tiež nezabudnú. Chceme zároveň poďakovať pánovi učiteľovi
Danielovi a S. Lisej, ktorí mu zahrali,
a tak mu splnili posledné želanie.
Za všetkých, Vilko, so spomienkou
a úctou Betka Dubajová.
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KULTÚRA BEZ TLMOČNÍKA

Rakúšania sa nezaprú, ich slabosť pre niekdajšiu rakúsku cisárovnú Sissi Tanečná skupina Saltatrix pod vedením Andrey Murániovej žne úspech za úspeuž desaťročia pretrváva. Dôkazom toho bolo i emotívne tanečné pred- chom. Temperamentný tanec slovenských dievčat mohli účastníci obdivovať
stavenie detí z Gänserndorfu.
nielen počas hlavného programu v SD ZCK, ale aj na večernej diskotéke na Kamennom mlyne.

Kľúče od sŕdc Európanov sú rozdané
„Umenie ako spájací most medzi národmi je najkrajší príklad toho, ako by
v budúcnosti mohla fungovať naša
spojená Európa”.
Aj tieto slová zazneli počas slávnostného
otvorenia 3. ročníka medzinárodného festivalu umelecky nadanej mládeže Kultúra bez
tlmočníka 2004, ktorý sa konal 27.–29. mája
v Malackách. V týchto dňoch naše mesto
hostilo priateľov z partnerských miest Albertirša a Sarvaš (Maďarsko), Gänserndorf (Rakúsko), Žnin (Poľsko) a Veselí nad Moravou
(Česká republika). Počas maratónu naplneného hudbou, spevom, tancom, dramatickým a výtvarným umením, mali účastníci
festivalu možnosť presvedčiť sa o pravdivosti slov – kultúra spája a nepotrebuje služby
tlmočníka. Deti i dospelí, ktorí sa doobeda
stretávali na hudobných vystúpeniach v malackej synagóge či výtvarných workshopoch
v ateliéri malackých výtvarníkov, poobede
zase v SD ZCK na prehliadkach dramatického a tanečného umenia, sa razom stali jednou veľkou rodinou. Farebnosť vystúpení,
vrúcny potlesk, slová povzbudenia i uznania
prispeli k priateľskej a bezprostrednej atmosfére stretnutí. Symbolický kľúč, ktorý obdržal každý účastník festivalu, pomáhal otvárať
malackú komnatu európskeho domu. Podľa
priania primátora hostiteľského mesta Jozefa Ondrejku by mal tento čarovný kľúč pomôcť aj pri spoznávaní ďalších komnát Európy a sŕdc ľudí, ktorí v nich žijú. Otvorený
prístup i spoločná láska k umeniu utužili
nadviazané stredoeurópske priateľstvá.
K sladkosti vzťahov prispela i spoločne zjedená cukrová nádhera v podobe obrovskej
torty – parku ozdobeného vlajkami účastníckych krajín a logom podujatia z marcipánu.
Úsmevy na tvárach detí i dospelých, spokojnosť žiariaca z ich očí, slová vďaky i vypadnuté slzičky v čase rozlúčky boli jasným
dôkazom toho, že organizátorovi Mestu
Malacky sa podarilo spájať nielen kultúru,
ale aj srdcia. Treba pripomenúť, že podiel na
úspechu majú i základná umelecká škola
a Záhorské centrum kultúry, ktoré rovnako

Čo je to čudo? Pátrala celá dedina po pôvode veľkého žltého čuda, ktoré spôsobilo rozruch v jej stereotypnom živote. Úsmevný
príbeh v podaní detí zo Slovenskej základnej školy v Sarvaši si
právom vyslúžil vrúcny potlesk divákov. A záhada? Tá bola rozlúštená – z čuda sa vykľulo veľké tekvicové semienko.

SPOMIENKY ÚČASTNÍKOV
KBT 2004 ZO SLOVENSKEJ
ZÁKLADNEJ ŠKOLY V SARVAŠI
ANDREJKA KISSOVÁ, žiačka šiestej A triedy:
Posledný májový týždeň sme boli v Malackách. Zúčastnili sme sa
festivalu, ktorý sa volal Kultúra bez tlmočníka. Boli tam deti zo Slovenska, z Česka, Poľska, Rakúska aj Maďarska. Mohli prísť preto, lebo pekne kreslili, tancovali, hrali na hudobný nástroj, spievali alebo
hrali divadlo. Dopoludnia výtvarníci modelovali, kreslili alebo maľovali. Potom sme si pozreli divadelné predstavenia. Tam sa predstavili
aj naši spolužiaci – piataci. Pozreli sme si aj výstavu našich aj ich
kresieb, fotografií, drevorezieb či malieb, ktoré sme tam poslali. Večer od ôsmej bola diskotéka pre všetky deti aj učiteľov. Bola veľmi
dobrá. Na druhý deň popoludní sme kreslili a boli sme na koncerte.
Potom sme išli domov.
EVA FURÁROVÁ, žiačka šiestej A:
Na cestu sme sa vydali vo štvrtok. Večer sme prišli do Malaciek.
Tu sme sa navečerali a dostali sme menovky aj darčeky. Cítili sme sa
veľmi príjemne. Po raňajkách sme v ateliéri modelovali postavy z hliny. Dievčatá a jeden chlapec menom Zsolt sme vymodelovali Snehulienku, macochu a "somsédbáčiho”. Popoludní vystupovali naši
piataci. Večer bola diskotéka. Dopoludnia bol koncert a potom sme
maľovali v ateliéri. Popoludní sme boli v kostole aj na Svätých schodoch. Domov sme sa vrátili o desiatej večer.
ÁGNES LESTYANOVÁ, žiačka štvrtej triedy:
Naše ubytovanie bolo v lese. Na druhý deň po raňajkách sme si
pozreli "detský dom umenia" v Malackách. Je v synagóge. Tento
dom umenia sa mi páčil a aj my sme mohli maľovať alebo modelovať z hliny. Aký bol nasledujúci program? Odišli sme na slávnostné

otvorenie, nasledoval tanec a divadelné predstavenie detí z našej
školy. Bolo to veselé predstavenie. Pastier našiel na poli niečo čudné.
Všetci pozerali, čo je to, ale nevedeli. Pán sudca povedal, že je to
konské vajce… Všetci sa smiali, lebo sa to môže stať len v rozprávke.
Myslím si, že sa to všetkým páčilo. Mne sa veľmi páčila aj pantomíma detí z Malaciek z Divadla na hambálku o upratovačke a zlom
chlapcovi. Po programe sme boli pozrieť krypty Pálfiovcov. Vrátili
Ateliér malackých výtvarníkov priam sálal
sme sa na otvorenie výtvarných prác detí z miest : Malacky, Gänčarovnou tvorivou atmosférou, v ktorej sa
serndorf, Žnin, Veselí nad Moravou, Albertirša a Sarvaš. Každý dopod rukami detí z hliny rodili hotové ministal kúsok z veľkej marcipánovej torty, pri ktorej sa všetci fotili. Na
dielka.
druhý deň program pokračoval. My sme sa naučili vetu, ktorú sme si
priložili ruku k dielu. To sa za odmenu pretaprečítali v aule základnej školy: „Pamätaj, že sa učíš pre seba!” Dovilo do nezabudnuteľného stretnutia talentopoludnia koncertovali na harmonikách aj naši chlapci zo Sarvaša. Po
vaných Stredoeurópanov.
obede sme boli v kostole. S radosťou pôjdem ešte raz na taký výlet!
LUCIA POLÁKOVÁ,
ERIKA FAJNOROVÁ, učiteľka
foto: –oTaNo–
Čo dodať? Zostáva len všetkým zo srdca poďakovať. V tmavomodrých tričkách s nápismi vo všetkých jazykoch, so symbolom EÚ
a s keramickým kľúčom, ktorý vyrobili žiaci Základnej umeleckej
školy v Malackách, sme si priniesli posolstvo, ktoré predniesol primátor mesta Malacky Jozef Ondrejka: – Európa má mnoho komnát
a vy už k nim máte kľúč. Symbolický keramický kľúč bol každý úplne
iný, ale reč umenia, priateľstva a lásky otvorí každé dvere. Dúfame,
že aj na budúci rok znovu prehovoríme touto rečou.
POZDRAV ZO ŽNINU
Slová vyslovené či napísané zo srdca naozaj nepotrebujú pretlmočiť, preto uverejňujem pozdrav v pôvodnom jazyku.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy w imieniu dzieci, opiekunów i naszym własnym za zaproszenie Żnina do Malacek na „Kulturę bez
tłumacza 2004” oraz wspaniałą opiekę i gościnność. Ten doskonale
zorganizowany festiwal dał nam możliwość przekonania się, że
wszyscy jesteśmy już w jednym wspólnym domu – Europie. Pobyt
w Waszych pięknych okolicach dostarczył nam cudownych wrażeń.
Będą one nam towarzyszyć przez bardzo długi czas, podobnie jak
Tohtoročné symboly festivalu – keramické kľúče – dielka detí zo ZUŠ v Malackách, a sladké prekvapenie – śliczna melodia „Išeu Macek do Mauacek”. Serdecznie pozdrawiamy Ciebie i „Twoje” fantastyczne dziewczyny.
výsledok cukrárskeho umenia Janky Sedlákovej.

Za sponzorskú podporu
ďakujeme:

Sky
Life

V každé festivalové predpoludnie praskala koncertná sála malackej synagógy doslova
vo švíkoch. Svoje hudobné umenie tu postupne predvádzali účastníci z každej zúčast- Bez sponzorskej pomoci by sa dnes nezaobišlo žiadne väčšie podujatie. Úprimné slová
nenej krajiny. Obdivovať sme mohli i hudobníkov z Veselí nad Moravou a ich Yesterday vďaky z úst primátora patrili Marekovi Michlíkovi – komunikačnému manažérovi spood Beatles v netradičnom podaní.
ločnosti Holcim (Slovensko), a. s., ktorá bola generálnym sponzorom festivalu.
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NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI

Zahraniční profesori
na pôde gymnázia

Celý rok malo Gymnázium Malacky vo
svojom širokom profesorskom zbore aj 2
profesorov z iných krajin – profesorku angličtiny Gabiku Vallovú z Kanady a nemeckého lektora Thomasa Gaidu z Rakúska.
Gabika Vallová (1973) sa narodila v Malackách. V trinástich rokoch sa spolu
s rodičmi odsťahovala do Nemecka
a potom sa usadila v Calgary na západe Kanady. Vyštudovala pedagogiku
na University of Calgary, kde sa zamerala na históriu a angličtinu pre cudzincov. Pôsobila na International College
a na strednej škole v Calgary. Momentálne už rok žije spolu s manželom na
Slovensku.
Thomas Gaida (1976) sa narodil vo
Viedni. Po ukončení gymnázia v Strebersdorfe začal študovať na pedagogickej akadémii a neskoršie študoval
históriu a nemčinu pre cudzincov na
viedenskej univezite. V roku 2003 ukončil úspešne svoje štúdium a momentálne žije v Hohenau, ktoré leží 5 km od
Moravského Svätého Jána. Na malackom gymnáziu vedie konverzácie z nemeckého jazyka v štyroch triedach.

Kedy vám skrsla prvá myšlienka o učení v inej krajine?
Vallová: Už počas vysokej školy som
chcela učiť na slovenskej škole. Snívala som
o tom, ale uskutočnilo sa to až v čase, keď
som sa tu vydala a naskytla sa mi tu možnosť
pracovať. Chcela som zistiť rozdiel vo výučbe v Kanade a na Slovensku.
Gaida: Moja stará mama pochádza zo
Slovenska. Prichádzal som do styku s vašou
kultúrou počas návštev rodiny na Slovensku.
Do Malaciek som prišiel však až v apríli tohto
roka na podnet môjho kamaráta Slováka,
ktorý mi povedal, že Gymnázium Malacky
potrebuje učiteľa nemeckého jazyka. Učiť cudzincov bol vždy môj sen. K základnému
vzdelaniu človek potrebuje aj poznatky
o iných kultúrach. Keď pracujem s cudzincami, tak sa vzdelávajú obe strany – aj oni, aj ja.
Určite vidíte značné rozdiely medzi školami. Ak by ste mali vybrať tie najväčšie, ktoré by to boli?
Vallová: V Kanade sedí každý žiak sám.
Každý musí pracovať individuálne, a preto sa
lepšie sústredí na svoju prácu. Na slovenských školách mi však chýba technológia,
veľa vecí sa robí písomne, čím sa práca trošku spomaľuje. V Kanade sa pri výučbe kladie

dôraz na realizáciu rôznych projektov. Najprv sa látka vysvetlí a neskôr si žiak projektom poznatky precvičí a upevní. Na Slovensku sa žiaci učia väčšinou len mechanicky.
Gaida: Máte tu veľmi milých, ústretových
a vzdelaných učiteľov. Vzdelanie, ktorému
sa dostáva študentom na vysokých školách,
je identické s rakúskym. Rozdiel je však
v mojom štýle výučby a v štýle výučby slovenských učiteľov. Treba ich skombinovať
a bude to perfektné.
V čom ste museli zmeniť učiteľskú
taktiku a čo ste si naopak ponechali a priniesli z Kanady/Rakúska?
Vallová: Kombinácia humoru a zábavy
pri preberaní učiva je veľmi dôležitá. Nechcem, aby hodina pôsobila príliš vážne
a prísne. Snažím sa študentov čo najviac
usmerňovať a motivovať.
Gaida: Pripravujem si sám každú hodinu
doma podľa rakúskych učebníc. Používam
menej slovenské učebnice, ktoré sú náročné
a slabo prepracované. Študenti takto nielen
hovoria po nemecky, ale sa aj dozvedajú
nové poznatky z rakúskeho i nemeckého
kultúrneho života.
Aký je váš pohľad na slovenských/
malackých študentov?
Vallová: Spolupráca, to je ich heslo
(smiech). Študenti si pomáhajú. Až to príde
do bodu, kde niektorí nič nerobia a iní sa
snažia. Pracovití pomôžu lenivším. Pritom sú
stále hodnotení takisto. Hlavne ak pracujeme v skupinách. Každý by mal byť hodnotený podľa toho, čo spraví a dokáže.
Gaida: Slovenskí študenti nemajú z ekonomického hľadiska také možnosti ako rakúski, ale čo ma udivuje, je fakt, že i napriek
tomu majú slovenskí študenti lepší charakter.
Zaujímajú sa o nemčinu a chcú sa učiť pre
seba. Rakúšania sa pozerajú kriticky na Slovákov, vedia, že ekonomická situácia je horšia ako v Rakúsku. Neuvedomujú si však, že
peniaze nie sú pri učení problémom. Dôležité je mať dobrú hlavu.
Aké máte plány do budúcnosti?
Vallová: Z profesionálneho hľadiska by
som si rada urobila doktorát. Ak by som popustila uzdu fantázie, tak by som možno vyskúšala aj iné povolania. Vždy som chcela
nazrieť aj do zdravotníctva.
Gaida: Od septembra začínam učiť študentov v Rakúsku, ale takisto by som rád učil
aj v Malackách. Chcel by som si spraviť doktorát a naučiť sa vynikajúco po slovensky. Zatiaľ hovorím po nemecky, francúzsky a anglicky.
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Hoci doslovný preklad (zachráňte
naše duše) nevystihuje druh pomoci,
s ktorou sa chcem na všetkých ľudí
dobrej vôle obrátiť, som presvedčená, že skratka v každom evokuje

POMOC

Priznávam, že keď som začínala so
zbierkou na MAMOGRAF, vôbec mi nenapadlo, že tu nestačí mať len spomínaný
„zázračný prístroj”, ale aj odborníkov
(a tých veru máme) a ďalšie prístroje ako
neoddeliteľnú súčasť odborného a kvalifikovaného vyhodnotenia prípadov zistenia
pozitívneho nálezu. Na definitívne doriešenie nálezov z mamografického vyšetrenia
je nutné vykonať doplnkové vyšetrenie ultrazvukovým prístrojom. Tento prístroj je aj
metódou prvej voľby pri vyšetrovaní mladých žien pod 40 rokov.
Všetci vieme, aká je situácia v zdravotníctve. Získať dotácie na drahé prístroje je
takmer nemožné a vo viacerých prípadoch
príliš zdĺhavé. Viem a počujem reakcie. – Podaj prst, stiahne celú ruku, – áno, je to tak,
no nevidím iné praktické a hlavne rýchle
riešenie. Čas je najdôležitejší – o tom by
mohli hovoriť ženy, pre ktoré je tento prístroj ďalšou nádejou. A tu sa vynára príležitosť pre každého, kto nemyslí len na seba.
Príležitosť pre tých „bohatších”, no bohatším najmä srdcom. Popri všetkých problémoch máme šťastie na sestričky, ktoré v mamografickom centre striedavo pracujú. – Sú
milé, ochotné, ľudské, – hovorí MUDr. Žaneta Valúchová. Práve ona ako veľmi dobrá
odborníčka posudzuje získané snímky. Záleží jej na kvalite hodnotenia, ktorú možno
dosiahnuť len pomocou dobrého prístroja.
Ako členka sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie som požiadala prostredníctvom
predsedníčky a poslankyne MsZ v interpelácii o schválenie otvorenia účtu na zbierku
ULTRASONOGRAFICKÉHO prístroja. Na
ostatnom MsZ bolo otvorenie účtu schválené, t. č. sa účet vybavuje. Prosím o pomoc aj občanov, obce celého nášho regiónu. Zo stretnutí a reakcií stále zisťujem, že
mnohí ani nevedia, že je mamograf v prevádzke. Preto využívam túto príležitosť
oznámiť, že „funguje” od 2. októbra 2003
a do 9. mája 2004 (ku Dňu matiek) bolo
vyšetrených 1075 pacientiek a urobených
226 SONO-vyšetrení (na požičanom UZ).
Prečo práve ku Dňu matiek?
Pre mňa začína rok týmto dňom – dňom,
kedy som začínala a k tomuto dňu chcem
každý rok niečo urobiť. V tento deň sme
DOMINIKA PÉTEROVÁ priviezli i nábytok od sponzora SWEDWOOD SLOVAKIA, s. r. o., za čo im aj touto cestou vyslovujem poďakovanie.
Ďakujem aj spoločnosti TEKOS, s. r. o.,
za sponzorské zabezpečenie odvozu a ďalším sponzorom – U Danihelov, Kvetinárstvo u Semanov, Kvety Eva, Kvety u Polákov, Darčeky FLY, RNDr. Hubert Klčo, krajčírstvo PANDA.
Ubezpečujem každého, že vynaložím
všetko úsilie na to, aby centrum slúžilo všetkým nezištne a kvalitne. Verím, že nájdem
podporu a pomoc u všetkých obyvateľov,
že prispeje každá rodina v meste aj celom
okrese.
Zároveň sa obraciam na tých, ktorí chcú
dobrovoľne pracovať v pobočke LIGA
PROTI RAKOVINE, ktorú plánujem otvoriť
v našom meste. Bude to plus pre všetkých.
Časť prostriedkov zo zbierky na Deň narcisov tak zostane u nás – v Malackách a budú slúžiť na osvetu a prednáškovú činnosť.

Zástava si zaslúži úctu

Už poldruha roka patrí soche sv. Floriána – patróna hasičov – dôstojné miesto na
Záhoráckej ulici. Mesto dalo vyrobiť kópiu
pôvodnej, zničenej sochy a dekan Michal
Pokopec ju slávnostne posvätil. Od druhej
májovej soboty tohto roka majú dobrovoľní hasiči posvätený aj ďalší symbol – zástavu. Patróna požiarnikov si účastníci uctili
položením kytice k päte pamätníka. Nasledoval liturgický obrad slávnostnej posviacky, ktorý opäť vykonal dôstojný pán dekan
Pokopec. Svedkami udalosti, na ktorú sa
Dobrovoľný hasičský zbor v Malackách dlho pripravoval, boli aj hostia z rakúskeho
Angernu, z okrskového veliteľstva hasičov
a plk. Ing. Ladislav Balla, veliteľ Záchrannej

SOS

brigády Hasičského a záchranného zboru
v Malackách. Účastníkom sa prihovoril
predseda DHZ v Malackách Ivan Šíra, ktorý zdôraznil, že zástava ako symbol hasičov
si vyžaduje dôstojnosť a úctu.
Na Slovensku pôsobí viac ako 3-tisíc
dobrovoľných hasičských zborov. Občianske združenie Dobrovoľná požiarna ochrana SR má viac ako 110-tisíc členov a 150ročnú históriu. DHZ v Malackách vznikol
15. februára 1875. Na jeho zástave je tradičný nápis „Bohu na slávu, blížnemu na
pomoc“ a portrét svätého Floriána vo vojenskej rovnošate, na rube sa nachádza hasičský znak SR.

Ako som spoznávala
krásu Francúzska
Som študentkou 1. ročníka bilingválnej
sekcie Gymnázia na Metodovej ulici v Bratislave. V prvom ročníku sa intenzívne 20
hodín týždenne venujeme francúzskemu
jazyku. Do učebného plánu je zahrnutý aj
pobyt v rodinách vo Francúzsku, ktorého
som sa zúčastnila aj ja. Počas 12 dní som
zažila mnoho nezabudnuteľných zážitkov.
Prvý deň (15. apríla) som z Paríža posielala
rodine na Slovensko SMS provokačného
typu: sedím si pod Eiffelovkou v krásnom
parku a je mi dobre...
Ale nielen Eiffelova veža robí Paríž takým krásnym a známym. Za zmienku stojí
celkom určite aj obrovské múzeum Louvre
so svojou Monou Lisou, Quasimodov
chrám Notre Dame de Paris či nádherná
kaplnka Sacre Coeur, v preklade Čisté srdce, odkiaľ je výhľad na celý Paríž.
Ale veľa vecí sa mi tam ako Slovenke
zdalo zvláštnych. Nezažila som tam takmer
žiaden zhon, všetci boli milí a pokojní. Krížom cez námestie prešli bez problémov
traja cyklisti. Nemohla som uveriť, že sú to
možno praví Parížania. Ale veď nie nadarmo Francúzi hovoria, že existuje iba Paríž
a potom zvyšok sveta. Na konci dňa sme sa
vybrali tam, kde bol určený hlavný cieľ našej cesty. Do Bretónska, bájneho a povesťami opradeného výbežku Európy do Atlantiku. Pridelili mi veľmi milú korešpondentku

Christelle s rodinou bývajúcou v dedinke
menom Roscoff. Je to nádherné turistické
miesto – ležiace tesne pri pobreží mora, so
známym prístavom a krásnou architektúrou. A vďaka mojej triede a mne tam teraz
vedia niečo aj o našom meste, pretože veľa
som sa s nimi o nás rozprávala. Medzi súvenírmi, ktoré som im priniesla, bolo mnoho vecí typických pre náš región. Učarovala im mapa. So záujmom ju začali študovať
a porovnávať s Roscoffom.
Veľmi sa čudovali, keď som im povedala, že Malacky nie sú veľké, aj keď je tu
takmer 20 000 obyvateľov. Ale zdalo sa mi,
že pre nich bolo zvláštne takmer všetko: že
tu nemáme more, že nepestujeme artičoky,
že môj brat má takmer 2 metre a nehrá basketbal...
Ale inak som bola nadmieru spokojná.
Rodinná pohoda, ktorú vytvorili aj s cudzincom v dome, bola naozaj vynikajúca.
Keď na jeseň príde Christelle k nám do
Malaciek, budem sa jej tiež snažiť ponúknuť a ukázať čo najviac z malackých a záhoráckych krás, pretože podľa môjho názoru nezaostávame za inými, tomu nášmu
podobnými mestami vo Francúzsku. Tak
verím, že si raz od nás odnesie iba samé
dobré spomienky.
KATARÍNA ĎURICOVÁ
foto: archív autorky

Nová forma výučby

Vstupujem do triedy plnej detí, ktoré
žiaria, a na otázku, ako sa im páči ich
hodina angličtiny, vykríknu jednoznačné „veľmi”. Také presvedčivé slovíčko
je skôr vzácnosťou, ale žiaci triedy prímy v Gymnáziu v Malackách vedia
svoje.
Pani profesorka Ľubica Vajarská vypracovala na podnet programu Školy pre budúcnosť Konta Orange, n. f., projekt „Kniha je
budúcnosť, nie minulosť”, ktorý je zameraný
na novú alternatívnu výučbu angličtiny. Cieľom je odbúrať stres a neistotu vo výchovno-vzdelávacom procese a zároveň poukázať
na naozajstnú hodnotu knihy. Z viac ako
1000 prihlásených projektov vybrali 20, a tak
mohli študenti prímy pod dohľadom pedagóga začať už v januári s realizáciou projektu.
Konto Orange poskytlo finančnú podporu, z ktorej sa nakúpili pomôcky ako magnetofón, posuvné tabule, panely na obrázky
a kresliace potreby, ktoré boli použité pri vyrábaní knihy v angličtine. Každý žiak nakreslil
zopár obrázkov a tie postupne zaplnili magnetickú tabuľu. V diskusii vymýšľali vhodné
MÁRIA OSUSKÁ poradie obrázkov a príbeh k nim. Študenti

Po stopách minulosti

Dňa 12. mája sa žiaci 8. C a 8. A ZŠ Záhorácka zúčastnili
exkurzie do Modry a Hlbokého, ktorú si sami pracovne nazvali Po stopách Ľudovíta Štúra.

Najprv navštívili hrob Ľ. Štúra na modranskom cintoríne a potom nasledovala prehliadka expozície v Múzeu Ľ. Štúra. Celá prehliadka bola popretkávaná historickými udalosťami búrlivých rokov 19. storočia. Žiaci sa dozvedeli o snahách uzákoniť spisovnú
slovenčinu už pred Štúrom, o prvom slovenskom románe, o historickom stretnutí Štúra, Hurbana a Hodžu s Jánom Hollým na Dobrej Vode, o tom, aké meno prijal Ľ. Štúr na Devíne, o jeho osob–ipo–, foto: –oTaNo- nom živote... Zaujala ich historka o tom, ako pri úteku pred polí-

sú síce len začiatočníci, avšak prácou so slovníkmi, prekladmi viet a neustálym pracovaním na projekte sa nenútenou formou vzdelávali. V konečnom štádiu im stačilo iba vidieť obrázky a vedeli ich v angličtine opísať.
Ilustrácie k príbehom o smutnom vláčiku
a o dinosaurovi Charliem a slimáčikovi Joe
prekreslili deti pomocou počítača, čím dostala kniha moderný vzhľad. „Pri tejto činnosti mali pocit dôležitosti, mysleli, že sú
animátori a pracujú pre nejakú spoločnosť,”
vraví profesorka Vajarská. Ďalšiu fázu predstavovalo nahrávanie príbehov z knihy na
CD. Dôraz sa kládol na správnu výslovnosť.
Študenti sa naučili tolerovať názor jeden
druhého, boli sebavedomejší, ich vzájomné
vzťahy sa upevnili, vzťah učiteľa a žiaka prešiel do kamarátskej roviny a uvedomili si, že
knihu si treba vážiť. V tejto triede pasívnemu
počúvaniu učiteľa odzvonilo. Pomocou vôle
a fantázie môžu pribudnúť aj ďalšie. Keď nie
pre uvedené pozitíva, tak aspoň pre ten
úprimný úsmev na tvári študentov.
Projekt sa uskutočnil vďaka programu
Školy pre budúcnosť Konta Orange, n. f.

DOMINIKA PÉTEROVÁ

ciou Ľ. Štúrovi pomohol jakubovský farár, ktorý ho tri dni ukrýval
vo svojom senníku a pritom mal na fare inšpekciu.
V Hlbokom, v pamätnej izbe J. M. Hurbana, žiakov privítala
veľmi milá a ochotná sprievodkyňa. Ako rozprávku im priblížila život tohto zaujímavého priateľa Ľ. Štúra. Žiaci bez dychu počúvali
o tom, ako J. M. Hurbana prenasledovala polícia, ale aj to, ako sa
na neho Ľ. Štúr nahneval, keď porušil sľub, ktorý si dali, a oženil sa
s Aničkou Jurkovičovou.
Búrlivé udalosti jeho pohrebu si žiaci pripomenuli priamo na
cintoríne pri mohyle s citátom: „Bije zvon slobody, čujte ho národy! Kto ho neučuje, obanuje!”
Nemali by sme sa častejšie obracať do minulosti? Možno na to,
aby sme sa poučili a našli tam semienka niečoho, na čo môžeme
byť hrdí. A možno iba pre dobrý pocit, že poznáme svoje dejiny.
Dr. JANA PAGÁČOVÁ
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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 5 v Malackách. Dúfame, že
cenné poznatky a rady personalistov
Vám umožnia ľahšie sa uplatniť na trhu práce.
Vyhľadá mi pracovná agentúra okamžite
pracovné miesto podľa mojich predstáv?
Ak firma-klient rozširuje výrobu a potrebuje nových zamestnancov, či existujúca firma obsadzuje špeciálne miesta alebo prichádza nový investor, pracovná agentúra
vyberá ľudí z vlastnej databázy. Pre klienta-uchádzača, ktorý sa chce zamestnať prostredníctvom pracovnej agentúry, je preto
veľmi dôležité, aby bol zaevidovaný v agentúrnej databáze. Pokiaľ sa v nej vhodní uchádzači nenachádzajú, vyhľadávajú sa prostredníctvom siete odborných zástupcov alebo
médií a následne sú realizované nábory.
Pracovné agentúry obvykle nesprostredkúvajú pracovné miesta okamžite podľa „želania klientov-uchádzačov”, ale najmä na základe požiadaviek klientov-firiem. Možno
povedať, že pracovná agentúra slúži firmám
ako „vyhľadávač”, ale aj ako prvý posudzovateľ. Ak agentúra oznámi klientovi-uchádzačovi, že jeho profil zasiela ku konkrétnemu klientovi-firme, už uchádzača do firmy
odporučuje. Štandardne sa klientom-firmám
posielajú po odbornom výbere 2–4 profily
uchádzačov. Konečný verdikt o výbere vykonáva klient-firma.
K hlavnému cieľu každej pracovnej agentúry patrí odporúčať klientom-firmám uchádzačov, ktorých odborné predpoklady spĺňajú požiadavky klienta-firmy a klient-firma
si už uchádzača vyberá len na základe špecifických kritérií. To je pre klienta-uchádzača veľmi dôležité, lebo na pohovor do firmy ide s pocitom, že je o jeho odborné
predpoklady záujem.

Oproti minulosti je kontakt medzi klientom a zamestnancom pobočky osobnejší, podporuje ho i pestrejší a útulnejší interiér.

VÚB v nových šatách

Pobočka VÚB, a. s., so sídlom na Záhoráckej ulici je od 17. 5. po redizajne. I táto skutočnosť prispela k tomu, že sa v prostredí vynoveného spríjemneného interiéru 8. 6. uskutočnil Deň otvorených dverí. Počas neho boli klientom ponúknuté mnohé špeciálne benefity. Na svoje si prišli najmä tí, ktorí si v tento deň otvorili vo VÚB účet. Riaditeľka pobočky Ing. Eliška Barniaková zároveň klientov otvorene vyzvala k tomu, aby sa nebáli vyjadriť svoju (ne)spokojnosť a nové požiadavky, ktoré by ešte viac prispeli k vzájomnej
spokojnosti a komfortu vzťahov.
–sym–, foto: autorka

Liaheň pre začínajúcich
podnikateľov

Inkubátor Malacky v číslach
• Celková investícia 2,405 miliónov
eur (z toho 70 % PHARE, 13 % Mesto
Malacky,12 % štát)
• Celková plocha 4770 m2 (1800 m2 inkubátorové firmy, 230 m2 manažment
a zázemie inkubátora, 500 m2 komerčné priestory, 150 m2 reštauračné zariadenie, 1800 m2 spoločné priestory vrátane 6 konferenčných miestností)
• Plánovaná doba výstavby 10 mesiacov (január až september 2004)
• Plánovaná doba otvorenia október
2004
Mnohí Malačania sa s hrôzou pozerajú
na rozbité ulice a chodníky v okolí rozostavanej budovy inkubátora. Je potrebné uviesť,
že súčasťou výstavby je vyriešenie proble-
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matickej dopravnej situácie v centre mesta,
aby bol zabezpečený prístup a parkovanie
v okolí. Podľa slov V. Magdolena sa cesta
k inkubátoru rozšíri. Vybudujú sa i nové parkovacie plochy, cesty a chodníky nielen na
Bernolákovej ulici, ale aj v širšom okolí na
Hviezdoslavovej ulici a Mierovom námestí.
Vzhľadom na to, že obyvatelia sa permanentne sťažujú na stav komunikácii, prinášame v tomto čísle i rozhovor s primátorom
Malaciek Jozefom Ondrejkom, ktorý ochotne zareagoval na naše otázky.

Zjazd botanikov na Záhorí
1.–4. júna sa v Piesočnej pri Moravskom Svätom Jáne uskutočnil 8. zjazd Slovenskej
botanickej spoločnosti pri SAV. Predsedom organizačného výboru bol M. Valachovič
pracovník BÚ SAV, nezávislý poslanec MsZ v Malackách. Hosťami otvorenia zjazdu boli
právom riaditeľ SCHKO D. Valachovič a primátor mesta Malacky J. Ondrejka. Mesto Malacky zjazd sponzorsky aj morálne podporilo – ostatne išlo o celoslovenskú akciu so zahraničnou účasťou.
–ts–

Ďakujeme darcom krvi

Kolektív hematologicko-transfúzneho oddelenia pri NsP v Malackách ďakuje darcom krvi, ktorí v máji bezplatne darovali krv na našom oddelení. Svojím nezištným a humánnym činom prispeli k ozdraveniu či záchrane života svojich spoluobčanov. V mene vďačných pacientov srdečne ďakujeme. Menovite sú to:
Blanka Mikulášová, Milan Kožuch st., Peter Šurina, Ján Kabarec, Milan Kožuch ml.,
Peter Hoc, Jozef Tesarovič, Vladimír Sedláček, Nikola Kaňková, Jozef Hovanec, Ľuboš
Boškovič, Adrián Boškovič, Jozef Novota, Anna Martinkovičová, Milan Mikulášek, Katarína Čermáková, Ján Kašuba, Miroslav Šmatlo, Peter Fartel, Ján Voltemár, Emil Kopecký,
František Vykydal, Vladimír Vincek, Matej Rublík, Milan Haba, Radoslav Pullman, Pavol
Pullman, Rastislav Balaščík, Marián Čambalík, Marián Hanák, Marián Siekel, Ondrej Orgoň, Miroslav Makyta, Ing. Miroslav Lepiš, Kamil Ftáčnik, Ľudovít Slemenský, Anton Hefka, Igor Baričiak, Vladimír Belan, Jana Hujsová, Ľubica Handlová, Mária Liptáková, Jozef
Hladký, Jozef Hacaj, Martin Hlaváč.
RECEPT PANI VOZÁROVEJ

PhDr. KATARÍNA IKRÉNYIOVÁ
a Ing. JOZEF HALCIN

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: –oTaNo–

Anízový suchár

AFORIZMY MARIÁNA PALKA
Zdravý rozum musí zvíťaziť.
Inak všetci prehráme.
•••
Často až vrchol donúti človeka
hľadať hĺbku.
•••
Ži tak, aby v tvojom nekrológu
nemuseli klamať.
•••
Najhoršie na tom všetkom je to,
že to ešte nie je všetko.

Potrebujeme 3 vajcia, 3 žĺtky, kôrku
z 1/2 dobre umytého citróna, 180 g práškového cukru, 1 lyžičku anízových semien,
210 g hrubej múky, tuk a múka na pomastenie a posypanie chlebíčkovej formy
POSTUP

Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 0703/779 94 35, 0903/75 06 12

Oslaďte si život s HVIEZDOU!

MH 04/B3

OPRAVUJEM CHLADNIČKY
A MRAZNIČKY
MH 04/F1

Pokračovanie z 1. strany
Kto bude môcť služby inkubátora využívať?
Už názov inkubátor evokuje, že je tu pre
niekoho, „kto ešte nie je úplne vyvinutý”, t. z.
v prvom rade má slúžiť začínajúcim firmám.
Tie budú musieť splniť vstupné kritériá, mať
vypracovaný podnikateľský a finančný plán.
Privítame najmä subjekty s inovatívnym projektom a perspektívou rastu, ktoré podnikajú
v oblasti mikroelektroniky, jemnej mechaniky, výroby medicínskych nástrojov, softvéru.
Sektorové zameranie však neznamená, že
priestor nedostanú aj iné firmy, práve naopak. Vítaní sú všetci. Veď inkubátor je tu
pre každého.
Čo bude náplňou činnosti inkubátora?
Podnikateľský inkubátor v Malackách bude poskytovať predovšetkým kancelárske
priestory pre začínajúcich podnikateľov
za zvýhodnených podmienok priamo v centre mesta. Okrem toho sa firmám umiestneným v inkubátore budú ponúkať rôzne pomocné služby, ako napríklad pomoc pri zabezpečení výrobných priestorov, možnosť
využívať konferenčnú sálu, ktorú budú môcť
za komerčných podmienok využívať aj iné,
externé firmy, pomoc pri tvorbe obchodného a podnikateľského plánu, finančné poradenstvo a bankové služby, poradenstvo pri
marketingových aktivitách a propagácii samotných firiem v inkubátore a ich produktov
a mnoho ďalších.
Manažment zatiaľ pracuje v provizórnych priestoroch. Môžu vás už dnes začínajúci podnikatelia osloviť pre ich
umiestnenie do inkubátora?
Samozrejme. V kancelárii na Rázusovej
ulici (bývalé detské jasle, pozn. red.) nás
nájdu každý pracovný deň. Telefónne číslo
034/772 22 42, fax 034/774 12 52, e-mail
inkubator@inmalacky.sk, poštová adresa Inkubátor Malacky n. o., Bernolákova 1/A,
901 01 Malacky.

Účastníci 8. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV na jednom zo svojich
výletov.

Vajcia, žĺtky, práškový cukor a postrúhanú citrónovú kôru vymiešame do penista. Vmiešame aníz a múku. Cestom do
2/3 naplníme pripravenú chlebíčkovú formu (ak treba aj dve) a upečieme. Upečené cesto vyklopíme na dosku, zakryjeme pláteným obrúskom a odložíme do
druhého dňa. Nožom so zúbkami narežene na rezy hrubé 10 cm, poukladáme na
suchý plech a v stredne horúcej rúry ich
po obidvoch stranách do zlatožlta opečieme.

Zmena vo vydávaní osobitných označení vozidiel a preukazov
Dňom 1. mája 2004 Zákonom č. 510/2003 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon NR SR č.315/1996 Z. z. o premávke na
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
a zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov rozširuje pôsobnosť krajských úradov
o vydávanie osobitných označení vozidiel, preukazov osobitných označení vozidiel, vedenie ich evidencie a poskytovanie informácií okresnému a krajskému dopravnému inšpektorátu o vydaných osobitných označeniach.

Do 30. 4. 2004 vydávali tieto označenia držiteľom preukazov
zdravotne ťažko postihnutého občana občianske združenia. Tieto občianske združenia dňom 1. 5. 2004 prestávajú vydávať označenia do
áut a preukazy k označeniam. Preto upozorňujeme všetkých našich
členov, ale i ostatných občanov na túto, pre nich dôležitú zmenu.
Ministerstvo vnútra SR vydalo Metodické usmernenie pre krajské
úrady na zabezpečenie vydávania osobitných označení vozidiel
a preukazov osobitných označení vozidiel. Na základe tohto usmernenia sa občania môžu obrátiť na príslušný krajský úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania. Pre občanov okresu Malacky je to Krajský úrad Bratislava, Staromestská 6,
811 03 Bratislava 1.
Osobitné označenia vydávané krajskými úradmi
sa môžu používať na vozidle:
a) prepravovanom ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu (teraz to bude
označenie č. 01)
b) vedenom sluchovo postihnutou osobou (č. 02)
c) lekára pri poskytovaní zdravotnej služby (č. 03)

Osoby oprávnené používať osobitné označenia a preukazy
1. Osobitné označenie č. 01 – žiadateľ predloží k písomnej žiadosti:
a) doklad totožnosti,
b) preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
c) posudok úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s uvedením, že
v oblasti mobility je občan odkázaný na individuálnu prepravu podľa
§ 17 zákona č.195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov,
d) kolok v hodnote 50 Sk.
2. Osobitné označenie č. 02 – žiadateľ predloží k žiadosti
a) doklad totožnosti,
b) vodičský preukaz,
c) posudok úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s uvedením, že
v oblasti komunikácie má občan obmedzenú schopnosť dorozumievania v dôsledku narušenia sluchových funkcií,
d) kolok v hodnote 50 Sk.
Osobitné označenie a preukaz vydá krajský úrad osobe na základe jej písomnej žiadosti a s uvedenými dokladmi. Písomnú žiadosť
môže krajskému úradu doručiť aj rodinný príslušník postihnutej osoby, opatrovateľ, asistent a podobne. Podmienkou je písomné splnomocnenie podpísané oprávnenou osobou-žiadateľom. Podpis
oprávnenej osoby nemusí byť úradne overený.
Pri výmene, vystavení nového preukazu a osobitného označenia
za stratené, odcudzené alebo neplatné sa vždy postupuje ako pri
vydávaní nového preukazu a osobitného označenia.
Osobitné označenia vydané pred 1. májom 2004 zostávajú
v platnosti do 31. októbra 2004.
MÁRIA TRENČÍKOVÁ, OC SZTP Malacky

DROBNÁ INZERCIA
• Ponuka v hotelovom komplexe Povile
kód POU 605, termín 2.–11. 7., cena
7640 Sk, deti 3–12 rokov 5150 Sk, 12–15
rokov 6370 Sk, do 3 rokov zdarma, od
15 rokov 6950 Sk, polpenzia + poplatky
v cene; kontakt: A. Vrablecová, mobil:
0903/39 83 09, 034/772 37 41.
• Predám kvalitné trojpedálové pianíno
PETROV, vynikajúci zvuk i vzhľad, ako nové. Cena dohodou. Tel: 0904/2110 43.
• Predám mlynček na hrozno, kompletný
preš, 2 sudy, 5 ks 50 l sudov, 16 ks 30 l sudov, opletené demižóny a cukromer. Lacno! Peter Papánek, Podjavorinskej 575,
908 73 Veľké Leváre, tel.: 0915/70 31 08,
034/779 43 85.
• Výfuky a čelné sklá za super ceny. Rozvoz: 0903/63 36 20.
• Poskytujem poradenstvo v oblasti dôchodkového, životného i zdravotného pripoistenia so sporením. Myslite na budúcnosť! Hľadám i spolupracovníkov. Tel.:
0908/13 95 72.
• Predám invalidný vozík, cena dohodou, 0902/89 12 92.
• Rozširujem firmu, viacero pracovných
príležitostí, vedúci pracovník, príjem
30000 Sk/mes., os. pohovor na č. 0903/
42 22 34.
• 40-r./180/SŠ, poznačený životom, bezdetný, abstinent, katolíckeho vyznania,
hľadá katolíčku, plavovlásku, bezdetnú,
vek 35–45 rokov. Rozvedené, ktoré boli
vydaté iba civilne, sa vylučujú, aktuálna
fotografia nutná, čestne vrátim, tel.: 034/
772 38 49 – I. Šifelová (V. Spusta) alebo
0902/88 80 12. Zn. Malacky a okolie
• Chcete pracovať od kuchynského stola
s dobrým zárobkom? Pošlite ofrankovanú obálku so svojou spiatočnou adresou
na meno Ján Zbranek, Láb 59, 900 67.
NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete
TÝŽDEŇ OD 28. 6. DO 4. 7. 2004
Clever instantná káva, 200 g za 79,90 Sk
• Ocot, 1 l za 9,90 Sk • Clever sýtený nápoj, 2 l za 6,90 Sk
MALACKÝ HLAS

6–7/2004

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI
BEÁTA REIFOVÁ PO DRUHÝ RAZ ZÍSKALA OCENENIE ZA NAJLEPŠÍ ŽENSKÝ VÝKON

„Zajcev” mi ušil postavu na mieru
„Na prvej skúške sme dostali scenáre a režisér Vlado Zetek
začal čítať rozdelenie úloh: krásna Helena, krásna Hipollyta... a nič, moje meno stále nezaznelo. Až na konci, a tú vetu počujem dodnes, sa ozvalo: „Krpatý a neposedný lesný
škriatok Puk – Bei, úloha je tvoja.” „Tajne som verila, že po
škaredej Dore v Ženskom zákone budem konečne hrať princeznú a prišlo toto!” smeje sa Beáta Reifová. Hoci prekvapenie bolo veľké, investovať čas a námahu do úlohy sa oplatilo. Herečka malackého Divadla na hambálku s ňou získala
ocenenie za najlepší ženský herecký výkon na Festivale
Aničky Jurkovičovej, ktorý sa začiatkom apríla uskutočnil
v Novom Meste nad Váhom.

pred predstavením trpí, predovšetkým o tréme: „Som veľký trémista
a často si neviem dať rady. Členovia súboru už vedia, že pred predstavením mi treba rezervovať toaletu,” dodáva s úsmevom. Na javisku rozhodne na herečke trému nebadať; je nejaký konkrétny moment, kedy opadne? „Tým momentom je posledná veta predstavenia: „A povedal som dobrú noc.” Až vtedy je tréma preč. V Sne noci
svätojánskej vyletím na javisko raz z jednej strany, potom z druhej
a keby nebolo Zuzky Chrústovej, ktorá tiež hrá Puka, som stratená!
Zuzka stráži priebeh predstavenia, spoza opony ma vystrčí na javisko, dá mi do ruky bublifuk a povie: „Teraz hovoríš – čo ako tým lesom chodím. Mám zlú pamäť a Zuzka je doslova mojím anjelom
strážnym.”
„Je nám to ľúto”
Tak ako sa naše rady pomaly rozrastajú, tak sme museli prijať
i skutočnosť, že sa začíname aj lúčiť. Veľmi dôležitou a milou osôbkou, ktorá nás opúšťa je „Majka-Šepka“ Mária Šamajová. Z rodinných a pracovných dôvodov sa lúči načas nielen s divadlom ale
i s Malackami. Dovolím si však povedať, že Majka sa do divadla vráti,
lebo pre „Hambálek” žije.
Čím je Katarína Kolníková pre Radošinské naivné divadlo, tým je
pre Divadlo na hambálku Jozef Šatan. Nadšený ochotník sa rozhodol ukončiť svoju divadelnú kariéru. Beáta Reifová prijíma túto skutočnosť ťažko: „Jeho ľudský prístup nám bude veľmi chýbať. Je to
najmä jeho poctivý prístup počínajúc takými malichernosťami, akými sú presné a pravidelné príchody na skúšky, nosenie scény a zabezpečovanie technických podmienok až po precíznu textovú a hereckú prípravu, ktorá je pre nás motivujúca a obdivuhodná. Myslím
si, že patrí medzi veľké opory divadla a popri hereckej účasti sa snažil najmä o budovanie spolupatričnosti.” Jozef Šatan bude však aj
naďalej pomáhať v Detskom divadelnom štúdiu Divadla na hambálku. „Generačné vzťahy sú v divadle veľmi dôležité,” uzatvára Beáta
Reifová.

Lámali sa v kolenách
Keď režisér oznámil divadelníkom, že pre nastávajúcu sezónu
pripravuje hru Sen noci svätojánskej, v ich očiach sa dal čítať
strach, ba priam hrôza. Veľmi rýchlo museli prehodiť výhybku zo
spevavej záhoráčtiny na tvrdšiu – dokonca shakespearovskú – slovenčinu, navyše veršovanú. Vnútorné tempo, pevný rytmus...
ochotníci sa lámali v kolenách i páse. Peter Hegyi, kedysi špičkový
recitátor, dnes lekár, bol divadlu poradcom pre oblasť literatúry
a poézie. Najprv čítačky, potom učenie sa textu, rozhýbanie tiel na
javisku. Pri pohľade na návrhy scény, kostýmov a masiek pocítili
herci nový príval energie. Pred februárovou premiérou by sa však
mnohým z nich neprajník krvi nedorezal.
Režisér-krajčír
Postava Puka je opäť charakterovou postavou dominujúcou
v hre Sen noci svätojánskej. Čím je herečke blízka? „Puk je jednoducho Puk, občas mi nahral Šatan… Tak sme žartovali už na čítačkách.
Ale každopádne je to herecká príležitosť, ktorá ponúka množstvo
improvizácie a svojím potmehúdstvom je pre diváka, dúfam, sympatická. Režisér Vlado Zetek je skvelý herecký „krajčír” – čosi ako ruský
módny návrhár Zajcev. Skutočne mi ušil postavu na mieru. Ako ste si
IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: J. ŠIŠOVSKÝ
isto všimli, chválim režiséra, lebo práve začali čítačky ďalšej hry,
v ktorej vystupuje mladá, sedemnásťročná atraktívna dáma, a preto
už dnes tajne dúfam, že to budem ja, i keď si na túto rolu nárokuje
Anička Šimulčíková. Skočila mi kvôli tomu do frizúry!”
Ani osamelá, ani výnimočná
Povolaním manažérka, záľubou herečka, režisérka a vedúca
Detského divadelného štúdia, pri tom všetkom matka a manželka.
Deň má pre všetkých bez rozdielu len 24 hodín. Kde berie čas na
nekonečnú sériu skúšok a predstavení? „Úspech, ktorý zožal Ženský zákon, bol pre nás obrovským záväzkom.” B. Reifová pokračuje: „Už len meno Shakespeare vzbudzuje obrovský rešpekt. Zdalo
sa nám, že Shakespeara môžu hrať len klasické „kamenné” divadlá. Najmä predpremiérové obdobie bolo veľmi náročné. Z práce
chodievam okolo 18.00 h a o hodinu som už bola na skúške. Doma i vo firme už toho mali po krk. Tento istý osud zdieľali i moji
hereckí kolegovia. Poznajú to všetci, čo robia „niečo navyše” – či
už Braňo Orth, ktorý nedávno opäť pripravoval turnaj v streetballe,
Fero Lörinczi pri futbalových turnajoch detí, Ružka Habová s Evičkou Režnou pri výstavách výtvarných diel, Oto Divinský počas
koncertov či Andrea Murániová na súťažných tanečných prehliadkach a mnohí ďalší. Necítim sa teda ani osamelá, ani výnimočná.”
Premetom až do kúpeľne
Postava Puka je náročná nielen na slovnú ekvilibristiku, ale aj
na fyzické predispozície herca: škriatok behá, skáče, robí kotrmelce. Venuje Beáta Reifová zvláštnu pozornosť pestovaniu svojej telesnej schránky? „Už asi osem rokov sa na to chystám a práve
v týchto dňoch som sa začala pod vedením Evy Pavlačičovej venovať i korodujúcej telesnej schránke,” smeje sa divadelníčka. „Najradšej by som s ľahkosťou povedala: skutočne nemám problémy
s fyzickou kondíciou a každé ráno premetom vyletím z postele
rovno do kúpeľne! V skutočnosti ma však občas tu bolí, tam pichá,
a preto cvičím pod odborným vedením.“
Žiadna princezná, žiadna kráľovná, ale bezpohlavný Puk bol priO anjelovi strážnom
súdený B. Reifovej v hre Sen noci svätojánskej (na snímke s M.
Beáta Reifová bez mihnutia oka hovorí o komplexoch, ktorými Fischerom).

KTO JE NA FOTOGRAFII?

Milí čitatelia, na fotografii uverejnenej v minulom čísle len málokto z vás spoznal Štefana Daniela, známeho hudobníka a dlhoročného učiteľa v ZUŠ. Spomedzi správnych odpovedí sme vyžrebovali Máriu Gelingerovú z Ulice 1. mája v Malackách.
Výherkyňa získava balík zákuskov z cukrárne Hviezda.
Kto je usmiate plavé dievčatko oslavujúce tretie narodeniny? Prezradíme, že
dnes už dvadsaťpäťročná mladá talentovaná žena s červenými vlasmi a podmanivým
úsmevom pletie hlavu básnikovi Štěpánovi.
Svoje tipy posielajte spolu s nalepeným kupónom do 30. júla. Na víťaza čaká sladká
odmena z cukrárne Hviezda.
KUPÓN

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

KRÁTKO Z KULTÚRY
Súzvuk generácií
I Zohor sa pochválil zasiatym semienkom lásky k umeniu. Manželia Vladimír
a Oľga Zálesňákovci sa ako profesionálni
výtvarníci, iniciátori výstavy Súzvuk generácií, ktorá sa uskutočnila 5.–21. 5. v SD ZCK.
Zakladatelia Art štúdia v Zohore podali
svedectvo o hodnote, ktorá je postavená
na harmonickej spolupráci detí a dospelých v oblasti maľby, drevorezby či fotografie. Ukázalo sa, že spoluúčasť prináša vzácne ovocie.
„Malacký Lumen”
11.–12. júna sa Mesto Malacky stalo kolískou 1. ročníka evanjelizačného festivalu
gospelovej hudby Krest Fest 2004. Počas
dvoch dní mali najmä mladí kresťania možnosť vypočuť si gospelové skupiny Jocara,
Mimicry, Lamačské chvály, Križiaci, Priatelia a mnohé iné. Okrem hudobných bonbónikov boli pre nich pripravené workshopy,
prednášky a pre športovo založených i sú-
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ťaže. Heslo organizátorov: zanechá v tebe
svoju stopu, sa v plnej miere podarilo naplniť. Dúfajme, že úspešný pilotný ročník
nádherného podujatia odštartoval históriu
každoročných podujatí, ktoré sa stanú bratom či sestrou už tradičného trnavského
LUMENU.
Klavírne umenie Juraja Růžičku
11. júla sa koncertná sála malackej synagógy rozozvučala podmanivou hudbou,
ktorá vychádzala spod šikovných rúk mladého klavírneho virtuóza Juraja Růžičku,
poslucháča 2. ročníka Konzervatória v Bratislave z klavírnej triedy prof. Mgr. art. Jany
Nagy-Juhasz. V predstavenom repertoári
tohto talentovaného malackého hudobníka, objavu a odchovanca ZUŠ v Malackách, nechýbali skladby klasikov ako Haydna, Chopina či Prokofieva. Za jeho bravúrny výkon sa mu publikum právom odvďačilo úprimným a dlhým potleskom.
–sym–, –lucy–

ČÍTAJTE A VYHRAJTE
V tejto rubrike vám predstavujeme kniž- Ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte! Stané novinky a vy môžete súťažiť – vždy čí vystrihnúť kupón a zaslať alebo vhodiť ho
jeden čitateľ získa predstavovanú knihu. do 30. júla spolu so spiatočnou adresou do
schránky na budove MsÚ s označením MaTemnejšia než noc je názov knihy od Mi- lacký hlas a čakať, či sa na vás šťastie usmeje.
chaela Connellyho, svetoznámeho autora Anglicko-slovenský a slovensko-anglický
kriminálnych románov a tvorcu detektíva slovník, ktorý sme predstavili v minulom čísHerryho Boscha. A aký príbeh sa pred oča- le, získava Eva Čabalová zo Štefánikovej ulimi čitateľa spomínaného titulu odohrá? Zná- ce vo V. Levároch.
my vyšetrovateľ Terry Mc Caleb, ktorý sa po Prosíme výherkyňu,
operácii srdca uchýlil na invalidný dôcho- aby sa ohlásila
dok, dostane nečakanú návštevu. Jaye Wins- v redakcii.
tonová, bývalá kolegyňa, ho požiada o pomoc pri vyšetrovaní nezvyčajne surovej ri- Kníhkupectvo
tuálnej vraždy, s ktorou si nevie rady. Terry Ľubica
zistí, že scéna vraždy, ktorej jediným nemým OC hotela
svedkom bola keramická socha sovy, bola Atrium,
naaranžovaná podľa obrazov Hieronyma tel.: 772 67 34
Boscha, maliara ľudí prekliatych, odsúde- Po–Pia
ných, trpiacich a mučených za svoje hriechy 9.00–17.30 h
krutými, neľútostnými démonmi. Hlavným So
podozrivým je detektív Hieronymus Bosch. 9.00–12.00 h
Je páchateľom on, alebo sa niekto diabolsky
a rafinovane usiluje, aby padla vina naňho?

KRÍŽOVKA

Blížiace sa dovolenkové obdobie bude postupne meniť naše cesty na pestrofarebné húsenice v podobe náhliacich sa štvorkolesových tátošov, uháňajúcich ozlomkrky za svojím vytúženým
dovolenkovým cieľom. Je úplne jedno,
či tým cieľom bude more, slovenské hory alebo naše mestá, v ktorých žijeme.
Podstatné je, že cesty budú jednoducho plné a budú na nich aj šoféri, ktorí
vytiahnu auto z garáže len sviatočne.
Pud sebazáchovy nám velí byť opatrnými. Okrem našej opatrnosti by mali
svoju úlohu zohrať aj príslušníci polície.
Je jedno, či je to polícia mestská alebo
štátna. Oni sú zodpovední za to, či sa na
našich cestách a chodníkoch budeme cítiť bezpečne. Mali by nájsť v tomto smere ten najlepší spôsob spolupráce. V našom meste sa teda nemajú čím chváliť.
Každodenné skúsenosti s rútiacimi sa
autami a motocyklami, ktoré sa aj tam,
kde je vyznačená 40-tka, valia viac ako
100-kilometrovou rýchlosťou, vzbudzujú
oprávnený strach v očiach obyvateľov
nášho mesta a hlavne varujú. Na čo asi
naši policajti čakajú? Žeby sa im stalo to,
MALACKÝ HLAS
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čo sa stalo ich kolegom v našom vtipe?
Veliteľ nahnevaným hlasom volá vysielačkou policajnú hliadku: „De ste, do
frasa, už ste dávno mjeli byt na základni!” Z vysielačky sa po čase ozvalo:
„Prepáčte, náčelníku, nemožeme sa
tam nijak dostat, ten náš 40-ročný žigulák zas štrajkuje. Asi nám zhoraua spojka!” Veliteľ chvíľu váha a potom do vysielačky odvrkne: „Už sem vám stokrát
vyprávjau, aby ste... (dokončenie v tajničke).

VODOROVNE
A vulkán; vodný potkan; sok B časť hlavy; výrobná hospodárska jednotka; hnev;
címer; tenký plátok dreva C šarha; zostatok po ohni; Stanislav; kosák po česky; jednotka času D on po nemecky; druhá časť
tajničky; český súhla E časť tváre; krstné
meno už nebohého herca Rajniaka; spojka; príslušník keltského národa; prvá časť
tajničky F nepožíval tekutinu; povzdych;
pero na ozdobné písmo; spoluhlásky slova LOUNY; nasledujúce za štvrtým G za-

balil; maďarské ženské meno; slovenská vujete; kríženec 1 a 2-hrbej ťavy; 9 palestínrieka.
sky vodca v 2. páde 10 Tibor; lámka; Klub
angažovaných nestraníkov 11 kartársky výZVISLE
raz; ojazdila po česky 12 umenie po latin1 slovenský hrad pri Žiline 2 zabíjačko- sky; plavidlo; vodík 13 polomer; Angličan;
vá polievka; vrch v Alpách 3 časť tela me- práceneschopnosť 14 rímskych 499; spodzi hrudníkom a bedrami; Francovka 4 luhlásky slova PÁLI; rímskych 7 15 druh
hlas žaby; na tomto mieste; olej po anglic- sovy; obyvateľ Talianska po česky 16 poky 5 začiatok abecedy; psovité šelmy; čín- zdrav vodákov; latinská spojka 17 známa
ske ženské meno 6 citoslovce prekvape- divadelná hra od francúzskeho dramatika
nia; prvá žena sveta; rímskych 50; 7 ŠPZ Molliéra.
Nový Jičín; iniciatíva 8 rímskych 500; jestPripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ
Ak nám do 30. júla
pošlete správne vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným kupónom,
budete mať šancu
súťažiť o knihu Pavla Dvořáka Podivný barón.

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – babka, pozri sem, ja som nová, sme vyžrebovali
Z. Práthovú z Ul. Martina Benku v Malackách.
Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila
v redakcii.
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Výborná zábava
v stolnotenisovom štýle

4. kolo oblastnej
ligy boxu
29. mája hostila Dubnica osem klubov Západoslovenskej ligy boxu. Súťaže sa zúčastnilo tridsaťosem boxerov.
Malacky reprezentovali dvaja borci.
V kategórii žiakov v hmotnosti do 40 kg
nás reprezentoval Dávid Klíma, ktorý sa stretol s borcom z BC Slovakia Bratislava Róbertom Jankom. Dávid svojmu súperovi nedal
šancu rozvinúť akciu. Útočil počas troch kôl
a súpera zasahoval presnými priamymi údermi, čo mu napokon prinieslo víťazstvo u všetkých troch rozhodcov a duel presvedčivo
vyhral 3:0 N.B.
Druhý náš borec Jozef Vicen jr. sa v hmotnosti do 69 kg stretol s borcom z Nitry Ivanom Barantalom. Skúsený Barantal mal jas- Na úspechu malackých „Žolíkov” sa podpísala súdržnosť družstva. Symbolický víťazný
nú prevahu už v prvom kole. Jozef Vicen sa had je toho dôkazom.
snažil a bojoval, ale na víťazstvo to nestačilo,
pretože v treťom kole prišlo počítanie nášho
borca a ringový rozhodca zápas predčasne
ukončil. Jozef prehral v treťom kole R.S.C.
Touto cestou zároveň pozývame chlapcov vo veku od 10 rokov na tréningy boxu,
ktoré sa konajú nepravidelne 3-krát týždenne vždy od 17.00 do 18.30 h v budove BC
V novej Európe sa len málo okresných stvo. Pre mladých žolíkov nebola žiadna
RTJ Malacky na Ul. 1. mája 108.
miest môže pýšiť družstvom, akým je lopta stratená. Po finálovom zápase, ktoVítaní sú aj muži nad 30 rokov, ktorí majú
ŠK ŽOLÍK. Postaral sa o nádherné zvi- rý bol záležitosťou slovenského (ŠK Žozáujem o zvýšenie svojej kondície, sily, obditeľnenie Malaciek mimoriadne ús- lík Malacky) a nemeckého (TURNERratnosti a zdatnosti, ale aj tí, ktorí si chcú
pešnou reprezentáciou na európskom SCHAFT OBER. RODERMARK) futbalu,
upraviť svoju hmotnosť. Prihlásiť sa môžete
futbalovom turnaji prípraviek. Doká- vypukla obrovská radosť. Neskrývali ju
priamo u trénera v deň tréningu.
zal vyhrať putovný pohár futbalového ani holandskí fanúšikovia, ktorí nám držaZáujemca by mal spĺňať podmienky: dobklubu VV NIEUWESCHOOT HEEREN- li palce aj hlavne preto, že naše deti býrý zdravotný stav, fyzická zdatnosť a neboVEEN za účasti 48 mužstiev.
vali v ich rodinách. Táto skutočnosť bola
jácnosť.
ALI REISENAUER, tréner
pre mladých športovcov príležitosťou
Nechal tak za sebou aj mužstvá z fut- skúsiť, ako dokážu prijať mentalitu nobalových mocností, ako je Nemecko, vých priateľov v rozšírenej Európe. Na
Holandsko a Škótsko. Treba povedať, že druhej strane si naši holandskí priatelia
malé Slovensko (Malacky) – srdce Euró- ctili, že mohli ubytovať víťaza turnaja.
py jednoznačne upútalo. Úspechom bo- Svoju spontánu radosť vyjadrili i neskrýla korunovaná najmä svedomitá práca vanými slzičkami, ktoré sa im tisli do očí
trénerov, obetavosť rodičov a bojovné po finálovej eufórii.
srdcia mladých talentovaných chlapcov,
F. LÖRINCZI,
Býva už pravidlom, že v prvý piatok ktorí nestratili silnú vôľu a vieru vo víťazfoto: autor
po 20. máji organizuje Základná škola
v Sološnici medzi školami populárny
Putovný pohár riaditeľa ZŠ v Sološnici
v cezpoľnom behu.

O veľký úspech Malaciek
sa postaral ŠK ŽOLÍK

Po turné v Austrálii a Európe zavítali
13. júna do Malaciek bývalí majstri
Európy v stolnom tenise Milan Orlowski (51) a Jindřich Panský (43), aby
nám predviedli ich obdivuhodné exhibičné vystúpenie.

„Všade prichádzame s dobrým pocitom
a snahou spropagovať stolný tenis. V minulosti bol oveľa populárnejší a chceli by sme
mu vrátiť miesto, aké mu právom patrí,” vysvetlil Panský. Nápad im vnukli Francúzi, ktorí hrávali exhibične pred 20 rokmi. Stretnutie
odštartoval úvodný priateľský zápas Milan
Orlowski a Jaromír Truksa. „Zo začiatku som
bol nervózny, no nakoniec tréma opadla.
Týchto hráčov veľmi uznávam,” vyjadril sa
Truksa. Z publika boli počuť nielen vtipné
námietky stolnotenisových veteránov, ale aj
hlas jeho malej dcéry, začínajúcej stolnotenisovej hráčky, ktorá ho povzbudzovala. Konečná bilancia zápasu bola 3:2 pre Truksu.
Po úvodnej dvojhre nastúpil Jindřich Panský
proti 20-ročnému Petrovi Šeredovi. Panský
s úsmevom po 2. sete podotkol, že je ako
diesel motor a rozbieha sa pomaly. Nako-

niec ho však Šereda výsledkom 3:2 porazil.
Vo štvorhre sa však nezaprela súhra starších
a Orlowski s Panským zvíťazili nad domácou
dvojicou Truksa, Šereda 3:2.
Záverečné exhibičné vystúpenie bolo fyzicky veľmi náročné. Nasadenie Panského
a Orlowského sa ukázalo v rýchlej hre, v ktorej predvádzali kúsky hodné tenisových mágov. V ich rukách sa vystriedala malá „raketka” s obrovskou – kladivo, topánka, dokonca
výsostne kuchynské náradie ako panvica či
doska na krájanie. Na pravidlách nezáležalo.
V jednom okamihu chytil Orlowski loptičku
do topánky, no vrátil ju späť na súperovu
časť stola a pokračoval v hre. Aby „vzpružili”
divákov, začali hrať s dvomi a neskôr dokonca aj troma loptičkami. Za burácajúceho
potlesku ich udržali v hre takmer 40 sekúnd.
Panský počas hry obiehal stôl, pri odbíjaní
vyskakoval a dokonca sa nevyhol ani mlynským kolám. Hráči svetového mena dokázali
hrať aj bez pomoci rúk, s raketou zastrčenou
za nohavicami. Ich nekonečná sila, vitalita
a vtip boli ocenené standing ovation.

DOMINIKA PÉTEROVÁ
foto: –oTaNo–

Sološnica ožila
cezpoľným
behom

V piatok 21. mája sa uskutočnil už jeho
IX. ročník. Za 192 pretekárov zložila slávnostný sľub Lucia Šírová. Malého pohára sa
zúčastnilo 102 bežcov a Putovného 90 pretekárov. Pri neúčasti tradičných rivalov ZŠ,
Záhorácka ul., Malacky, ZŠ Veľké Leváre
a ZŠ Jablonica sme videli zaujímavé súboje.
Najviac prekvapil nováčik celého podujatia
ZŠ Brezová pod Bradlom. O tom, že všetci
vydali zo seba maximum, svedčí fakt, že
v Malom pohári sa zlepšili tri rekordy, v Putovnom pohári bol jeden vyrovnaný a aj ďalší pretekári svojím časom prekonali doterajšie najlepšie výkony.
Prvenstvo v Malom pohári obhájila ZŠ
Sološnica. V tvrdom boji o 3. miesto zvíťazila
ZŠ, Sadová ul., Senica pri rovnakom počte
bodov, a to väčším počtom lepších umiestnení nad ZŠ Brezová pod Bradlom. Piate družstvo v poradí ZŠ Rohožník delil od 3. miesta
len jediný bod. Zatiaľ najúspešnejšou pretekárkou Malého pohára v doterajšej histórii je
Eliška Eliášová zo ZŠ Sološnica, ktorá v súťaži
vytvorila už tri rekordy. Putovný pohár riaditeľa ZŠ v Sološnici býva každoročným vyvrcholením aktivít v boji proti drogám.
Poďakovanie patrí aj všetkým zúčastneným školám, že svojou účasťou a výbornými
športovými výkonmi podporili našu snahu
v boji proti spoločenskému neduhu, športovcom, trénerom, hosťom i sponzorom. Veríme, že sa výborná atmosféra a súťaženie
v duchu fair-play zopakuje aj o rok už na jubilejnom X. ročníku.

Malacký volejbal opäť
na MS Slovenska

Starší žiaci malackej ZŠ Záhorácka
Naše víťazné družstvo postúpilo na MS
opäť potvrdili, že patria medzi najlep- Slovenska vo volejbale, ktoré boli súčasťou
ších volejbalistov na Slovensku.
celoštátnych hier žiakov ZŠ Kalokagatia
2004 v Trnave a začali sa 22. júna.
11. mája sa v ZŠ Záhorácka uskutočnilo
Reprezentovali: Ján Pagáč, Peter Mikrajské kolo vo volejbale starších žiakov. chalovič, Denis Danihel, Ľuboš Mrázik,
Postúpili doň víťazi okresných kôl z Brati- Martin Jevický, Milan Lízala, Tomáš Škoslavského kraja. V Malackách sa zišli druž- pík, Michal Kormendy, Michal Ďurdík,
stvá ZŠ Záhorácka Malacky, ZŠ Česká, ZŠ Patrik Kožuch.
Mierová, Gymnázium, Bílikova (8-ročné),
Chlapci sa na majstrovstvá pripravovali
ZŠ Pankúchova.
aj na sústredení, na ktorom sa zúčastnili aj
O 8.30 h začali na novej palubovke na- Igor Holka, Ondrej Buchta, Patrik Lízala,
pínavé súboje. Chlapci bojovali a niekedy Patrik Lapin, Adam Janík a Jakub Rybár.
prekonávali sami seba.
Úspech športového klubu ŠVK je výKonečné poradie:
sledkom kvalitnej a obetavej práce tréner1. ZŠ Záhorácka; 2. ZŠ Pankúchova;
skej dvojice Jozefa Schreibera a Ing. Pavla
3. ZŠ Česká; 4. ZŠ Mierová, Gymná- Novotu.
zium, Bílikova, Bratislava.
–pag–

VO TJ Strojár Vás pozýva na

CASPER BEACH VOLLEY
ACTION 2004,

predposledný turnaj série M-SR, ktorý
sa uskutoční 16.–18. júla v areáli letného kúpaliska v Malackách. V súťaži sa
predstavia najlepší hráči a hráčky Slovenska, súčasní aj bývali reprezentanti
v „šestkovom” a plážovom volejbale.

VÝBOR BOXING CLUBU ROBOTNÍCKEJ TELOVÝCHOVNEJ JEDNOTY MALACKY
pozýva svojich priaznivcov a fanúšikov

na Majstrovstvá sveta SR v boxe žiakov
do novovybudovaného letného ringu v priestoroch Boxing clubu
v Malackách na Ul. 1. mája 108,

ktorý sa za podpory sponzorov a skvelej myšlienky A. Reisenauera st. podarilo v tomto roku uviesť do prevádzky.
Majstrovstvá sveta sa konajú 26. 6. o 15.00 h v priestoroch dvora BC RTJ.
Vstupné je 20 Sk a tombola s hodnotnými cenami 10 Sk.
Chlapci vo veku od 10–14 rokov sa svojimi výkonmi budú uchádzať o reprezentačný
dres SR. Najlepší z nich budú štartovať 28. 6. na ME žiakov v maďarskom Siófoku.
Príďte povzbudiť najmladšie nádeje boxu na Slovensku.

Prípravný výbor BC RTJ MALACKY

Futbalová radosť z postupu
Futbalový štadión v Malackách bol
v prvú júnovú nedeľu svedkom milej
slávnosti, keď kapitán i tréner v jednej osobe J. Čikoš prevzal z rúk predsedu DK Oblastného futbalového
zväzu Bratislava-vidiek A. Németha
cenný pohár za víťazstvo v V. lige seniorov.

Tento akt bol symbolom vytúženého

Mgr. IVAN KORDÍK, riaditeľ ZŠ Sološnica postupu Malačanov do IV. ligy, skupiny B

POZVÁNKA

Sústredený Milan Orlowski čaká na smeč súpera.

v budúcom ročníku. Po dvaapolročnom
pôsobení terajšieho výboru ŠK možno
konštatovať, že sa Malačanom darí a na
druhý pokus si muži zabezpečili postup
do vyššej súťaže. Už v predchádzajúcom
ročníku V. ligy statočne bojovali. Po jesennej časti súťaže boli na jej čele, no jarná sa
nevydarila a postup zostal snom. V tomto
ročníku však nič nenechali na náhodu.
Hneď po jeseni stáli na prvom mieste
rebríčka a po 22 zápasoch bolo jasné, že
im postup neujde. Z 26 zápasov 20 vyhrali, dvakrát remizovali a len 4 zápasy

skončili ich prehrou. O dobrom výkone hovorí i skóre 70:30. Pred druhým Kostolišťom
mali po poslednom kole náskok 15 bodov.
O úspech sa zaslúžili: brankári M. Preis
a P. Markovič, hráči P. Sedláček, Š. Varga, M.
Sloboda, J. Čikoš, R. Vaniš, F. Čermák, M.
Režný, J. Stipanitz, M. Škoda, P. Halko, M.
Hoffmann, M. Danihel, D. Greif, J. Kožuch,
V. Ivan, T. Čikoš, L. Varadi, M. Lacko, P. Michalovič. Realizačný tím tvorili členovia výboru a súčasne aj niektorí aktívni hráči, tréner J.
Čikoš a lekár družstva MUDr. V. Pullman.
Hráči aj funkcionári touto cestou ďakujú
všetkým divákom, ktorí vydržali do konca.
Dobré výsledky si nevedia predstaviť bez
pomoci tých, ktorí najviac finančne či materiálne pomohli. Patria k nim predovšetkým
Mesto Malacky, Truck Renault, Službyt Malacky, Pizzeria A-centrum, riaditeľstvo diaľnic
či firma FAST TRADE – výkup druhotných
surovín. Poďakovanie patrí i ďalším, ktorí pomohli Malačanom finančne alebo materiálne pri zabezpečovaní činnosti klubu.
Horný rad zľava:
Futbalisti veria, že všetci, ktorí tomuto
J. Čikoš, D. Greif, M. Danihel, M. Režný, M. Preis, P. Halko, R. Vaniš, J. Kožuch, M. Škoda,
úspechu malackého futbalu pomohli, zachoV. Ivan, M. Sloboda, J. Štipanitz
vajú priazeň mužstvu aj naďalej.
Dolný rad zľava:
–ap–, foto: Bartalský
P. Michalovič, L. Varadi, P. Sládeček, Š. Varga, F. Čermák, M. Hoffmann, T. Čikoš, M. Lacko
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