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ÚVODNÍK

POZVÁNKA
Pozývame vás na zasadnutie MsZ,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok 28.
apríla o 14.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ v Malackách.
Prerokované budú okrem iného
návrhy – VZN o poskytovaní priestoru v médiách a na plochách určených
na vylepovanie plagátov vo volebnej
kampani, VZN o chove zvierat, Dodatku č. 2 k VZN o poplatkoch za
poskytovanie opatrovateľskej služby,
zásad finančného hospodárenia mesta, zoznamu pamätihodností mesta či
informácie o činnosti Progres Malacky, spol. s r. o., o aktuálnom stave obhospodarovania mestských lesov,
o činnosti EUROVALLEY, a. s., o príprave medzinárodného festivalu detí
a mládeže KBT 2005 a iné. Všetci ste
srdečne vítaní.

Takto vonia
iba máj

Stánok so zmrzlinou otvorili po zime
len pred pár dňami a už sa stal centrom
života mesta. Dvojčence v kočíku usilovne hryzú prázdny kornútok a muž v rokoch a ošumelom saku stískajúc v dlani
dve mince sústredene premýšľa – kúpiť si
za ne ľadové potešenie, alebo radšej pivo? Náhle zotmenie prináša rozuzlenie
polhodinovej dilemy o vývoji počasia
a vyslobodenie pre smädom vyprahnuté
kvetináče na balkónoch. Prší. Pomaly
a nezvratne. Čisto a očisťujúco. Vzduch
je odrazu sviežejší, zelená je razom zelenšia. Takto vonia iba máj.
Vyhrnuté rukávy a ufúľané tričká v stane detskej radosti, „Rozhodcovi mrkvu!”
na futbalovom štadióne a „Pridaj volume!” pred tribúnou na škvarovom ihrisku.
V jednej ruke čerstvá pečienka, v druhej
kofola s vysokou penou a v ušiach evergreeny, pripomínajúce najkrajšie roky života. Takto voňajú iba Prvomájové Malacky v Zámockom parku. Príďte, neoľutujete. A nezabudnite pobozkať milovanú
osobu pod rozkvitnutou čerešňou!

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
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„Ľudo Zúbek – slávny malacký rodák, na ktorého sa
v poslednom období trocha zabúdalo. Vari z nedostatku uvedomenia si významu jeho hodnotných diel,
ktoré venoval Slovensku, najmä slovenskej mládeži.”
I tieto slová zazneli počas slávnostného uvedenia súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Zúbkove pramene. Pripomeňme si teda v dnešnom čísle MH túto významnú osobnosť i prostredníctvom rozhovoru s dcérou Ľ. Zúbka Elenou Bertoncini
na 7. strane.
Na fotografii vpravo dojatí členovia Zúbkovej rodiny.
–lucy–, foto: archív

Vytryskli Zúbkove pramene
„Prameň, ktorý vyviera, dáva nádej. Nádej vytvára myšlienku. Myšlienka buduje slovo. Slovo dáva
zmysel. Zmyslom všetkého je život. Život, to sme my.” I táto myšlienka zaznela počas okresného
kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy usporiadaného
pod organizátorskou taktovkou
CVČ a ZUŠ 8. apríla v Malackách.
Historicky prvýkrát sa táto súťaž
malých a mladých recitátorov,
ktorého víťazi postúpia do krajského kola 51. ročníka Hviezdoslavovho Kubína, uviedla pod názvom
Zúbkove pramene, aby sa stala
symbolickou oslavou diela nášho
rodáka, zaslúžilého umelca Ľuda
Zúbka.

Podujatie otvoril prednesom ukážky
zo Zúbkovho Skrytého prameňa jeden
z členov hodnotiacej poroty, herec a recitátor Alfréd Swan. Následne si prítomní rodinní príslušníci Ľ. Zúbka, zástupcovia usporiadateľských inštitúcií, mest-

skej samosprávy, samotní súťažiaci žiaci
a publikum stručne pripomenuli život
a dielo nášho slávneho rodáka.
Hostí privítala riaditeľka CVČ A. Šurinová, ktorá predstavila i prítomných

vzácnych hostí – členov Zúbkovej rodiny – Claudia Bertonciniho (zať Ľ. Z.), Vilmu a Júliu Zúbkové (švagriné Ľ. Z.), Ernestínu a Teodora Chudejovcov (neter
a synovec Ľ. Z.), Dr. Antona Gašpara (bratanec Ľ. Z.). Za všetkých vystúpila Júlia
Zúbková so slovami: „Jeho dielo je vzácne a veľké, žije a bude žiť naďalej v srdciach tých, ktorí ho budú spoznávať
oboznamovaním sa s jeho ľudskou a duchovnou výpoveďou o významných slovenských osobnostiach. Z úprimného
srdca ďakujeme a želáme si, aby vaša úcta a spomienka na vzácnych ľudí, zvlášť
na rodákov nikdy nevyhasla.”
K prítomným prehovoril i zástupca
primátora mesta J. Bulla, ktorý slávnostne pokrstil logo podujatia. Jeho vizuál
Pokračovanie na 2. strane

Šikovnosť sa chváli sama
Vladimír Mihočko je na vedúcom poste v mestskej
príspevkovej organizácii AD-HOC od októbra 2003.
Po dva a pol roku jeho pôsobenia sú občanom a návštevníkom ŠH Malina či mestského kúpaliska na Jesenského ulici, ktoré AD-HOC obhospodaruje, poskytované stále atraktívnejšie a kvalitnejšie služby. Podpisuje sa pod ne nielen vôľa predstaviteľov mesta investovať do športu v Malackách ale i nepopierateľná
manažérska zručnosť V. Mihočka. Práve on nám priblížil zrealizované plány, ktoré by mali počas tohtoročnej letnej sezóny pritiahnuť davy návštevníkov na
malacké letné kúpalisko (LK).

Minigolf, detské ihriská, tobogán...
„Pred pár dňami sme na LK dobudovali minigolfové ihrisko, detský kútik a zrekonštruovali a sfunkčnili sme i zavlažovacie zariadenia. Do otvorenia letnej sezóny plánovanej na 1.

Maďarskí Slováci
na divadelných doskách

Mesto Malacky v spolupráci so ZCK a partnerským
mestom Sarvaš pripravuje na piatok 29. apríla zaujímavé
predstavenie.
Do nášho mesta príde s divadelným predstavením súbor Slovenské divadlo v Sarvaši, ktoré uvedie hru s názvom Pašiové hry. Naštudovalo ju podľa knihy, ktorá bola
v roku 1859 vydaná v Sarvaši – meste ležiacom v Békéšskej župe. V hre zaznejú katolícke i evanjelické spevy v slovenčine. Predstavenie sa uskutoční 29. apríla o 19.30 h
v kostole NPPM.
–ipo–

čierna

Pantone 354 U

V. Mihočko v sebe nezaprie zdravú manažérsku schopnosť. Už dnes má premyslené, ako bude všetky finančné
prostriedky čo najrozumnejšie investovať.
júla, by mal pri detskom bazéne stáť i nový 4,5 m dlhý detský
tobogan. Vynovením prejde i veľký bazén, vyčistené budú
„vodolamy”, obnovené nátery a dlažba,” vyratúva V. Mihočko. Ako priznal, pod tieto zmeny sa podpísala i finančná injekcia od mesta – montáž a stavebné práce pri budovaní minigolfového ihriska stáli cca 210 000 Sk, detské ihrisko na kúpalisku i v Zámockom parku si vyžiadalo sumu asi 300 000 Sk
a detský tobogan vyjde tiež na cca 300 000 Sk. K týmto finančným čiastkam treba pridať i náklady na úpravu okolia
atrakcií, napr. osádzanie zábradlia, ktoré si vedenie AD-HOC
snaží zabezpečiť svojpomocne, aby v čo najmenšej miere
zaťažilo mestský rozpočet.
Pokračovanie na 3. strane

SPRAVODAJSTVO

Vytryskli Zúbkove pramene
Dokončenie z 1. strany
v podobe grafík z dielne malackých umelkýň putoval do rúk hostí, aby im pripomínal
túto vzácnu chvíľu.
Po slávnostnej otváracej časti prišiel rad

na súťažnú prehliadku, v ktorej recitátori, zaradení v troch súťažných kategóriách, presviedčali svojimi výkonmi odbornú porotu
o kráse umeleckého slova. (Informáciu o víťazoch prinášame vo výsledkovej tabuľke).

Vo všetkých, ktorí sa Zúbkovych prameňov zúčastnili iste zarezonovala jedna vyslovená múdrosť, – Kde sú pramene tam je i voda, kde je voda, tam je život, a kde je život,
tam sú ľudia. Zúbkove pramene vytryskli.
Nech svojou podstatou a hĺbkou rozlejú tečúcu vodu optimizmu do nášho každodenného života. Text a foto: LUCIA POLÁKOVÁ

Kedy vznikla myšlienka usporadúvať súťaž
na počesť nášho rodáka?

Jaroslava Jurkovičová zaujala porotu prednesom ukážky z najznámejšieho diela A.
Exupéryho Malý princ.
JEDNOU VETOU

• 29. marca sa uskutočnilo zasadnutie
krajského snemu Slovenskej živnostenskej
komory. Zúčastnil sa ho aj primátor mesta
Jozef Ondrejka.
• O deň neskôr zasadala pracovná komisia, úlohou ktorej je príprava 800. výročia
prvej písomnej zmienky o Malackách (pripadne na rok 2006). Komisia sa zaoberala
prípravou reprezentatívnej publikácie
o meste.
• V posledný marcový deň sa konalo
stretnutie zástupcov jednotlivých politických subjektov, ktoré pôsobia v meste,
s primátorom. J. Ondrejka prezentoval výsledky práce samosprávy v prvých dvoch
rokoch tohto volebného obdobia. Komunálni politici dostali na pripomienkovanie
VZN o poskytovaní priestoru v médiách
a na plochách určených na vylepovanie
plagátov vo volebnej kampani. Toto VZN
bude na programe najbližšieho rokovania
MsZ.
• Zástupcov mesta navštívili 31. marca
pracovníci Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku. Na pôde školy
vznikne fakulta manažmentu, ktorá má záujem o spoluprácu s Inkubátorom Malacky formou študentských stáží.
• 4. apríla uskutočnili predstavitelia malackej mestskej samosprávy návštevu závodu na triedenie odpadu vo Viedni. Ide
o podobný model závodu, aký má podľa
zámerov mesta vyrásť neďaleko Malaciek.
• 6. apríla rokoval primátor J. Ondrejka
s D. Gemeranom, generálnym riaditeľom
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,
o možnostiach dobudovania čistiarne odpadových vôd, odkanalizovania mesta
a rekonštrukcie kanalizácie na Ul. 1. mája.
–ipo–

ZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 30. apríla na adresu
redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, budete mať šancu získať kalendár mesta Malacky. Tak neváhajte a zapojte sa! Ak chceme
písať o tom, o čom chcete čítať, musíme
poznať váš názor. Tak vystrihnite kupón
a napíšte naň, čo vás zaujalo. V minulom
čísle to boli najmä príspevky Budúcnosť
kaštieľa je v rukách františkánov a Čo sa
od ľudí nevyžaduje, to nerobia a iné. Spomedzi všetkých sme vyžrebovali Vladimíra
Spustu z Mierového nám. v Malackách,
ktorý získava kalendár mesta.
–red–

✒

ZAUJALO MA V ČÍSLE
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Opýtali sme sa Mgr. Nadeždy Tučkovej, učiteľky LDO ZUŠ v Malackách:
„Ešte keď som pôsobila na začiatku
svojej pedagogickej kariéry v Senickom
okrese, stála som v roku 1989 pri zrode
Hurbanovho pamätníka, ktorý bol, rovnako ako dnes Zúbkove pramene,
predkolom krajskej súťaže Hviezdoslavovho Kubína. Odvtedy som v sebe nosila myšlienku vzdať rovnaký hold, aký
vzdali J. M. Hurbanovi, i nášmu malackému rodákovi Ľ. Zúbkovi. Po mnohých
rokoch, v čase keď som už na dôchodku, sa myšlienka stala skutočnosťou.
Som šťastná.”
OBVODNÉ I OKRESNÉ KOLO
ZÚBKOVYCH PRAMEŇOV
SPONZORSKY PODPORILI:
NAY Malacky, spol. s r. o., Kvetinárstvo u Danihelov, Kvetinárstvo u Čermákov, Vináreň – Kosinoha, Veľkosklad RUŽA, Cukráreň VLÓRA, Pekáreň MACEK, FRIPET, Papiernictvo
Škopek, Beata Halabrínová.

Na pol žrde stiahnutá a čiernou stuhou previazaná pápežská vlajka pripomínala všetkým
ľuďom odchod blízkeho človeka.

DOVIDENIA, SVÄTÝ OTEC...
8. 4. 2005 sa túžba N. Tučkovej naplnila. Práve ona
na počesť nášho rodáka recitovala aj v deň jeho
pohrebu na malackom starom cintoríne v júni
1969 – „...skončené dielo, dych skončený. On s nami pôjde ďalej po zemi, citlivou rukou preskúma
nám srdcia...”
Text, foto: –lucy–

Kto zvíťazil v Zúbkovych prameňoch?

I. kategória
POÉZIA – 1. Rebeka Vrbinčíková, ZŠ Lozorno, 2. Bianka A. Kolevská, ZŠ Stupava, 3. Laura
Martiniaková, ZŠ M.Olšovského,
PRÓZA – 1. Jaroslava Jurkovičová ZŠ Zohor, 2. Kristína Reifová ZŠ M. Olšovského, 3. Veronika Radičová ZŠ Rohožník,
II. kategória
POÉZIA – 1. Patrícia Lichoňová ZŠ Zohor, 2. Martina Huková ZUŠ Malacky, 3. Barbora
Šišuláková ZŠ Závod,
PRÓZA – 1. Martina Huková ZŠ Veľké Leváre, 2. Nikoleta Vlčková ZŠ Lozorno, 3. Martina Mercellová, Čestné uznanie: Petrana Polláková ZUŠ Malacky
III. kategória
POÉZIA – 1. Róbert Hanzlík ZUŠ Malacky, 2. Lucia Mindáková, ZŠ Stupava, 3. Zuzana
Došeková, ZŠ Štúrova, Malacky
PRÓZA – 1. Martin Kubicsko, ZŠ Stupava, 2. Lenka Knížatová, ZŠ Rohožník, 3. Kristína
Plánková, ZUŠ Malacky.
Všetci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste postupujú do krajskej prehliadky 51. ročníka
Hviezdoslavovho Kubína.
PÍŠU A VYSIELAJÚ O NÁS

Hospodárske noviny publikovali 6.
apríla vo svojej prílohe Európa rozsiahly
materiál s názvom
Aj silný región potrebuje zdroje EÚ.
Prostredníctvom rozhovoru s Ing. Milicou
Maškovou, riaditeľkou Regionálnej rozvojovej agentúry Záhorie, predstavil denník
mesto a región Malacky z pohľadu čerpania zdrojov z eurofondov. Pripomenul aj
to, že RRAZ sídli v Inkubátore Malacky, výstavba ktorého bola financovaná takisto
prostredníctvom fondov EÚ.

Rádio Regina informovalo 8. apríla svojich poslucháčov o novej tradícii, ktorú
Centrum voľného času v spolupráci so Základnou umeleckou školou v tento deň založili – organizovaním súťaže v prednese

poézie a prózy s názvom Zúbkove pramene. Všimlo si aj bohaté zastúpenie členov
rodiny Zúbkovcov na otvorení podujatia.
Nielen pozitívnymi
správami sa dostávajú
Malacky do povedomia
slovenskej verejnosti.
12. apríla priniesol Nový
čas správu o výrobe falošných tisíckorunáčok. Jednou z nich platil
mladík v predajni v centre Malaciek. „Keď
predavačka túto bankovku prijala, požiadal
ju o rozmenenie ďalších dvoch. Úspešne.
Na to, že platil nepravou bankovkou, prišla
až jej kolegyňa pri zratúvaní tržby. Mladý
muž sa pokúšal platiť aj štvrtou takouto tisíckorunáčkou, a to sa mu stalo osudným,
skončil v rukách policajtov. Falošné bankovky s rovnakým číslom vyrábala trojica mladíkov pomocou počítača. V policajnej cele
sa ocitli Viliam a Vladimír (obaja 20). Tretieho z partie – Miroslava (18) – vyšetrujú
na slobode. Ak sa dokáže ich vina, hrozí im
až 8-ročné väzenie.”
–ipo–

V sobotu, 2. apríla 2005 otvoril Kristus bránu Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II.,
otcovi nás všetkých, lebo všetci sme boli na neho naviazaní. Vyjadrujeme mu vrelú
vďaku, ktorú mu dlhujeme. Bol otcom mládeže, otcom jednoduchých ľudí rôznych
rás, prichádzal aj k tým najvzdialenejším národom, aby sa táto zem stávala obývateľná pre všetkých. Odkryl nový pohľad na bolesť, preto veje k nemu úprimný smútok zo všetkých strán. Hovoril: „Vždy som vás vyhľadával, teraz stojíte pri mne, aby
ste ma sprevádzali...” Áno, Svätý Otče, sprevádzali sme Vás a ďakujeme Vám za
obrovskú lásku k nášmu Slovensku.
EDITA VOZÁROVÁ
SPOMIENKY

„Zúčastnil som sa sv. omše celebrovanej
Sv. Otcom v roku 1995 v Šaštíne a v mysli mi
utkvela milá spomienka. Sv. Otec prichádzal
po červenom koberci k miestu, kde slúžil sv.
omšu, keď zrazu neočakávanie zmenil smer
a blížil sa k tým, ktorých mal rád a s ktorými
vždy cítil. Búrka potlesku, slzy dojatia a šťastné tváre vozičkárov – to bol potom krásny
rám tohto nádherného obrazu.”

J. BULLA

„Mal som 13 rokov, keď som bol na uzavretej audiencii u Sv. Otca pápežskom letnom
sídle v Castle Gandolfe. Bolo to ešte za minulého režimu v roku 1988. V našej slovenskej
skupinke nás bolo asi dvadsať. Ján Pavol II.

nás pozdravil, požehnal a vyjadril svoju nádej, že totalitný režim u nás čoskoro skončí.
Jeho slová sa zakrátko naplnili. Hĺbku tohto
zážitku nosím stále v srdci.”

T. DOBROVODSKÝ

„Najsilnejšou spomienkou na pápeža Jána Pavla II. je pre mňa každé zo štyroch osobných stretnutí – v roku 1985 v Ríme a trikrát
na Slovensku.
Veľmi dôležitý bol i jeho neustály kontakt
s ľuďmi cez médiá. Reagoval na každé násilie vo svete a ostro ho odsudzoval. Bol odporcom vojen a zástancom nekonfliktných vyjednávaní, v ktorých videl nádej pre svet. Bol
mužom ozajstnej živej viery, pokoja a mieru.”

M. POKOPEC, foto: S. Osuský

Šesť desaťročí od oslobodenia
4. apríla si Malačania pri Pomníku padlých na Kláštornom námestí pripomenuli 60. výročie oslobodenia mesta
Červenou armádou od fašizmu i koniec II. svetovej vojny.

Sloboda bola draho vykúpená, veď iba
pri oslobodzovaní Malaciek a okolia padlo
152 vojakov a dôstojníkov ČA. Žiadna vojna
nie je spravodlivá. Nie je správne riešiť problémy zabíjaním iných a ničením toho, čo
človek vytvoril. Vojnu obhajujú asi len tí, ktorí
na nej zarábajú. Aj s týmito myšlienkami položili k pamätníku vence vďaky predstavitelia

mesta, medzi ktorými nechýbal primátor J.
Ondrejka, jeho zástupca J. Bulla a prednosta
MsÚ D. Vavrinec. Svoju vďaku a úctu položením kvetov vyjadrili i členovia Leteckej základne v Kuchyni, Obvodného úradu v Malackách, zástupcovia Zväzu protifašistických
bojovníkov, Zväzu vyslúžilých vojakov gen.
M. R. Štefánika a Dobrovoľného hasičského
zboru. Pamiatku tých, ktorí položili to najcennejšie na piedestál slobody – svoje životy, si
za zvukov Pochodu padlých revolucionárov
uctili zástupcovia politických strán a hnutí,
ako aj spoločenských organizácií nášho mesta.
–ap–, foto: S. Osuský

POZVÁNKA
Centrum voľného času v Malackách vás pozýva na
podujatie CVeČko v novom šate, ktoré sa uskutoční 23.
apríla od 11.00–13.00 h. Deti budú mať možnosť rozlúčiť
sa so starou budovou CVeČka maľovaním na vonkajšie
i vnútorné steny, ktoré budú môcť vyzdobiť podľa vlastnej fantázie. Najzaujímavejšie výtvory budú uverejnené v
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Za okrúhlym stolom

TRI OTÁZKY AJ
PRE ĎALŠIEHO
ČLENA KOMISIE
Ostatní členovia komisie:
Dnes sa budeme
A. PAŠTEKU:
za poslancov – Mgr. Anton Pašteka, MUDr. Pavenovať komisii
Ako hodnotíte z povol Dubček,
školstva a športu,
hľadu dlhoročného
za neposlancov – Vladimír Mihočko, František športového funkcionáktorej predsedom
Hlavatý, Peter Konečný, Mgr. Branislav Orth, ra vývoj v oblasti športu v našom meste?
je Mgr. DrahomíPhDr. Jana Pagáčová a Mgr. Dušan Šuster
ra Lörincziová.
Šport za posledné obdobie zaznamenal pozitívny vývoj, najmä čo sa týka možností
a rôznorodosti športovať. Len v rámci komisie dávame finančný príspevok 20 športovým organizáciám, tou najväčšou je samozrejme TJ Strojár, ktorá združuje deväť športových oddielov, či odborov. Podmienky pre
šport zabezpečuje i ŠH s plavárňou, s vedením ktorej sa športovcom veľmi dobre spolupracuje. Majetkom mesta je i areál v ZáVzhľadom na široký záber komisie všetkým problémom. Je prístupný aj na poli mockom parku a stolnotenisová herňa. Horškolstva a športu sa v nasledujúcich športovom a pomáha či už umiestnením šie je to však s financiami pre činnosť šporpríspevkoch venujeme len oblasti reklám v ŠH pre športové kluby, upraveným tovcov. Tých je nedostatok, čo je určite na
športu.
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ka a pod. Dúfam, že i vybudovanie ihriska
plnia ho pomocn
né
s umelým povrchom na špeciálnej ZŠ dostane „zelenú”. Komisia prerozdeľuje mestské
financie vo výške 600 tis. Sk, ktorými sú podporované, nie dotované športové kluby a telovýchovné organizácie a rovnako sa z týchto prostriedkov organizujú i celomestské
športové akcie.
V Malackách je počet športových klubov
a veľkých organizácií žiadajúcich o príspevok 18 a neustále vznikajú nové. Ak sa chcú
následne venovať športu i súťažne, vyžaduje
si to nielen veľa chuti a sily, ale i nemalé finančné prostriedky. Suma, s ktorou disponuje komisia, by možno pokryla ročný rozpočet jednej z nich. Zďaleka nie je postačujúca.
Klobúk dolu pred všetkými športovými klubmi a ich chuťou vysporiadať sa i s malou finančnou motiváciou.
V roku 2003 prišlo z iniciatívy komisie
školstva a športu k výmene vedenia príspevkovej organizácie mesta AD HOC,
ktorú prevádzkuje ŠH MALINA. Ako hod- cenníkom služieb v ŠH, skrášlením kúpalisnotíte vývoj po tejto zmene?
ka, vybudovaním detského ihriska, minigolNechcem sa nikoho dotknúť, no po pre- fového a beach volejbalového ihriska, či plákontrolovaní spoločnosti AD HOC v roku novaným vybudovaním horolezeckej steny
2003, teda v čase môjho nástupu do funkcie v ŠH MALINA. Vďaka, že v meste máme aj
poslanca, i hlavná kontrolórka mesta odhali- ľudí s dobrým a športovým srdcom.
la závažné nedostatky v hospodárení AD
Čo by ste na práci komisie radi zmeHOC, čo malo za následok výmenu riadite- nili?
ľa. Mrzí ma jedna vec a nebojím sa to napíDo komisie nebol problém zaradiť ľudí
sať: ako si môže človek, ktorý dovedie spo- z oblasti športu a súčasne aj školstva. Školločnosť do straty a musí odísť za nezodpo- stvo by si však zaslúžilo osobitú pozornosť
vedné nakladanie s financiami a objektami a tým aj samostatnú komisiu. Športovú komesta, udeliť bez schválenie poslancov MsZ misiu si skôr viem predstaviť v spojení s kulpolročné odmeny a nakoniec dostať aj vyso- túrou. Som rada, že Malačania začínajú viac
ké odstupné? Ako je možné, že po jeho od- kultúrne žiť. Ďakujem riaditeľke ZCK za jej
volaní celé leto „pracoval” v ŠH MALINA? neúnavné a neustále kultúrne pôsobenie na Dokončenie z 1. strany
Kto ho stále kryl a držal proti vôli poslancov? všetky vekové skupiny. Som rada, že ľudia sa
Prioritou je spokojnosť verejnosti
Naopak, rada vyzdvihnem nového riaditeľa chcú a vedia zabávať na kultúrnych a športo„Dúfam, že modernizácia mestského zaV. Mihočka, ktorý zodpovedne pristupuje ku vých podujatiach.
riadenia, o ktorú sa snažíme, pritiahne väčší
Fámy sa dokážu šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. Veď koľkokrát počet návštevníkov. Verejná spokojnosť je
JEDNA
ste počuli z úst ostatných: počula si, že... Je to pravda, či nie je na prvom mieste,” vyznáva V. Mihočko a doto pravda. Často sa však i s nepravdou stotožníme. Aj to bol je- dáva: „Všetko si vyžaduje čas, no našou snaden z podnetov, prečo sme uviedli do života rubriku s príznač- hou je služby zlepšovať.” Podľa jeho slov by
ným názvom JEDNA PANI POVEDALA. Jej cieľom je vyvrátiť či sa ceny vstupov na LK nemali zvyšovať.
potvrdiť to, čo sa dostalo do našej redakcie alebo vám do uší.
„V prípade minigolfového ihriska sa bude vyberať len symbolický ústretový poplatok.”
„Počula som, vraj sa malacký MsÚ nebude sťahovať do budovy Nafty.
Ponuku využívať atrakcie, či už v podobe miJe to pravda?”
nulý rok vybudovaných plážových ihrísk na
Premiestnenie MsÚ do priestorov bývalej AB Nafta Gbely je záležitosťou schválenia zmluvy LK a iných, budú môcť rekreační i aktívni
o prevode v prospech mesta v Dozornej rade Nafta Gbely, a. s. a jej následného podpísania športovci.
štatutárnymi zástupcami. Po úhrade kúpnej ceny a protokolárneho odovzdania a následMalacky žijú športom
ných nevyhnutných stavebných úpravách a inštalácii štruktúrovanej kábeláže bude najnePodľa nového člena komisie školstva
skôr od 1. júna 2005 sídlo MsÚ a MsP na Radlinského ul. 1 v Malackách.
Ing. DUŠAN VAVRINEC, prednosta MsÚ v Malackách a športu sú Malacky športovým mestom.

Malacky sú športovým
mestom

je to spolu 600 000 Sk. Zdá sa to veľa, no
ak chceme prispieť všetkým žiadateľom, je
to málo. Treba si však uvedomiť, že ide o finančný príspevok mesta a nie o pokrytie finančných nákladov jednotlivých športových organizácií. Pri rozdeľovaní sa v kritériách zohľadňuje hlavne veľkosť organizácie, reprezentácia mesta, práca s mládežou,
rozsah súťaží a záujem občanov o daný
šport. Najradšej by sme boli, aby financie
využili deti a mládež, no záleží na vedení
jednotlivých športových organizácií, ako
financie využívajú a samozrejme aj zúčtujú.
Aké sú základné športové podujatia,
ktoré sa konajú pod záštitou mesta?
Komisia podporuje priamo viacero podujatí. Z medzinárodných či celoslovenských
stojí za zmienku cestný beh Malacká desiatka, Veteran rallye Záhorie, Medzinárodný
pohár Záhoria v boxe mládeže, Memoriál
A. Škvaridlu v ľahkej atletike, či turnaj v streetbale. Medzi masové športové podujatia
patria Športové hry malackej mládeže o Pohár primátora mesta, kde medzi sebou súťažia ZŠ, okrem iných i Beh oslobodenia, Večerný beh zdravia, šachový turnaj o Putovný
pohár MDD, vianočný turnaj v hokejbale,
športový deň invalidnej mládeže, či mestský
turnaj v nohejbale.
LUCIA POLÁKOVÁ
Foto: archív

Húpacia gondola,
šplhacia tyč s preliezačkami, dva domčeky s mostom a šmykľavkou. To všetko čaká deti aj na novovybudovanom detskom ihrisku situovanom v Zámockom
parku.

JPP
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AGENTÚRA

Šikovnosť sa chváli sama

POVEDALA

MALACKÝ HLAS

8/2005

„Máme tu 9 ligových družstiev na špičkovej
športovej úrovni. Meradlom toho je i nepretržitá vyťaženosť telocvične v ŠH Malina, ktorá nedokáže uspokojiť obrovský záujem klubov. Za roky, ktoré sa v tejto oblasti pohybujem, som prešiel už viacero ŠH na Slovensku
i v zahraničí, tak to viem porovnať.” Rovnako
začali služby ŠH vo veľkom využívať i podniky, školy, športové kluby a organizácie nielen z Malaciek, ale aj neďalekého hlavného
mesta.
Nielen okom viditeľné zmeny, správne
nasmerované investície i nefalšovaný klientsky prístup ku každému, ktorý má o služby
AD-HOC záujem ako priaznivé indície nasvedčujú, že AD-HOC je v správnych rukách. Šikovnosť však netreba chváliť, chváli
sa sama. Presviedčajte sa na vlastné oči.
Text a foto: LUCIA POLÁKOVÁ

ANKETA

Navštevujete zariadenia, ktoré spravuje AD-HOC (ŠH Malina, letné kúpalisko)? Ako ste spokojný s ich službami?

Iveta Filípková (44), konštruktérka
„Do ŠH chodím raz za čas, ale pravidelne
navštevujeme spolu s dvojročným vnúčikom Jakubkom detské ihrisko pri ŠH Malina. Veľmi sme privítali i vybudovanie ihriska pri štadióne v Zámockom parku. Ľudia
sú tu oslobodení od ruchu ulice, nachádzajú tu možnosť úniku od každodenných starostí v krásnom prostredí. I z hľadiska bezpečnosti detí je poloha tohto ihriska výborná. Počas minuloročnej sezóny
som bola na letnom kúpalisku len párkrát.
Myslím, že bufetové služby sa zlepšili.”
Pavol Masaryk (21),
predajca
„Chodievam do krytej
plavárne v ŠH Malina.
Kvalita vody je celkom
v poriadku, no nielen
tam, ale i na letnom
kúpalisku. Ceny vstupov sú tiež prijateľné.
Problém je skôr v personáli. Mám osobnú
skúsenosť so šatniarkou, ktorá neprimerane reagovala na našu žiadosť, keď sme
si chceli dať vymeniť pokazený zámok od
skrinky. Chválim však poradenské služby
pracovníkov posilňovne. Rovnako neviem, čo sa stalo s kolkárňou. Funguje len
jedna dráha, aj tú si treba zdĺhavo objednávať. Ak mám hovoriť len o letnom kúpalisku, myslím si, že pre 20-tisícové mesto kapacitne nepostačuje. K pozitívam
minuloročnej sezóny však patrí, že v bufetoch stíhali návštevníkov obsluhovať.
Je badať zlepšenie. Ak sa vybudovalo
minigolfové ihrisko a budú opäť pridané
ďalšie atrakcie, ako spomínate, je to vítané.”
Eva Šišoláková (31),
nezamestnaná
„V minulosti som častejšie navštevovala krytú plaváreň. Osobne
si myslím, že by sa tu
mal klásť väčší dôraz
na hygienu, vzhľadom na veľký počet ľudí, ktorí ju navštevujú. Letné kúpalisko je
pre Malacky primalé. Potrebovali by sme
asi dvakrát tak veľké. Ak by sa dal pridať
bazén, bolo by to vynikajúce. Pamätám
si však na staré kúpalisko, ktoré bývalo
pri kasárňach. Tu sa zvykli ozaj stretávať
všetci milovníci oddychu pri vode. Na toto obdobie mám pekné spomienky, ale
asi sa už takéto kúpalisko nepodarí vybudovať. Ak je však snaha zatraktívňovať
to, čo je momentálne k dispozícii, je to
fajn.”
Jana Poliačiková
(34), obch. zástupca
„Sme športovo založená rodina. Dcéra hráva volejbal, tak sa často chodíme pozerať
na volejbalové zápasy
žien. Myslím si, že sa ŠH najmä v minulosti, vzhľadom k absencii kultúrneho stánku, stala útočiskom pre ľudí, ktorí sa chcú
stretávať. V ŠH som bola veľmi spokojná
so saunou. Čo by som zlepšila? Snáď, keby sa kládol trochu väčší dôraz na sociálne zariadenia. K letnému kúpalisku sa vyjadrovať nemôžem, lebo som ho minulý
rok nenavštívila.”
–lucy–, foto: –tabu–
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Uverejňujeme reakciu konateľov spoločnosti PROGRES MALACKY,
spol. s r. o. na uverejnené príspevky na tematickej dvojstránke v Malackom hlase 6/2005.
„Ako prevádzkovatelia káblových distribučných systémov (KDS) sa nezbavujeme touto reakciou zodpovednosti za niektoré poruchy alebo výpadky signálu, ktoré sú oprávnené. Chceme však poukázať na skutočnosti
v článkoch, ktoré sú posunuté občanovi v MH 6/2005. Občanov treba informovať objektívne na základe overených skutočností u jednej aj druhej strany.
Nechceme sa konkrétne vyjadrovať k výpovediam niektorých občanov, ale
myslíme si, že zodpovedný redaktor si mal niektoré skutočnosti overiť u konateľov spoločnosti a potom ich zverejniť, aby nedochádzalo k zámernému zavádzaniu. Takisto nevidíme dôvod, aby pri zverejňovaní výpovedí občanov
nebolo uvedené meno sťažovateľa, aby sme mohli hneď reagovať a okamžite zjednať nápravu, čo vždy bolo a je našou snahou. V prípade A. Vrablecovej, ktorá údajne nebola vyzvaná k podpisu zmluvy našou spoločnosťou,
musíme konštatovať, že zmluva na podpis bola doručená (tak, ako všetkým
ostatným občanom v Malackách) prostredníctvom pošty (o čom máme doklad zo dňa 9. 2. 2001). Zmluvu sme do dnešného dňa neobdržali späť podpísanú. Tendenčnosť a zavádzanie občanov uvedeného článku spočíva aj
v publikovanej snímke, ohľadom údajne sa množiacich samostatných vonkajších antén u občanov. Musíme skonštatovať, že po preverení stavu sme zistili,
že väčšinou sa jedná o parabolické antény pre príjem programov zo satelitu,
ktoré boli namontované už v minulosti pre príjem iných TV programov, než
tých, ktoré sú šírené v KDS.
Pre úplnosť našich vyjadrení v publikovaných článkoch v Malackom
hlase 6/2005 a na základe publikovaných vyjadrení v článkoch niektorých občanov uvádzame:
1. Poplatky v KDS Malacky sú jednými z najnižších poplatkov obdobných v KDS na Slovensku, pričom vstupy (náklady) sa každoročne zvyšujú,
a to najmä poplatkami pre autorské zväzy, poštovné, energie atď. Aj napriek tomu sa snažíme reagovať na uvedené skutočnosti úpravou poplatku
iba o mieru inflácie, pričom sa vždy snažíme aj o zatraktívnenie programovej ponuky v KDS zakúpením plateného programu AXN, JETIX. Atď. Navyše výšku poplatku schvaľuje Valné zhromaždenie.
2. Naša spoločnosť vedie presnú evidenciu o nahlásených poruchách.
Musíme konštatovať, že po určitých úpravách a rekonštrukciách siete sa
počet oprávnených nahlásených porúch podstatne znížil.
3. Nakoľko naša spoločnosť vykonáva retransmisiu programov, stáva sa,
že vysielatelia TV programov spôsobujú výpadky signálu, čo naša spoločnosť žiaľ, nemôže ovplyvniť. Týka sa to najmä programov TV-JOJ, TA-3,
o čom máme písomné vyjadrenie vysielateľa TV-JOJ.
4. Ohľadom kritiky na nemožnosť prijímania teletextu programu eM TV
musíme konštatovať, že signál vrátane teletextovej zložky preberáme zo
zariadenia MsÚ, ktorý bez úprav prenášame ďalej v sieti KDS, tak ako
u iných TV programov.
Na záver musíme skonštatovať a pripomenúť občanom, že naša spoločnosť prevzala káblový rozvod do prevádzky v dezolátnom stave, ktorý nevyhovoval slovenským normám. Navyše skladba programov obsahovala
iba voľne šíriteľné programy, napriek tomu sme po rôznych rekonštrukciách a výmenách najmä káblov a zariadení dokázali pri tak nízkom účastníckom poplatku vykonať uvedené rekonštrukcie, zatraktívniť programovú
ponuku a prevádzkovať uvedený rozvod bez závad, o čom svedčia aj vykonané kontroly telekomunikačným úradom, ktoré boli bez závad.
Napriek uvedenému nám najväčšie starosti naďalej robia výpadky TV
signálu spôsobené prerušeniami dodávky el. prúdu, ktoré napájajú zosilňovače signálu pre hlavné trasy. Tento problém je v riešení a vyžiada si nemalé
náklady.
Plány do najbližšej budúcnosti spoločnosti PROGRES MALACKY,
spol. s r. o.:
1. Dokončenie výmeny koaxiálnych hlavných trás za optické (smer Juh,
Riadok, Pribinova)
2. Prerobenie napájania aktívnych prvkov hlavných trás elektrickou energiou z miestneho na diaľkové (centrálne).
3. Rozšírenie programovej ponuky o prémiový programový balík (8 až 32
programov) zavedením digitálnej televízie, pričom skúšobné vysielanie prebehlo začiatkom apríla.
4. Rekonštrukcia kaskádnych rozvodov v činžovných domoch v spolupráci s majiteľmi bytov.
Po uvedených rekonštrukciách plánujeme zavedenie internetu v sieti
KDS.
JÁN DRŽKA a Ing. MARIÁN KUTAJ,
konatelia spoločnosti PROGRES MALACKY, spol. s r. o.

Poznámka redakcie:
Príspevok uverejňujeme po gramatickej a štylistickej úprave v plnom znení.

Pre porovnanie
SLOVAKIA CABLE COMPANY, s. r. o., Senica
Základná ponuka – 8 programov
Rozšírená ponuka – 31 programov
Filmový kanál HBO
SATRO, s. r. o., Myjava
Základná ponuka – 9 programov
Rozšírená ponuka – 29 programov
CATV TEKOV, s. r. o., Zlaté Moravce
Mini ponuka – 5 až 8 programov
Základná ponuka – 25 až 29 programov
PROGRES MALACKY, s. r. o., Malacky
Rozšírený programový súbor – 16 programov

92 Sk
260 Sk
295 Sk
67 Sk
201 Sk
65 Sk
300 Sk
139 Sk

Pozn.: aktuálne priemerné ceny služieb prevádzkovateľov KDS za 1 mesiac
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V redakcii sme zaznamenali signály o nespokojnosti občanov s kvalitou TV signálu a služieb,
ktoré poskytuje spoločnosť PROGRES MALACKY, spol. s r. o. (ďalej len Progres). Ako vnímate
pôsobenie tejto spoločnosti? – spýtali sme sa poslancov MsZ.
Ing. Jozef Mračna:
„Všetko je otázka konsenzu. Na objektívnosť či
neobjektívnosť posudzovaných sťažností na služby
spoločnosti Progresu Malacky musíme pozerať
z hľadiska zdedeného nestabilného technického
systému. V záujme konštruktívneho riešenia si môžeme dať za cieľ, že budeme sledovať rozvoj malackého káblového rozvodu a pravidelne o ňom informovať občanov v diskusnom fóre i napríklad v MH.
V roku 1999, keď sme zachraňovali káblovú televíziu,
sme sa zaviazali občanom, že im dáme službu, ktorú
budú využívať k všeobecnej spokojnosti. To, že sa to
nedarí v absolútnej miere, závisí samozrejme od financií, no i od možností a schopností ľudí, ktorí sa
o KDS starajú. Prípadná argumentácia, že väčšia
zodpovednosť je na strane mesta ako 60 %-ného
podielnika, v tomto prípade nie celkom obstojí. Občan si totiž platí za službu, ktorá má dnes istý stav,
ale súčasne musí mať perspektívu rozvoja, pričom
neskúma jej vnútorné členenie. Kde, kedy a za koľko? O tomto je nutné občanov informovať a nečakať až prídu sťažnosti a potom krvopotne vysvetľovať, prečo. Ku káblovej televízii v Malackách sa však
nedá vyjadriť v skratke.”
MUDr. Eva Savinová:
„Neviem sa k tomu vyjadriť. Sama negatívne
skúsenosti so spoločnosťou Progres Malacky nemám.”
Štefan Bauman:
„Občania z môjho okolia (Južania) sa sťažujú na
kvalitu TV signálu a myslím, že oprávnene. Progres
by mal služby skvalitniť. Zástupcovia spoločnosti
sľubujú nápravu, no nemalo by sústavne ostávať len
pri sľuboch. Keď zdvíhajú ceny, nech sa to odrazí
i na kvalite.”
Ing. Jozef Bulla:
„Spoločnosť Progres Malacky vnímam ešte od
1999. Bola to krutá situácia. Konateľ Progres-u držal
v ruke pre mesto jasne nevýhodnú zmluvu. Podpísanú! Nový primátor Ondrejka to mal veľmi ťažké, aby
za danej situácie vyjednal ústup od tejto zmluvy
a vytvorenie nového zmluvného vzťahu. Detaily súčasnej situácie, pozadie toho, prečo sa niečo robí
tak alebo onak, alebo nerobí, to mi do podrobností
nie je známe. Viem určite, že mesto nemôže byť
vlastníkom licencie na retransmisiu TV-signálu. Viem

aj to, že Progres v mnohých situáciách podržal mesto voči „úradom”. Neviem určite, len sa domnievam,
že by sa možno – pokiaľ ide o postupnú rekonštrukciu rozvodov na hviezdicové – dalo urobiť viac.”

občanov som sa však nestretol. Progres Malacky sa
snaží riešiť všetky problémy operatívne. Nie všetko
sa dá vyriešiť hneď. Hlavne, keď chýbajú finančné
prostriedky.”

Ing. Mária Tedlová
„Spokojnosť občanov je podstatným momentom hodnotenia poskytovania služieb spoločnosťou
PROGRES MALACKY, spol. s r. o. Ak je občan nespokojný, má právo službu reklamovať a požadovať
jej kvalitný výkon. Ak sa tak nestane, má možnosť
domáhať sa svojho práva súdnou cestou. Nakoľko
však je Mesto Malacky v tejto spoločnosti spoločníkom so 60 %-ným vkladom, má voči svojim občanom záväzok, aby sa občan nemusel svojho práva
domáhať takouto cestou. Preto si myslím, že bude
potrebné na rokovaní MsZ o tomto probléme hovoriť, na základe faktov komplexne zhodnotiť situáciu,
dôsledne identifikovať nedostatky a prijať opatrenia na ich odstránenie.”

RNDr. Milan Valachovič:
„Sledujem túto debatu na stránkach MH. Úprimne povedané, necháva ma vcelku chladným, nie
som až taký fanatik na TV a na výber a množstvo
kanálov. Celkom by mi stačili STV2, ČT2, TA3 a Spectrum. A samozrejme, eM TV. Prekáža mi šum na
českých kanáloch, ale neviem, či to je chyba Progresu alebo moja – konektory na anténnu prípojku
som si letoval sám a aj tak vyzerá. Aspoň mám na
čo nadávať a odreagujem sa.”

Rozália Habová:
„Ja som spokojná. Televíziu pozerám zriedka, no
ak vtedy dochádza k asynchronizácii zvuku a obrazu, prekáža mi to. V prípade, že sa však občania
sťažujú na kvalitu káblovej televízie, mali by konatelia spoločnosti PROGRES MALACKY, spol. s r. o. verejne vystúpiť a obhájiť, prečo k takémuto stavu
prišlo a zverejniť i možnosti nápravy. Neodsudzovala by som ich, nech dostanú šancu na nápravu.”
Ing. Pavel Spusta:
„Mám pocit, že sa začína vytrácať vecnosť a nastupuje bulvár. Na takéto hodnotenie treba viac času a trochu odbornej debaty. Máme jednu z prvých
káblových televízií na Slovensku, mesto vlastní 60 %
a neinvestuje nič.
Ja by som mal tiež rád doma kvalitnejšiu TV, ale
história je taká, aká je. Kvalita signálu sa na mnohých
miestach za posledný rok podstatne zlepšila, i keď
zatiaľ výber programov zostal. Pokusne sa skúša digitálny prenos ako jeden z prvých na Slovensku. Chcelo by to skôr pozitívnu kampaň na to, čo bude, ako
ohovárať terajší stav. Opýtajte sa aj predstaviteľov
mesta, aká je ich terajšia predstava. Možno MH uniklo, že práve z vedenia mesta prišiel pred niekoľkými
rokmi návrh na zrušenie TV ako celku, lebo nie sú
peniaze na rozvoj. A to bolo tesne pred Vianocami.
Dúfam, že budeme viac odborne diskutovať, ako bulvárne špekulovať.”
Oto Divinský:
„Služby tejto spoločnosti nevyužívam, ale viem,
že v niektorých častiach mesta prichádza k technickým problémom. Je to prirodzené pri tak náročnom
projekte, akým TKR je. S rastúcou nespokojnosťou

Ak noviny mlčia, je zle
Vážení čitatelia,
v 6. tohtoročnom čísle Malackého hlasu sme
publikovali tematickú dvojstranu venovanú malackému káblovému distribučnému systému
(KDS) – ľudovo „káblovke“. K príprave tohto materiálu nás motivovali množiace sa, vo veľkej
väčšine negatívne, pripomienky ku kvalite služieb poskytovaných prevádzkovateľom KDS,
ktoré zaznamenala redakcia MH i eM TV. Akcia
vyvolala reakciu: vaše povzbudzujúce telefonáty,
odkazy i osobné návštevy redakcie vítajúce
vklad mestských novín do riešenia niekoľkoročného problému. Ďalšou čerstvou reakciou je
príspevok, o uverejnenie ktorého požiadala spoločnosť Progres Malacky a prinášame ho na tejto
novinovej strane.
Verte, že nie je jednoduché zaoberať sa na
malom priestore takou zložitou témou, akou
v Malackách KDS nesporne je. A nie je ani jednoduché pre redaktora podpísať sa pod materiál, o ktorom vopred vie, že vyvolá búrlivú diskusiu. Presne o to však ide: kde niet záujmu o vypočutie si názoru inej strany, niet ani cesty k všeobecnej spokojnosti. Kde chýba komunikácia,
tam vznikajú konflikty. Ak sme teda publikovaním materiálu rozvírili diskusiu, sme len radi –
splnili sme si povinnosť, ktorú v demokratickej
spoločnosti majú médiá.
Stará múdrosť vraví, že hlas ľudu je hlasom

Božím. Aj preto vás pri spracúvaní rôznych tém
oslovujeme na ulici – zaujíma nás názor každého
jedného Malačana. Pozitívny i negatívny. Rovnako to bolo i v prípade témy Káblové distribučné
systémy. A na tom, že čoraz viac priestoru v našich novinách patrí vám, obyvateľom mesta, nebudeme nič meniť ani v budúcnosti. Je zároveň
bežnou praxou všetkých serióznych redakcií rešpektovať žiadosť respondenta o neuverejnenie
mena či iných identifikačných údajov pod jeho
výrokom, ak má občan obavu z následkov, ktoré
by mu zverejnenie jeho mienky mohlo priniesť.
Vážiac si dôveru vás, našich čitateľov, rešpektuje
aj redakcia MH túto požiadavku respondentov
(avšak pod podmienkou zaevidovania celého
mena v redakcii).
Dvadsiate prvé storočie je vekom informácií.
Obe médiá, ktoré vyrába Kancelária prvého kontaktu MsÚ v Malackách, narábajú s informáciami maximálne zodpovedne. Mottom lokálnych
médií je: Ak je v meste problém a noviny mlčia,
je to zlý signál. Zdá sa, že téma „káblovka” je pre
Malacky skúškou zrelosti: sú občania a samospráva pripravení hľadať spoločné riešenie problému? Je v našom meste verejná mienka tým,
čím má byť – teda odrazovým mostíkom pre
zodpovedných a odborníkov? Sme pripravení
niesť zodpovednosť za rozhodnutia?
IVANA POTOČŇÁKOVÁ, vedúca redaktorka

Mgr. Alžbeta Dubajová:
„Nie som užívateľkou káblovej televízie, no napriek tomu som rada, že Malačania majú možnosť
káblovú televíziu využívať. V každej organizácii,
v ktorej má mesto svoj obchodný podiel, alebo ju
iným spôsobom finančne dotuje, by mala byť zásada kedykoľvek mesto o svojej činnosti informovať
a zúčtovať poskytnutú dotáciu, a tým sprehľadniť
finančné toky.
Napríklad – som predsedníčkou OZ Zlatý vek.
Od mesta dostávame ročne finančnú pomoc pre
skvalitnenie práce. Cítime sa morálne zaviazaní,
a preto ochotne predkladáme celoročné hodnotenie práce za minulý rok, ktoré je k dispozícii celému
MsZ.”
Ing. Gabriela Peťková:
„Priamo ma občania neoslovili, no osobne
mám skúsenosti s nekvalitou káblovej televízie. Ak
sú však občania rovnako nespokojní a nie je im ani
jasné, ako Progres Malacky nakladá s financiami
získanými i z poplatkov za KDS, ktoré by mali slúžiť
i k skvalitňovaniu ponuky, dala by som podnet
kontrolným orgánom na preverenie aktuálneho
stavu.”
Mgr. Anton Pašteka:
„Existujú tu kontrolné mechanizmy, ktoré by mali sledovať, ako sa v spoločnosti Progres Malacky
hospodári. Ak má mesto majoritný obchodný podiel v spoločnosti, ekonóm mesta by mal byť informovaný o výsledkoch hospodárenia. V prípade
sťažností občanov by mala zakročiť hlavná kontrolórka mesta.”
MUDr. Pavol Dubček:
„Neviem sa k tejto téme vyjadriť, lebo aktuálnu
situáciu nesledujem.”
Zlatica Tomkuliaková:
„Situáciu okolo spoločnosti Progres Malacky vnímam už niekoľko rokov s veľkým rozhorčením. Nie
je správne, ak je konateľ spoločnosti zároveň poslancom MsZ. Stretávam sa i s nespokojnosťou občanov s kvalitou káblovej televízie vo svojom okolí.
Roky sa nič nezmenilo. Môj postoj je jednoznačne
negatívny.”
Mgr. Drahomíra Lörincziová:
„Som rada, že otázky súviasiace s problémami
káblovej televízie sa dostávajú na verejnosť a nie je
okolo nich ticho. Pôsobenie spoločnosti Progres so
sebou určite prináša pozitíva i negatíva. Moja domácnosť nie je pripojená na káblovú televíziu a sama problémy so žiadnymi TV stanicami nemám. Informovala som sa však v okolí a medzi ľuďmi panuje
nespokojnosť. Pravidelne sa sťažujú na nezhodovanie sa zvuku s obrazom na TV stanici JOJ. Dokonca
v sobotu 9. apríla 2005 za daždivého počasia boli
výpadky TV stanice aj na takých TV prijímačoch,
ktoré sú v blízkosti zosilňovačov. Nemám vážny dôvod nedôverovať spoločnosti Progres, ale mesto má
majoritný 60 %-ný podiel, má právo a povinnosť aj
preverovať danú spoločnosť. Jednoznačne budem
ako poslankyňa trvať na hĺbkovej kontrole.”
Mgr. Vladimír Zetek:
„So žiadnou nespokojnosťou zo strany občanov
som sa nestretol.”
Mgr. Lenka Kožuchová:
„Ideálny stav nastane, ak bude rásť efektivita
a kvalita poskytovaných služieb. Za tejto situácie
bude spoločnosť – prevádzkovateľ KDS pružne reagovať na vývojové trendy zohľadňujúce technologické a technické zmeny, či vyznávať proklientsky
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prístup k občanom-zákazníkom. V súvislosti so
spoločnosťou Progres Malacky je dôležité položiť
si otázku – má jej vedenie takú manažérsku zručnosť, aby dosiahla ideálny stav? Nezávislá kontrola môže odhaliť rezervy, ktoré spoločnosť Progres
Malacky určite má a správne ju nasmerovať v jej
ďalšom vývoji.”
–lucy–
DO POZORNOSTI

Ak vás problematika prevádzkovania káblových distribučných systémov na území
Malaciek zaujala, máte možnosť zúčastniť sa zasadnutia MsZ, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 28. apríla vo veľkej zasadačke
MsÚ v Malackách so začiatkom o 14.00 h.
Jedným z bodov programu bude prednesenie informácie o činnosti spoločnosti
PROGRES MALACKY, spol. s r. o..
–mh–

Mesto Malacky
oznamuje

Ešte raz obytná zóna
Jánošíkova
V minulom čísle Malackého hlasu sme priniesli informáciu, že MsZ schválilo urbanistickú
štúdiu s názvom Individuálna bytová výstavba –
Jánošíkova ulica. Nachádza sa tu takmer dvesto
parciel súkromných vlastníkov s atypickými rozmermi, ktoré sa začlenením do obytnej zóny
stanú stavebnými pozemkami a získajú na hodnote. Mesto zabezpečí spracovanie geometrického plánu zóny. Ten bude slúžiť ako podkladový materiál k majetkovo-právnemu vysporiadaniu, ktoré si zabezpečia jednotliví vlastníci na
vlastné náklady.
–ipo–

„V MH č. 7 ma zaujal príspevok Čo sa od ľudí nevyžaduje, to nerobia, v ktorom je poukázané i na to, že poniektorí Malačania sa vedome zbavujú svojej zodpovednosti za udržiavania čistoty vo svojom
okolí. Našťastie patrím do skupiny tých, ktorí sa snažia udržiavať pred
svojím RD i verejným priestranstvom na ulici pred domom poriadok.
Pravidelne vyhrabávam trávnik, na jeseň odpratávam napadané lístie
zo stromu (orecha), ktorý stojí na našej ulici. Biologický odpad následne vyvážam na odpadový dvor, na ktorý som doposiaľ nemal problém
smeti umiestniť. Pred nedávnom som kultivoval trávnik a vyviezol som
na odpadový dvor 12 vriec. Bolo mi povedané, že od 1. 1. 2005 sú stanovené limity a na jedného občana môžem vyviesť len 1 m3, ktorý som už
teraz dosiahol. Čo však budem robiť na jeseň, keď opadá lístie, ktoré
spravidla zaplní 30 vriec? Hoci vedúci OŽP MsÚ F. Klíma sa vyjadril, že
občania môžu kontaktovať TEKOS, s. r. o., ktorá odpad odvezie, ale
kde ho mám dovtedy skladovať? Platí sa v tom prípade TEKOS-u za
vývoz? Som ochotný na vlastné náklady vrecia s odpadom vyviezť, no
čo keď ma limity nepustia?”
Malačan DUŠAN KUBA
Odpoveď sme hľadali u Ing. Františka Klímu, vedúceho OŽP
MsÚ v Malackách:
„Ospravedlňujeme sa Vám, ak Vám dal skutočne takúto informáciu
niektorý z pracovníkov Mesta Malacky. Pre zbavovanie sa nebezpečných, rastlinných, nadrozmerných i ďalších odpadov, nepotrebných
pre občanov neplatia žiadne limity. Limitovaný je len stavebný odpad
z drobných úprav, za ktoré sa podľa zákona o odpadoch považuje
max. 1m3 na osobu za rok.
V prípade, že si občania urobia brigádu či individuálne vyčistia verejné priestranstvá pred svojimi domami alebo v ich okolí, môžu o tom
informovať OŽP MsÚ t. č. 796 61 72, ktoré následne zabezpečí bezplatný odvoz odpadov z čistenia. Upozorňujeme, že ide len o odpad
z verejných priestranstiev, nie zo súkromných záhrad či iných plôch.
Takýto odpad si môžu občania odviezť a bezplatne odovzdať na odpadových dvoroch. Odvoz si môžu zabezpečiť aj dodávateľsky, za to
však budú musieť odvozcovi pravdepodobne zaplatiť.
V spomínanom článku boli uvedené niektoré nepresnosti, ktoré
týmto dávame na pravú mieru: Mesto Malacky má pre zabezpečovanie čistoty na verejných priestranstvách svojich zamestnancov. Tí sa
musia starať predovšetkým o priestranstvá mimo plôch susediacich
s nehnuteľnosťami občanov a právnických subjektov. Vypomáhajú im
v tom aj nezamestnaní občania zapojení do programu menších obecných služieb. Verejné priestranstvá, ich správu a zabezpečovanie prác
na údržbe vrátane čistoty majú na starosti dve oddelenia MsÚ, a to:
– OÚRD: Miestne komunikácie a chodníky
– OŽP: Zeleň, detské ihriská a cintorín

POĎAKOVANIE

Prostredníctvom MH by som chcel úprimne poďakovať za príkladnú starostlivosť o všetkých
pacientov malackej nemocnice. Bol som hospitalizovaný na oddelení dlhodobo chorých dva
týždne (týždeň pred Veľkou nocou a po nej) a bol som maximálne spokojný so službami lekárov
a zdravotného personálu. Riaditeľ nemocnice môže byť pyšný na svojich zamestnancov. Ešte raz
úprimne ďakujem.
MICHAL NEMEC z Malaciek

Ulice zaplavili narcisy

8. apríla počas tradičného Dňa narcisov sa už po deviaty raz vybrali do slovenských ulíc skupinky
aktivistov snažiac sa získať čo najväčšiu podporu zo strany širokej verejnosti. Tá svojim prispením do
celoštátnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine SR (LPR SR) vyjadrovala svoju solidaritu
s ľuďmi postihnutými zákernou onkologickou chorobou. Celý deň sa niesol v znamení hesla – Dobrých ľudí sa všade zmestí. Nosením žltého narcisu sa k zástupu štedrých a všímavých ľudí pridali
i obyvatelia a návštevníci Malaciek. „Malacky nás veľmi milo prekvapili,“ povedala výkonná riaditeľka OZ LPR SR Eva Kováčová. „Zbierka dopadla nad očakávanie, najmä vďaka aktívnemu postoju
študentov Gymnázia 1. mája v Malackách, ktorým sa podarilo vyzbierať 84 177 Sk. To, že zbierka
získava kredit dôveryhodnosti, svedčia i rekordné sumy získané v iných mestách. Napríklad v Bratislave sa v priebehu jedného dňa vyzbieralo rekordných 4 031 550 Sk, čo je o 323 300 Sk viac v porovnaní s rokom 2004.”
Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa o tento úspech pričinili.
–lucy–
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Kompletná starostlivosť o ženu
V júli 2004 prešla malacká NsP pod
správu súkromnej spoločnosti Nemocničná, a. s. – člena MEDIREX GROUP,
ktorá nastolila etapu manažérskych,
systémových i technologických zmien
vedúcich ku skvalitňovaniu poskytovaných služieb v oblasti ambulantnej
a ústavnej zdravotnej starostlivosti
pre obyvateľov spádovej oblasti malackého okresu.
Zrušenie malackej pôrodnice v júni
2004 vyvolalo na verejnosti mylnú
domnienku, že zaniklo i gynekologické oddelenie. Opak je pravdou.

Súčasné vedenie spoločnosti venuje rozvoju
gynekologického oddelenia mimoriadnu pozornosť. Bolo personálne posilnené o odborníkov
z Bratislavy a jeho primárom sa stal MUDr. Peter MUDr.
Blaško – lekár s dlhoroč- Peter Blaško
nými skúsenosťami z ružinovskej nemocnice – zástanca kompletnej
starostlivosti o ženu – pacientku, o ktorej
sme sa s ním bližšie porozprávali.
Čo majú pacientky rozumieť pod
pojmom kompletná starostlivosť o ženu?
Zdravie ženy si vyžaduje výraznú pozornosť. Všetkým ženám bez ohľadu na vek teda
ponúkame kompletnú starostlivosť, pod ktorou možno rozumieť všetky zdravotnícke
služby, ktoré zabezpečia ich zdravie. Tie zahŕňajú preventívne gynekologické vyšetrenia,
ktoré v prípade ochorenia umožnia včasnú
diagnostiku, rýchlu a kvalitnú operačnú liečbu a následne pooperačnú starostlivosť na
vysokej odbornej úrovni v rýchlom čase.
Vzhľadom na to, že každé vekové obdobie
života je pre ženu špecifické a je v ňom inak
zraniteľná, prispôsobujeme mu i starostlivosť

o zdravie pacientky. Mladé ženy vo veku od
15 do 40 rokov využívajú iné zdravotnícke
služby ako ženy po 45. roku. Našou snahou
je postarať sa o všetky.
Čo je z hľadiska kompletnej starostlivosti o zdravie mladších pacientiek najdôležitejšie? Aké služby im gynekologické
oddelenie ponúka?
V mladom veku je najdôležitejšia kompletná preventívna starostlivosť. Je lepšie
ochoreniam predchádzať, ako ich liečiť. Každá žena od veku jej intímneho života by mala
absolvovať gynekologické preventívne vyšetrenie optimálne jedenkrát do roka. To umožní ochorenie včas diagnostikovať a následne
liečiť. Ak zdravotný stav pacientky vyžaduje
operačný zákrok, kladieme dôraz na laparoskopické operácie. Tie sú veľmi šetrné (len
malé ranky v podbruší zabraňujú vzniku nepríjemných jaziev) a umožňujú pacientke návrat do normálneho života v priebehu pár
dní.
Veľkú pozornosť o zdravie ženy si vyžaduje aj obdobie, v ktorom môžeme každej
žene pomôcť zodpovedne sa pripraviť na
čas, kedy sa stane matkou. Tehotným ženám
poskytujeme ambulantnú prenatálnu starostlivosť až po termín pôrodu. Vďaka modernej
kvalitnej technike lekári kontrolujú zdravotný
stav budúcej rodičky i vyvíjajúceho sa dieťatka.
Rastúcim vekom si žena vyžaduje väčšiu zdravotnú pozornosť. Čo môžu ženy
po 40. roku očakávať od kompletnej starostlivosti?
Kompletná starostlivosť o ženy v staršom
veku sa týka najmä liečby ochorení, ktoré sa
v tomto veku objavujú. Ženy nad 45 rokov sa
dostávajú do obdobia prechodu tzv. klimaktéria. Trpia nadmerným potením, bolesťami
kĺbov, bušením srdca alebo depresiami. Našou snahou je zlepšiť prekonávanie zmien
nasadením kvalitnej liečby. Nedostatok hor-
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mónov spôsobuje i ochorenie rednutia kostí,
ktoré môžeme zmierniť včasnou diagnostikou pomocou špeciálneho prístroja na meranie hustoty kostí.
U starších pacientiek sa zvyšuje i riziko
vzniku rakovinových ochorení, najmä rakoviny prsníka, ktorej pomáhame predchádzať
mamografickým vyšetrením bez čakacích
dôb s možnosťou objednania sa na presnú
hodinu.
Choroby diagnostikujeme pomocou mamografu, CT a ultrazvuku, následne vykonávame gynekologické operácie a operácie
nádorov prsníka. Rovnako sa zaoberáme aj
liečbou inkontinencie (unikania moču).
Naším cieľom je poskytnúť ženám starostlivosť na úrovni iných vyspelých nemocníc.
Prinášať im kvalitu a odbornosť do Malaciek, aby nemuseli cestovať za kvalitnou starostlivosťou do iných miest. Ženy sú tak v rukách odborných lekárov pochádzajúcich zo
špičkových pracovísk a sú vyšetrované a liečené prostredníctvom kvalitných prístrojov.
Ako možno najlepšie spozorovať zmeny v gynekologickej starostlivosti o ženu
v malackej nemocnici?
Kompletnej starostlivosti o ženu sme prispôsobili aj priestory nemocnice. Ambulancie týkajúce sa zdravotnej starostlivosti o ženu sme skultúrnili a premiestnili do jedného
bloku, aby pacientka mala všetky vyšetrenia
poruke – pod jednou strechou a bez dlhých
čakaní.
Zdravie žien je pre nás dôležité. Veď bez
nich by nemohol existovať ten neopakovateľný moment príchodu nového človeka na
svet.
–pr–
Kontakt: t. č. 034/772 29 65, kl. 358 v čase od 7.00 do 15.00 h, 0915/85 11 69 v ostatných hodinách.
Viac na www.nemocnicna.sk

5

SERVIS ČITATEĽOM / INZERCIA

Mesto Malacky
vyhlasuje

Volajte Centrum telefonických služieb
Prvej stavebnej sporiteľne 02/58 55 58 55

výberové
konanie

Komunikácia bez čakania

V súlade s dlhodobou stratégiou ponúkať klientom stále dokonalejšie a súčasne
aj prístupnejšie spôsoby komunikácie začalo v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., rutinnú prevádzku Centrum telefonických služieb.

na obsadenie funkcie
riaditeľ Základnej umeleckej školy,
Na brehu 4, 901 01 Malacky
Požadované kvalifikačné predpoklady:
• odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre ZUŠ, minimálne 5 rokov
pedagogickej praxe

Cieľom tohto multimediálneho pracoviska je poskytovať klientom, ale aj pracovníkom odbytovej
siete informácie spôsobom, ktorý zodpovedá súčasným trendom a požiadavkám.
Okrem klasického informačného servisu počas pracovného času od 8.00 do 18.00 h, keď pracovníci
Centra telefonických služieb odpovedajú na otázky telefonujúcich, je možné na základe telefonickej
žiadosti vykonávať aj on-line vybrané zmeny na zmluvách o stavebnom sporení.
Pre zvýšenie bezpečnosti je preto zavedené pre klientov osobné identifikačné číslo (PIN). To musí
klient uvádzať vždy, ak bude požadovať vybrané služby. Každému klientovi, ktorý o PIN požiada, bude
toto vygenerované, vytlačené do diskrétnej obálky a zaslané doporučene do vlastných rúk. Žiadať
o PIN bude možné v ľubovoľnom čase telefonicky alebo písomne na návratke uverejnenej v jednom
z tohtoročných čísel časopisu DOMA. V prípade straty PIN bude kedykoľvek možné jeho telefonické
zablokovanie. Generovanie a zasielanie prvého PIN bude bezplatné.

Ďalšie požiadavky:
• občianska bezúhonnosť, znalosť súvisiacej legislatívy, komunikačné a organizačné schopnosti, základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky, znalosť cudzieho jazyka a riadiace skúsenosti vítané
Požadované doklady
na výberové konanie:
• prihláška na výberové konanie, overené
fotokópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, odpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace, vlastný návrh koncepcie rozvoja školy, písomný súhlas
uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania

Medziúvery s výhodnejšími úrokmi
Od februára platia aj nové úrokové podmienky pre voliteľný medziúver
a medziúver s 50-percentným vkladom.

Ak chce klient využiť voliteľný medziúver, musí uzatvoriť novú zmluvu o stavebnom sporení v novej
rýchlej tarife. Stavebný sporiteľ si môže vybrať cieľovú sumu od 100 000 Sk až po 5 miliónov Sk. Na jeden financovaný objekt je možné využiť maximálne 10 miliónov Sk. Najväčšou prednosťou voliteľného
medziúveru je možnosť vybrať si výšku počiatočného vkladu, ktorý sa môže pohybovať už od 10 % cieľovej sumy. Ročná úroková sadzba voliteľného medziúveru závisí od spôsobu zábezpeky. Pri zabezpečení ručiteľom je ročná úroková sadzba 7,49 %, ak klient zabezpečí medziúver záložným objektom alebo
hnuteľnou zábezpekou, je ročná úroková sadzba 6,49 %. Pri hodnotiacom čísle vyššom ako 20 je – nezávisle od spôsobu zabezpečenia – ročná úroková sadzba 5,99 % ročne. Ak klient nasporil 50 % cieľovej
sumy, ale ešte nemá nárok na stavebný úver, môže na financovanie svojho bývania využiť medziúver
s 50 %-nou nasporenou sumou – a to za rovnakých podmienok ako pri voliteľnom medziúvere.
Podrobné informácie získate na adrese:
Malacky, Bernolákova 1/a, tel.: 034/772 31 45
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Oslaďte si život s HVIEZDOU!
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Ing. PETER PITTNER

geodetická kancelária

Ponúkam privátne ubytovanie na anglickej pláži
v Littlehamptone za 10 £/1 noc/osoba.
K dispozícii izba, kuchyňa a príslušenstvo. Cesta z a na letisko je
za poplatok zabezpečená. Do Londýna vlakom za 1 hodinu. Do
Brightonu 20 minút. Mestečko s nízkymi cenami. V reštaurácii
sa najete za 3 £. Tesco cez ulicu.
MH 05 F11

alebo ak ste chorý. Nenahraditeľné sú najmä
v období alergií. Veľmi dobre padne, ak sú
pekné a imidžové, lebo perfektne dotvoria
konečný vzhľad človeka.
Spomínate si na niektoré nakrúcania
na Záhorí?
Raz sme ešte s pani Furkovou nakrúcali
film do televízie v malackom hostinci. Niektoré zábery filmu Kruté radosti vznikali rovnako pri jazere v Plaveckom Štvrtku. Exteriéry na Záhorí s typickými pieskovými dunami
sú veľmi vďačné, najmä ak filmári potrebujú
získať vzhľad exotického prostredia. Predstavte si, že posledný záber filmu Konečná
stanica, ktorý je práve v tomto období uvádzaný v kinách, je nakrúcaný na Záhorí. Práve v ňom som spolu s tridsaťcentimetrovým
škorpiónom akože v Austrálii.
Aký máte vzťah k Záhorákom?
Sú to veľmi milí a vtipní ľudia. Keď som
voľakedy bývala v Trnave, mala som susedku
pani Hlavenkovú z Veľkých Levár, ktorá ma
učila variť, strážila mi deti... Jednoducho starala sa o mňa. Mám na ňu tie najlepšie spomienky. Bola to najlepšia suseda, akú som
kedy mala.
–lucy–

• vysporiadanie vlastníctva
• príprava podkladov na dedičské
konania
• uplatnenie práva k pôde voči
Slovenskému pozemkovému fondu
• zistenie vlastníctva k nehnuteľnostiam
pre potreby
novoobjaveného dedičstva
• príprava právnych a technických
podkladov pre predaj, darovanie
alebo výmenu nehnuteľností
• ekonomické poradenstvo súvisiace
s vlastníctvom nehnuteľností
www.pittner.sk
02/64 53 76 93, 0903/72 24 48
MH 04 F11
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Viac na txt eM TV strana 156.

Kontakt: adriana@salts.co.uk, 0044/7780 990 336.

Austrália na Záhorí
V prvý aprílový deň sa v optickom centre
Evergreen uskutočnila historicky prvá predajná výstava najnovšej kolekcie dioptrických rámov renomovaných značiek, ktorú si
okrem Malačanov nenechali ujsť ani pozvaní
či náhodní návštevníci výstavy z okolia. Medzi tými, ktorí prišli obdivovať tohtoročné
módne trendy, ktoré trh s dioptrickými rámami ponúka, sme objavili i známu slovenskú
herečku Anku Šiškovú. Využili sme príležitosť, aby sme sa jej expresne opýtali na dôvod návštevy, spomienky na nakrúcania na
Záhorí a vzťah k Záhorákom.
Navštevujete Malacky – metropolu Záhoria často? Je vaša dnešná prítomnosť
v Malackách náhodná či nie?
Do Malaciek chodievam zriedkavo. Väčšinou mestom prechádzam, keď idem na
chalupu k Zuzke Krónerovej. Dnes som tu
však kvôli pozvaniu na túto jedinečnú výstavu a priznám sa – veľmi rada. Veď takúto
koncentráciu nádherných okuliarov rôznych
značiek na jednom mieste nemáte možnosť
vidieť ani v Bratislave. Okuliare mám všeobecne veľmi rada. Pomôžu vám zakryť nedokonalosti, ak sa zle vyspíte, ste opuchnutý,
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Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
do 10. 5. 2005 na adresu:
Mesto Malacky, sekretariát prednostu
MsÚ, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky s označením „Výberové konanie na
riaditeľa ZUŠ„ a v ľavom hornom rohu
„Neotvárať!”.
Bližšie informácie budú podané
na tel.: 034/796 61 55.

Anka Šišková odchádzala z Malaciek s imidžovými ružovými okuliarmi.

Kúpim BYT, DOM alebo POZEMOK
v Malackách a okolí.
Kontakt: 0905/421 728
e-mail: roland.z@centrum.sk
MH 05 F10

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 15. DO 28. 4. 2005
• Mrazené kuracie filety za 159,00 Sk/kg •
Michalovská tehla, syr za 149,00 Sk/kg
• Rex, prací prášok, 6 kg za 299,00 Sk
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DROBNÁ INZERCIA
• Poskytujem poradenstvo v oblasti dôchodkového, životného i zdravotného pripoistenia so sporením. Myslite na budúcnosť! Hľadám i spolupracovníkov.
Tel.: 0908/13 95 72.
• Kúpim mužský záhorácky kroj aj jednotlivé
čiastky. Kontakt: 0902/87 35 79.
• Prenajmem 1-i byt nezariadený na 3. poschodí. Kontakt: 0903/22 52 13.
• Súrne predám 4-árovú záhradku s chatkou.
Kontakt: 0903/70 08 66.
• Hľadám prácu v administratíve popri štúdiu
na VŠ. Kontakt: 0902/10 60 49.
• Predám 3-i byt v OV aj s garážou v lokalite
Malacky-Domky. Kontakt: 034/772 22 25,
0910/19 06 64.
• Rozvedený, sympatický abstinent, nefajčiar
41/182/83 so záľubou o prírodu hľadá sympatickú, pohľadnú aj mladšiu ženu z Malaciek či okolia.
Tel.: 0904/80 48 35 SMS.
• Prenajmem 4-i, dvojpodlažný RD so suterénom v Plav. Štvrtku. Cena 14 000 Sk/mesačne+energie. Kontakt: 055/671 42 24,
email: radotr@netkosice.sk.
• Predám kvalitné pianíno PETROF, vynikajúci zvuk i vzhľad, ako nové. Cena dohodou.
Kontakt: 0910/38 27 53.

INFORMAČNO–
PORADENSKÉ
STREDISKO ÚPSVaR
V MALACKÁCH
Vo februári 2005 začalo svoju činnosť
INFORMAČNO-PORADENSKÉ STREDISKO na Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny v Malackách. Stredisko zriadil
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny s finančnou podporou z Európskeho sociálneho fondu a hlavným cieľom IPS je
skvalitniť, zmodernizovať a rozšíriť služby
poskytované klientom – uchádzačom
o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie, zamestnávateľom, študentom, občanom a skupinám ohrozeným stratou zamestnania, ktorí si hľadajú zamestnanie,
alebo chcú zmeniť zamestnanie.
Informačno-poradenské stredisko
poskytuje služby zamestnanosti pri:
• voľbe povolania,
• výbere a zmene povolania,
• výbere zamestanca,
• možnostiach práce na Slovensku,
• možnostiach práce v zahraničí,
• predpokladoch na výkon povolania,
• aktívnych opatreniach na trhu práce,
• aktivačnej činnosti,
• podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti,
• príspevkoch na vzdelávanie-rekvalifikačné kurzy, o podmienkach na samostanú
zárobkovú činnosť, o absolventskej praxi, o možnostiach poskytnutia príspevku
na sťahovanie za prácou a pod.
Informačno-poradenské stredisko nájdete na Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny na Záhoráckej ulici 2942/60A
a jeho služby môžete využiť denne od
8.00 do 12.00 h.
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MALACKÝ HLAS
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KULTÚRA / OZNAMY
Vášeň ku knihám
„Jeho vášňou boli jednoznačne knihy. Rád chodil po antikvariátoch, nosil domov knihy, ktoré zapĺňali všetky kúty domu. Ozaj všetky. Boli v pivnici, na povale... Keď už mamička nemohla ďalej tolerovať záplavu kníh, kázala mu, aby išiel nejaké vrátiť späť. Celý deň
preberal i dva dni a potom odchádzal s ťažkým srdcom a s taškou
kníh do antikvariátu. No netrvalo dlho a kúpil si ďalšie. Občas sa mu
i stávalo, že po príchode z antikvariátu identifikoval vlastné poznámky v prinesenej knihe. Priniesol to, čo pred pár mesiacmi odniesol,”
dodáva s úsmevom pani Elenka. Ľ. Zúbek prenášal lásku k literatúre
i na svoju dcéru. Dnes profesorka afrikanistiky na univerzite v Neapole spomína na svoje desiate narodeniny: „Dostala som desať kníh.”

„Otec nebol na mňa prísny, ale mala som pred ním rešpekt,” spomína Elena Bertoncini.

Elena Bertoncini, rod. Zúbková:

„Môj otec bol
veľký gavalier”

Ľudo Zúbek – fenomenálny predstaviteľ slovenskej literatúry
20. storočia, ktorý vo svojich početných historicko-životopisných románoch, novelách, rozhlasových a divadelných hrách
zachytáva kus našej histórie. V r. 1925–31: bankový úradník –
v r. 1932–46: tajomník literárneho oddelenia SRo – dramaturg
a vedúci slovesného programu – šéfredaktor programového
týždenníka Slovenský rozhlas – v r. 1946–47: vedúci propagačného a publikačného odboru Povereníctva informácií – v r.
1948–56: riaditeľ a vedúci redaktor vydavateľstva Tatran – v r.
1957–69 už len spisovateľ. Plodná profesijná púť. Na počiatku
bytia bol „len” Malačan, ktorý sa narodil 12. 7. 1907 ako prvý
z deviatich detí (päť chlapcov a štyri dievčatá) vo vysoko morálnej a nábožensky založenej malackej rodine Zúbkovcov.
Akým bol človekom? Najlepšiu odpoveď na túto jednoduchú,
no pre nás, ktorí ho poznáme len z jeho diel, ťažkú otázku,
môže dnes dať jeho jediné dieťa – dcéra Elena Bertoncini žijúca v talianskej Pise, ktorú sme navštívili počas jej veľkonočnej
prítomnosti v Bratislave.

„Môj otec bol veľký gavalier. Vždy som podľa neho posudzovala
ostatných mužov. Bol pre mňa tým najväčším vzorom, nie preto, že
bol mojím otcom, ale preto, akým bol človekom,” netajila pani Elenka. Vždy ju uchvacovala rodinná súdržnosť zúbkovskej rodiny, príkladnosť všetkých manželstiev, ktoré z nej vzišli. Niet divu, že rada
spomína na nezabudnuteľné oslavy v širokom rodinnom kruhu v Malackách a letné prázdniny, ktorá často trávila v rodnom meste svojho
ocka. „Harmonické manželstvo mojich rodičov bolo vzorom pre celú Bratislavu. Môj otec i na verejnosti rád ukazoval, ako si svoju ženu
váži a ako ju veľmi ľúbi. Bola to jeho „jahôdka”. Ako ho možno charakterizovať? „Bol veľmi serióznej, pokojnej a mierumilovnej povahy.
Nerád sa hádal. V napätej atmosfére, kedy už očakával výbuch emócií, sa radšej zodvihol, vybral na prechádzku a vrátil sa až vtedy, keď
sa situácia upokojila.”

Ako tvoril?
„Pred začiatkom tvorby historických románov aj dva roky študoval všetky dostupné pramene, ktoré si k tomu obdobiu mohol
obstarať. Všade mal samé papieriky, výpisky. Potom písal. Nie „na
rozkaz”, ale vtedy, keď sa mu dalo. Niekedy, keď ho dej rozpísanej
knihy úplne pohltil a voviedol do stavu absolútneho psychického
napätia, prestal aj v pol slove a išiel sa odreagovať. Inak by mu, obrazne povedané, hlava praskla. Mama (Mária Zúbková, pozn. aut.)
prepisovala rukopisy a bola zároveň jeho prvá kritička. Keď som
bola staršia, pridala som sa i ja.” Na našu otázku, či bola k otcovmu
dielu kritická, odpovedala: „Nie, všetko sa mi páčilo. Pri poslednom románe Štvrtá stena som mu len pomohla dať meno jednej
z postáv.” Za otcove najkvalitnejšie dielo považuje román Skrytý
prameň, ktorý je písaný od konca. Vážil si ho i samotný autor. „Bolo veľmi náročné napísať knihu, kde každá nasledujúca kapitola
vysvetľovala tú predchádzajúcu. Podľa mňa nikto predtým nič podobné nevymyslel.”
Inojazyčné lákadlá
Elena Bertoncini (nar. 1939) sa v roku 1967 vydala do Talianska.
„Keď som otcovi povedala, že ma Claudio požiadal o ruku, reagoval:
dúfam, že si mu povedala áno.” Podľa jej slov si až neskôr uvedomil,
že jeho jediné dieťa odchádza do cudzej krajiny. Predtým dcéru často navštevoval v Prahe, kde dokončila vysokoškolské štúdium arabčiny a francúzštiny a zostala pôsobiť na univerzite. Pani Elenka zdedila
po svojom slávnom otcovi jazykové nadanie. „Namiesto slovanských
ma však lákali skôr exotické jazyky. V poslednom ročníku VŠ som sa
potajomky prihlásila na kurz svahilčiny a to sa mi stalo „osudným”.
Urobila som si ašpirantúru na afrikanistiku a od vydaja až dodnes pôsobím na Orientálnom inštitúte Neapolskej univerzity, kde učím svahilčinu. Literárne tvoriť vo väčšom som neskúšala, no som autorkou
publikácie Dejiny svahilskej literatúry.”
Nečakaný koniec
Ľudo Zúbek sa z tohto sveta vytratil potichu a nečakane ako
62-ročný. „Operovali mu črevá, úspešne. O pár dní sa jeho stav
skomplikoval a druhá operácia sa už nepodarila,” spomína so
smútkom v hlase pani Elena. „Môj otec miloval deti, no vnučiek
(Patrície, Tiziany a Donattely) si neužil. „Najstaršia Patrícia mala asi
10 mesiacov, keď... Mama bola na návšteve v Taliansku a čakali
sme i otca. Namiesto neho prišiel telegram s informáciou, že je
v nemocnici a musia ho operovať. Mama sa sotva stihla vrátiť na
Slovensko. Ani sme si neuvedomili, že to bolo také vážne. Mal ešte
toľko plánov. Stále pripravoval generačný román, ktorý potom
nikdy nenapísal.” Len málokto vie, že Ľ. Zúbek bol i vášnivým fotografom. Bol veľkým estétom, cestovateľom, znalcom histórie a literatúry, spisovateľom a najmä príkladným človekom. Jeho spôsob
prejavu bol čistý, jasný, prirodzený a nevyumelkovaný. Ako zaznelo
i počas Zúbkových prameňov z úst Júlie Zúbkovej (švagrinej): „Jeho odchodom utrpela slovenská literatúra ťažkú stratu. Ten vzácny
a dobrý človek bol naozaj zaslúžilým umelcom. Zostal nám však
jeho kus poctivej a s úprimným srdcom urobenej práce.” Na takýchto veľkých ľudí nesmie národ zabúdať, lebo, ako spomína
i jeho dcéra Elena Bertoncini: „Mŕtvi nemajú lakte, bolo by veľmi
smutné, ak by sme ich my v podobných súťažiach na spomienkových slávnostiach nezodvihli.”
Text, foto: LUCIA POLÁKOVÁ

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU DO ZCK MALACKY

22. 4. o 15.00 h – Skautský plamienok a 300-ročné stromy na Záhorí – vernisáž výstavy, spoluorg. Skautský oddiel M. R. Štefánika
23. 4. o 8.00–12.00 h – Zberateľská burza – ZCK Čulenova, Klub filatelistov 52–32
24.4. o 18.00 h – SNOWBORĎÁCI – filmová komédia – kino Záhoran
24. 4. o 16.00 h – THEATRO NELLINE – rozprávková nedeľa
– mravoučné príbehy tetky Betky
24.4. o 18.00 h – SNOWBORĎÁCI – filmová komédia – kino Záhoran
25. 4. o 11.00 h – THEATRO NELLINE – stretnutie s Táliou
pre MŠ a ZŠ – Anna, malá čarodejnica
29. 4.
– Protidrogové predstavenie pre ZŠ – Čarodejník MOCHODROG
30. 4. o 18.00 h – Zlá výchova – film – kino Záhoran
30. 4. o 18.00 h – Miro Gavran: Všetko o ženách – DNH
1. 5.
– Prvomájové Malacky
3. 5. o 14.00 h – Deň matiek – OZ Zlatý vek
4. 5. o 18.00 h – Fiesta latina – tanečný večer
5. 5. o 14.00 h – Deň matiek – klub dôchodcov
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6. 5. o 17.00 h – vernisáž výstavy Andrea Šteffeka – Každý vie, že je to hocikde...
7. 5. o 19.00 h – Miro Gavran: Všetko o ženách – DNH
8. 5. o 16.00 h – Deň matiek, org. MŠ Malacky
9. 5. o 9.00, 11.00 h – Stretnutie s táliou – Morhodrog – protidrogové predstavenie
11. 5. o 17.00 h – prezentácia knihy JUDr. Ing. Jozefa Podolana – Z exilu do vlasti
13. 5. o 18.00 h – Jadranka
14. 5. o 19.00 h – Antonín Procházka: S tvojou dcérou nikdy – DNH
18. 5. od 8.00 – 12.00 h – Záhorácky sláviček, org. MŠ
Malacky
18. 5. o 14.00 h – Akadémia III. veku – Reumatické problémy – prednáška
20. 5. o 9.00 h – Pocta H.CH. Andersenovi
21. 5. o 19.00 h – Miro Gavran: Všetko o ženách – DNH
22. 5. o 16.00 h – rozprávková nedeľa
25. 5. o 17.00 h – Babinec s hercom Štefanom Bučkom
26.–29. 5.
– Kultúra bez tlmočníka –
27. 5. o 17.00 h – vernisáž výstavy – KBT – Most

Zvieracia krása v grafikách
Lászla Miklósovicsa
1. apríla sa vo výstavných priestoroch
ZCK na Mierovom námestí uskutočnila vernisáž výstavy maďarského grafika, dizajnéra a vydavateľa Lászla Miklósovicsa z partnerského mesta Malaciek Albertirsa.

Nápad vystaviť unikátne diela, zhotovené
podľa samotného autora špecifickou technikou, vznikol na jeseň uplynulého roka, kedy
sa L. Miklosovics ako vášnivý filatelista zúčastnil Oblastnej výstavy poštových známok organizovanej Klubom malackých filatelistov
ZSF 52–32. „V tom čase som oslovil riaditeľ-

L. Miklósovics (vľavo) v priateľskom rozhovore s malackým filatelistom M. Freundom.

V Babičkinej čajovni
– zdravo!
4. apríla prišli do Babičkinej čajovne na
Čulenovu ulicu seniorky nielen pre posedenie, oddych, ale aj pre zaujímavé informácie. Veď jej hosťom bola tentoraz známa
osobnosť mesta MUDr. Juraj Balogh. Z poverenia Zlatého veku ho srdečne privítal
strýc Marcin z Mauacek a tetka Marina zo
Závodu. J. Balogh vedel podať odborné záležitosti s veku prístupnou rutinou, úsmevom a optimizmom.
V dvojhodinovom stretnutí sa prítomní
dozvedeli zaujímavé informácie o čajoch,
bylinkách, ako aj o správnom užívaní liekov,
o spôsobe ochrany zdravia a pod. Zvedavé
seniorky kládli hosťovi otázky súvisiace so
zdravotnou tematikou, na ktoré dostávali odborné odpovede. Oddych v Babičkinej čajovni všetkým, ktorí pred stretnutím pracovali v záhradkách, viditeľne prospel. Na záver
milý hosť prisľúbil, že medzi také „mladé seniorky” ochotne príde aj inokedy.
MUDr. Balogh, srdečná vďaka, pevné
zdravie a veľa optimizmu.
Mgr. ALŽBETA DUBAJOVÁ,
predsedníčka OZ Zlatý vek

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

30.–31. 5.
VÝSTAVY
30. 4.–15. 5.

ku ZCK J. Zetkovú, či by som nemohol vystaviť svoje diela v Malackách.” Dôležitým cezhraničným spojovacím článkom bola i túžba
L. Miklosovicsa stretnúť sa s malackými poľovníkmi, čo sa podarilo. Rovnako sa zoznámil i s malackými výtvarníčkami E. Režnou
a R. Habovou.
„Som narodený v znamení Blížencov.
Som teda mimoriadne spoločenský typ
s množstvom záľub. Venujem sa písaniu, výtvarnému umeniu, filatelii a mnohým ďalším
oblastiam.” A veru zvieracie motívy grafík dávali tušiť, že umelec je i vášnivým poľovníkom.
–lucy–, foto: S. Osuský

– stretnutie s tancom pre MŠ, ZŠ Cez minulosť smerom k nám, tanečný muzikál tanečného štúdia ZCK

– výstava medzinárodného výtvarného sympózia KBT, téma: Hlava – františkánsky
kostol NPPM
do 3. 5.
– Skautský plamienok a 300-ročné stromy na Záhorí
od 6.–22. 5. – Každý vie, že je to hocikde... – ZCK,
tvorba Andrea Šteffeka
od 27. 5.
– Most – výstava detských prác
od 17. 5.
– Krypty pod františkánskym kostolom
NPPM s výstavou Malacky a II. sv. vojna
ZCK – KINO ZÁHORAN
7.–8. 5.
– Na dotyk
21.–22. 5.
–5x2
14.–15. 5.
– Cesta okolo sveta za 80 dní
28.–29. 5.
– Constantine
ZCK Knižnica – Po–Pia: 10.00–12.00 h, 13.00–18.00 h
Internet: 10 min. – 7 Sk

ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK
tu.

Deža sa sťežuje u dochtora na nervozi-

– Predpíšem vám ňejaké sedatívum.
– Ó, né, pane dochtore, keby ste mi račik predpísali ňejaké ležatívum.
•••
Francek sa dzívá na synové vysvječeňí:
– Synu, synu, to vypádá na rádný výprask!
– Dobre, taci, ukážem ťi, de bývá moja
učitelka!
•••
Vyprávjajú sa kamarádzi pri pivje:
– Čuj, to lúbaňí je velice háklivá vjec,
možeš pri tem chycit deco.
– To máš pravdu, já sem tak chyciu moju
starú.
•••
Nahňevaný Francek kričí na svoju ženu:
– Des ceúú noc byua?!
– U Bjetky.
– Cigáňiš, ty nevjerňico. Tam sem byu
ceuú noc já!
•••
Anča kričí na svojího muža:
– Ty si ale vúl! Ideš na zajícú, strelíš capa
a dom dojdeš z opicú!
POZVÁNKA

Absolvujte kurz
prvej pomoci

Územný spolok SČK oznamuje, že
v apríli a máji organizuje 8- a 16-hodinové kurzy prvej pomoci pre fyzické
a právnické osoby vykonávané zdravotným inštruktorom s príslušným oprávnením.
Účastník školenia obdrží po teoretickej a praktickej skúške európsky certifikát. Termíny a miesto konania kurzov
v Malackách budú dodatočne upresnené.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na adrese:
Územný spolok SČK,
Pribinova 15, Senec
alebo telefonicky na 02/45 92 42 73
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Atletická
halová sezóna
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SCK Záhorák pozýva všetkých priaznivcov bicykla
na jubilejný

10. ročník otvárania
riek Dyje a Moravy,
ktorý sa uskutoční 1. mája
(trasa: Malacky–Moravský Sv. Ján–Břeclav–
Hohenau–Angern–Záhorská Ves–Malacky)
a 7. mája na

Atléti z AC Malacky majú za sebou úspešnú halovú sezónu. Na domácom halovom atletickom šampionáte mali premiéru nové talenty zo Záhoria, ktoré
zbierali nielen cenné skúsenosti. A tak
na stupienok víťazov vystúpili okrem
tradičných medailistov i nové tváre.

Po prvý raz sa „pod strechou” presadili
štafety a tí najlepší jednotlivci splnili i limity
na prestížne medzinárodné podujatia.
Na Majstrovstvách SR žiakov zažiarili
najmä „strednotratiari”– A. Štuková a J. Beňa,
ktorí vystúpili na strieborný stupienok v behu
na 600 m. Navyše Štuková spolu s víťaznou
Štefunkovou z ŠK Vital Bratislava prekonali
žiacky slovenský rekord. Skvele si počínala
i dievčenská štafeta AC Malacky na 4 x200 m
v zložení: Štaffenová–Schildová–Habáňová
–Štuková, ktorá i bez kľúčovej pretekárky Fajtákovej dosiahla na striebornú sadu medailí.
Chlapčenská štafeta sa musela uspokojiť len
s pomyselnou zemiakovou priečkou. Do prvej desiatky sa prebojoval i šprintér R. Rusňák v disciplínách 60 a 150 m a ďalšie „strednotratiarky” M. Habáňová a A. Mackovichová. Osobné maximum si vylepšil šprintér Mikulič a štandardnú výkonnosť potvrdili Šimek
a Schildová. Sklamaním boli tri neplatné pokusy Štaffenovej v skoku do diaľky, ktoré
znamenali stop ďalším finálovým bojom.
Majstrovstvá SR dorastu boli z pohľadu
Malaciek triumfom dvoch reprezentantiek
Slovenska – A. Hollej v behu na 800 m a K.
Ďuricovej v trojskoku. Obe vo svojich disciplínach zvíťazili, vytvorili si nové osobné
rekordy a splnili i limit IAAF (Medzinárodná
atletická federácia) pre účasť na letných MS
do 17 rokov v Maroku. Naša štafeta dorasteniek tentoraz pocítila neúčasť Fajtákovej
a v celkovom hodnotení jej patrilo až 6. miesto. Pochvalu za veľmi bojovný výkon, ozdobený „osobákom”, si zaslúžia J. Beňa a A. Štuková v behu na 800 m. Obaja obsadili 6.
miesto. Do prvej desiatky sa v behu na
400 m včlenili M. Kocáková a M. Sršňová.
Malačania úspešne bojovali o cenné kovy i na Majstrovstvách SR juniorov. Ako prvá
vystúpila na bronzový stupienok K. Ďuricová
v trojskoku, ktorá sa po suverénnom víťazstve v dorasteneckej kategórii presadila
i medzi juniorkami. Ďalší bronz pridala B.
Šimková v šprinte na 200 m. Hollej sa v behu
na 800 m tentoraz ušlo „len” štvrté miesto.
Skvelú bodku za atletikou v hale pripravilo na Majstrovstvách SR dospelých kvarteto
dievčat v štafete na 4 x 400 m, ktoré sa v zložení: Kocáková–Sedláková–Štuková–Hollá
postaralo o historický úspech pre Malacky
a vybojovali striebro medzi ženami!
Paed Dr. P. FILIP a V.HANDL, tréneri

KRÍŽOVKA
V rámci našich potuliek po Záhorí si budeme v nasledujúcich krížovkách predstavovať väčšinu z miest a obcí, ktoré sa v tomto
regióne nachádzajú. Ak by sme začali postupovať smerom od Bratislavy, tak nemožno
vynechať mestečko Stupava, ktoré má dnes
takmer 8000 obyvateľov. Leží na juhu Záhorskej nížiny pod úpätím Malých Karpát a je
známe hlavne produkciou vychýrenej kapusty, po našom „zelá”. Každoročné „DNI ZELÁ”
sú už známou tradíciou a spoločenskou
udalosťou prerastajúcou rámec regiónu.
Do dejín Stupavy sa výrazne zapísal príchod Rimanov na začiatku 1. storočia. Postavili tu vojenskú stanicu, ktorej význam potvrdzuje zápis na víťaznom stĺpe rímskeho cisára (tajnička č. 1 v Ríme z roku 180 n. l.
Prvá písomná zmienka o Stupave pochádza z roku 1269 a mesto sa tu uvádza pod
názvom (tajnička č. 2). Pod tým istým názvom sa v roku 1271 objavuje aj vodný hrad
Stupava. Pomenovanie mesta Stupava, po-
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Hasprúnsku 50-tku

Záhorskou cyklomagistrálou na Záhorské
piesky (trasa: Malacky–Veľké Leváre–Závod–Tomky–Borský Sv. Jur–Šaštín-Stráže–
Borský Mikuláš–Lakšárska N. Ves–Studienka–Malacky).
Tomu sa hovorí rybárske šťastie a šikovnosť. Augustín Škrabák so svojimi cennými úlovkami.

Rybári nesedeli pri vode
Koncom marca zamenili malacký rybári posedenie pri vode za priestory
zasadačky MsÚ, kde sa stretli na svojej výročnej členskej schôdzi, aby zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok.

Predseda A. Škrabák zoznámil prítomných so zarybnením revírov v uplynulom roku. V rámci MO Záhorie bolo zarybnenie
nasledujúce: Zohor – Lábske jazero – kapor
K3 7 q, generačná ryba s priemernou váhou
7 kg/ks, Zohorský kanál č.1, kapor K3 5 q,
Vysoká pri Morave – Veľké Axi – kapor K3
25 q, Malé Axi – kapor K3 5 q, pleskáč
500 kg, Trojuholník – kapor K3 5 q, Štvorec
– kapor K3 5 q, Horná Rudávka – kapor K3
2,5 q, Dolná Rudávka – kapor K3 2,5 q, Záhorská Ves – Štrkovisko – kapor K3 9 q, Kuchyňa – vodná nádrž Kuchyňa – kapor K3
10q, pleskáč 500kg, vodná nádrž Rohožník
– kapor K3 24,5q, pleskáč 500 kg, šťuka
200 kg, Stupava – Vachalkov rybník – kapor
K3 12q, Stupavský potok – pstruh 4 000 ks,
Lozorno – vodná nádrž Lozorno II. – kapor
K3 31q, pleskáč 1.000kg, karas 800kg, Lozorňanský potok – pstruh 5 200ks, Malacky
– vodná nádrž Centnúz – kapor K3 10q,
pleskáč 500kg, Plavecký Štvrtok- pieskovňa
– kapor K3 15,5q, pleskáč 500kg, Osmička
– kapor K3 3q, Jakubov – štrkovisko I. – kapor K3 24q, Štrkovisko II. – kapor K3 5q.
V hodnotiacej správe sa zaoberal i prácou krúžku mladých rybárov, ktorý svoju aktívnu činnosť začal v decembri pod vedením
Vladimíra Holenku. Predseda podrobne
zhodnotil aj činnosť rybárskej stráže. V rámci
MsO Záhorie bolo zadržaných 33 povoleniek a vybraných následne 60 000 Sk, ktoré
sa použijú na zarybnenie vôd. V malackej
organizácii rybná stráž zadržala osem povoleniek.
Rybári vykonali 4 brigády, hlavne v lokalite Centnúz, ktoré boli zamerané na zber
a likvidáciu nežiaduceho odpadu. Okrem
chádza od pojmu „STUPA”, ktorý sa v tom
čase používal pre označenie lisu na olej.
Mesto sa v minulosti vyznačovalo hlavne trhovým právom, malo vlastný pivovar, papiereň, valchu, škrobáreň a v 20. storočí aj známu cementáreň, konzerváreň a pálenicu.
Stupavu preslávil aj slávny džbankár a keramikár (tajnička č. 3). Mesto sa dnes úspešne pretvára na moderné regionálne centrum
s výhodnou polohou v blízkosti hlavného
mesta republiky.

toho sa konali i mimoriadne brigády, napríklad pri hájení vôd pred pytliakmi, v rámci
rybárskych pretekov, výlove chovného zariadenia ap.
Tiež sú naplánované brigády v lokalite
Centnúz, zamerané na čistenie brehov. Vo
svojej práci bude pokračovať rybná i vodná
stráž. Nebudú chýbať tradičné rybárske preteky, ale i zápolenie na futbalovom turnaji.
Medzi hosťami nechýbali ani Ing. Rudolf
Ruža, predseda MsO SRZ Záhorie zo Zohoru, tajomník tejto organizácie Štefan Kelemen a vedúci rybárskej stráže MsO Jozef
Leštinec. V mene mesta rybárov pozdravil
prednosta MsÚ v Malackách Ing. D. Vavrinec, ktorý rybárom sľúbil pomoc mesta pri
získavaní vlastného rybárskeho revíru pre
Malačanov.

Zraz účastníkov pri oboch akciách je
pred CVČ pri synagóge o 9.45 h, odchod
o 10.00 h.
Bližšie informácie: t. č. 0903/03 63 18.

V piatok 22. apríla príde do Malaciek dvojica českých cyklistov – Lucie
Kovaříková a Michal Jon, ktorá končí
svoju 3-ročnú cestu okolo sveta a je na
najlepšej ceste zavŕšiť ju 1. mája príchodom do Prahy.
Privítanie cyklistov slovanským zvykom – chlebom a soľou spojené s kultúrnym a športovým programom sa uskutoční o 16.30 h na Mierovom nám.
(parkovisko)
Beseda spojená s premietaním filmu
o trojročnej ceste s názvom

Na bicykli
po všetkých
svetadieloch

sa bude konať v sobotu 23. apríla
o 15.00 h v SD ZCK.
–mh–

VYSYPANÉ Z OBÁLKY

„V MH č. 6/2005 bola uverejnená fotografia hádzanárok z roku 1968, na ktorej
som i ja so sestrou. Ďakujme za milú spomienku na naše hádzanárske časy a zároveň
pozdravujem dievčatá, ktoré fotografiu poskytli redakcii.
Posielam Vám fotografiu z roku 1967. Vtedy sme hrali turnaj v škole a naša trieda VIII. D
vyhrala.”
MÁRIA FILÍPKOVÁ, Kostolište

ANTON PAŠTEKA, foto: archív A. Š.

POZVÁNKA

Turistický oddiel Klubu slovenských turistov (KST) v Studienke všetkých priaznivcov turistiky srdečne pozýva na

tradičný pochod
Hasprunskej
10, 20, 23, 50,

ktorý sa uskutoční 14. mája.
Prezentácia účastníkov sa bude konať od
7.00 do 10.00 h pred Obecným úradom
v Studienke. Koniec pochodu je plánovaný na 17.00 h. Turistické trasy povedú borovicovými lesmi či chránenou oblasťou
v okolí Červeného rybníka a Rudavy.
Štartovné: dospelí – 20 Sk, deti do 15 r.
a členovia KST po predložení preukazu –
15 Sk, členovia TOM KST po predložení
preukazu – 10 Sk.
Všetci ste srdečne vítaní!

oddelenie technickej kontroly; tajnička č. 3
G krmivo pre kone; predchodcovia fúrikov;
pozakrýval.
ZVISLE
1 jedno z Mozartových mien 2 cudzie
ženské meno; MPZ Španielska 3 pracovali
s práčkou; osobné zámeno 4 stred slova nekryl; číslovka 5 otázka na cieľ cesty; praobyvateľ Rumunska; čas vo fyzike 6 zvratné zá-

VODOROVNE
A pesimistická nálada – obrátene; malá
pokrývka hlavy; had B tajnička č. 1; vedecký
názov krídla; spoluhlásky slova „seba” C poplach; obidva – skrátene; panovník; tajnička
č. 2; D bane; označenie obľúbených slaných
tyčiniek; bývalé tuzexové platidlo; Beáta; výlučok sliznice mäkkýšov E vyslanec; výkon
futbalistu; citoslovce hluku; ozdobné svietidlo po záhorácky F samohlásky slova „bude”;

Odmeníme všetkých, ktorí sa do „identifikovania” mladých hádzanárok na fotografii z roku 1968 zapojili:
Martina Koporcová, Renáta Jankovičová, Romana Pospíšilová a Marián Palkovič –
všetci zo Záhoráckej ul., Ľubica Zimanová z Ul. L. Novomeského, Mária Cigáňová z Jesenského ul. a Mária Filípková z Kostolišťa. Všetci získavajú veľký mestský kalendár spolu s perom s logom mesta.
Prosíme, aby si darček vyzdvihli v redakcii MH v budove MsÚ.
–mh–

KTO BOL NA FOTOGRAFII V MH 6/2005?
Hore, zľava:
Mária Kučerová (Filípková), Slávka Chvílová, Mária Cigáňová (Pospíšilová), Mária Kubašková (Preisová), Viera Vlková (Blusková), Betka Habová (Nemcová).
Dole, zľava:
Oľga Čermáková, Jana Špotáková (Sedláková), Dana Cifrová (Kudličková), Mária Prokopová †, Helena Kučerová (Mecháčková), Anna Frialová (Makytová)
meno; bývalý vynikajúci hokejový obranca
NHL; františkánsky rád 7 citoslovce strašenia; ŠPZ Košíc 8 papagáj; bývalý vynikajúci
švédsky tenista 9 kartársky výraz; vrkoč;
ruský súhlas 10 hudobná skupina; nástroj
pohoniča 11 označenie na kamiónoch; africké stepi 12 pojem duše u starých Egypťanov;
planéta; kolektívna zmluva 13 spojka; čistiaci
prášok; malajské ženské meno 14 výraz pou-

žívaný pri obsluhe registračných pokladníc;
schránka plodov fazule 15 popevok; český
majster 16 začiatok abecedy; späť po česky
17 pokazil.
Na pomoc: D Liáb, 14 Plu
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 30. apríla pošlete správne vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným
kupónom, budete mať špeciálny čistiaci
prostriedok na plastové okná od firmy
DATOM.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Stibora
zo Stiboríc, 2. Husiti, 3. Moháči, sme
vyžrebovali Annu Orgoňovú z Mierového námestia v Malackách.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN
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