
Riadne aj 
mimoriadne

Riadnemu zasadnutiu mestskej rady
v mesiaci február predchádzalo mimo-
riadne zasadnutie mestského zastupiteľ-
stva, ktoré sme avizovali už v predchá-
dzajúcom čísle Malackého hlasu. Bolo
venované v prvom rade problematike
transformácie štátnych podnikov vodár-
ní a kanalizácií. Poslanci mesta napokon
rozhodli podať za Mesto Malacky vlast-
ný kvalifikovaný návrh na transformáciu
časti majetku ZVaK s ustanovením sa-
mostatnej Obecnej vodárenskej spoloč-
nosti Malacky a okolie. V prípade, ak by
tento návrh nebol pri transformácii ak-
ceptovaný, tak by boli Malacky zahrnuté
do 2. vodárenskej sústavy spolu s okres-
mi Senica a Skalica, i tu však sú zástup-
covia mesta rozhodnutí požadovať, aby
sídlom sústavy boli Malacky.

Okrem toho hlavného bodu mimo-
riadneho rokovania sa poslanci zaobe-
rali i ďalšími aktuálnymi problémami
mesta. Poslanci odsúhlasili nájomnú
zmluvu medzi mestom a ŠK Malacky, tý-
kajúcu sa užívania futbalového areálu
v Zámockom parku, ako aj nájomnú
zmluvu na priestory reštaurácie na fut-
balovom štadióne. Zisk za nájomné by
mal taktiež slúžiť futbalistom. Občanov
mesta určite poteší fakt, že v meste bude
pôsobiť nepretržitá záchranná a doprav-
ná zdravotnícka služba. Mesto jej od 
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je názov debutovej zbierky básní Petra Farkaša-
Žišku. Kňaza, ktorý v súčasnosti pôsobí ako kaplán
malackej farnosti. Počas gymnaziálnych štúdií
v Senci chodil po kritiku, pochvalu a usmernenie
k Svetloslavovi Veiglovi do Kráľovej, kam siahajú
korene básnikovho rodu. Tieto návštevy zname-
nali začiatok formovania jeho básnickej osobnos-
ti; naučili ho správne vnímať písanie, našiel v nich
pomocnú ruku, bez ktorej je takmer nemožné vy-
kročiť správne. Zbierka Čo som napísal, napísal
som v sebe skrýva akési čaro, ktoré objaví hádam
každý milovník poézie. Zrejme je to tým, že bola
písaná perom autorovho srdca. Autora zbierky
sme požiadali o rozhovor.

Kedy ste sa začali venovať písaniu? Spomína-
te si ešte na svoj prvý verš či báseň? 

V človeku všetko postupne rastie. Ako dieťa svo-
je prvé slová začína formulovať do viet, podobne
vznikajú i básne. 

Ktoré nové poznatky, ponaučenia alebo vedo-
mosti ste získali zásluhou známeho slovenského
básnika Svetoslava Veigla? 

Že básnik sa stáva básnikom písaním a taktiež čí-
taním; aby mali zmysel aj báseň, aj písanie, musím
sám vedieť, čo chcem povedať.

Začiatok štúdia na Rímskokatolíckej cyrilo-
metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave
pre vás zaiste znamenal štart do novej etapy ži-
vota. Mnohí by na písanie možno úplne zanevre-
li, iní by zasa pociťovali potrebu oddychu. Tí, kto-
rých láska a cit k písanému slovu sú tými pravý-
mi, by na rozlúčku s nimi azda ani len nepomys-
leli. Ako to bolo vo vašom prípade? 

Po gymnaziálnych štúdiách som sa začal písaniu
venovať ešte intenzívnejšie, takpovediac vtedy na-
stal pre moju tvorbu hádam ten najvhodnejší čas,
priestor a možno i podmienky. Raz, v rozhovore pre
Rádio Forte, som na otázku redaktora, ktorý sa ma
spytoval na dôvod písania, odpovedal s veľkou se-
baistotou, že to nie je pre vnútornú potrebu ako
u mnohých básnikov. S odstupom času však písanie
naozaj vnímam ako spôsob vyjadrenia a prejavenia
sa. Azda každý literát zväčša vychádza zo svojho
vnútra.

Kto a kedy mohol v histó-
rii ľudstva začať prvý ple-
sať? Najlepšie je pri ta-
komto premýšľaní postu-
povať od úplného počiat-
ku existencie ľudských 
bytostí na Zemi. Myšlien-
ky nás vtedy prenesú do
dávnych dôb praveku. Je
totiž zrejmé, že človek
vtedajších čias, zháňajúc
obživu predovšetkým for-
mou lovu zveri, začal ple-
sať hopsajúc nad jamou
s dobrým úlovkom. Je to
zavádzajúca myšlienka?
Ale napokon, možné to je. 
O tom, kde sa plesalo 9.
februára, sa dočítate pod
titulkom Gymnaziálny
ples opäť tradíciou? na 
4.  strane. foto: archív

Čo som napísal, napísal som...

Pokračovanie na 4. strane
MH 01/F6

Pokračovanie na 2. strane

Od 1. marca pôsobí v priestoroch bývalých jaslí na Ul. 
M. Rázusa nové detašované pracovisko Záchrannej a doprav-
nej zdravotníckej služby (ZDZS) Bratislava, ktoré zabezpeču-
je 24-hodinovú záchrannú službu v okrese Malacky. Nahra-
dzuje tým doterajšiu službu poskytovanú NsP Malacky len
v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hodiny. Od 
1. 3. je tak tiesňové volanie na číslo 155 presmerované do bra-
tislavského operačného strediska, ktoré riadi výjazdy jednot-
livých vozidiel k akútnym prípadom. Na slávnostnom otvorení
pracoviska ZDZS 1. marca sa zúčastnil okrem iných aj primá-
tor Malaciek Jozef Ondrejka, ktorý prestrihnutím pásky ofi-
ciálne otvoril vynovené priestory záchrannej služby.     –dio–

24-hodinová záchranná
služba v okrese 
Malacky skutočnosťou

(Ne)nahraditeľní
V časoch nedávno minulých nás

učili: Nikto nie je nenahraditeľný. Ruku
za strojom vystrieda iná ruka, mozog
nahradí ďalší mozog, človek si vymení
miesto s nasledovníkom. Jeden odíde–
žiadna tragédia. Na jeho miesto príde
ďalší. Uniformita šitá pre strohý režim.

Ten, potierajúc individualitu, akosi
pozabudol, že každý jeden jedinec je
iný. Že aj jednovaječné dvojčatá sa
čímsi líšia. Že z Jana nikdy nebude Fe-
ro a z Fera Jano. Jánošíka obesili za reb-
ro a odvtedy sa úbohého Slováka ne-
mal kto zastať. Lady Diana skončila
svoju krátku životnú púť vo vraku auta
a (nielen na stránkach bulvárnej tlače)
zostalo vákuum. Keď raz vypovedia
poslušnosť hlasivky Karla Gotta, kto sa
stane jeho nástupcom? Dovolím si po-
zmeniť vetu z úvodu: KAŽDÝ je nena-
hraditeľný. 

Je desať rokov málo či veľa? Záleží
od uhla pohľadu. V priebehu desaťroč-
nej existencie sa s názvom novín Ma-
lacký hlas spájalo množstvo mien. Ne-
dá sa na malom priestore spomenúť
všetkých. Poetická optika prvého šéf-
redaktora Rudolfa Čižmárika, prosto-
národný nadhľad Jožka Klačku, neú-
navné bádateľstvo Pavla Hallona, ľudo-
vý humor i domáca kuchyňa Edity Vo-
zárovej, góly-body-sekundy Tonka Paš-
teku, „križovatky” Mariána Polakoviča,
profesionálna grafika Petra Jackanina
či administratívna spoľahlivosť Janetty
Oslejovej a Jany Sedlákovej sa jedno-
ducho nedajú zabudnúť. Každý je ne-
nahraditeľný. 

Vďaka vám za pevné základy, na
ktorých sme postavili súčasnú podobu
Malackého hlasu. A my, dnešní tvorco-
via novín veríme, že aj naši nasledovníci
budú mať na čom ďalej stavať.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Mestský úrad v Malackách 
vás pozýva na

deň otvorených dverí,
ktorý sa uskutoční 
v utorok 10. apríla.

D V E R E  D O KO R Á N

Foto: PATRIK JANDÁK
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POZNÁTE SVOJHO
POSLANCA? pre Pavla Slezáka,

predsedu Okresnej školskej rady pri Okresnom úrade v Malackách
O novej škole v Malackách sa už dlho šepká, teraz sa o nej dokonca začalo

nahlas hovoriť. Stane sa vysnívaná škola na sídlisku Juh realitou?
„Okresná školská rada pri Okresnom úrade Malacky sa od svojho ustanovenia

v minulom roku pravidelne zaoberala problémom školstva v meste Malacky. Po-
stupne sme vnikali do pomerne neprehľadnej a zložitej situácie najmä základných
škôl, z ktorých niektoré zápasia takpovediac s existenčnými problémami. Napriek
ťažkej situácii sa pedagogickí pracovníci snažia zo všetkých síl vzdelávať a vycho-
vávať malacké deti. Je smutnou realitou, že v prvom roku tretieho tisícročia je z dô-
vodu obmedzených ekonomických a priestorových podmienok ohrozený normálny
chod základného vzdelávania. Problémy škôl sú skutočne vážne a zložité. 

Z tohto pohľadu treba vysoko oceniť mimoriadny úspech, ktorý dosiahol okres-
ný úrad. V ťažkej a skoro bezvýchodiskovej situácii, v ktorej sa nachádza slovenské
školstvo, sa podarilo „vybojovať” finančné prostriedky vo výške 120 mil. Sk na výstav-
bu úplne novej školy v Malackách. Podarilo sa to napriek tomu, že na Slovensku je
rad nedostavaných škôl, že na Slovensku existujú školy s „drevenými latrínami” a že
nové školy sú potrebné i v iných mestách! Nevieme, či Malačania dokázali dosta-
točne doceniť námahu a vypätie síl pracovníkov OÚ, ktorým sa tento husársky kú-
sok podaril. Všetky ostatné záujmy musia ísť teraz stranou. Maximum záujmu teraz
treba venovať novej škole, aby sa čím skôr pripravili podmienky pre začatie výstav-
by. Okresná školská rada v rámci svojich možností bude sledovať proces výstavby
školy, ktorá by mala byť spoločnou vecou predovšetkým Malačanov.”    –mh–

Ing. MÁRIA TEDLOVÁ,
narodená 8. 9. 1958,
ekonómka v spoločnosti 
START Automation, spol. s r. o.,
Malacky,
poslankyňa vo volebnom obvo-
de č. 3, nezávislá
(kandidovala ako nečlen DÚ).

Ste novou poslankyňou, ale na
mestskom úrade ste v minulosti pra-
covali ako hlavná kontrolórka mes-
ta. Ako sa zmenil váš pohľad na rie-
šenie problémov mesta?

Ako hlavná kontrolórka mesta som
pracovala v meste v rokoch 1991–1995.
S odstupom času toto obdobie hod-
notím ako obdobie „ponovembrové” –
plné eufórií a nádejí, že sa veľa vecí veľ-
mi rýchlo zmení, čo bol vlastne celo-
spoločenský jav. Spolupracovala som
s 1. poslaneckým zborom a myslím, že
spolupráca bola veľmi dobrá.

Rozdiel medzi prácou poslanca
a hlavného kontrolóra je v tom, že po-
slanec ako člen mestského zastupiteľ-
stva okrem iných oprávnení rozhoduje
o základných otázkach mesta a hlavný
kontrolór vykonáva kontrolu úloh mes-
ta, je akousi predĺženou rukou poslan-
cov, zo svojej činnosti sa zodpovedá
poslancom mesta, vykonáva kontrolu
pre nich „ex post”, ale aj vypracúva od-
borné stanoviská k rozpočtu a aby sa
mohli poslanci pri schvaľovaní správne
rozhodnúť. 

Samozrejme, že poslanec ďalej má
možnosť interpelácií, požadovať vy-
svetlenie od kompetentných osôb a or-
gánov, predkladať mestskému zastu-
piteľstvu návrhy, čo hlavný kontrolór
nemá.

Ak by ste mohli sama rozhodnúť,
čo by ste prioritne riešili v meste?

To, čo by som ja riešila, nie je v kom-
petencii mesta. Školstvo. Myslím si, že 
by sme si mali uvedomiť, že alfou
a omegou našej budúcnosti sú deti.
Deti, ktoré žijú v tomto meste a chce-
me, aby tu po nás zostali, aby neodišli
len preto, že nemali vytvorené vyhovu-
júce podmienky v školách. Pretože 
podľa môjho názoru je školstvo naj-
podstatnejším článkom našej budúc-
nosti a aj budúcnosti nášho mesta.

Mesto ale nemá pod správou škol-
stvo, môže ale vytvoriť mladým ľuďom
podmienky pre nich zaujímavé. Kultú-
ru, môžeme svoje mesto skrášľovať,
chrániť a vytvárať životné prostredie.

V čom vidíte hlavné problémy
vášho volebného obvodu?

Problémov na riešenie je veľa a som
preto rada, že jednou z priorít sa stala
oprava komunikácie a skrášlenie ze-
leňou na Radlinského ulici, ktorá je
vstupnou bránou do mesta pre návš-
tevníkov prichádzajúcich vlakom či 
autobusom.

Veľa sa v súčasnosti hovorí o prie-
myselnom parku, aký máte názor na
jeho vznik?

Pozerám sa na to očami ekonómky,
je to pozitívum a šanca pre našich
občanov, hlavne pre mladých ľudí.
Znížila by sa nezamestnanosť, zvýšila
kúpyschopnosť našich ľudí, prílev in-
vestícií, rozvoj obchodnej siete v mes-
te a vôbec celkový rozvoj mesta. Je to
všetko vzájomne previazané. Dúfam,
že to vyjde.

ANTON PAŠTEKA

JEDINÁ OTÁZKA

1. 3. prenajme priestory na Ul. Martina
Rázusa v objekte bývalých detských jaslí.

Riadne zasadnutie mestskej rady sa
uskutočnilo 22. 2. Najzávažnejším bo-
dom rokovania bola správa o bezpeč-
nostnej situácii mesta spolu s vyhodno-
tením činnosti mestskej polície za rok
2000. Celkovo polícia riešila v minulom
roku 1177 prípadov, z toho 717 prípa-
dov bolo riešených blokovou pokutou.
Pre zaujímavosť – najviac priestupkov
sa týkalo porušenia zákazu vyplývajú-
ceho z dopravnej značky (367), parko-
vania vozidiel na chodníku (266), par-
kovania vozidiel na mestskej zeleni
(176), porušenia VZN o chove zvierat
(97) a znečistenia verejného priestran-
stva (80). Zamestnanci za rok 2000 pre-
verili 940 oznamov od občanov, čo je
potešiteľné, pretože bez ich spolupráce
pri nízkom počte pracovníkov mestskej

polície by určite spokojnosť všetkých
s prácou mestskej polície bola nižšia.
I problém malackých túlavých psov bol
riešený, vďaka policajtom našlo v útulku
miesto 32 štvornohých obyvateľov mes-
ta. Ku skvalitneniu bezpečnostnej situá-
cie v meste by mal prispieť i globálny
monitorovací systém v meste, ktorý je
v štádiu príprav. Členovia rady si okrem
kontroly uznesení vypočuli i päť infor-
mácií. Týkali sa postupu príprav výstav-
by novej školy, povolení vjazdu do Zá-
mockého parku, získania cudzích zdro-
jov na investície mesta, stavu umiestne-
nia detí v detských jasliach a progra-
movej štruktúry Infokanálu firmy
PROGRES.

V bode rôzne navrhol primátor mes-
ta udeliť čestné občianstvo nášho mes-
ta pánovi Petterssonovi a Sustríkovi z fir-
my Swedwood za rozvoj mesta.

ANTON PAŠTEKA

Riadne aj mimoriadne
Dokončenie z 1. strany

Myšlienky, plánovanie, vznik projektu
a samotná výstavba NsP v Malackách
trvala veľmi dlhý čas. Dôležité bolo, že
potrebu tohto zdravotníckeho zariade-
nia pre Malacky a jeho okolie si stále
viac uvedomovali nielen občania, ale
i na kompetentných miestach. Výstav-
ba trvala niekoľko dlhých rokov, až sa
konečne sen stal skutočnosťou – obča-
nia Malaciek a jeho okolia majú nemoc-
nicu, a to navyše v prekrásnom pro-
stredí, ktoré nám závidel kde-kto. A naj-
mä ľudia z bratislavských klinických
pracovísk uprostred plného mestského
ruchu. Nemôžeme si odpustiť malú po-
známku: škoda, že to prostredie nemoc-
nice nám tak zovšednelo. Že nám dnes
neprekáža, ako nám krásnu zeleň špa-
tia zdevastované lavičky a nefunkčné
fontánky. Vieme odpovedať na možné
námietky, že dôležitejšie sú teraz pre
nemocnicu prístroje, lieky ako prostre-
die, lavičky, chodníky. Nemocnica po-
trebuje peniaze. A nie málo.

Dvadsaťpäťtisíc pôrodov
Nemocnica s poliklinikou v Malac-

kách bola slávnostne otvorená 1. mája
1972, nemocnica samotná začala pra-
covať až 1. septembra 1972. Na gyne-
kologicko-pôrodníckom oddelení sa od
1. 9. 1972 do 31. 12. 2000 uskutočnilo
25 638 pôrodov, pri ktorých sa narodilo
25 860 detí, teda väčší počet, než majú
dnes Malacky obyvateľov. Z týchto pô-
rodov bolo 1 770 operačných pôrodov,
najviac 976 cisárskych rezov, 260
kliešťových pôrodov a 497 pôrodov po-
mocou vakuumextarktora. Z celkového
počtu narodených 25 860 detí bolo 1
194 detí nezrelých s hmotnosťou pod
2,5 kg, ďalej 219 dvojčiat a 2 trojčatá. Za
týmito číslami ťažkej, svedomitej práce
mnohých lekárov, sestier i pomocného
personálu je gynekologicko-pôrodnícke
oddelenie a novorodenecký úsek det-
ského oddelenia.

Rooming-in
Táto práca sa začína včasnou starost-

livosťou o budúce mamičky v prenatál-
nych poradniach, kde sa dozerá na
priaznivý priebeh tehotenstva, zachytá-
vajú sa rizikové prípady, ktoré sú potom
veľmi často hospitalizované na lôžkach
oddelenia. Týmto spôsobom sa nám po-
darilo podstatne znížiť základný ukazo-
vateľ starostlivosti tzv. perinatálnu úmrt-
nosť (deti, ktoré sa narodia mŕtve pri pô-
rode a zomrú do 7 dní po pôrode). Peri-
natálnu úmrtnosť máme na našom pra-
covisku dnes na úrovni klinických pra-
covísk v Bratislave, ba dokonca i na
úrovni pracovísk v nemocniciach zá-
padných európskych štátov, i keď naše
podmienky sú s nimi neporovnateľné.
Dôležitým medzníkom v našej práci bo-
lo zavedenie tzv. rooming-in systému
v roku 1984. Pôrodníci a pediatri sa do-
hodli, že využijú a zavedú do praxe mo-
derné, oprášené výhody symbiózy
dieťaťa a matky, o ktorých nikdy nebolo
pochybností. Symbióza najintímnejšia
od prvých chvíľ po pôrode. Skúsenosti
sme nemali – v tom čase nebol tento
systém zavedený ani na jednej klinike
v Bratislave. Museli sme upraviť priesto-
rové podmienky, pripraviť na túto čin-
nosť detské novorodenecké sestry, pre-
konať staré návyky nielen personálu, ale
i mamičiek, ktoré si mysleli, že bude ta-
káto starostlivosť o svoje dieťa pre nich
záťažou, únavou. Toto všetko sa nám po-
darilo preventívne ošetriť našou vlastnou
modifikáciou, v ktorej sme diferencova-
li fyziologické a komplikované operač-
né pôrody.

Niet nad dojčenie
Dnes môžeme konštatovať, že ro-

oming-in systém sa plne osvedčil a jeho
prednosti a výhody presvedčili všetkých

zainteresovaných o oprávnenosti, takže
veľká väčšina mamičiek je spokojná.
V prvom rade sa zlepšilo výrazne dojče-
nie. Je všeobecne známe, že kvalita ma-
terského mlieka nie je nahraditeľná žiad-
nou inou umelou výživou. Dojčenie je
zároveň základom budúceho vzájom-
ného emotívneho vzťahu matky
a dieťaťa. Zlepšila sa involúcia rodidiel,
hlavne maternice po pôrode. Mamičky
sa oveľa viac naučia zaobchádzať so
svojím dieťaťom, zbavia sa určitého stra-
chu, odchádzajú tak domov pokojnejšie
a vedomostne bohatšie.

Starostlivosť o novorodenca je spolo-
čnou činnosťou detských a ženských le-
károv a sestier. Títo zaisťujú optimálne
podmienky pre vývoj zdravého dieťaťa.
A tu sa žiada povedať, že spolupráca
medzi ženským a detským oddelením
bola vždy bezproblémová a na vysokej
úrovni.

Otec pri pôrode
Naďalej sa snažíme úroveň našej prá-

ce zlepšovať. Koncom roka 2000 sme sa
zapojili do iniciatívy svetového detského
fondu UNICEF–BFH (Baby Friendly Hos-
pital), čo v preklade znamená nemocni-
ca priateľská k deťom. Táto iniciatíva je
zameraná na ešte výraznejšie spojenie
matky s novorodencom.   

Ďalšou novinkou, ktorou sa snažíme
vyjsť v ústrety niektorým ženám, respek-
tíve mužom, je umožnenie prítomnosti
otcov pri pôrode. Pozorujeme, že prí-
tomnosť niektorých otcov pri pôrode
pomáha zlepšovať psychický stav rodič-
ky a rodičky viac stimuluje do spoluprá-
ce so zdravotníckym personálom.

Na zvýšenej úrovni starostlivosti
o matku a dieťa sa podieľa i rozširovanie
technického vybavenia v posledných ro-
koch. Či ide o ultrazvukový prístroj, kar-
diotokograf, dva moderné inkubátory,
vyhrievacie lôžko s fototerapiou, moni-
tor na sledovanie činnosti srdca a pľúc
novorodenca alebo neinvazívny prístroj
na odmeranie hladiny bilirubínu u novo-
rodenca.

Veríme...
Myslíme si, že treba obyvateľom Ma-

laciek a okolia pripomenúť, že sme tu.
Že nemocnica pracuje, že sme za nece-
lých 28 rokov urobili kus práce, vytvorili
sme nevyčísliteľné hodnoty na životoch
a zdraví našich žien-matiek a ich detí. 
Iste nám ešte veľa chýba, čo by sme po-
trebovali. Mnohé sme urobili s vypätím
síl, s nesmiernou obetavosťou zdravot-
níckeho personálu a to ste možno mno-
hokrát ani nepostrehli. Chceme, aby ste
nám tiež pomohli zlepšovať našu snahu,
sme pre vás, spoluobčanov. Veríme, že
našu nemocnicu pre všetkých vás nielen
udržíme, ale zveľadíme a dočkáme sa
svetlejších chvíľ v záujme nás všetkých.

MUDr. EDUARD GRANEC
MUDr. VIKTOR KLEN

Chovateľom za povinnosť
Okresná protinákazová komisia v Malackách na svojom zasadnutí zo 6. marca

prijala uznesenie v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky, a preto ukladá všet-
kým chovateľom:

■ zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov s chovom vnímavých zvierat, to
je: hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané 

■ skrmovať zásadne prevarené pomyje a zvyšky jedál
■ nenakupovať v súčasnej dobe zvieratá na ďalší chov alebo doplnenie chovu

a vyčkať, až sa situácia stabilizuje
■ nepremiestňovať zvieratá v rámci jednotlivých chovov
■ dodržiavať prísne hygienické opatrenia, rešpektovať pokyny vedenia poľno-

hospodárskych podnikov, očistu odevov najmä u ošetrovateľov zvierat, aby sa
zabránilo prenosu nákazy

■ pri zistení výskytu ochorenia hospodárskych zvierat chovateľ okamžite nahlási
stav veterinárnemu lekárovi a bude sa riadiť jeho pokynmi.

Chovateľ hospodárskych zvierat rozpozná zmeny podľa nasledujúcich prízna-
kov:

Slintačka a krívačka je veľmi nebezpečná nákaza párnokopytníkov sprevádza-
ná vysokými teplotami, vznikom pľuzgiernikov až erózií na sliznici dutiny ústnej, ry-
páku ošípaných, medzi paznechtami, korunkovom okraji paznechtov a mliečnej
žľaze. Z ústnej dutiny vyteká pena zo slín. Pri postihnutí končatín zvieratá výrazne
krívajú.

NEMOCNICA OČAMI LEKÁROV

Škoda, že prostredie 
nám zovšednelo

Na malackom rokovaní XI. snemu Združenia miest a obcí
záhorskej oblasti (ZOZO) 28. februára sa zo 76 členských
obcí zúčastnilo len 49. Výročné rokovanie tejto organizá-
cie bolo vždy v centre záujmu starostov a primátorov, ten-
toraz hlavne kvôli preloženému termínu rokovania bola
účasť nižšia.

Rokovanie ZOZO sa konalo skôr z dôvodu, že 2. marca
ministerstvo pôdohospodárstva uzatváralo diskusiu o tom,
ku ktorej vodárenskej spoločnosti chcú regióny patriť. Práve
problematika transformácie vodární a kanalizácií zabrala pod-
statnú časť diskusie na sneme, pretože všetci si uvedomujú,
že je to rozhodnutie, ktoré ovplyvní život občanov na dlhé
desaťročia. Názorovo rozdielna debata predstaviteľov obcí
medzi sebou, ktorí kritizovali postup transformácie, i prítom-
nými predstaviteľmi ministerstva pôdohospodárstva vyústila
do hlasovania. Pomerom hlasov 40:5 sa prítomní starostovia
a primátori priklonili k alternatíve vytvorenia vodárenskej spo-
ločnosti zahŕňajúcej okresy Senica, Skalica, Malacky a Myja-

va. Odmietli tak argument, že pre Záhorie by bolo výhodnej-
šie spojiť sa s bratislavskou vodárenskou spoločnosťou.

V správe o činnosti ZOZO za posledný rok jeho predseda
Michal Srholec vyzdvihol osvedčenú prax organizovania od-
borných seminárov za účasti predstaviteľov jednotlivých re-
zortov, ktoré sú zdrojom prepotrebných informácií a výmeny
skúseností. Na rokovaní odznelo, že ZOZO podporuje re-
formu verejnej správy s tým, aby presun kompetencií na sa-
mosprávu bol zaistený potrebnými financiami. Vo vzťahu
k ZMOS by združenie starostov zo Záhoria uvítalo, keby ma-
lo väčšie zastúpenie v odborných komisiách ZMOS.

Účastníci snemu sa okrajovo zaoberali formami cezhra-
ničnej spolupráce a pôsobením dobrovoľníka zo švajčiarskej
asociácie Danubio na Záhorí. Na pripravovaný snem ZMOS,
ktorý sa uskutoční začiatkom apríla v Bratislave, ZOZO de-
legovalo 15 účastníkov, po päť z okresov Senica, Skalica
a Malacky.

VIERA BAROŠKOVÁ

Záhorie chce svoju vodárenskú spoločnosť
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Gajary boli síce veľkou roľníckou obcou, ale
dali svetu i Slovensku niekoľko významných
mužov. Jedným z nich bol i akademický maliar 

DOMINIK SKUTECKÝ.
Narodil sa 14. 2. 1849 v mnohodetnej rodine

mydliara, ktorá sa do Gajár presťahovala z Morav-
ského Sv. Jána. Malý Dominik osirel vo štvrtom ro-
ku svojho života. Matka sa po manželovej smrti
rozhodla mydliareň i dom predať, pretože na toto
remeslo nestačila. Po predaji odišli do Viedne.

Dominik vedel už odmalička krásne kresliť a ne-
skôr už i písať. Toto využívali vojaci, sluhovia a slúž-
ky, ktorí nevedeli písať a dávali si písať listy svojim
milým malému Dominikovi. On im tam vždy pri-
kreslil i obrázok a dostal za to nejaký groš.

Vyrobenými grošíkmi prispieval i mamke na
domácnosť. Vďaka svojmu veľkému talentu a pod-
pore príbuzných sa mu podarilo dostať sa na Vie-
denskú akadémiu umenia, odbor historické maľby.
Ako diplomovú prácu nakreslil monumentálny ob-
raz, ako cisár Maxmilián diktuje svoje pamäti. Ob-
raz bol tak vynikajúci, že mu akadémia udelila troj-
ročné štipendium po 400 zlatých ročne na štú-

dium v Benátkach. Svojimi obrazmi si zarobil toľ-
ko, že po ukončení štúdia v Taliansku odchádza na
akadémiu do Mníchova študovať moderné ma-
liarstvo. Pobyt v Mníchove ho sklamal, a preto sa
vrátil do Viedne a dal sa na portrétovanie. Objed-
návky sa hrnuli z celej ríše. Stal sa módnym por-
trétistom boháčov.

Nezabudol ani na svoj rodný kraj, na svoje
Záhorie, na Gajary, ktoré mnohokrát navštívil.
Usadil sa v Banskej Bystrici, kde pokračoval vo
svoje tvorbe. Stal sa maliarom stredných vrstiev
a mnoho jeho obrazov pochádza zo života na tr-
hoviskách a v meste. Jeho známy obraz Trh v Ban-
skej Bystrici, sa dostal i na československú pošto-
vú známku. Rád chodieval medzi tavičov a spra-
covateľov medi do ich hámrov a jeden z obrazov
„medikovca“ bol nedávno námetom i slovenskej
poštovej známky. 

Obrazy Skuteckého zdobia galérie po celej Eu-
rópe. Škoda len, že na Záhorí poznáme jeho die-
lo iba na reprodukciách, nemáme žiaden jeho ori-
ginál. Zomrel v Banskej Bystrici a nielen rodáci,
ale i Malačania pomenovali po ňom jednu zo svo-
jich ulíc. Dr. PAVOL HALLON

Po kom je pomenovaná naša ulica?

Vážená redakcia Malacký hlas,
vo Vašom časopise sme si prečítali výzvu, aby sme zaspomínali na celkom

obyčajných ľudí, ktorí pre naše mesto niečo urobili, zaslúžili sa o jeho rozkvet
a zveľadenie alebo inak prispeli k jeho skrášleniu. 

My, pracovníčky predajne potravín U Marty na sídlisku Juh a pracovníci pre-
dajne Stavebniny na Štefánikovej ulici, patríme pod majiteľa Alojza Kvaššaya. Je-
ho práca, ktorej obetoval aj všetky soboty a nedele, pomohla všetkým, ktorí sme
chceli ísť do práce a nemali sme kde dať svoje neškolopovinné ratolesti. Pod ve-
dením vtedajšieho podpredsedu MsNV Nemečka a z iniciatívy pána Kvaššaya
vznikla prevádzkareň, ktorá zamestnala 10 dôchodcov, skúsených remeselníkov,
ktorí cez týždeň rozvinuli a pripravili práce tak, aby v sobotu a v nedeľu rodičia-
čakatelia na umiestnenie detí mohli odviesť kus užitočnej práce. Keďže práce na
stavbách pokračovali nebývalým tempom, musel zorganizovať aj projektantov,
a to najmä Ing. Končeka, Ing. Ondrejku, Ing. S. Osuského, Ing. Tesáka, Jozefa Polá-
ka, J. Kitlicu, J. Osuského, aby sa stačila stavebná príprava v predstihu zabezpečiť
a nemuselo sa veľké nadšenie brigádnikov utlmiť. Takto sa dokázali zrekonštruo-
vať alebo postaviť podľa našich vedomostí nasledovné zariadenia: Materská ško-
la na Štúrovej ulici, na Pezinskej ceste, Materská škola na Hviezdoslavovej ul., MŠ
na Kollárovej ulici, Detské jasle a MŠ na Čulenovej ulici a MŠ na sídlisku Juh, prí-
stavba zasadačky MsNV, dom smútku a cintorín, strelnica, administratívna bu-
dova pre Jednotu na Pezinskej ceste, synagóga. Na tento prínos A. Kvaššaya by
sa nemalo nikdy zabudnúť, pretože žiaden nástupca to viac v prevádzkarni nedo-
kázal. 

I po nástupe vedúceho strediska správy OSP Malacky mesto pocítilo, že tam
prišiel Malačan. To sú veci, ktoré by nemali byť zabudnuté. 

Po všetkých stránkach, pracovných či ľudských, pre jeho skromnosť, si ho i my
vysoko ceníme. Vážime si jeho sociálny pohľad na naše potreby, pretože si mys-
líme, že to dokáže len človek, ktorý má za sebou taký pestrý pracovný život, v kto-
rom príkladnosť, rozvážnosť a životné skúsenosti a pochopenie pre prácu svojich
podriadených sú mu vlastné. I po rozvode svojho syna sa veľmi ľudsky zachoval
k svojej neveste. Kúpil jej náhradný byt na Ulici 1. mája, ponechal ju pracovať vo
svojej firme vo funkcii vedúcej predajne stavebnín. K jeho rodinnému životu len
jednu pripomienku, a to že o rok v januári 2002 sa chystá osláviť 50. výročie spo-
ločného života so svojou manželkou Irenou, s ktorou vychoval päť detí. Jeho prá-
ca a hlavne spôsob života nepotrebujú žiaden ďalší komentár.

Podpísané:
Ing. SOFKOVÁ, BAGINOVÁ, BUGELOVÁ, L. FOLTÝNKOVÁ, MARTA KVAŠŠAYOVÁ, 

VACÍKOVÁ, IVETA KVAŠŠAYOVÁ, KOŠTRNOVÁ

Stranu pripravila IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: autorka
Za spoluprácu ďakujeme FRANTIŠKOVI FRIALOVI

Naše mesto – obvod č. 2
Poslanci: 
MUDr. Miloslav Noris, ☎ 772 31 59
MUDr. Fedor Žiak, ☎ 773 10 09
František Friala, ☎ 772 53 96, 0903 446 820

Sídlisku Juh sme sa podrobne venovali v minulom čísle
Malackého hlasu. Problémy, o ktorých sme hovorili, sa rov-
nako dotýkajú aj obyvateľov ulíc patriacich do druhého ob-
vodu - potreba bankomatu, poštovej prevádzky či lekárne je
akútna. Hoci na sídlisku so štyrmi tisícami obyvateľov pracu-
jú lekárske ambulancie, pacienti s receptom v ruke musia
merať cestu do mesta. Sami obyvatelia Juhu svoje sídlisko
trpko nazývajú vyhnanstvom. Sú ďaleko od sveta a jeho vý-
dobytkov. Potešiteľné je, že vyriešenie problému školy je na
dosah ruky (čítajte pod titulkom Jediná otázka na 2. strane).

Previesť sa autom po Štúrovej ulici znamená absolvovať
„húsenkovú” dráhu. Radosť zo spomienky na detstvo stráve-
né na kolotoči pokazí pomyslenie, že túto dráhu máte absol-
vovať niekoľkokrát denne (ak ste obyvateľom či častým náv-
števníkom tejto ulice). Komunikácia je v skutočne žalostnom
stave. Častý prejazd ťažkej nákladnej dopravy sa viditeľne
podpísal pod jej súčasnú podobu. Tvrdiť, že je jednoznačnou
príčinou aj tvorby viditeľných puklín na takmer každom ro-
dinnom dome, by bolo veľmi odvážne. Takýto posudok po-
necháme odborníkom. Faktom však zostáva, že domy na Štú-
rovej sa akoby rozpadávali pred očami. A pritom pri vjazde na
ulicu v oboch smeroch je umiestnená dopravná značka Zá-
kaz vjazdu nákladným motorovým vozidlám. Pri výjazde z uli-
ce Pri Maline ju však vodič za volantom osobného či náklad-
ného vozidla nemá šancu vidieť - jej umiestnenie na stĺpe to-

mu všemožne zabraňuje. Otrasy pri prejazde nákladiakov sa
na uzučkej ceste nemajú kam rozptýliť, domy úžasne trpia.

Rozhovory s obyvateľmi ulice potvrdzujú, že ich znepoko-
juje existencia „malého družstva“ za ich záhradami alebo ob-
sah koryta Maliny. Hovoriť nahlas však o problémoch ne-
chcú. V pozadí je strach. Neodškriepiteľné otázniky zostávajú
tajomstvom domácností. Niektorí ako schodnú cestu volia
anonymný list. Čoho sa boja obyvatelia Malaciek?

„Som veľmi rozhorčená správaním dos-
pelých i mládeže, konkrétne na Ul. Ľ. Ful-
lu 1640–1641/2. Mladí ľudia sa nemajú

kde vyžiť a tak robia neporiadok: rozbíjajú vchodové dvere a schránky, do kľúčových
dierok strkajú zápalky, vykrucujú žiarovky na schodiskách (aby ich nebolo vidno,
keď fajčia), používajú samé vulgárne výrazy. 

Vítam iniciatívu pánov Polakoviča a Ondrejku – blokádou Brnianskej cesty upo-
zornili na to, že v Malackách nie je s dopravou čosi v poriadku. So svojím štvorno-
hým priateľom som nedávno chcela prejsť cez cestu na Stupavskej ulici. Mala som
chvíľku času, tak som začala počítať autá. Bola som šokovaná! V krátkom čase 
16 osobných áut a 24 kamiónov. Aj môj pes sa bál vkročiť na vozovku, nieto ešte člo-
vek... Prosím, a nielen za seba, urobte ešte raz tú správnu vec! Zastavte znovu do-
pravu, tentoraz napríklad na Stupavskej ulici. Uvidíte, že vás podporí viacej ľudí 
než naposledy. Veď ide o naše mesto, naše Malacky, o vzduch, ktorý dýchame my
a naše deti!

V našom obvode sa však nájdu aj veci, ktoré tešia. Jednou z nich sú potraviny
U Marty. Nechcem, aby to vyznelo ako reklama, ale čerstvý chlieb tu kúpite sku-
točne aj o 18.30 h, pán vedúci ide preň osobne. Personál je milý a netreba ani dlho 
čakať. A k tomu príjemná hudba, ktorá dá človeku zabudnúť na chmúrne myšlien-
ky. Vďaka za to patrí Alojzovi Kvaššayovi.

Výraznou osobnosťou našej ulice je Štefan Daniel. Tento husľový kráľ sa stará
o našu mládež. Výsledky jeho práce sú vidno predovšetkým v neďalekom Rohožníku
(detský folklórny súbor Bazalička – pozn. red.). Vnuk pána Daniela prekrásne spie-
va a robí svojmu starkému radosť. Kto Štefana Daniela pozná, vie, že je schopný
obetovať pre iných veľa zo svojho života a času. Pomáha mladým talentom zvidi-
teľniť sa a sám pritom zostáva v úzadí. Niekto si povie – čo tam hudba, tej rozumejú
všetci. Ale pán Daniel učí ľudí chápať ju a ďalej rozširovať. A má z toho obrovskú
radosť.“

BOŽENA ŽILAVÁ, Ul. Ľ. Fullu, Malacky  

Zvolili ste si 
osobnosti 
Obvod č. 2 – Ul. Ľ. Fullu, D. Skuteckého, Pri Maline,
Štúrova – južná časť

ALOJZ KVAŠŠAY
Odôvodnenie: „Za zásluhy o výstavbu a brigádnickú čin-
nosť v meste Malacky“ (píšu o tom čitateľky vo svojom liste).

ŠTEFAN DANIEL
Odôvodnenie: „Husľový kráľ je vždy ochotný obetovať veľa
zo svojho života a času pre iných.“

Výhercovia:
O cenu – večeru pre dve osoby v Modrom dome, sa po-
delia pisateľky podpísané pod listom (prosíme ich, aby 
sa prihlásili v redakcii).
Nákup v Potrebách pre domácnosť Augustína Mráza vy-
hráva Božena Žilavá z Ul. Ľ. Fullu.

ALOJZ KVAŠŠAY, 
70 r., otec piatich detí
„Rôzne technické problé-
my mesta by bolo možné
vyriešiť v spolupráci s pod-
nikateľmi i nezamestnaný-
mi. V rokoch 1975–88 som
pracoval ako vedúci drob-
nej prevádzkarne; som pri-
pravený poskytnúť svoje
pracovné materiály ako
podklady k takejto spolu-
práci. Bohatstvo každého
štátu stojí na práci posled-
ného človeka.”

Malacký hlas chce pomôcť nájsť schodnú ces-
tu k riešeniu problémov. Preto k vám v tom-

to roku prichádzame s projektom Naše mesto.
Predstavíme vám v ňom jednotlivé obvody mesta,
ulice s ich nedostatkami, históriou i vyhliadkami
do budúcnosti.

PROJEKT
NAŠE MESTO

Chceme vás, milí čitatelia, požiadať o spolu-
prácu pri realizácii projektu. Posielajte nám svoje
fotografie jednotlivých ulíc, budov, objektov
v meste. Zaspomínajte si na časy dávno minulé,
prispejte svojou predstavou o vašej ulici v najbliž-
ších rokoch. A hlavne – zvoľte si Osobnosť svo-
jej ulice. Prekričme spolu tých, ktorí dokážu nič
nerobiť a nekonečne kvetnato o tom rozprávať.
Vyzdvihnime ľudí, ktorí svojou prácou, o ktorej
často málokto vie, konajú dobro pre naše mesto.
V každom čísle Malackého hlasu spolu vyberieme
Osobnosť ulice, z ktorých na záver roka vyhlásime
Osobnosť roka 2001. Vás, ktorí prispejete svojím
názorom, fotografiou či spomienkou, odmeníme.

Na vyžrebovaných čitateľov čaká voľný nákup
v Potrebách pre domácnosť Augustína Mráza
a večera pre dve osoby v Modrom dome.

Dnes oslovujeme vás, obyvatelia mesta Malac-
ky, bývajúci na uliciach Boreckého, A. Veselého,
gen. L. Svobodu, K. Orgoňa, Kukoreliho, V. Cle-
mentisa, kpt. Š. Uhra, J. Gabčíka, J. Murgaša, L.
Novomeského, Jilemnického, Radlinského, Ná-
dražná, Ľ. Zúbka, P. Blahu a Námestí SNP –
siahnite do rodinného albumu, nájdite staré foto-
grafie vašej ulice, spomeňte si na ľudí, ktorí tu žili
a už nie sú medzi nami, a hlavne – zvoľte si osob-
nosť svojej ulice! 

Svoje príspevky nám posielajte do 9. marca.

Osobnosť našej ulice:

Jej prínos pre mesto Malacky:
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H L A S Ľ U D U

ŠTEFAN DANIEL,
59 r., otec dvoch detí
„Som taký normálny, skromný člo-
vek. Ak ma iní považujú za osob-
nosť, som len rád.“ 

Pukliny na rodinných domoch na Štúrovej ulici sú evidentné.  

Takýto pohľad sa naskytne vodičovi automobilu pri výjazde z
ulice Pri Maline. Dopravnú značku Zákaz vjazdu nákladným mo-
torovým vozidlám nemôže na stĺpe ani len tušiť. Značka však na
stĺpe naozaj je. Mnohí vodiči o nej vedia, avšak výhovorka je na-
porúdzi.

➚



S určitosťou môžeme tvrdiť, že v ob-
dobí rozkvetu svojich kultúr plesali Gré-
ci. Počas sviatkov boha Dionýza, de-
dinských dionýzíí v decembri a mest-
ských zasa počas prvých šiestich dní
v apríli sa veselilo, pilo i jedlo celé noci
a dni. Len si to predstavte! Či už to Gré-
ci s tou zábavou preháňali alebo nie, is-
té je, že my–ľudia súčasného moderné-
ho sveta, chceme aspoň raz do roka za-
budnúť na každodennú uponáhľanosť,
stereotyp a zhon dnešných dní. A preto
aj plesáme a vytvárame tradície!!! 

Inak tomu nebolo ani v prvej polo-
vici februára, ktorá sa s najväčšou prav-
depodobnosťou stane zvykom pre čas
plesu Gymnázia sv. Františka Assiského
v Malackách, ktorý sa tento rok konal
po druhýkrát, opäť v priestoroch 33. le-
teckej základne v našom meste. 9. feb-
ruára tohto roku teda znovu nastal čas
na priateľské stretnutia upevňujúce 
medziľudské vzťahy, ale najmä veselie,
smiech, chvíle bezstarostnosti. Orga-

nizátori plesu, snažiac sa o vytvorenie
rodinnej pohody, pozvali v prvom rade
profesorov gymnázia, študentov, pria-
teľov školy a rodičov. Táto fantastická
atmosféra sprevádzala ples už od oka-
mihu, kedy sa začali schádzať jeho prví
hostia. A prezradíme už teraz, že pretr-
vala do skorého rána.

Ples otvorila Mgr. Marta Šimková,
riaditeľka františkánskeho gymnázia,
spolu s Michalom Pokopcom, dekanom
malackej farnosti. Privítali všetkých prí-
tomných, medzi ktorými nechýbali ani
viceprimátor mesta Ing. Jozef Bulla
a prednosta mestského úradu Ing. Du-
šan Vavrinec. 

Čas určený na slávnostné predtan-
covanie patril ôsmim tanečným párom.
Tie zaujali svoje miesta na tanečnom
parkete, aby tak všetkých prítomných
presvedčili o veľkoleposti viedenského
valčíka. Študenti gymnázia prekvapili
náročnosťou choreografickej zostavy,
ktorú zvládli skutočne bravúrne.

Program, ktorý si pre hostí pripravili
mladí gymnazisti, dodal celému večeru
akúsi netradičnosť. Muzikálová scénka,
step, spev… To všetko ešte znásobilo vy-
nikajúcu náladu, ktorá vládla celému
plesu.

Milovníci kvalitného vína, jedla, tom-
boly, tanca, hudby – všetci si skutočne
prišli na svoje. Hudobná skupina bratov
Mariána, Pavla, Petra a Jozefa Zajač-
kovcov spolu s Karolom Malým mohla
opäť všetkých presvedčiť a utvrdiť
o kvalite svojej hudby. Jedinečná atmo-
sféra gymnaziálneho plesu, ktorý je
určený naozaj všetkým, prichádza len
raz do roka. O to väčší je však dôvod te-
šiť sa naň.

BARBORA ZAJAČKOVÁ 
foto: archív

Organizátori ďakujú 
sponzorom, 
ktorí prispeli na ples:

Františkáni (Bratislava), Foto-drogé-
ria (Záhorácka ul.), Kniha (hotel Atri-
um), Zlatníctvo Ebner, kvetinárstvo Eva,
Foto Dziak, Textilanka Gajary, drogéria
Spuchlák, Hobby – aqua, potraviny Ma-
wa, Drogéria (Stupavská ul.), železiar-
stvo U Bolfa, lekáreň U sv. Severína, Pa-
dyma, Obuv (Malé nám.), Lucitex, PKB,
Audio-video, NAY, Dobrotka, kvetinár-
stvo (AFK), pekáreň Macek, FLY (Zá-
mocká ul.), Dámska konfekcia (Záho-
rácka ul.), Kayling V., Donatelo (Šaštín-
Stráže), Dan Sam, Skloramo, Beáta Ha-
labrínová, Karol Malý, Lekáreň – PhMr.
Macejka, CSc. (Kúty), rodina Hubková
(Kúty), rodina Reháková, Zváč Compa-
ny, Jakos Kostolište, A centrum, Koz-
metika Petra (Pl. Štvrtok), Kovotvar Kú-
ty, Svadobný salón Veronika, Marta
Smolárová, Irena Vachunová, rodina
Michalíková (Prietržka), pekáreň Wag-
ner, MUDr. Ján Bobek, Mestský úrad
Malacky, Pepsi Cola SR. 

Ďakujeme aj všetkým ostatným
sponzorom, ktorí si neželali byť me-
novaní. 

PUBLICISTIKA
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Počas štúdia na vysokej škole ste
získali aj ocenenia v literárnych súťa-
žiach Verš, Literárna Senica L. Novo-
meského či Logos, ktorú ste neskôr do-
konca organizovali. Čo pre vás tieto
ocenenia znamenali? Aký dôraz ste na
ne kládli? 

Bral som to ako niečo potešujúce, ale
nie výnimočné. Avšak ocenenie vo Verši
som si veľmi vážil, pretože súťaž mala
svetský charakter a získal som v nej oce-
nenie duchovnej poézie. Je pravdou, že
som bol iniciátorom, aby vznikla súťaž Lo-
gos. Prvého ročníka tejto súťaže som sa
najprv zúčastnil ako autor a bol som oce-
nený prvým miestom. Počas vysokoškol-
ských štúdií som sa venoval práve jej or-
ganizovaniu. 

Prejdime k súčasnosti. Niekoľko-
ročnú prezentáciu vašich básní v rôz-
nych novinách a časopisoch zavŕšila
debutová zbierka Čo som napísal, na-
písal som. Čo predchádzalo vzniku va-
šej zbierky?

Nápad vznikol vtedy, keď sa našli pe-
niaze na vydanie. Keďže celý svet sa krú-
ti okolo peňazí, tak ani táto zbierka nebo-
la výnimkou a závisela od nich. Vydanie
knihy je dôležitým prejavom autora; veď
napokon k tomu vždy smeruje každá pre-
zentácia diel v tlači alebo iných médiách.
Aj moje básne uverejňovali viaceré li-
terárne periodiká, ako napríklad Kultúra,
Slovenské pohľady, Literárny týždenník…

Ako by ste ju charakterizovali a zá-
roveň priblížili všetkým, ktorým sa do
rúk ešte nedostala?

Prevláda v nej voľný verš i rýmy. Podľa
doterajších ohlasov si myslím, že čitateľs-
ky je príťažlivá. Som píšuci kňaz, a preto
sa duchovno nikdy nedá vynechať.

Čo je jej cieľom, aký odkaz má odo-
vzdať čitateľovi?

Demonštruje svoj názov Čo som na-
písal, napísal som – výrok Piláta: „Stojím si
za tým, čo bolo napísané…“ Všetko, čo je
v zbierke podané, sa zakladá na realite,
ktorú som pociťoval a prežíval. Nejde len
o moje osobné prejavenie sa, ale v prvom
rade je najdôležitejšie, aby si každý našiel
to, čo je mu blízke. Pokiaľ sa čitateľ bude
snažiť hľadať predovšetkým autora, ne-
má to veľký význam, pretože čitateľ musí
nájsť seba.

Každý spisovateľ celkom určite po-
trebuje pri formovaní svojej osobnos-
ti pomocnú ruku skúseného. Tá mu po-
môže vzlietnuť a zároveň poradí, ako
postupovať pri lete tak, aby nenastal
prudký bolestivý pád… Kto ju posky-
tol a ponúkol vám?

Na začiatku môjho písania to bol Svet-
loslav Veigl, ktorý mi poradil, kam mám
posielať niektoré básne na uverejnenie,
bližšie ma zoznámil s literatúrou… Takže
to bola tá prvá pomocná ruka. Potom
som bol v kontakte s básnikom, prekla-
dateľom a redaktorom Vlastimilom Koval-
číkom a neskôr s Teodorom Kriškom, šéf-
redaktorom Kultúry. Pri vydávaní zbierky
mi zasa ochotne pomohlo vydavateľstvo
RESSPRINT v Senici. Pri samotnom písaní
a posielaní svojich diel do časopisov som
si vždy musel vystačiť sám a vybojovať si
v literatúre meno a postavenie, ktoré
mám. 

Prvá zbierka je teda už takmer rok
k dispozícii všetkým priaznivcom vašej
poézie. Kedy však obohatíte slovenskú
literatúru o jej „mladšiu nástupkyňu“? 

Vydanie druhej zbierky mi prisľúbilo
vydavateľstvo Spolku slovenských spiso-
vateľov, ktoré vlastne čaká na môj ruko-
pis. Bol by som však rád, keby sa našli ne-
jakí sponzori a knihu by som vydal vlast-
nými silami. 

BARBORA ZAJAČKOVÁ

Gymnaziálny ples 
opäť tradíciou?

Pohodená 
v kútiku srdca
Tomášovi špliechame 

do očí výčitky
pre jeho neveru, hoci uveril.
Márii Magdaléne sme uverili 

pre jej ľútosť,
hoci sama hneď neverila 

prázdnemu hrobu,
lebo sa utekala presvedčiť.

Viera nie je ani hore, ani dole,
nedá sa kúpiť na trhu
s modlitebnou knižkou,
nedá sa odkukať od tých,
čo chodia do kostola,
nenájdeme ju 

v škatuľke s označením.

Len tak s láskou je pohodená 
v kútiku srdca,

tak jednoduchá,
ako keď veríme, 
že po noci bude ráno,
že po plači sa usmejeme.

Čo som napísal,
napísal som...
Dokončenie z 1. strany

Hoci sa Malacky rozrastali, ich centrom zostá-
valo naďalej okolie farského kostola. V roku 1783
zrušili starý nevyhovujúci cintorín a začalo sa po-
chovávať na novom, kde sa pochováva podnes. Far-
nosti, vtedy už znova katolíckej, nevyhovovala
stará, pôvodne evanjelická fara so školou. Preto da-
la cirkev roku 1789 postaviť novú farskú budovu, do
ktorej boli prenesené farské matriky a kroniky. 
Bola v nej i prvá malacká knižnica obsahujúca 280
zväzkov, čo bol na tú dobu úctyhodný počet. Bu-
dova, hoci bola pamiatkovo chránená, bola asano-
vaná a na jej mieste postavili hostinec Športka
(dnes sídlo MsÚ).

Pôvodnú starú farskú budovu prerobili na dvoj-
triednu školu s bytom učiteľa. Po čase ani táto ne-
stačila. Po jej asanácii v roku 1860 postavili na jej
mieste malackú radnicu s kanceláriami a bytom
pre notára, ktorá sa zachovala dodnes. Novú školu
postavili naproti kostolu v miestach, kde sú dnes by-

tovky štátnych lesov a plynáreň. Spomínaná NOVÁ
ULICA vyúsťovala do nedávno asanovanej štvrte
zvanej Domky, odkiaľ sa výstavba začala tlačiť do
prázdnych priestorov pri kláštorných múroch.
Obec, ktorá bola majiteľom týchto pozemkov, sa
uzniesla pozemky odpredať a zároveň dať povole-
nie na výstavbu. Tak vznikla dnešná Radlinského
ul. a Mierové námestie. Neskoršie s výstavbou
okresného domu, v ktorom bol umiestnený okres-
ný úrad s bytom náčelníka a v suteréne okresná
väznica s bytom pre zriadenca, začalo toto miesto
nadobúdať na vážnosti. Vznikalo nové námestie,
začali sa tu budovať obchody, banky a usádzať re-
meselníci, postavené boli nové školy. Po smrti ma-
lackého dekana, farára Dr. Kováča v roku 1925 za-
čal farský kostol pomaly strácať na svojom význa-
me. Starostlivosť o cirkev prevzali františkáni. Fran-
tiškánsky kostol s púťami na Sväté schody sa stal
veľmi frekventovaným. Takto sa pomaly stred Ma-

laciek presťahoval na nové miesto. I keď obecný
úrad ostal naďalej v starej radnici, frekventovane-
jším sa stal okresný úrad a v jeho blízkosti ešte za
Uhorska vedľa židovského templa postavený
okresný súd, dnes sídlo Centra voľného času.

Keď prišlo v minulom režime k výstavbe a pre-
stavbe Malaciek, staré Malacky boli doslova asano-
vané. Zmizli staré pálfiovské domy na hlavnej ulici
a na Riadku, zbúraný bol školský areál oproti far-
skému kostolu. Stará Vrbová (dnes Družstevná) 
ulica zmenila svoj charakter. Slama opustila stre-
chy, stavali sa nové domy z pálenej tehly pokryté
škridlou. V poslednej dobe tu vyrástli pekné mo-
derné vilky, pred ktorými vŕby nahradili rôzne ihlič-
nany. A stará Kozia ulica, ktorá si podnes zacho-
vala svoje meno, stala sa ulicou najkrajších víl v Ma-
lackách. Dnes by sme tu po koziach nenašli ani pa-
miatku.

Staré centrum Malaciek začalo teda znovu oží-

vať. V blízkom okolí kostola bola postavená mo-
derná nová škola s množstvom ihrísk, v miestach
starých pálfiovských domov vyrástla nová budova
okresného úradu z hostinca Športka, ktorý stojí na
mieste bývalej fary, bolo vybudované kultúrne cen-
trum. Po utvorení Malackého okresu slúžila táto
budova ako dočasné sídlo okresu, dnes je dočas-
ným sídlom mestského úradu. Po oboch stranách
hlavnej cesty vyrástlo mnoho obytných činžových
domov. Len kostolík a stará radnica na križovatke
ciest stoja akési zabudnuté, ošarpané a zanedbané,
akoby nemali majiteľa. Na ich vzhľade sa vo veľkej
miere podieľajú výfukové plyny tisícov áut, ktoré sa
denne okolo nich valia. Otrasy nákladných áut a ka-
miónov porušujú ich statiku. Veľkú zásluhu na ich
devastácii majú i rozliční vandali. Kostol i radnica
patria medzi posledných svedkov zašlých čias Ma-
laciek, preto by potrebovali zo strany vedenia mes-
ta i majiteľov viacej pozornosti, aby vytvárali pekný
areál pri vstupe do metropoly Záhoria.

Dr. PAVOL HALLON

Ožíva starodávne centrum Malaciek? (2)

Prekáža vám letný čas?
O druhej hodine rannej stredoeurópskeho času 25. marca sa vrátime k let-

nému času. Hodinky si posunieme z druhej na tretiu hodinu. Možno vás bude
zaujímať, že prvý raz sa objavila myšlienka šetriť denným svetlom v podivu-
hodnom článku Benjamina Franklina z roku 1784. Až neskôr, v roku 1907 sa po-
darilo zaviesť Angličanovi Wiliamovi Willetovi posúvanie hodín o 80 minút na
začiatku jarných a letných mesiacov a podobne späť do greenwichského stred-
ného času na jeseň. Na území našej krajiny bol letný a zimný čas po prvý raz
zavedený v posledných rokoch monarchie – v čase zúriacej prvej svetovej voj-
ny, v rokoch 1915 a 1916. Po spustošení krajiny prišiel pád monarchie a nástup
anarchie v zákonodarstve. K myšlienke šetrenia sa politici vrátili až v rokoch
1940 až 1949. V povojnovom období evolúcie energie nepociťovala naša eko-
nomika potrebu šetrenia energiou. Až v roku 1979, keď začal ekonomický
úpadok, sa letný čas zaviedol každoročne. Posledná, 8. smernica Európskeho
parlamentu a Rady EÚ o úprave letného času, podľa ktorej sa letný čas použí-
va medzi poslednou marcovou a októbrovou nedeľou, upravuje letný čas do
roku 2001.

Malacky 
na televíznej 
obrazovke

Vo štvrtok 15. marca patrila obra-
zovka televízie Markíza v raňajšej relá-

cii Teleráno nášmu
mestu. V dvoch vysie-
lacích blokoch mali
možnosť diváci naj-

sledovanejšej slovenskej televízie na
vlastné oči vidieť a slovami obyvateľov
i primátora mesta počuť o starostiach
i radostiach Malaciek. 

Na rodné mesto si v pútavom šote
zaspomínala Andrea Gbelcová z Nadá-
cie Markíza, v redakčnom interview 
zase herci Ľubo Roman a Alfréd Svan. 

Propagácia Malaciek ako vyšitá!



Myšlienka založiť Spoločnosť záhor-
skej inteligencie (SZI) mala svoj zrod ofi-
ciálne 2. 10. 1997 na seminári o odbor-
nej a kultúrno-výchovnej práci v Malac-
kách v sídle Záhorského centra kultúry
pri príležitosti 65. výročia založenia Spol-
ku záhorských akademikov. Spolok vyví-
jal svoju činnosť od 12. 3. 1932 až do je-
ho zrušenia. Po jeho zrušení v roku 1942
boli viaceré pokusy o jeho obnovenie ne-
úspešné. Kultúrne aktivity na Záhorí sa
obohatili po roku 1989, napríklad vydá-
vaním časopisu Záhorie v Senici od roku
1992, ako aj časopisu Naše Záhorie od
roku 1993 v Malackách. Vyšlo viacero
monografií jednotlivých miest a obcí.
Taktiež vzniklo viacero kultúrnych a špor-
tových podujatí regionálneho charakte-
ru. Všetko toto, ako vyplýva z prijatých
stanov SZI, bolo zohľadnené pri úvahách
o cieľoch vzniku novej spoločnosti.

Prípravný výbor bol v zložení Dr. Ru-
dolf Irša, Mgr. Alena Kmecová, Dr. Šte-
fan Merešš, Mgr. Valéria Poláková, Mária
Pukančíková, Július V. Trebišovský a Dr.
Anton Zirin. Práve posledný bol iniciáto-
rom valného zhromaždenia spoločnosti,
ktoré sa stretlo v treťom februárovom
týždni v zasadačke mestského úradu.
Škoda, že účasť nebola taká, akú si prí-
pravný výbor predstavoval. Prítomní si
zvolili predsedu, ktorým sa stala Mgr.
Alena Kmecová, do funkcie podpredse-
du bol zvolený akademický maliar Ivan
Schurmann. Tajomníčkou sa stala Anna
Landlová, pracovníčka MsÚ, kde je síd-
lo spoločnosti.

I napriek nižšej účasti bola diskusia
bohatá. V úvodnom vystúpení hlavný

iniciátor vzniku spoločnosti Dr. Zirin na-
črtol hlavné zameranie činnosti. Malo by
to byť podnecovanie prípravy význam-
ných kultúrno-spoločenských, ako aj
športových podujatí regionálneho cha-
rakteru, ďalej venovať sa výskumu histó-
rie Záhoria v spojení s publikačnou čin-
nosťou. Nemenej dôležitú úlohu by ma-
la zohrávať propagácia regiónu, hlavne
so zameraním na rozvoj turistiky a ces-
tovného ruchu s využitím spolupráce
s regiónmi v Rakúsku a v Českej repub-
like, a mala by byť nasmerovaná i na roz-
voj hospodárskych kontaktov so sused-
nými regiónmi a na podporu hospodár-
skeho rozvoja celého Záhoria. To je len
niekoľko myšlienok z činnosti, ktorej by
sa mala SZI venovať. Nie je to možné
však bez členskej základne. Členmi by sa
mali stať tí, ktorým Záhorie leží na srdci.
Dvere sú všetkým otvorené. Bolo schvá-
lené i symbolické členské. Predpokla-
dom je, že členmi by sa mali stať i štu-
denti vyšších ročníkov stredných škôl,
ktorí majú o túto prácu záujem.

Medzi diskutujúcimi vystúpil i Anton
Baláž, ktorý sa venoval kultúrnym aktivi-
tám na Záhorí, Mária Trenčíková, ktorá
sa zaoberala stavom kultúry v meste Ma-
lacky. Ing. Vladimír Moravčík sa vo svo-
jom diskusnom príspevku zahľadel do
budúcnosti vo vytváraní podmienok pre
rozvoj kultúry. Spoluprácou so škol-
stvom sa zaoberal Mgr. Anton Pašteka,
Dr. Marián Polakovič zdôraznil nadväz-
nosť činnosti SZI na históriu, ktorú tvoril
Spolok záhorských akademikov, Ing. Pa-
vol Spusta sa venoval rozvoju cestov-
ného ruchu na Záhorí. Ako by SZI mala

venovať pozornosť všetkým oblastiam
života v regióne, tak aj diskusia zasaho-
vala do všetkých týchto oblastí.

V priebehu dvoch mesiacov by sa
malo zvolať ďalšie valné zhromaždenie
spoločnosti. Prítomní veria, že účasť bu-
de vyššia a že činnosť SZI prispeje svoji-
mi myšlienkami (a to je jej hlavná úloha)
k rozvoju nášho Záhoria.

ANTON PAŠTEKA

Inteligencia Záhoria spoločne
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VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky
Marec 2001
24. sobota POSADNUTOSŤ MP-12
25. nedeľa Thriller. Hrajú: Jean Hugues Anglade, Clotilde 

Courau
30. piatok 102 DALMATÍNCOV
31. sobota Pokračovanie úspešného hraného filmu 101 dal

matíncov z roku 1996. 
Hrajú: Glen Close, Gerard Depardieu

Apríl 2001
1. nedeľa 102 DALMATÍNCOV o 17.00 a 19.15 h
5. štvrtok “24“ MP-12
6. piatok „Dvadsaťštvorka“ je možno o tom, že niekedy sa

musíme vydať na cestu, kde niekoho stratíme,
aby sme našli sami seba. Hrajú: Martin Trnavský,
Bára Seidlová

7. sobota VYVOLENÝ MP-12
8. nedeľa Thriller. Hrajú: Bruce Willis, Samuel L. Jackson

12. štvrtok PO ČOM ŽENY TÚŽIA MP-12
13. piatok Hrajú: Mel Gibson, Helen Hunt
19. štvrtok KÁMO, KDE MÁM FÁRO? MP-12
20. piatok Uletená komédia. Hrajú: Aston Kutcher, Sean Wil-

liam Scott

21. sobota VLADÁROVA NOVÁ TVÁR
22. nedeľa Slovenský dabing! Bláznivá animovaná komédia

W. Disneyho. Dabing: Zdena Grúberová, Henrich
Platek, Peter Bzdúch, Ján Króner

26. štvrtok NEPRIATEĽ PRED BRÁNAMI MP-12
27. piatok Niektorí ľudia sa narodili, aby sa stali hrdinami…

Hrajú: Joseph Fiennes, Jude Law
28. sobota ZMLUVA S DIABLOM MP-12
29. nedeľa Hrajú: Elizabeth Hurleyová, Brendan Fraser

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Začiatky predstavení: štvrtok, piatok, sobota a nedeľa o 19.15 h
Informácie: 0905 650 070, 0903 939 040, vikino@gmx.net

ZCK pripravuje:
30. 3. o 10.00 h a 14.00 h koncert skupiny VEGA

7. 4. – Vernisáž a otvorenie Svetového dňa duševného
zdravia

21. 4. – Koncert skupiny Nový svet – gospelová hudba
25. 4. – Akadémia III. veku
28. 4. – Koncert skupín Ovečky a Vega
28. 4. – Divadelné predstavenie Patrície Jariabkovej
28. 4. – Každý pondelok od 17.00 h Štúdio zdravia

POTREBUJÚ KOČÍK:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:
Od 6. 2. do 6. 3. 2001 
sa v Malackách narodili:
Nicol Jurkáčková, Malacky; Victoria Vlaši-
cová, Zohor; Martin Martinec, Záhorská

Ves; Lukáš Kopiar, Sekule; Simona Červenková, Veľké
Leváre; Filip Výbošťok, Lozorno; Sofia Gelienová, Gaja-
ry; Petra Kirethová, Zohor; Daniela Drinková, Malacky;
Anna Mária Jelínková, Vištuk; Richard Šelc, Malacky;
Dominik Vala, Borský Sv. Jur; Ján Šimunič, Vysoká pri
Morave; Frederika Jankovičová, Rohožník; Jaroslav No-
vák, Rohožník; Michal Danihel, Gbely; Róbert Danihel,
Závod; Andrea Uhrincová, Malacky; Henrieta Polako-
vičová, Plavecký Štvrtok; Dávid Danihel, Lakšárska Nová
Ves; Daniela Šarközyová, Lozorno; Sabína Lenčeová, Ku-
chyňa; Lukáš Zima, Gajary.

FEBRUÁR:
Anna Škodová a Daniel Vaniš; Monika Pit-

tauerová a Roman Mihálik; Ľubomíra Zambová a Da-
niel Benda; Miroslava Franková a Milan Sláma.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

FEBRUÁR:
Jozefa Hanzlíková, 1910, Malacky; Jozef Švec,
1915, Malacky; Peter Polák, 1947, Vysoká pri

Morave; Anton Čermák, 1919, Gajary; Viliam Kimlička,
1929, Malé Leváre; Cyril Mráz, 1942, Kuchyňa; Jozef Ši-
balík, 1945, Jakubov; Valéria Kaproncayová, 1929, Ma-
lacky; Kamila Bencová, 1922, Závod; Terézia Vostrov-
ská, 1912, Malacky; František Telgarský, 1941, Láb; Peter
Slezák, 1951, Malacky; Magdaléna Androvičová, 1962,
Stupava; Amália Fajkošová, 1921, Plavecké Podhradie;
Štefan Benka, 1932, Gajary; Milan Geršič, 1935, Plavec-
ký Štvrtok; Jozefína Mokrohajská, 1926, Malacky; Šimon
Lipa, 1918, Malacky; Ľudovít Šebo, 1936, Malacky; Ján
Špoták, 1932, Malacky; Matej Hlavatý, 1927, Plavecký
Peter; Štefan Chmela, 1920, Tomášov; Helena Garecová,
1915, Malacky; Emil Jurkovič, 1962, Malacky; Emil Kopča,
1931, Vysoká pri Morave; Jozefa Hricová, 1922, Kuchyňa;
Margita Kákoniová, 1912, Sološnica.

Ing. JARMILA RAJNOVÁ, vedúca oddelenia matrík   

††

Marec:
80 r. – Jozefa Trenčanská, 19. 3. 1921; Karol
Filo, 12. 3. 1921; Štefánia Čelustková, 7. 3.
1921; 85 r. – Rozália Poláková, 4. 3. 1916; 
90 r. – Mária Osuská, 8. 3. 1911; 91 r. – Gab-

riela Kordošová, 31. 3. 1910. 

B L A H O Ž E L Á M E Z A B Á VA N Á S
PA N I V O Z Á R O VÁ

– Máte sa jak, Francku, už sem ťa ani
tvoju starú nevidzeu, ani nepamatám, –
prihovára sa Janek.

– No, dá sa to vydržat, máme vyrov-
naný balanc, co zarobíme, to mineme, –
odpovidá Francek.

● ● ●

– Sem docent Rúžička, – predstavuje
sa v známej společnosci dochtor.

– Jaký docent, – šepoce kamarádovi
do ucha Janek. – Pokád vím, odjakživa sa
volau Francek.

● ● ●

– Stará, odhuás tý noviny, šak tam pí-
šú furt to isté, – jeduje sa muž.

– Enem ešče vydrž, – chlácholí ho že-
na, – ubjehne nejaký čas a cochvíla bude
srandy dost, ket sa v novinových búd-
kách znova objaví Svjet socializmu.

Plnené grepy
SPOTREBA:
2 grepy
1–2 banány
zavárané broskyne
ananásový kompót
zavárané višne
rum
2 bielky
80 g práškového cukru

POSTUP:
Umyté osušené grepy prekrojíme na

polovice. Dužinu vyberieme tak, aby sme
nepoškodili kôru. Potom dužinu pokrá-
jame na malé kocky a vložíme do misy.
Pridáme na kocky nakrájané banány
a broskyne, trochu ananásového kom-
pótu bez šťavy a niekoľko višní. Zmes
ovocia pokvapkáme rumom a premieša-
me. Zmesou naplníme polovičky grape-
fruitovej kôry. Navrch navrstvíme hustú
bielkovú penu, ktorú sme pripravili nad
parou šľahaním bielkov s práškovým cuk-
rom. Plnené grepy zapečieme v mierne
vyhriatej rúre, kým bielková pena ne-
zružovie.

Oceňovanie 
najlepších
V priebehu februára sa uskutočni-
lo v priestoroch malackého Cen-
tra voľného času oceňovanie naj-
lepších žiakov okresu v niektorých
súťažiach, ktoré sa uskutočnili
v tomto školskom roku. 

Diplomy a ceny najlepším odovzdá-
vali vedúci kabinetov odboru školstva,
mládeže a telesnej kultúry OÚ v Malac-
kách za prítomnosti vedúceho odboru
školstva Mgr. Pašteku. Dr. Pagáčová vy-
hodnotila okresné kolo súťaže Prečo
mám rád slovenčinu, prečo mám rád
Slovensko. 

V prvej kategórii zvíťazila žiačka ZŠ
Malacky, Ul. 1. mája Alexandra Šuste-
rová, v druhej kategórii a postup do ce-
loslovenského kola si za prvenstvo od-
nášala Dominika Štuková zo ZŠ Malac-
ky, Záhorácka ul.. Tretia kategória mala
víťazku zo ZŠ Sološnica Katarínu Adam-
covú, ktorá tiež postúpila do celoslo-
venského kola. Mgr. Dobrovodská odo-
vzdávala diplomy najlepším v matema-
tickej olympiáde. Víťazkami sa stali samé
dievčatá. U štvrtákov to bola Barbora
Grúzová zo Sološnice, u piatakov Petra
Vrablecová z Gymnázia Malacky a u de-
viatakov Kristína Hýroššová zo ZŠ Ma-
lacky, Štefánikova ul. 

V okresnom kole olympiády v anglic-
kom jazyku Mgr. Kordíková odmenila ví-
ťazov, ktorí boli všetci z jednej školy, a to
zo ZŠ M. Olšovského v Malackách. Boli
to v kategórii 1A Martin Tedla, v kategó-
rii 1B Patrícia Staňková a v kategórii
1D Veronika Rídziková. Úloha oceniť
najlepších nemčinárov pripadla Mgr. Za-
jačkovej. Prvenstvá patrili v kategórii
1A Milke Malite zo ZŠ Malacky, Ul.1.má-
ja, v kategórii 1B Jánovi Kahánkovi zo
ZŠ Malacky, Štefánikova ul. a v kategórii
1D Agneše Vavrinovej zo ZŠ Stupava.

Žiaci malackých škôl opäť potvrdili
svoje kvality. Postupujúcim želáme veľa
úspechov v krajských a celoslovenských
kolách. –ap–

V sobotu 10. marca 2001 sme odprevadili na poslednej ceste nášho
zosnulého kolegu, detského lekára 

MUDr. Gedeona Kráka. 
Prišiel medzi nás až v posledných rokoch svojej aktívnej činnosti, keď

predtým pracoval dlhý čas na východnom Slovensku, kde bol známy ako
obľúbený a úspešný primár veľkého detského oddelenia v Prešove. Odtiaľ
prišiel do Senca a napokon k nám do Malaciek. Tu bol riaditeľom Detského
domova a obvodným pediatrom v Záhorskej Vsi. Svojej ťažkej práci liečiteľa
detských chorôb venoval neuveriteľných 50 rokov života, kým ho jeho vlast-
né vážne ochorenie neprinútilo odložiť fonendoskop.

Mali sme ho všetci veľmi radi, a preto nás bolestne zasiahla správa o jeho
úmrtí, i keď sme všetci vedeli o jeho ťažkej, nevyliečiteľnej chorobe. V našich
mysliach ostane navždy ako obetavý, nezištný a veľmi múdry kolega a pria-
teľ, na ktorého sme sa mohli vždy a za každých okolností spoľahnúť. Budú
nám chýbať jeho trefné reakcie na všetky témy a problémy, o ktorých sme spo-
lu diskutovali, nielen z medicíny, ale prakticky zo všetkých oblastí života. Nič
mu nebolo cudzie, na všetko mal svoj vyhranený názor, podopretý hlbokými
vedomosťami, nevšednou múdrosťou, zmyslom pre humor a humánnym cí-
tením. Budeme na neho často spomínať a vážiť si dielo, ktoré za sebou za-
nechal. Česť jeho pamiatke!

MUDr. VIKTOR KLEN a spolupracovníci 

Vo februári 2001 
bezplatne darovali krv
títo občania Malaciek:

Pavol Pullman, Róbert Sedláček, Ró-
bert Balgavý, Karol Štark, Arnold Berka,
Ladislav Zaiček, Daniel Zaiček, Michal
Hardík, Miroslav Rehák, Soňa Feješová,
Vladimír Šmikala, Pavol Fupšo, Martin
Buchbauer, Miroslav Blecha, Peter Jan-
kovič, Miroslav Kupec, Alena Pániková,
Helena Kopecká, Martin Hanák, Zlatica
Lisá, Stanislav Mikuš, Adrián Valacho-
vič, Patrik Brenner, Pavol Koričár, Miro-
slav Koričár, Anna Koričárová, Martin
Sršník, Peter Gallo, Vladimír Kašpárek,
Gabriela Horínková, Viera Prokopová,
Veronika Hurbanová, Peter Poláček, An-
ton Sertl, Ľudovít Nemec, Oľga Fifiková,
Rudolf Danihel, Dušan Schreiber, Jozef
Vitek, Radoslav Pullman, František Bla-
žek, Alojz Mravík, René Bartoň, Vladi-
slav Ney.

Patrí im srdečná vďaka!

Claudia a Eduard Vlašičovci ďakujú MUDr.
Fedorovi Žiakovi za vedenie pôrodu a zá-

chranu života dcérky Victorie, ktorá sa narodila 5. 2. 2001 o 16.24 h v NsP Ma-
lacky. MUDr. Ľubici Jenisovej za starostlivosť o dcérku po narodení.

Naša vďaka ďalej patrí veľmi starostlivým a milým sestričkám z pôrodnej sá-
ly, sestričkám a pomocnému personálu z gynekologicko-pôrodníckeho oddele-
nia, ktorí slúžili od 5. 2. do 10. 2. 2001, lekárom – MUDr. Frušovi, MUDr. Gran-
covi, primárovi gynekologického oddelenia MUDr. Pokornému, primárovi det-
ského oddelenia MUDr. Klenovi, detskej lekárke MUDr. Valentovej.

Napriek ťažkej finančnej situácii, s ktorou sa NsP Malacky denne stretáva, pán
riaditeľ MUDr. Milan Šimunič zamestnáva na spomínaných oddeleniach za-
mestnancov na profesionálnej úrovni, ktorým ešte raz za všetko ďakujeme.

Veľmi spokojná rodina VLAŠIČOVÁ

S P O M I E N K A

Ď A K U J E M E
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PRVÁ ZÁHORÁCKA REALITNÁ 
predá:

dvojposchodovú administratívnu budovu v k. ú. Veľké Leváre,
samostatný a oplotený areál vo výmere 43 á.
Suterén: 3 garáže, výdajňa jedál, sklad, jedáleň, zasadacia miestnosť, chodba,
schodisko a účelové miestnosti – všetko s výmerou 166,17 m2.
1. nadzemné podlažie: 4 kancelárie, účelová miestnosť, umyváreň ženy, umy-
váreň muži, WC ženy, WC muži, chodba – všetko s výmerou 171,29 m2.
2. nadzemné podlažie: 8 kancelárií, umyváreň ženy, umyváreň muži, WC že-
ny, WC muži, chodba – všetko s výmerou 172,36 m2.
Cena: 5 000 000 Sk.
Prvá Záhorácka realitná, Záhorácka 53, 901 01 Malacky, tel. č. 0905/692610.   

Chorí na chorobu Sclerosis multiplex
z Malaciek a okolia, ktorí by mali záu-
jem o založenie Klubu sklerozy mul-
tiplex v Malackách, sa môžu prihlá-
siť u pani Piešovej na telefónnom 
čísle: 0703/777 04 15.

MH 01/B

MH 01/F11

MH 01/F9

V súčasnosti, keď sa osobný automobil
stáva nevyhnutnou súčasťou každej do-
mácnosti, je otázka platby pri kúpe jednou
z najdôležitejších. I tu si môže vybrať každý
podľa svojich predstáv. 

Prvým a zrejme i najbežnejším spôso-
bom pri kúpe nového automobilu je platba
v hotovosti. Ak je na účte klienta obnos,
aký potrebuje na zaplatenie vybraného au-
tomobilu, potom môže platiť v hotovosti do
pokladne predajcu alebo prevodom na čís-
lo účtu. Pri bežnom postupe predajca vy-
staví faktúru, ktorej zaplatenie je možné
zrealizovať vo finančnom ústave, ktorý si kli-
ent zvolí sám. Po predložení potvrdenia
o úhrade už nič nebráni tomu, aby boli odo-
vzdané kľúče a domov už nepôjdete pešo.

Oveľa viac klientov však využíva služby
rozličných leasingových spoločností, ktoré
prezentujú svoje ponuky priamo v predaj-
niach. 

Leasingová zmluva – to je minimálne
trojročný obchodný vzťah. Okrem štan-
dardných podmienok leasingové spoloč-
nosti ponúkajú i množstvo výhod ako
zvýhodnené leasingové koeficienty, leasin-
gové podmienky na mieru zákazníka, ktoré
zodpovedajú zákazníkovým predstavám,
garanciu výšky mesačnej splátky, výhodne-
jšie podmienky poistení. 

Medzi  novinky patrí možnosť zakúpiť
automobil na pôžičku, ktorú ponúka Slo-

venská sporiteľňa, a. s. Ide o pôžičku pri kú-
pe všetkých druhov nových automobilov
značky Škoda a Seat s najnižšou úrokovou
sadzbou 9,9 %.  Doba splatnosti je maxi-
málne 5 rokov, jej dĺžku si klient volí sám.
Úver je zabezpečený záložným právom na
automobil. 

Menej je známa možnosť čerpať tzv.
spotrebný úver, ktorý poskytuje VÚB. Ma-
ximálna výška úveru, ktorý banka poskytuje,
je 300 000 Sk, pričom úrok je závislý od
viacerých skutočností. Výhodou je, že úver
sa dá použiť na ľubovoľný účel.   

To však nie je všetko, ešte je tu jedna
možnosť. A to, vymeniť vaše staré auto za
nové. Ako? Dohodnúť sa s predajcom na
kúpe auta za protihodnotu. To znamená od-
kúpiť starý automobil za určitú cenu, na kto-
rej sa obe strany dohodnú  a táto sa odráta
z ceny nového automobilu.

Otázka: Čo je to leasingová zmluva?
Odpovede posielajte na adresu redakcie
do 9. apríla.
Cenu pre výhercu – cestovnú tašku –
venuje spoločnosť HÍLEK a spol., a. s.

Hotovosť, leasing, úver, protihodnota

A čo tak nové auto?

Opravujem chladničky
a mrazničky 
Pavol Šišolák, Závod 663, 
tel.: 0703/779 94 35, 0903 750 612.

MH 01/B4

MH 01/F7

Kvalitné jedlá, dobrá cena
v Modrom dome zaručená!
Pozývame vás na posedenie v príjemnom prostredí reštaurácie. 

Modrý dom
ponúka možnosť usporiadania spoločenských stretnutí, 
svadieb, promócií, životných jubileí, karov.
Reštaurácia Modrý dom, Pribinova 41, Malacky

MH 01/B2

MH 01/F10

REAL-CO, s.r.o.
Kláštorné nám. 64, 901 01 Malacky

Prenajmeme v obchodnom dome v centre
Malaciek obchodné priestory vhodné na

■ predaj rôzneho priemyselného tovaru
(autosúčiastky, drogéria, domáce potreby)

■ stávkovú kanceláriu
■ kancelárske a skladové priestory

Tel./fax: 0703/772 34 09
mobil: 0903 377 676! ...!

Nikdy nie je nesko-
ro začať inzerovať
v Malackom hlase!

MH 01/N3

SLOVENSKÝ ZVÄZ 
TELESNE POSTIHNUTÝCH
pozýva na

VI. benefičný 
koncert SZTP, 
ktorý sa bude konať
v sobotu 5. mája o 16.00 h
v priestoroch Incheby v Bratislave.

Účinkovať budú bratislavskí umelci
i ľudová hudba pod vedením J. Berky-
ho-Mrenicu.
Vstupné: 100 Sk, pre vozíčkarov a ich
sprievodcov 50 Sk. Deti do 15 rokov
zadarmo. Vstup do budovy bude bez-
bariérový.
Predpredaj vstupeniek 
od 1. marca písomne na adrese: 
SZTP, Ševčenkova 19
851 01 Bratislava
tel./fax: 07/63 81 44 78

Do redakcie Malackého hlasu
sa dovoláte aj na tel. čísla

0905 13 85 02
sponzoruje

a  0901 73 5739
0903 97 13 71
sponzoruje

■ Predám VAZ 2103, zachovalý, EK+STK,
generálka motora, tiahlo. Cena dohodou.
Tel.: 0703/779 92 59.
■ Predám garáž na Ul. 1. mája. Cena do-
hodou. Tel.: 0903 446 820.
■ Vezmem do prenájmu nebytové pries-
tory v centre mesta Malacky, cca 50 m2.
Tel.: 07/64 77 94 00, 0905 458 272.
■ Finančná spoločnosť Investa leasing Slo-
vakia, s. r. o., hľadá z okresov Senec, Ma-
lacky a Pezinok zanietených ľudí na exter-
nú spoluprácu na pozíciu finančný porad-
ca pri finančnom produkte Mikrokredit,
ktorý umožňuje širokej verejnosti čerpať
okamžité hotovostné pôžičky. Možnosť
spolupráce aj so živnostníkmi. Po dosiah-
nutí požadovaných výsledkov je možná
spolupráca aj na trvalý pracovný pomer. 
POŽIADAVKY: 
Ochota k vysokému pracovnému nasade-
niu, schopnosť stotožniť sa s cieľmi spoloč-
nosti, samostatné myslenie, komunikatív-
nosť, SŠ vzdelanie, vlastný telefón (pevná
linka alebo mobil).
PONÚKAME: 
Prácu v dynamicky sa rozvíjajúcej spoloč-
nosti, prácu s ľuďmi, možnosť sebarealizá-
cie, perspektívu ďalšieho odborného rastu,
motivujúce hodnotenie viazané na výkon-
nosť. 
V prípade záujmu volajte našu pobočku
BRATISLAVA, Miletičova 1, 
telefón: 07/5557 2771, 
e-mail: ba@investa.sk, www.investa.sk.
MH 01/F8
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V období, kedy dostávate do rúk toto
vydanie Malackého hlasu, si pripo-

míname desiate výročie jeho vydávania.
Považujem za nie malý úspech, že naše
mesto má svoje noviny, do ktorých mô-
žu prispievať všetci občania. Nie všetci
však vedia, že predchodcom Malackého
hlasu bol mesačník Malačan, ktorý má
tiež svoje miesto v historickej postup-
nosti vývoja dnešných novín. V mojej krí-
žovke chcem pripomenúť meno jedného
vzácneho človeka, ktorý sa hlavne od-
bornými radami a krásnymi príspevkami
pričinil o to, že bývalý časopis Malačan
bol tiež medzi občanmi mesta obľúbený.
Nie je síce rodák z Malaciek, ale študoval
v našom meste a má tu veľa priateľov,
medzi ktorých sa rátam aj ja. Napove-
dať Vám môžem tým, že má svoje mies-
to v mladšej generácii slovenskej poézie.
Jeho meno je ukryté v tajničke. 

VODOROVNE
A literárne dielo; liehoviny z kvase-

nej ryže; zhodnosť charakteristických
znakov B jedovaté rastliny; stratil život;

orientálne mužské meno C pila; pra-
covníci v obchode; honosný dom D
americká basketbalová liga – skratka;
opýtanie sa; predchodca človeka; do-
mácke meno Otílie; dva polomery; spo-
luhlásky slova osočia; rieka v Alpách E
rímska dvojka; spojenectvo; Teodor-Lý-
dia; MPZ Španielska; označenie moto-
rových vozidiel bývalého Českosloven-

ska; krv po nemecky; podmienková
spojka F draslík; ponatieral; skratka Fran-
zúzska; výraz pre nápoje bez obsahu al-
koholu; kyslík G mesto v Turecku; MPZ
Talianska; posledná časť tajničky.

ZVISLE
1 začiatok tajničky; rímska jedna 

2 obyvatelia Arabského polostrova; No-
vá scéna 3 Lolita; remíza v šachu 4 sta-

ročeské zámeno; vojenská jednotka 
5 časť slova dym; jedlo 6 spojka; zlato
po španielsky; ostrov v Tichom oceáne
7 čakateľ; čínske ženské meno 8 druhá
časť tajničky; MPZ Luxemburska 9 ne-
profesionáli 10 tečie mu krv; Čestmír 
11 anglický výraz pre roky; básnický zá-
por 12 označenie práce vo fyzike; Leo-
nid Čubraj Rozvadov; utekaj 13 kypri

pôdu pluhom; druh náboženského uče-
nia 14 veľká skupina ľudí; životaschop-
ná; 15 stredná časť slova košiar; Tele-
vízny káblový rozvod 16 obchodný za-
hraničný predajca potravín; textová
skratka – okrem iného 17 malý Adam;
iniciálka mena z 3. 6.

Na pomoc – 6 – TEB
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám za-
slali správne vylúštenie tajničky
krížovky – Pražené šišky a boží
miuosci, sme vyžrebovali Evu
Ftáčnikovú z Malého námestia
v Malackách, ktorá získava cenu
od firmy JUNIOR – Slavomír Bin-
čík z Kostolišťa. 
Prosíme výherkyňu, aby sa ohlási-
la v redakcii.

Ž
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 Ak nám do 9. apríla
spolu s nalepeným
kupónom pošlete
správne vylúštenie
tajničky krížovky, za-
radíme vás do žre-
bovania o krásnu sú-
pravu farbičiek a ďal-
ších potrieb na kres-
lenie, ktorú opäť ve-
novala firma 
JUNIOR – Slavomír
Binčík z Kostolišťa
(spoločnosť sa zao-
berá dovozom a dis-
tribúciou školských
a kancelárskych po-
trieb). 

KRÍŽOVKA

Milí čitatelia,
detské tváričky na fotografii z minulého čísla mnohým z vás pripomenuli ča-

sy materskej školy a pri tipovaní ste sa zväčša nepomýlili. Na snímke sme spo-
lu skutočne obdivovali Stanku Jursovú-Balážovú, Stanka Ábela a Ľubku Ci-
gáňovú-Gbelcovú. 

Na zákusky z Dobrotky sa môže tešiť Alžbeta Huňadyová z Ul. M. Benku
v Malackách, ktorá k svojmu tipu pripísala: 

„Priznám sa, že táto úloha pre mňa nebola ťažká, lebo tieto rozkošné tváričky
si pamätám ešte ako 6-ročné, keď som ich (Stanku a Ľubku) učila v 1. triede ZŠ.“

Dnes načrieme do športového súdka. Úloha nie je ťažká, preto bez pomôc-
ky hádajte, kto je na fotografii? 

Odpovede spolu s nalepeným kupónom posielajte do 9. apríla na adresu re-
dakcie. Opäť súťažíte o balík zákuskov z cukrárne Dobrotka.

KUPÓN
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Uhádnite, kto je na fotografii!

Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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„Nechám tu síce litre potu, ale tie bicepsy budú stáť zato!“

PÍŠU O NÁS

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., po-
skytla len v roku 2000 vyše 13 miliárd Sk
na financovanie bytových potrieb svo-
jich klientov. Najväčšia stavebná spori-
teľňa na Slovensku sa tak rozhodujúcou
mierou podieľala na riešení jednej z cit-
livých oblastí našej súčasnosti.

Princíp stavebného sporenia je jed-
noduchý: klient najskôr sporí a po urči-
tej dobe mu vznikne nárok na čerpa-
nie stavebného úveru. Ten je po celú
dobu splácania úročený iba 6 percen-
tami ročne. V týchto dňoch prichádza
PSS, a. s., so zaujímavou novinkou, kto-
rá podstatne zjednodušuje poskytova-
nie stavebných úverov. 

Každý stavebný sporiteľ, ktorý spo-
ril aspoň tri roky, spĺňa podmienky pri-
delenia cieľovej sumy a má záujem
o stavebný úver, môže získať úverové
prostriedky bez skúmania príjmov a ne-
potrebuje ani ručiteľa. Výška tohto sta-
vebného úveru môže byť až 300 tisíc
Sk. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., tým-
to oceňuje viacročné pravidelné spo-
renie svojich klientov, a preto ako zá-
bezpeka stačí notárska zápisnica a do-
hoda o zrážkach zo mzdy.

Klienti, ktorým ešte nevznikol nárok
na čerpanie stavebného úveru, môžu
využiť aktuálnu ponuku mimoriadnych
medziúverov. Výška mimoriadneho 
medziúveru je 200 tisíc Sk. Ako zábez-
peku môžu klienti využiť ručiteľa alebo
záložné právo na nehnuteľnosť, resp.
náhradnú zábezpeku. Suma všetkých
cieľových súm doposiaľ poskytnutých
úverov a tohto mimoriadneho medzi-
úveru môže byť na dospelú osobu naj-
viac 1 milión Sk a na jeden objekt ma-
ximálne 4 milióny Sk.

Mimoriadne medziúvery sú určené
na všetky účely, ktoré sú definované
v zákone o stavebnom sporení – to zna-
mená na modernizáciu, rekonštrukciu,
prestavbu, výstavbu bytu či domu, ďalej
na nadobudnutie bytu alebo domu, 
kúpu stavebného pozemku ap. Ročná
úroková sadzba mimoriadnych medzi-
úverov je 7,9 %.

Podrobnosti tohto programu vám
ochotne vysvetlia certifikovaní porad-
covia stavebného sporenia v obchod-
nom zastúpení PSS, a. s., na Radlinské-
ho 1153 v Malackách.

–lup–

v MH 3/1995 v článku Marec a kniha:
Dňa 16. marca sa v Malackách uskutoč-
nilo ďalšie významné kultúrne podujatie

pozostávajúce zo súboru akcií viac či menej súvisiacich s knižnou tvorbou.
O 14. hodine sa v Záhorskom centre kultúry v Malackách stretli účastníci semi-

nára Dejiny a súčasnosť knižnej tvorby na Záhorí, ktorý zorganizovala Záhorská
vlastivedná spoločnosť a Záhorské centrum kultúry. Takmer pol stovke prítom-
ných, zväčša pracovníkom kultúry z okresu Senica a Malacky, prednášala Dr. Eva
Prímová zo SAV Bratislava o najstaršej knižnej kultúre na Záhorí a Mgr. Ľudmila
Strohnerová z OK Trenčín o tvorbe regionálnych bibliografií. –mj–

Cirkev ohrozila
vznik 
priemyselnej zóny

PRÁCA (20. február) – Prehnané po-
žiadavky predstaviteľov rímskokatolíc-
kej cirkvi takmer ohrozili ambiciózny
projekt kľúčovej priemyselnej zóny pre
dodávateľa firmy Volkswagen (VW) ne-
ďaleko Bratislavy, ktorá má vytvoriť 
3 500 nových pracovných miest – píše
české PRÁVO z 19. 2. 2001. Za pozem-
ky neďaleko obce Lozorno totiž cirkev
žiadala 20-násobok bežnej trhovej ce-
ny, ako sa píše v článku. Pôvodne chce-
li až 3 000 korún za štvorcový meter,
i keď potom cenu znížili na 800 korún.
V tejto lokalite sa však ceny pozemkov
pohybujú okolo 150 korún za štvorcový
meter – píše PRÁVO. 

Prednosta Okresného úradu v Ma-
lackách Milan Vaškor denníku potvrdil,
že celý projekt museli presunúť o nie-
koľko kilometrov ďalej do vojenských
lesov. Zmeny projektu si však vyžiadajú
ďalšie náklady, skomplikuje sa dopravná
situácia, budovanie infraštruktúry a pro-
jekt bude meškať. 

Cirkev vlastní asi tretinu pozemkov,
na ktorých mala zóna stáť. Arcibiskup
Trnavsko-bratislavskej diecézy Ján Sokol
odôvodnil neochotu cirkvi predať po-
zemky za trhovú cenu nestabilitou slo-
venskej koruny. Podľa neho by bol teraz
predaj pozemkov „hlúposťou“ – píše
PRÁVO.

PÍSALI SME...

Zmena organizácie
RÝCHLEJ ZDRAVOTNEJ POMOCI
(ďalej len RZP) 
a LEKÁRSKEJ SLUŽBY PRVEJ POMOCI 
(ďalej len LSPP) v okrese Malacky
Na základe dohody medzi NsP Malacky a Záchrannou a dopravnou
zdravotníckou službou Bratislava došlo k zmene pri zabezpečovaní
záchrannej služby v okrese Malacky. 

Dňom 1. 3. 2001 bude túto činnosť v nepretržitej prevádzke zabezpečovať
ZDZS Bratislava. Z toho dôvodu bolo číslo tiesňového volania 155 z dispečin-
gu NsP Malacky vyňaté a presmerované na dispečing ZDZS Bratislava.

Na základe rozhodnutia MZ SR zo dňa 8. 1. 2001 a Dohody medzi Polikli-
nikou Senica a NsP Malacky od 1. 4. 2001 príde k zlúčeniu LSPP Moravský Sv.
Ján s LSPP Šaštín-Stráže. LSPP bude pre občanov spádovej časti okresu Senica
(Moravský Sv. Ján, Sekule, Borský Sv. Jur, Tomky a Kuklov) poskytovať LSPP Šaš-
tín-Stráže. Pre spádovú oblasť okresu Malacky bude LSPP pre obce Veľké Le-
váre, Malé Leváre a Závod poskytovať LSPP Malacky.

RZP (tiesňové volanie 155) pre obce Moravský Sv. Ján, Sekule, Borský Sv.
Jur a Tomky bude poskytovať ZDZS Bratislava.

V prípade potreby volania RZP je potrebné volať číslo 155 dispečing ZDZS 
Bratislava.

V prípade potreby volania LSPP Malacky je potrebné volať číslo dispečingu 
772 53 23 alebo 772 24 44. Tieto čísla sa používajú i na nahlásenie bežnej po-
treby prevozu dopravnou zdravotnou službou.

MUDr. MILAN ŠIMUNIČ, MPH
riaditeľ NsP Malacky

S novinkami aj v roku 2001

Ocenenie pre klientov,
ktorí dlhodobo sporia

Súťažte o vkladnú 
knižku z PKB!

Ako sme uviedli už v minulom čís-
le Malackého hlasu, tento rok bude
pre naše mesto jubilejný. Postupne
vám budeme pripomínať udalosti, kto-
ré ovplyvnili vývoj Malaciek. Pri zbie-
raní poznatkov vám ponúkneme aj
možnosť výhry – v každom čísle bu-
dete súťažiť o vkladnú knižku so zá-
kladným vkladom 1000 Sk, ktorú ve-
nuje Prvá komunálna banka, a. s.

Dnes sme si pre vás pripravili prvú
otázku: V tomto roku mesto Malacky
oslávi niekoľko jubileí. Napíšte aké. 

Do žrebovania vás zaradíme, ak
uvediete aspoň jedno z výročí. Svoje
odpovede spolu s nalepeným kupó-
nom posielajte do 9. apríla na adresu
redakcie alebo hádžte do schránky 
s označením Malacký hlas na budove
MsÚ.

KUPÓN
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Cesty športovcov sú takisto ako tie
„božie“ nevyspytateľné. Jedny sú

priamočiare, iné kľukaté, no takmer 
vždy smerujú k vytúženému cieľu. Dak-
torí šíria slávu svojho rodiska hrou či
športovaním v rodnom meste, iní zasa,
ak chcú zrealizovať svoje sny, musia okú-
siť, ako chutí chlieb mimo domov. Jed-
nou takouto športovkyňou je i Jana Jan-
dáková pochádzajúca z Kostolišťa,
ktorá momentálne pôsobí ako kapitán-
ka volejbalového tímu žien v Senici.
V práve prebiehajúcom ročníku volej-
balovej extraligy žien si nedali o nič me-
nší záväzok než získať pre Senicu titul
majsteriek Slovenska. A pretože mojím
krédom v živote je propagovať len veci
dobré zo života, tak čítajte o Jankiných
doterajších volejbalových križovatkách.

Takže, Janka, prezraď, čo ťa viedlo
k volejbalu?

Odmalička som bola pohybovo-ak-
tívny typ. Neobstála som na jednom
mieste, a tak ako pomaly prichádzali ro-
ky puberty, takisto pomaly vo mne zre-

la myšlienka či skôr rozhodnutie zúročiť
tieto moje pohybové prednosti - ak sa
to tak dá nazvať, v nejakom športovom
odvetví. V tom čase to u mňa vyhral vo-
lejbal a tak som začala v roku 1993 hrať
za juniorské družstvo Malaciek.

Väčšina zo športovcov má vo svojej
pamäti osobnosť, na ktorú i s odstu-
pom času radi spomínajú. Nájde sa
niekto taký i v tvojej pamäti?

Samozrejme, že sa nájde. Ja sama si
najradšej vo svojich spomienkach pri-
pomínam svojho prvého trénera, kto-
rým bol Ing. Stanislav Slovák. A trúfam si
povedať, že mne dal práve on najviac,
čo sa týka abecedy volejbalu. Obrazne
povedané: ďalší už pridávali do tejto
abecedy iba mäkčene a dĺžne. Ale i za
tie im všetkým ďakujem.

Kam smerovali tvoje ďalšie kroky
po odchode z Malaciek?

Aby som nejako zúročila svoju po-
hybovú aktivitu a nemohla sama sebe
raz vyčítať, že som vo svojom školskom
i neskoršom veku zbytočne plytvala
energiou, tak som sa prihlásila na Špor-
tové gymnázium v Bratislave. Tam som
taktiež začala v roku 1995 hrať za Sláviu
UK. Najprv za juniorky a potom i za že-
ny.

Ak sa nemýlim, tak v Slávii UK ťa
„stihol“ i doterajší tvoj vrchol kariéry,
a to titul majsteriek Slovenska vo vo-
lejbale.

Áno, bola som v kolektíve, ktorý v ro-
ku 1998 získal tento titul. Osobne si viac
cením sezónu predtým, keď sme boli
so Sláviou v extralige druhé, pretože na
tomto úspechu som sa nemalou mierou
podpísala i ja sama. Ročník, keď sme
boli majsterky, som z rozličných dôvo-
dov dosť presedela na striedačke, a tým
bola radosť z titulu menšia. O to viac si
cením druhé miesto v extralige, ktoré
sme získali minulú sezónu pre Senicu,
kde som nechýbala ani v jednom zápa-
se.

A čo práve prebiehajúci ročník? Ne-
cháte znovu dosadnúť na trón Sláviu
UK a Seničanky budú zase len prin-
cezné na druhom mieste?

Pevne verím, že nie! Držíme sa za
Sláviou v tesnom závese a všetko pod-
riaďujeme tomu, aby bolo repete minu-
loročného finále, ale dúfam, že tento-
krát bude víťazom tohto finále práve
naša Senica.

Vieme o tebe, že ťa znova zlákala
škola a dala si sa na nadstavbové po-
maturitné štúdium, odbor CR. Ako sa

v tvojom prípade dá zosúladiť štú-
dium a funkcia kapitánky ženského
volejbalového „mančaftu“?

Keď sa chce a človek má pred sebou
jasné ciele, tak si myslím, že ide všetko.
A do funkcie kapitánky ma zvolili ostat-
né spoluhráčky, zrejme preto, že mám
odohraných najviac sezón a z toho dô-
vodu asi i najviac skúseností. Vekovo
sme na tom všetky približne rovnako,
takže sa vzájomne rešpektujeme a ne-
myslím si, že by mi táto funkcia nejako
viac zväzovala ruky ako ostatným spolu-
hráčkam.

Čo po skončení štúdií?
Po štúdiách? V prvom rade by som

chcela ešte pár rokov hrať. Je jedno či
u nás doma alebo vonku ako legionár-
ka. Záleží na tom kde a aké mi budú
poskytovať záruky a podmienky ďalšie-
ho volejbalového rastu. A potom, samo-
zrejme, alebo snáď medzitým, založe-
nie vlastnej rodiny.

V doterajšom priebehu extraligy
som mal z tvojho vystupovania v po-
zícii kapitánky pocit, že si až nadmie-
ru pokojná. V ostatnom zápase v Žia-
ri nad Hronom som videl „zapálené
ohne“ v tvojich očiach pri niektorých
sporných výrokoch rozhodcov. Ako je
to s tebou v živote? Čo ťa dokáže naj-
viac nahnevať?

Jednoznačne: krivda a nespravodli-
vosť.

A naopak, čo ti dokáže urobiť ra-
dosť?

Radosť mi dokáže urobiť milé, ale
hlavne dobrosrdečné prekvapenie.

Nie je ti tak trocha ľúto, že všade,
kde si doteraz hrala ženský volejbal,
všade si, dá sa tak povedať, legionár-
ka? Netúžiš predstaviť sa a predviesť
svojou hrou i známym a blízkym
v Malackách?

Rada by som si raz zahrala i doma,
ale pokiaľ mi je známe, tak ženský vo-
lejbal v Malackách korene príliš neza-
púšťa, a tak sa musím cítiť ako doma
v Senici.

A na záver si dovolím poznamenať
v mene všetkých Seničanov, ktorým
učaroval volejbal, že sme nadmieru
radi, keď sa Janka u nás cíti ako do-
ma. A dúfame, že sa tak bude cítiť eš-
te riadne dlho, aby nám pre zmenu
ona naďalej rozdávala radosť z tejto
krásnej kolektívnej hry! 

MARIÁN HOLENKA
foto: archív

Školské súťaže postúpili do vyšších
kôl, a práve v našom meste sa usku-
točnilo krajské kolo vo volejbale žia-
kov. ZŠ na Záhoráckej ulici sa ako or-
ganizátor tohto podujatia svojej úlo-
hy zhostila na výbornú.

Domáci organizátori venovali ozaj
patričnú pozornosť, veď sú usporia-
dateľmi i celoslovenského finále tejto
súťaže. No a krajské kolo bolo i posled-
nou prekážkou pre postup usporiada-
teľa práve do spomenutého finále. Po-
darilo sa a mladí Malačania sú krajskými
víťazmi. Ale po poriadku. V dvoch sku-

pinách bojovalo o prvenstvo šesť okres-
ných víťazov (dva okresy Bratislavského
kraja svojich zástupcov neprihlásili).
V skupine A sa víťazom stalo družstvo
z Bratislavy, Českej ulice, keď porazilo
Modru 2:0, a ZŠ Bratislava, Mudroňova
ulica 2:1. B skupinu vyhrali domáci po
dvoch víťazstvách nad ZŠ Bratislava,
Tilgnerova ulica a Gymnáziom Bratisla-
va, Halova ulica. Kým sa zápasy v sku-
pinách odohrávali v telocvičniach na 
ZŠ Záhorácka ulica a v štátnom gym-
náziu, zápasy o prvé tri miesta sa hrali
už v „domácej“ telocvični.

Najskôr v boji o tretie miesto Modra
podľahla žiakom z bratislavského gym-
názia 0:2, po setoch 22:25 a 21:25, no
a finále vyznelo v prospech zverencov
trénerov Novotu a Schreibera, t. j. Mala-
čanov. Zdolali ZŠ Bratislava, Česká ulica
2:0 (25:19, 25:16). Hráči hostí pod ve-
dením trénera Bernáta kládli domácim
odpor, i keď výsledok sa zdá jasný, mož-
no domácim ruky i nohy zväzovala zod-
povednosť, veď usporiadať celosloven-
ské finále bez ich účasti by nebolo ono.

Verme, že mladým malackým volej-
balistom, ktorí obliekajú i dres ŠVK, sa
bude dariť i vo finále, ale ako, to sa do-
zvieme až v ďalšom čísle Malackého
hlasu. –ap–

V minulom čísle sme mali možnosť či-
tateľov Malackého hlasu zoznámiť
s priebehom výborného mládežnícke-
ho turnaja. Hádzanári vo svojej akti-
vite pokračovali, a tak si priaznivci 
hádzanej mohli pochutnať na ďalších
dvoch vydarených podujatiach.

Najskôr to bol medzinárodný 5. roč-
ník zimného turnaja veteránov. Za vý-
bornej atmosféry, keď sa na palubovke
malackej športovej haly stretli štyri
družstvá „starých pánov“, si mnohí
priami aktéri či diváci zaspomínali na
svoje štarty v dresoch počas majstrov-
ských súťaží. Turnaj napokon vyhrali
hráči Martina, ktorí postupne porazili
Jablonicu 20:15 (11:7), Uničov 21:12
(10:7) a v záverečnom zápase domá-
cich 13:6 (7:3). Domácim patrila druhá
priečka. Okrem už spomenutej prehry
porazili Jablonicu 12:8 (6:6) a Uničov
16:13 (9:5). O treťom mieste rozhodol
zápas Jablonica–Uničov 18:15 (9:5).
Najlepším brankárom bol domáci Vla-
dimír Krajčír a najlepším strelcom bol
martinský Juraj Kováčik, ktorý vsietil 
na turnaji 17 gólov. A že starí páni to
brali ozaj športovo, tak nezabudli na
turnaji vyhlásiť najľahšieho a najťažšie-
ho hráča. Tým prvým bol so 63 kg Jiří
Fiala a tým druhým so 123 kg Zdenek 

Sláma,  obaja  z moravského  Uničova.
Najmladší adepti hádzanej sa vo

februári stretli na druhom ročníku tur-
naja STOP DROGÁM, kde ceny naj-
lepším odovzdával MUDr. Pavol Dub-
ček, zástupca prednostu OÚ v Malac-
kách a predseda okresnej protidrogo-
vej komisie. 

V kategórii mladších žiakov si pr-
venstvo vybojoval Strojár Malacky po
víťazstvách 19:16 nad Hlohovcom
a 17:16 nad Piešťanmi, druhé miesto
patrilo Hlohovcu, ktorý porazil Piešťany
16:11. Najlepším strelcom bol Vladimír
Salvata z Hlohovca, ktorý dal 16 gólov,
najlepší brankár Rastislav Ščevko
z Piešťan a najlepší hráč Adam Škoda
z Malaciek.

Súťaž prípraviek tiež vyhrali domáci.
Porazili Hlohovec 13:7 a Piešťany 14:4.
V boji o druhé miesto zvíťazili mladí
Hlohovčania nad Piešťanmi 8:7. Tu 
bol najlepším strelcom Daniel Martiš
s 10 gólmi a najlepším brankárom Ri-
chard Kulich, obaja z Hlohovca. Titul
najlepšieho hráča patril domácemu
Dominikovi Oslejovi.

Žiacky turnaj opäť potvrdil dobrú
prácu s mládežou a verme, že sa ma-
lým hádzanárom bude dariť i v maj-
strovských súťažiach.

ANTON PAŠTEKA

V poslednú februárovú nedeľu by sme
rybárov, ktorí sú členmi miestnej od-
bočky SRZ, márne hľadali pri vode.
Zišli sa totiž v priestoroch reštaurácie
Zlatá ruža na riadnej členskej schôdzi.
Prítomný bol okrem vyše stovky rybá-
rov i predseda Mestskej organizácie
Záhorie Ing. Pavol Ruža zo Zohoru, do
ktorej MO SRZ Malacky patrí.

Úvodnú správu predniesol predseda
MO Augustín Škrabák. Pod jeho vede-
ním v roku 2000 zasadal osemkrát výbor
MO s 90 % účasťou jeho členov. Výbor
priebežne riešil problémy činnosti ma-
lackých rybárov. Jeho správu doplňova-
li jednotliví členovia výboru. Marián Gá-
lik podrobne hovoril o kontrole čistoty
vôd v revíre MO. Bolo vykonaných 29
kontrol v rozsahu 58 hodín. Celkovo vy-
slovil spokojnosť s úrovňou čistoty vôd
v revíre. Problémy boli len v Jakubove,
avšak v súčasnosti je i táto „voda“ zara-
dená do I. kategórie. O práci rybárskej
stráže podal informáciu Jaroslav Kunš-
tek. Od apríla až do konca sezóny od-
pracovali členovia rybárskej stráže 240
hodín. Boli vykonané i štyri nočné kon-
troly dodržovania rybárskeho poriadku,
ktorým sa musia riadiť všetci členovia
Slovenského rybárskeho zväzu. Brigád-
nicky referent Z. Frühauf informoval
o brigádach v minulom roku, do ktorých
sa zapojilo 74 členov, pre tento rok sa

pripravuje šesť brigád hlavne na úpravu
okolia vodných plôch, ktoré rybári vy-
užívajú. Škoda, že mnohí „nerybári“ si
túto snahu členov SRZ ani nevšímajú.

Najviac asi zaujala prítomných správa
o zarybňovaní za minulý rok, ktorú pred-
niesol hospodár MO F. Mráz. Zarybňo-
vané bolo kaprami, a to kaprom K2 – 20
q, kaprom K3 – 203 q, ďalej kaprami
z vlastného chovu MsO Vývrat, K2–12 q,
K3 – 10 q. Z jednotlivých vodných plôch
to bolo najviac pri VN Lozorno – 45 q,
štrkovisko I. Jakubov – 38 q, Axy veľké –
35 q a pieskovňa Plavecký Štvrtok –33 q.

Pred diskusiou si vypočuli rybári
i správu revíznej komisie, ktorú prednie-
sol Š. Pomšár. Zvolili si 5 delegátov na
konferenciu mestskej organizácie.

Hlavná časť diskusie bola venovaná
dodržiavaniu rybárskeho poriadku,
problematike nočného lovu, predaju ho-
sťovacích povolení. Pri každej vodnej
ploche by mala byť tabuľa s oznámením,
kde je možné zakúpiť hosťovacie povo-
lenie na lov rýb. Rybárov trápi i problém
dvojitého členstva, čo by nemalo byť.
V rámci diskusie vyzval vedúci krúžku
mladých rybárov V. Holenka i ďalších
členov, aby pomohli pri výchove rybár-
skej mlade.

Keďže sa rybárska sezóna už blíži,
treba malackým rybárom zaželať veľa
príjemných chvíľ pri vode a veľa pek-
ných úlovkov. –ap–

Predstavujeme 
J. Jandákovú,
kapitánku volejbalistiek Senice

Rybári neboli pri vode

Hádzanárska aktivita
pokračuje

Malacky najlepšie v kraji

BUĎ FIT!
Vás pozýva na

I. ročník 
aerobikového
maratónu
22. 4. 2001
V ŠH MALINA V MALACKÁCH
PROGRAM:
13:00–13:45 Prezentácia
13:45–14:00 Otvorenie maratónu
14:00–14:50 I. hodina–Low/Hi Im-

pact
Miriam Tillnerová – Inš-
truktorka IFAA (Interna-
tional Fitness and Aero-
bic Academy)

14:50–15:00 Prestávka
15:00–15:50 II. hodina–Aerobic mix

Alena Kahanová – Inš-
truktorka IFAA, školiteľ
SAFA (Slovenská akadé-
mia fitness a aerobiku)

15:50–16:00 Prestávka
16:00–16:50 III. hodina – semifinále

– Tae-bo Intro
Juraj Škríp + hosť – Inš-
truktor Tae-bo

16:50–17:00 Prestávka
17:00–17:50 IV. hodina – finále –

Hi/Low mix
Ildikó Soókyová – Inš-
truktorka IFAA

17:50–18:15 Prestávka
18:15 Vyhlásenie a ocenenie

víťazov

VSTUPNÉ:
SÚŤAŽIACI –200 Sk poštovou pou-

kážkou C (obmedzený
počet súťažiacich)
na adresu 
MIRIAM TILLNEROVÁ 
Záhradná 1036/2
901 01 Malacky
do 12. apríla 2001
250 Sk na mieste v deň
konania maratónu
V cene je zahrnutý pitný
režim a švédsky ovocný
stôl.

DIVÁCI: 20 Sk

Memoriál 
Štefana Šmelku
Prvý ročník Memoriála Štefana
Šmelku sa uskutoční 28. apríla
na Tureckom  vrchu. 
Pôjde o strelecké preteky zaradené do
kalendára Slovenského zväzu vojakov
v zálohe, ktoré priblížime v budúcom
čísle Malackého hlasu. 
Kontaktnou osobou je
K. Čulen, Pernek – 0703/778 41 01. 
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