
V stredu 30. mája sa v Malackách ne-
disciplinovaným vodičom neudeľovali
pokuty, ako to býva pri prekročení ma-
ximálnej povolenej rýchlosti zvykom.
Žiaci štvrtého ročníka zo Základnej ško-
ly Dr. J. Dérera pod dohľadom poli-
cajtov z Okresného dopravného inš-
pektorátu v Malackách rozdávali citróny
a jabĺčka.

Štatistiky dokazujú, že najčastejšími
vinníkmi dopravných nehôd v Sloven-
skej republike sú vodiči motorových vo-

zidiel. Jednou z hlavných príčin je ne-
správny spôsob jazdy. Najviac ohrození
sú najmä chodci, predovšetkým deti
a cyklisti. Akcia jablko-citrón postavila
problém prekročenia maximálnej povo-
lenej rýchlosti do ľudskej dimenzie. Veď
ak postavíme vodičov zoči-voči kon-
krétnym osobám, ktoré sú ohrozované
ich bezohľadným spôsobom jazdy, celý
problém naberá nový rozmer. 

Dopravná polícia merala rýchlosť, za-

Žnin (Poľsko)–Malacky – Zoznam
miest, s ktorými mesto Malacky
uzatvorilo partnerskú zmluvu, sa
opäť rozrástol. Primátor mesta
RNDr. Jozef Ondrejka a starosta
poľského mesta Žnin Leszek Jaku-
bowski podpísali 18. mája Zmlu-
vu o spolupráci v oblasti výmeny
hospodárskych skúseností, kultúr-
nych a športových kontaktov. 

Jedenásťtisícové mestečko Žnin leží
40 km západne od mesta Bydgošč. V je-
ho okolí sa nachádza množstvo jazier.
Prvá písomná zmienka o meste pochá-
dza z roku 1136, v roku 1268 získalo
mestské práva. Následkom križiackych
výprav bolo mesto v roku 1331 vypále-
né. Od 15. storočia je známe produk-

ciou piva. V meste sa nachádza množ-
stvo historických objektov a pamätihod-
ností. Žnin je centrom turistického ru-
chu a dejiskom mnohých kultúrnych,
športových a spoločenských podujatí. 

Členkou delegácie mesta Malacky
v poľskom Žnine bola aj poslankyňa
mestského zastupiteľstva Ing. Mária Ted-
lová. „Partnerstvo s týmto mestom urči-
te bude znamenať veľký prínos pre Ma-
lacky, predovšetkým v oblasti kultúry,“
zamýšľa sa poslankyňa. „Máme sa od
Poliakov veľa čo učiť. Toľko galantných
mužov, koľko som videla tam v priebe-
hu dvoch dní, nevidím na Slovensku ani
za rok!“ Ing. M. Tedlová ďalej hovorí
o svojich dojmoch z návštevy družob-
ného mesta. Medzi nimi dominuje úžas
z existencie troch múzeí v mestečku,
ktoré má takmer o polovicu menej oby-
vateľov ako Malacky! Pritom 40 % nákla-
dov na prevádzku dotuje mesto, zvyšok
si múzeá na seba zarobia. Poslankyňu
Tedlovú oslovil aj vzťah k vodným špor-
tom, ktorý Žninčania pestujú už v ma-
lých deťoch. Naša delegácia z Poľska
priviezla aj pozvanie pre basketbalový
oddiel dievčat na októbrový športový
turnaj. –ipo– 
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Pokračovanie na 2. stranePiateho júna sa podľa plánu malo us-
kutočniť riadne zasadnutie mestskej
rady, no a na tento deň primátor mes-
ta zvolal i mimoriadne zasadnutie
MsZ venované odpredaju nehnuteľ-
ností na základe výsledkov verejného
ponukového konania.

Možno práve atmosféra pripravova-
ného zasadnutia zastupiteľstva prispela
k rýchlemu rokovaniu rady, ktoré netr-
valo ani tri hodiny. Po otvorení zasad-
nutia uskutočnili členovia rady kontrolu
plnenia uznesení. Zo sledovania vypus-
tili 6 uznesení a v riešení zostalo 12 uz-
nesení rady. Lesy SR, š. p., OZ Šaštín
Stráže predložili správu o stave a ďal-
šom postupe pri obhospodarovaní
mestských lesov v oblasti Vampílu. Lesy
sú obhospodarované podľa lesného
hospodárstva plánu pre roky 1997–
2006. K správe neboli podstatné pripo-
mienky. Ďalej rada odporučila MsZ,
ktoré sa uskutoční v závere júna, schvá-
liť dva prevody nehnuteľností a jednu
nájomnú zmluvu. 

Ing. Gabriela Reháková, vedúca od-
delenia územného rozvoja a životného
prostredia, predložila návrh harmono-
gramu kalendárneho zvozu odpadu na
II. polrok a návrh na odporúčaný po-
stup pri zabezpečovaní vypracovania
územného plánu mesta  Malacky. Oba
návrhy boli s pripomienkami členov ra-
dy schválené. Rada sa zaoberala i tromi
informáciami, z ktorých dve budú i pred-
metom rokovania riadneho zastupiteľ-
stva. Prvá bola o stave školstva v meste.
Informácia len potvrdzovala nutnosť za-
bezpečovania výstavby novej školy. Ing.
Jozef Bulla predložil informáciu o ak-
tuálnom stave a úlohách CO obyvateľ-

Malačania s potešením prijali infor-
máciu, že v rozpočte SR na rok 2001 bo-
la schválená výstavba novej školy v na-
šom meste za 120 mil. Sk. Na rok 2001
bolo vyčlenených 8 mil. Sk. Na základe
uznesenia mestského zastupiteľstva
o lokalizácii školy v južnej časti boli na-
vrhnuté tri možné lokality na výstavbu,
ktoré korešpondujú s návrhom územ-
ného plánu mesta Malacky. Ako naj-
vhodnejšia bola vybraná lokalita ozna-
čená ako bývalá betonárka a priľahlé
parcely. 

Okresný úrad v Malackách zabezpe-
čil výpisy pozemkov a listy vlastníctva
na predmetné parcely, Krajský úrad
v Bratislave zabezpečil vypracovanie
geometrického plánu. Mesto Malacky
zadalo firme Aurex vypracovanie urba-
nistickej štúdie na umiestnenie základ-
nej školy na vybranom mieste so širšími
súvislosťami v súlade s pripravovaným
územným plánom.

Na rokovaní 28. 5. predložila firma
Aurex prvé výstupy zo zadania štúdie
a variantné riešenie umiestnenia základ-
nej školy. Z predložených návrhov bol
vybraný ten, ktorý najlepšie vyhovoval
požiadavkám okresného a krajského
úradu a ktorý bude ďalej rozpracovaný
pre účely územného rozhodovania. 

Mesto Malacky na základe požiada-
viek z tejto porady požiadalo o písomné
vyjadrenie SPP, š. p. Do dvora budúcej
školy totiž zasahuje ochranné pásmo
plynovodov. Mesto ďalej na základe lis-
tov vlastníctva identifikovalo vlastníkov
pozemkov a zvolalo ich na prvé stretnu-
tie, ktoré sa uskutočnilo 22. 6.. Vlastní-
kom tu bol predostretý návrh osadenia
školy a odkúpenia pozemkov, ktoré sú
v ich vlastníctve. Krajský úrad zabezpečí
súdnoznalecký posudok parciel a stano-
ví cenu, za akú sa budú pozemky vyku-
povať do vlastníctva štátu zastúpeného
Krajským úradom v Bratislave. –reh–

Poľský Žnin novým 
partnerom 
mesta Malacky

V jeden deň riadne
i mimoriadne

Pokračovanie na 2. strane

Výstavba novej školy 
na obzore

Rozdávali jablká a citróny

Historické mesto Žnin „z lotu ptaka” – z vtáčej perspektívy. foto: archív

Akože a naozaj
Šiltovka, taška cez plece po bab-

ke, do ruky lis na cesnak a sprievodca
vo vlaku sa môže vydať na cestu za
kontrolou. Alebo palička od nanuku
a lesklý krúžok na šnúrke od topánok
na nerozoznanie od fonendoskopu -
táto lekárka bude postrachom pre
každý vírus. V detskom svete, v tej
nádhernej krajine nekonečných mož-
ností, bezhraničnej improvizácie
a zvonivého smiechu stačí máličko
a sen sa stáva skutočnosťou. Hranice
medzi fantáziou a všednosťou sú prie-
svitné ako závoj Snehulienky, lemova-
né šľahačkovou bránou a podopreté
lízankami. A ak náhodou zasvieti vý-
kričník pochybností, všetko zachráni
zázračné slovíčko. Slovíčko AKOŽE.
Drobec so sviečkou pod nosom je len
akože sprievodcom a jeho pehavá
sesternica sa len akože hrá na pani
doktorku.

Zabijakom fantázie zväčša býva
občiansky preukaz. Dospelí sa veľmi
ochotne vzdávajú detskej optiky. Vy-
rastú z krátkych nohavíc a dorastú na
suverénov. Neusínajú s plyšovým me-
dvedíkom a naučia sa obchádzať mlá-
ky. Ctí ich vážnosť, sila a izolácia od
detstva. Jediné, čo mnohých dospe-
lých spája s prežitými rokmi, je práve
slovíčko akože. Avšak tentoraz v sú-
vislostiach, v ktorých nemá čo hľadať.
Na pozíciách, ktoré vyžadujú ozaj-
stnú prácu, odvádzame akoževýkony.
Na miestach, kde sa vyžaduje dôsled-
nosť, len akoževidíme a akožepočuje-
me. Očakáva sa od nás aktivita a my
sa tvárime akožepracujeme. A potom
typicky dospelácky frfleme a narieka-
me, že nás svet nechce, že nás všetci
podceňujú, že nič nemáme. Až po uši
sme zakomplexovaní.

Pritom stačí málo. Začať nielen pri-
jímať, ale aj rozdávať NAOZAJ. Na-
ozaj s nasadením. Alebo tak, ako ho-
vorí text známej piesne: Skús žiť tak
ako poslednýkrát. Odovzdávajme
maximum a maximum sa nám vráti.
Naozaj.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Pozývame vás 
na športové podujatia:
30. 6. MLOK – Artemis Cup

(volejbal na 2. ZŠ)
21. 7. Plážový volejbal

kúpalisko Malacky
27.–29.7. Plážový volejbal

Malé Leváre

Krásne letné chvíle, 
priazeň slnka
a oddych v kruhu blízkych

Vám želá redakcia Malacký hlas
Najbližšie číslo novín vyjde koncom augusta.

Politici i tlmočníci budú onedlho zbytoční. Všetkých o tom presvedčilo 8.–9. júna sto
dvadsať detí z maďarskej Albertirše, rakúskeho Gänserndorfu, českého Veselí nad
Moravou, poľského Žninu a slovenských Malaciek. Čítajte na 4. strane pod titulkom
KULTÚRA BEZ TLMOČNÍKA. foto: -otano–
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stavovala vozidlá a vodičov oboznámila
s nameranou rýchlosťou. Neudeľovali
však pokuty, hodnotenie bolo plne v kom-
petencii detí. Tie v prípade prekročenia
povoleného rýchlostného limitu pokar-
hali vodičov a poprosili ich, aby nabudú-
ce jazdili opatrnejšie. Zároveň im odo-
vzdajú kyslý citrón a vlastnoručne na-
kreslený obrázok “zamračeného“ citró-
na s výzvou bezpečnej jazdy. V prípade
dodržania všetkých predpisov a bezpeč-
nosti cestnej premávky poďakovali vodi-
čom za ich ohľaduplnú jazdu a odovzda-
li im sladké jablko spolu s obrázkom na-
kresleného jablka a poďakovaním. Deti
takto hodnotili celkovo 48 motoristov. 

Zapojenie detí do celej dopravno-
preventívnej akcie, ktorú pripravila poi-
sťovňa Generali v spolupráci s Policaj-
ným zborom SR, nie je dôležité iba z po-
hľadu najohrozenejších účastníkov cest-
nej premávky, ale aj z pohľadu budúcich
potenciálnych vodičov. 

Text a foto: –ipo–

„Vlani na jeseň ktosi – nevedno prečo
– po obvode narezal jeden zo stromov
v novom cintoríne. Strom pomaly odu-
mrie; nechcem si predstaviť, čo sa stane,
ak spadne. Veď v jeho okolí sa nachá-
dzajú desaťtisícové hodnoty! Kto pone-
sie zodpovednosť?” rozhorčenie Alžbe-
ty Dubajovej, dôchodkyne a poslankyne
MsZ v Malackách sa opiera o skutoč-
nosť zdokumentovanú na fotografii.

Polovica obvodu kmeňa stromu je
skutočne napílená asi do hĺbky 10 cen-
timetrov. Bývalá učiteľka prírodopisu ar-
gumentuje aj otvorenou učebnicou.
Upozorňuje na kapitolu Rozvádzanie
roztokov látok stonkou a podčiarkuje,
že strom má dozaista narušené lyko, čo
naruší jeho zásobovanie živinami. „Ak
by žiak na mojej hodine odpovedal, že
takýto strom prežije, dostal by nedosta-
točnú!“

A. Dubajová oslovila pracovníkov
mestského i okresného úradu s požia-
davkou na zrezanie stromu. Všade sa jej

dostalo odpovede, že strom je života-
schopný. Takýto záver však poslankyňu,
ktorá sama cintorín často navštevuje,
v žiadnom prípade neuspokojuje. Pred
sebou má obraz drahých náhrobných
kameňov a predovšetkým pokojný spá-
nok zosnulých.

Ing. Jozef Slezák zo spoločnosti TE-
KOS potvrdzuje stanovisko kolegov
z MsÚ a OÚ: „Požiadali sme o vyjadre-
nie odborníkov z firmy, ktorá rekonštru-
uje Zámocký park. Strom je poškodený
na 25 percent. Keďže ide o tvrdé drevo,

konkrétne o dub, strom je dosta-
točne pevný a prežije.”

„V skorú jar bola veľká šanca
orezať strom hádam aj bez po-
užitia plošiny,” zamýšľa sa Alžbe-
ta Dubajová. „Teraz má už listy
a tie, keď sa oprie vietor, pôsobia
ako plachty na plachetnici...” 

Dva rozličné názory. Strom za-
tiaľ stojí. Uvidíme, kto mal prav-
du.

–ipo–
foto: autorka
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POZNÁTE SVOJHO
POSLANCA?

STANISLAV
DOLEŽAL, 
nar. 10. 5. 1953,
predseda VZO
OZ Stavba SR Hi-
rocem,a.s.,posla-
nec SDĽ vo voleb-
nom obvode č. 5,

člen sociálnej a zdravotnej komi-
sie MsZ. 

● Chýba či nechýba mestskému za-
stupiteľstvu výraznejšia straníckosť
v rozhodovaní?

Počas môjho pôsobenia v MsZ som
sa so straníckym prístupom pri rokova-
niach MsZ a pri riešení potrieb občanov
u mojich kolegov poslancov nestretol
a som presvedčený, že tak je to správne.
Na druhej strane však nič nebráni tomu,
aby niektoré veci boli po straníckej línii
konzultované. 

● Aký máte názor na budovanie
priemyselného parku Malacky?

Vzhľadom na to, že v Malackom okre-
se je dosť vysoká nezamestnanosť (13 až
15 %), je to jedna zo šancí vytvoriť dosta-
tok pracovných príležitostí nielen pre
obyvateľov Malaciek. Vybudovanie prie-
myselného parku dáva základ pre rozvoj
celého regiónu. Bolo by nezodpovedné
túto možnosť nevyužiť už i preto, že sú
k dispozícii nemalé finančné prostriedky
zo zahraničia. Malacky majú pre vybudo-
vanie parku ideálne podmienky – dosta-
tok kvalifikovanej pracovnej sily, mož-
nosť napojenia na medzinárodné do-
pravné ťahy (diaľnica, železnica, lodná
doprava). Takže „Záhorácky priemyselný
park”? Jednoznačne áno. 

● Každý volebný obvod má svoje
špecifické problémy, ktorý je hlavný
u vás?

Občanov vždy trápi to, čo je vidieť.
Večne rozkopané mesto, rozbité chod-
níky, komunikácie a zničená zeleň. Ne-
dostatok miest na parkovanie a v nema-
lej miere prejazd kamiónov a nákladnej
dopravy stredom obytnej zóny obvodu.
Myslím si, že by sa dali prijať aj určité or-
ganizačné opatrenia, ktoré si nevyžadu-
jú finančné krytie. Napríklad pri povolení
výkopových prác nekompromisne poža-
dovať od realizátora uvedenie komuni-
kácií a zelených plôch do pôvodného sta-
vu apod.  

● Kde sú rezervy mesta v sociálnej
oblasti?

Každá spoločnosť sa hodnotí podľa
toho, ako sa dokáže postarať o svojich
sociálne slabších spoluobčanov. Mesto
eviduje okolo 200 žiadostí o sociálne bý-
vanie, avšak k dispozícii má len 12–15 so-
ciálnych buniek. Uspokojiť potrebu je
prakticky nemožné. Tiež by bolo potreb-
né vybudovať penzión pre starších ob-
čanov, vyriešiť problém s ubytovaním ne-
prispôsobivých občanov apod. Na to
všetko treba nemalé finančné prostried-
ky, a tie mesto nemá. 

Otvorená tiež zostáva otázka budúc-
nosti nemocnice. Mesto podalo privati-
začný projekt a je na škodu veci, že nie-
len občania sú veľmi málo informovaní,
ako tento zámer pokračuje. Mám vážne
obavy, že ak uvedený objekt prejde do
súkromných rúk, poliklinika v Malackách
prakticky zanikne a občan bude nútený
cestovať za každým ošetrením do Brati-
slavy. To nie je cesta správnym smerom. 

V oblasti riešenia nezamestnanosti
mám pocit, že na úrovni mesta chýba
lepšia komunikácia medzi zamestnáva-
teľmi, mestom a odbormi – taká malá
mestská tripartita. Možno by sa našiel aj
spôsob, ako na úrovni mesta realizovať
aktívnu politiku trhu práce, čo by viedlo
k zvýšeniu zamestnanosti a životnej
úrovne obyvateľov. Rezervu tiež vidím
v dôslednej realizácii volebného progra-
mu viacerých politických strán, a to
v podpore drobných a stredných podni-
kateľov.

ANTON PAŠTEKA

Účastníci posledných ročníkov sú už
deťmi účastníkov začiatočných roční-
kov. Aby sa tieto športové hry mohli
uskutočniť, na tom má zásluhu nie ma-
lý počet organizátorov a učiteľov. 

Menom veľkého počtu účastníkov –
detí vyslovujem „veľké ďakujem“ všet-
kým organizátorom, ktorí sa akýmkoľ-
vek dielom zaslúžili o ich úspešný prie-
beh. Že si túto činnosť vážia aj pred-
stavitelia mesta, vidno z toho, že 4. júna
prijal náš primátor v zasadačke MsÚ
niektorých organizátorov zo zaklada-
teľov spomínanej akcie, ako aj z teraj-

ších aktívnych – spojené so zápisom do
Pamätnej knihy mesta. Na stretnutí si
zúčastnení minútou ticha uctili pamiat-
ku tých organizátorov, ktorí sa tohto ju-
bilejného ročníka nedožili. 

Venovať svoj čas a energiu tomu, aby
sme deti od mladého veku pritiahli na
športoviská, sa spoločnosti oplatí preto,
že čím viac ich na tie športoviská prilá-
kame, tým menej sa ich dostane do pro-
tidrogových liečební. 

FRANTIŠEK ČURKA,
predseda komisie SMŠČ MsZ

Pri príležitosti 30. výročia vzni-
ku Športových hier malackej
mládeže sa 4. júna na Mest-
skom úrade v Malackách us-
kutočnila malá slávnosť. Primá-
tor mesta RNDr. Jozef Ondrej-
ka vo veľkej zasadačke prijal
zakladateľov a organizátorov
tohto tradičného športového
podujatia. Ocenenie za dlhoro-
čnú obetavú a nezištnú prácu,
ktorá nesie charakter celoživot-
ného koníčka, získali: Margita
Benešová, Alena Michálková,
Anton Putek, Miroslav Teker, Jo-
zef Pullmann, Mgr. Anton Paš-
teka a František Čurka. Za sú-
časnú aktívnu pomoc pri orga-
nizovaní hier si ocenenie
odniesli Mgr. Ľudmila Hájková,
Mgr. Ján Mordavský, Pavol Škra-
bák, Mgr. Miroslav Filo, Mgr.
Dušan Šuster, Mgr. Atónia Ču-
valová a Mária Jurdáková. 

text a foto: –ipo–

stva v meste. Členovia rady odporučili
správu doplniť o údaje o funkčnosti ma-
teriálu, ako aj údaje o potrebe finanč-
ných prostriedkov potrebných na dovy-
bavenie skladov CO. Informáciu o mo-
žnostiach zriadenia monitorovacieho
systému na území mesta predkladal
náčelník mestskej polície Ivan Jurkovič.
K tomuto bodu bola asi najdlhšia disku-
sia. Rada odporučila materiál dopraco-
vať tak, aby mohol byť predložený po-
slancom na schválenie už ako projekt
i s vyčíslením nákladov potrebných kryť
rozpočtom roku 2002. 

Posledným bodom rokovania bol ná-
vrh na úpravu cien v ŠH a plavárni, ako
aj na letnom kúpalisku. Prvú časť čle-
novia rady odporučili riaditeľovi AD
HOC doplniť pred predložením MsZ
a pri cenách na letné kúpalisko rada na-
vrhla zaviesť detské permanentky. Otáz-
ky cien vzhľadom na otvorenie sezóny
na letnom kúpalisku navrhla riešiť na mi-
moriadnom zastupiteľstve. 

Niekoľko minút po skončení rokova-

nia rady sa začalo znelkou mesta mi-
moriadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva. Pred pracovnou časťou za-
sadnutia si poslanci minútou ticha ucti-
li pamiatku poslanca, profesora malac-
kého gymnázia Albína Bičana. 

V pracovnej časti najskôr zástupca
primátora predniesol správu zo zasad-
nutia komisie na posudzovanie súťaž-
ných návrhov výberového konania na
prevod neupotrebiteľného majetku
mesta. Do diskusie sa akosi nikomu ne-
chcelo. Avšak práve na ňu čakali prí-
tomní podnikatelia, ktorých prevádzky
sú dotknuté odpredajom. V dvoch lis-
toch odporučených poslancom obhajo-
vali svoju pozíciu a vysvetľovali svoje po-
stavenie. Diskusiu začal poslanec Ing.
Jozef Mračna, pokračoval Marián Pola-
kovič a ďalší. Na list podnikateľov rea-

goval aj prednosta MsÚ Ing. Dušan Vav-
rinec. Na podnet poslanca zástupca pri-
mátora bližšie doplnil informácie o jed-
notlivých ponukách výberového kona-
nia. Najväčším bol práve problém od-
predaja budov na Mierovom námestí.
Ponuka záujemcov, manželov z Plavec-
kého Petra, podstatne finančne prevy-
šovala ponuku domácich účastníkov vý-
berového konania. V rámci diskusie vy-
stúpil i primátor mesta RNDr. Jozef On-
drejka. Podrobne zopakoval postup pri
riešení tejto problematiky a pozornosť
venoval aj dôvodu, ktorý ich k tomuto
postupu viedol, t. j. starostlivosť o ma-
jetok mesta, ako aj hospodárenie v rám-
ci rozpočtu mesta. Po ďalších diskus-
ných príspevkoch si poslanci odhlaso-
vali, že návrh na odpredaj budú od-
súhlasovať tajným hlasovaním. Po dlhšej

príprave hlasovania (málo využívaného)
poslanci rozhodli nasledovne: za predaj
potravín TRIO súčasným nájomcom bo-
lo 18 poslancov, proti 1, zdržal sa 1; za
predaj predajne na Ul. 1. mája 99 zdru-
ženiu ELMAT bolo 17 poslancov, proti 2,
zdržal sa 1; za predaj komplexu predaj-
ní na Mierovom námestí spomínaným
záujemcom z Plaveckého Petra bolo 11
poslancov, proti 5, zdržali sa 4 poslanci.
Na základe tohto hlasovania pripraví
mestský úrad kúpno-predajné zmluvy,
ktoré budú predložené na riadne za-
sadnutie mestského zastupiteľstva. 

Posledným bodom rokovania bolo
schválenie úpravy cien v novej sezóne
na letnom kúpalisku. Po krátkej diskusii
boli ceny schválené nasledovne: deti 17
Sk za deň, dospelí 35 Sk za deň, per-
manentka na 10 vstupov pre dospelých
290 Sk, pre deti 140 Sk, držitelia pre-
ukazov zdravotne postihnutých budú
mať  50 % zľavu ako študenti, vojaci
a dôchodcovia. Deti do 6 rokov budú
mať vstup zdarma. 

ANTON PAŠTEKA

V jeden deň riadne
i mimoriadne

Dokončenie z 1. strany

Rozdávali jablká a citróny

Veľké ĎAKUJEM
Športové hry malackej mládeže sa 1. júna uskutočnili po tridsiaty raz.
Konajú sa pri príležitosti MDD. Keďže sa ich zúčastňujú školopovinné
deti, za tridsaťročnú históriu sa ich účastníci rátajú už na desaťtisíce.

Čo ruší pokojný
spánok 
zosnulých?

A. Dubajová: „S motúzikom som vlastno-
ručne premerala hĺbku napílenia stromu.”

Dub je poškodený na 25 percent.

Za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti nedostávali malackí vodiči pokuty, ale
citróny. Tento vzorný vodič dostáva jablko.

Dokončenie z 1. strany

Cez naše mesto viedla trasa me-
dzinárodnej súťaže historických

vozidiel TENTO VETERÁN RALLYE
2001. V pondelok 18. júna v čase me-
dzi 9.30 a10.30 h prešiel Malackami
peletón štyridsiatich historických vo-
zidiel z jedenástich európskych
krajín. Najstarším vozidlom bol Hup-
mobil z roku 1902, ďalších päť áut
bolo vyrobených pred rokom 1920.
Väčšina štvorkolesových účastníkov
mala v rodnom liste dátum nižší ako
1945. Trasa súťaže viedla okrem Slo-
venska cez Maďarsko, Rakúsko
a Českú republiku. –mh–

Technické 
múzeum 
v pohybe
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Fridrich Borecký
Jedným z vlasteneckých uči-

teľov, ktorí vedeli vzdorovať i naj-
tuhšej maďarizácii, bol v Ma-
lackách Fridrich Borecký. Naro-
dil sa v Nitre v roku 1846 a uči-
teľský ústav – preparandiu, ako
sa vtedy tomu hovorilo, absolvo-
val v roku 1864 v Trnave. Bol to
teda plne kvalifikovaný učiteľ.

Je o ňom známe, že bol veľ-
kým slovenským vlastencom, kto-
rý sa nebál vyučovať po sloven-
sky, hoci to bolo veľmi nebezpeč-
né. Vyučoval takmer celý život
v Malackách na rímskokatolíckej
škole aj s učiteľom Englemanom.
Slovenčina sa na tejto škole udrža-
la až do prevratu. Aby slovenskí
učitelia zaslepili oči maďarským
inšpektorom, že sa deti maďarči-
nu učia, skladali pre ne z maďar-
ských slov rôzne rýmovačky, kto-
ré potom pri inšpekciách odrapo-
tali. Boli to rýmovačky maďar-
ských slov so slovenskými, aby si
to deti ľahšie zapamätali, ako
napr. fí je tráva, tehýň–kráva, tuš-
ko–poleno, tert je koleno, išten
buh–lelek duch, liba–hus, falat–
kus, eďeneš–rovno, sár je h…o.

Keď si to pán inšpektor vypo-
čul, pochválil detičky, ako sa
pekne maďarsky učia. No ale to
bolo všetko a on tomu veril.

F. Borecký sa dožil vysokého
veku a matrika zomretých mesta
Malacky zaznamenáva, že zo-
mrel následkom „stareckej vy-
chudnutosti“. Malacká obec ešte
za prvej republiky ocenila jeho
nevšednú pedagogickú činnosť
a pomenovala po ňom jednu uli-
cu v meste.

Dr. Pavol Blaho
Generácii skoršie narodených

je osobnosť Dr. Pavla Blahu veľ-
mi známa. Mladšia generácia
o ňom veľa toho nevie. Bol to
skalický rodák, ktorý tam bol le-
károm a vynikal ako národný bu-
diteľ. Jeho zásluhou bol na ná-
mestí postavený dnešný kultúrny
dom – pýcha mesta i architektú-
ry. V Skalici založil múzeum, spo-
lok, ktorý propagoval slovenské
výšivky, staral sa o mladých ľudí,
ktorí chceli študovať a počas
sezóny bol kúpeľným lekárom
v Luhačoviciach. Tam vystaval
i „slovenskú búdu“ – reštauračné

zariadenie, kde sa schádzali vlas-
tenci z oboch strán rieky Moravy.
Tam sa rodili prvé bratské pria-
teľstvá, ktoré pretrvali roky.

Pretože bol i neúnavným pro-
pagátorom národného života
Slovákov, dal sa i na politickú
dráhu. Neúnavne chodil po zá-
horských dedinách najmä v oko-
lí Malaciek a napokon kandido-
val za poslanca uhorského sne-
mu za volebný obvod Moravský
Svätý Ján. Napriek všetkým intri-
gám bohatého maďarského pro-
tikandidáta voľby vyhral a do
snemu sa dostal.

Ako lekár bol veľký ľudomil
a dobrý lekár, odborne zdatný.
V politike neprestal ani po vytvo-
rení Československej republiky.
V roku 1918 sa stal splnomoc-
nencom Dočasnej českosloven-
skej vlády na Slovensku so síd-
lom v Skalici, kde vydával i prvé
noviny Sloboda. On dosádzal 
prvých slovenských úradníkov 
na okresné úrady i do Malaciek
a bez neho si ani nevieme pred-
staviť organizáciu nových pome-
rov v prvých dňoch republiky.
Bol všade tam, kde to bolo po-
trebné.

Jeho synom nie je nik iný ako
slávny operný spevák Dr. Janko
Blaho, ktorý svojho otca dopre-
vádzal na všetkých jeho cestách
v prvých dňoch republiky a zú-
častnil sa i na manifestácii v Ma-
lackách.

Preto mu ako vernému slo-
venskému Záhorákovi patrí plné
právo, aby bola po ňom pome-
novaná i jedna z ulíc.

Páter Kalist
Orgoň
(Orgony) OFM

Toto meno je malackej verej-
nosti najmenej známe. Narodil sa
v Malackách 12. 4. 1815 a bol ma-
lackým františkánom. Zomrel na
týfus v roku 1888. Žiaľ, tento ve-
likán nášho národného života je
v rodnom meste temer úplne za-
budnutý. Neučia sa o ňom ani de-
ti v školách na hodinách dejepisu,
či slovenčiny, hoci bol jedným zo
zakladateľov Matice slovenskej
v Turčianskom Sv. Martine.

Malackí františkáni sledovali
národný pohyb na Slovensku
a ich kláštor sa stal strediskom
duchovných i z okolitých fár, aby
program MEMORANDA sloven-
ského národa proklamovaný
v Turčianskom Sv. Martine uvá-
dzali do života. Františkáni zvo-
lali do malackého kláštora stret-
nutie všetkých zainteresovaných
duchovných, i laikov, a uvítali ná-
rodný program biskupa Štefana
Moyzesa. Z malackých rehoľní-
kov sa najmä dvaja postavili ve-
hementne za tento národný
program. Boli to pátri Marcelín
Gucký a Kalist Orgoň (písaný
Orgony). Na toto stretnutie priš-
li i dvaja známi panslavistickí
kňazi Štefan Čulen z Perneka,
ktorý sa potom stal farárom
v Malackách a je tu i na starom
cintoríne pochovaný, a jablo-
novský farár Ján Galbavý, veľký
priateľ Ľudovíta Štúra, ktorý sa
u neho i schovával počas svojho
úteku z Modry. Títo poslali do
Martina i písomné pozdravenie.

Stretnutie vyvolalo u maďar-
ských Pálfiovcov a ich maďar-
ského úradníctva veľkú nevôľu
a prenasledovanie kláštora, na
čele ktorého vtedy stál páter To-
biaš Hrdlička. V kláštornej kro-
nike sú o týchto udalostiach
záznamy, z ktorých sa dozvedá-
me, že guardián páter Hrdlička
bol z toho sporu tak vyvedený,

že čoskoro následkom týchto
nezhôd medzi panstvom a kláš-
torom zomrel. Pálfiovci potom
intervenovali i u biskupa, že ne-
strpia také panslavistické hniez-
do v Malackách a žiadali prelo-
ženie oboch spomínaných pá-
trov. Napokon panstvo je pan-
stvo, a tak oboch pátrov z Mala-
ciek preložili do iných kláštorov.
Nešťastné udalosti podrobne
opísal Dr. Gajdoš v Zborníku
Spolku záhorských akademikov
v roku 1942 tak, ako sú zazna-
menané vo františkánskej kroni-
ke. Neboli teda zbožňovaní Pál-
fiovci takými dobrodincami, ako
si to niektorí „staromilci“ dodnes
predstavujú.

Jozef Murgaš
Osobu tohoto veľkého vyná-

lezcu svetového mena asi nemu-
síme veľa predstavovať. Učí sa
o ňom v školách, píše v novi-
nách, lebo bol ešte pred Marco-
nim vynálezcom bezdrôtovej te-
legrafie. Medzinárodný súd uz-
nal jeho prvenstvo. Bol to teda
Slovák, ktorý dal svetu dnes už
neodmysliteľné rádiospojenie
bez drôtu. Bol i vyštudovaným
akademickým maliarom, maľoval
kostolné obrazy a predovšetkým
bol učeným katolíckym kňazom.

Vidiac potrebu slovenských
kňazov pre potreby vysťahoval-
cov do USA odišiel za nimi a na
svojej fare začal s prvými pokus-
mi. Tam si postavil i prvé antény
a začal s vysielaním.

Slovenská pošta ešte v roku
vzniku Slovenskej republiky vy-
dala na jeho počesť dve známky
s jeho portrétom i s vysielacími
anténami. Dnešná pošta vydala
na jeho počesť pekný hárček. 

Po vyhlásení republiky sa
chcel vrátiť z USA domov na Slo-
vensko, aby svojmu národu pri-
spel na jeho vzdelávaní. Chcel
vyučovať svoj odbor na techni-
ke, ale vláda mu nevyhovela, tvr-
diac, že nemá patričné vzdela-
nie (on vynálezca svetového me-
na). Znechutený odmietnutím sa
vrátil nazad do USA, kde pokra-
čoval vo svojom budovaní a kde
rozmnožil rady vynálezcov z od-
boru bezdrôtovej rádiotelegra-
fie. Preto, bohužiaľ, všetky jeho
vynálezy a patenty ostali tam.
Pomenovaním jednej ulice jeho
menom i v Malackách si bude-
me vždy pripomínať tohto syna
nášho národa.

Akademický 
maliar 
Alojz Veselý

Na starom cintoríne môžeme
nájsť dva hroby, v ktorých odpo-
čívajú príslušníci rodiny Vese-
lých. V jednom hrobe je pocho-
vaný Anton Wesely, otec Aloj-
za, maliar kostolov, od ktorého
pochádza oltárny obraz na hlav-
nom oltári vo farskom kostole.
Na spodine obrazu je veduta
starých Malaciek od Kostolišťa
ešte so slamenými strechami.

Jeho syn Alojz obdivoval od
mladosti otcov talent, ktorý sa
ukázal i u neho. Preto ho pri ot-
covi mohol rozvíjať, keďže sa
chcel uplatniť i v samostatných
prácach, dostal sa študovať na
maliarsku akadémiu do Viedne.
Tam sa zúčastnil i maľovania vie-
denskej opery. Až do 35. roku
svojho veku bol starým mláden-
com, ale o to usilovnejším umel-
com. Venoval sa kostolnej maľ-
be a vymaľoval kostoly v Lozor-
ne, Kuchyni, Gajaroch, Plavec-
kom Mikuláši. Venoval sa i úpra-
vám oltárov, organov, sôch, vy-
nikol i ako pozlacovač a malacký
františkánsky chrám je plný jeho
prác. Úplne zrekonštruoval Lo-
retánsku kaplnku, kaplnku Sv.
schodov i Márie Magdalény, na-
maľoval oltárny obraz sv. Antona
na pravom bočnom oltári, zre-
konštruoval kazateľnicu, na kto-
rú namaľoval na plechové tabu-
le evanjelistov a apoštolov, robil
i výzdoby organa a po celý život
bol reštaurátorom malackého
františkánskeho chrámu. Ako
maliar bol neúnavný a neskrýval
svoj talent. Preto mu boli zvero-
vané často rozsiahle práce.

Ako občan mal tiež svoje
hobby. Bol veľkým zberateľom
rôznych starožitností a venoval
sa najmä numizmatike. Zbieral
staré medaily a mince, ktorých
mal údajne vyše 4 000 kusov
a vraj bolo medzi nimi i 6 zla-
tých mincí rímskych. Kolekcia sa
nezachovala iba v inventárnom
zozname.

Ak teda budeme na uličnej
tabuľke čítať jeho meno, tak si
spomeňme na tohto umelca,
ktorý bol akýmsi predobrazom
nášho Martina Benku.

Pripravil
Dr. PAVOL HALLON

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 mes-
ta, ulice s ich nedostatkami, históriou i vyhliad-
kami do budúcnosti.

PROJEKT
NAŠE MESTO

Chceme vás, milí čitatelia, požiadať o spolu-
prácu pri realizácii projektu. Posielajte nám svo-
je fotografie jednotlivých ulíc, budov, objektov
v meste. Zaspomínajte si na časy dávno minulé,
prispejte svojou predstavou o vašej ulici v naj-
bližších rokoch. A hlavne – zvoľte si Osobnosť
svojej ulice. Prekričme spolu tých, ktorí dokážu
nič nerobiť a nekonečne kvetnato o tom rozprá-
vať. Vyzdvihnime ľudí, ktorí svojou prácou, o kto-
rej 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 spo-
mienkou, odmeníme. Na vyžrebovaných čita-

teľov čaká voľný nákup v Potrebách pre do-
mácnosť Augustína Mráza a večera pre dve
osoby v Modrom dome.

Dnes oslovujeme vás, obyvatelia mesta Ma-
lacky, bývajúci na Záhoráckej ul. 4–9, Záhorác-
ka – rodinné domy, Břeclavská, Brnianska, Poľ-
ná a Pribinova – siahnite do rodinného albumu,
nájdite staré fotografie vašej ulice, spomeňte si
na ľudí, ktorí tu žili a už nie sú medzi nami, a hlav-
ne – zvoľte si osobnosť svojej ulice! (Táto súča-
sť projektu Naše mesto nie je anonymná – uve-
rejníme meno osobnosti a rovnako čitateľa, kto-
rý vo svojom liste takúto voľbu navrhol.) Svoje
príspevky nám posielajte do 10. augusta.

Osobnosť našej ulice:

Jej prínos pre mesto Malacky:

KU
PÓ

N
6–

7

Letné čítanie projektu Naše mesto venujeme pripomenutiu si osobností, po kto-
rých sú pomenované ulice nášho mesta a pre nedostatok priestoru sme ich ne-
zaradili do predstavovania jednotlivých obvodov. Pri čítaní skúste popremýšľať,
kto z vašich známych, priateľov či susedov je podľa vás osobnosťou vašej uli-
ce. Možno aj podľa neho/nej bude raz pomenovaná niektorá z malackých ulíc...

V ostatných dňoch sa Malackami pre-
hnala vlna vzrušenia súvisiaca s od-
predajom nehnuteľností vo vlastníc-
tve mesta na Mierovom námestí. Bu-
dovy majú síce lukratívnu polohu, no
uznesením mestského zastupiteľstva
boli označené ako neupotrebiteľný
majetok pre plnenie funkcií mesta
určený na odpredaj. Pozrime sa na vý-
voj udalostí od 28. októbra 1999. 

Uznesením zastupiteľstva
Práve v tento deň MsZ uznesením 

č. 120/99 berie na vedomie predložený
návrh na využitie majetku mesta, schva-
ľuje možnosť odpredaja neupotrebiteľ-
ného majetku a ukladá mestskému úra-
du pripraviť podklady k prevodom ne-
hnuteľností okrem iných na Ul. 1. mája
a Mierovom nám. Uznesením č.
78/2000 zo dňa 22. júna 2000 MsZ
schvaľuje prípravu návrhu na odpredaj
neupotrebiteľného majetku mesta for-
mou výberového konania, ak primátor
mesta nerozhodne o priamej forme od-
predaja. Schvaľuje aj vytvorenie14-člen-
nej komisie na posudzovanie súťažných
návrhov a kritériá pre ich vyhodnotenie.
(Cena a preukázanie finančného krytia
45 %, doterajšie vzťahy s mestom 5 %,

záujmy mesta pri usmerňovaní podni-
kateľských aktivít 20 %, návrh technic-
kého a architektonického riešenia 15 %,
platobné podmienky a termín realizácie
15%.) A napokon MsZ odporúča primá-
torovi mesta vyhlásiť výberové konanie
na odpredaj nehnuteľností na základe
odporúčania výberovej komisie.

Inzerát vyvoláva reakciu
Od začiatku roku 2001 sa uskutočňu-

jú dve zasadnutia komisie. Jej členovia
podpisujú čestné vyhlásenie, že ponuky
budú hodnotiť nestranne a objektívne
v súlade so záujmami Mesta Malacky,
jeho obyvateľov a nezneužijú postave-
nie člena komisie. Zároveň vyhlasujú, že
nie sú priamo ani nepriamo zaintereso-
vaní na žiadnej z ponúk predložených
komisii. Na základe zasadnutí pripravu-
jú pracovníci mestského úradu znenie
inzerátu – ponuky na odpredaj nehnu-
teľností, ktorý v priebehu mája vychá-
dza v periodikách Hospodárske noviny,
Malacko, Malacký hlas a na internetovej
stránke mesta Malacky. Po jeho zverej-

není sa dvíha búrka nevôle podnikate-
ľov, ktorí majú v súčasnosti predmetné
nehnuteľnosti v prenájme: prečo nás ob-
chádzate, prečo nám beriete chlieb?

Transparentnosť a kritériá
Do stanoveného času na doručenie

ponúk na MsÚ (31.máj, 12.00h) je doru-
čených sedem obálok. S Pravidlami

hodnotenia ponúk záujemcov o odkú-
penie nehnuteľností mesta (celý doku-
ment má v textovej a tabuľkovej časti
súhrnne deväť strán) začínajú o 13.12
h členovia komisie otvárať obálky. Jed-
nomyseľným hlasovaním komisia od-
súhlasuje odpredaj nehnuteľností na Ul.
1. mája (na obe prišlo po jednej ponu-
ke). Rébus štyroch ponúk na kúpu ob-

jektov na Mierovom nám. komisia rieši
individuálnym bodovým hodnotením,
jeho počítačovým spracovaním a ná-
sledným skartovaním. Výberová ko-
misia formuluje odporúčania MsZ
a o 16.52 h sa končí jej zasadnutie.

Nepríjemná diskusia
Už 23. mája zasielajú podnikatelia,

súčasní nájomcovia, list všetkým po-
slancom MsZ. 5. júna – v deň konania
mimoriadneho a rozhodujúceho zasa-
dania zastupiteľstva, znovu volia túto
formu oslovenia poslancov. Odvolávajú
sa na žiadosti o kúpu nebytových pries-
torov, ktoré adresovali v minulosti MsÚ,
a prosia o pomoc formou vyhovenia ich
žiadostiam. Za obchodné priestory na
Mierovom nám. ponúkajú spolu čiastku
4 651 690 Sk.

Po otvorení zasadnutia sa rozprúdi
diskusia. Ing. Jozef Mračna: „Komisia
nemala inej možnosti – jej členovia roz-
hodovali slobodne, tajne, nezávisle a ko-
rektne. Nechávame však na iných, ako
bude vyzerať hlavné malacké námestie
za cenu, ktorá je vysúťažená. Táto dis-
kusia bude nepríjemná a nepohodlná,
ale poďme sa rozprávať o tom, ako bu-

Mierové námestie na predaj

Pokračovanie na 8. strane

Aj tieto neby-
tové priestory
na Mierovom
námestí boli
na predaj.

foto: –otano–



Načo je tlmočník kultúre? Načo sú
diplomati a politici, keď sa len há-
dajú? V dňoch 8.–9. júna zazna-
menali Malacky zvýšený výskyt
diplomatov. Možno povedať, že
ich počtom na meter štvorcový za-
znamenalo naše mesto svetový re-
kord. Sto dvadsať detí zo strednej
Európy po dva dni dokazovalo, že
sa vedia dohodnúť bez jazykových
bariér, že umenie má obrovskú si-
lu a že dospelí sa majú od nich
veľa čo učiť. 

Nevšedné medzinárodné podujatia
s názvom Kultúra bez tlmočníka pripra-
vil Mestský úrad v Malackách (organi-
začnú záštitu nad ním prevzal zástupca

primátora Ing. Jozef Bulla) v spolupráci
so Základnou umeleckou školou v Ma-
lackách a Záhorským centrom kultúry.
Pozval naň umelecky nadané deti
z partnerských miest Albertirša (Maďar-
sko), Gänserndorf (Rakúsko), Veselí nad
Moravou (Česká republika), Žnin (Poľ-
sko) a, samozrejme, domácich Mala-
ciek. Podujatia sa zúčastnili aj oficiálne
reprezentácie všetkých miest.

Primátor mesta Jozef Ondrejka prijal
na pôde MsÚ všetkých účastníkov akcie
a veru veľká zasadačka bola na prask-
nutie. Pozvanie na otvorenie podujatia
prijal aj kultúrny atašé Maďarského veľ-
vyslanectva v SR András Ágh. V obrad-
nej sieni MsÚ na Mierovom námestí sa
uskutočnila vernisáž výstavy výtvarných
prác žiakov zo zúčastnených krajín.
Medzi vystavenými prácami prevládala
kresba, maľba, grafika, fotografia, ale aj
práce z hliny a netradičných materiálov.
Vernisáž slávnostne otvorila Ruženka
Habová zo ZUŠ, ktorá bola aj autorkou
návrhu a realizácie spomienkovej pla-
kety Kultúry bez tlmočníka. Večerný
otvárací koncert patril vystúpeniu do-
mácich – žiakov malackej ZUŠ. 

Druhý deň podujatia otvorili súťaže.
V Spoločenskom dome ZCK bolo
tlmočníkom dramatické umenie a ta-
nec, v synagóge zase hudba a spev.
Tvorivé dielne detí zo zahraničia zauja-

li všetkých návštevníkov. Zo slávnost-
ného vyhodnotenia si ocenení malí
umelci odniesli zvončeky so symbolmi
mesta Malacky. Príchod parného vlaku
v popoludňajších hodinách prilákal na
železničnú stanicu davy Malačanov.
Fučiaca lokomotíva Albatros, vystupu-
júce deti z folklórneho súboru Bazalička
z Rohožníka i vznešené mažoretky dali
zabudnúť na upršané počasie.

Zahraniční účastníci podujatia uz-
nanlivo pokyvkávali hlavami. Predo-
všetkým poľská skupina nešetrila slova-
mi vďaky: Malacky zostanú natrvalo
v našich srdciach! Tohtoročný malacký
ročník medzinárodného stretnutia bol
nultým. Všetci účastníci s radosťou pri-
jali pozvanie poslankyne z moravského
mestečka na nasledujúci prvý ročník
podujatia. Dovidenia o rok vo Veselí
nad Moravou na Kultúre bez tlmoční-
ka!

–ipo–, foto: autorka + otano

Písal sa 15. marec roku 1961 a v pálfiovskom kaš-
tieli začalo pracovať detské oddelenie malackej ne-
mocnice. Podmienky, v ktorých začínalo svoju čin-
nosť, boli skromnejšie než skromné. Hygienický
štandard sa udržiaval s nadľudským vypätím síl.
Teplo zabezpečovali kachle a kurič s nošami dreva.
„Nesmierne ťažké obdobie, ale vyrástli v ňom prvo-
triedni detskí lekári,” s typickým chlapčenským ús-
mevom spomína MUDr. Ľudovít Krajči. Práve ten-
to, dnes 72- ročný, rodák z Kozároviec pri Leviciach
a nestor slovenskej pediatrie, bol prvým primárom
detského oddelenia. Už ako dôchodca na oddele-
ní pracuje aj v tieto dni.

„Rodilo sa veľa detí. Záhoráčka iba s troma deť-
mi sa cítila menejcenná. Detskí lekári, ktorí „vyrástli
v kaštieli”, postupne nachádzali uplatnenie na ob-
vodoch,” spomína Ľ. Krajči. V štyridsaťročnej his-
tórii oddelenia tu pracovalo dovedna 48 lekárov
a 70 sestier. Prechod do nových priestorov Ne-
mocnice s poliklinikou v Malackách bol obrovskou
zmenou. Röntgen sa stal samozrejmosťou, kvalitné
laboratóriá a krvná banka veľkou pomocou. 

Slovenské zdravotníctvo vždy nariekalo, že ne-
má peňazí. V zlatých rokoch kvitnúceho socializmu

bol relatívny dostatok, avšak kvalitné zahraničné
lieky alebo prístroje poznali lekári len zo zakázanej
literatúry. Dnes k nim majú otvorenú cestu, prob-

lémom je zase leukoplast. „Kedysi pacient, ktorý
zostával na lôžku, dostal v nemocnici všetko, z do-
mu si smel priniesť len papuče. Dnes sa musí riad-
ne nabaliť, bez toaletného papiera pacienta do ne-
mocnice neprijmeme,” hovorí vrchná sestra Pavla
Benkovičová. 

Vymizli aj choroby, ktoré kedysi deti masovo za-
bíjali. „Záškrt, týfus, zápal mozgových blán – neus-
tále sme bojovali o život,” zamýšľa sa MUDr. Viktor
Klen. Súčasný primár detského oddelenia  prišiel do
Malaciek z Bratislavy po krátkom zastavení v Topoľ-
čanoch v roku 1963. „Choroby vymizli vďaka oč-
kovaniu i zlepšeniu životného štýlu obyvateľstva.
Na astmu v minulosti neexistovali lieky, teraz pracu-
jú samostatné odborné alergologické ambulancie
s veľkým arzenálom liekov a liečebných metód.” 

„Ctený kolektív zdravotníkov z detského odde-
lenia, za skoré uzdravenie a starostlivosť Vám všet-
kým, pánovi primárovi, pani doktorke a všetkým
milým a obetavým sestričkám úprimne ďakuje bý-
valý pacient Ivan Malý.” List s týmto textom a dátu-
mom 17. 8. 1976 je súčasťou kroniky, ktorú na od-
delení vedú od začiatku jeho činnosti. Želáme pra-
covníkom detského oddelenia NsP v Malackách,
aby takéto listy dostávali každý deň.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: autorka

PUBLICISTIKA
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Dnes je problémom leukoplast

Nestor slovenskej pediatrie MUDr. Ľ. Krajči.

Zdravotníctvu u nás nikdy ruže nekvitli.
Zmena režimu priniesla aj zmenu okruhu
problémov, láskavá starostlivosť o deti v po-
daní primára detského oddelenia MUDr.
Viktora Klena však zostáva.

A. Ágha, kultúrneho
atašé Maďarského
veľvyslanectva v SR
(na fotografii vpravo),
nadchla myšlienka
kultúrneho stretnutia
detí, ktoré nerešpek-
tuje hranice a nepo-
trebuje tlmočníkov.

Mažoretky pred fučiacou lokomotívou síce zmokli, ale podali pritom heroický výkon.

Bazalička spievala
v suchu. Vďaka za
ústretovosť patrí
Ing. Jančárovi, ve-
dúcemu prevádzky
traťového obvodu.

Sobášna sieň MsÚ bola svedkom vernisáže výtvarných prác. 

Dievčence z Veselí nad Moravou maľova-
li na sklo, hodváb a vlastne všetko, čo im
prišlo pod ruky.

Kultúra bez tlmočníka

Vďaka za pomoc
Napriek tomu, že podporu podujatiu odsúhlasilo Mestské zastupiteľ-
stvo v Malackách, podarilo sa Mestskému úradu v Malackách celé
podujatie financovať zo sponzorských príspevkov.
Mesto Malacky ďakuje za láskavú pomoc týmto sponzorom:

GENERÁLNI SPONZORI PODUJATIA:

SPONZORI PODUJATIA:

Hoci súťaž nebola prvoradá, predsa len
prinášame aj výsledky jednotlivých sú-
ťažných odborov:
Dramatické umenie, K1 (vek do 12 r.):
1. Dievča vo fraku (step), 2. Chlapec
a dievča (step)– obe z ČR, 3. Klasický ba-
let (Rak.). K2 (vek nad 12 r.): 1. Džamo-
re (Malacky, SR), 2. Dievčatá v klobúkoch
(ČR), 3. Dobro a zlo (Poľ.) Cena publika:
baletná skupina z Rakúska a deti z českej
výpravy.
Výtvarné umenie, K1: 1. Adam Dulan-

ský (Malacky, SR), 2. keramický krúžok
Zarazice (ČR), 3. Ludmila Hostýnková
(ČR). K2: 1. Mário Chamraz (Malacky,
SR), 2.Verena Huber (Rak.), 3. Bartosz Ja-
kubczak (Poľ.). Cena publika: Hana Ci-
gošová z ČR a Kinga Móric z Maď. 
Hudba, K1: 1. Daniela Offensüssl + Nina
Wieneritsch – klavírne duo (Rak.), 2. Ma-
rie Bullová – husle, 3. Natália Filová – gi-
tara (obe Malacky, SR). K2: 1. dychový
kvintet (ČR), 2. Patrícia Staňková + Silvia
Lisá – klavírne duo (Malacky, SR), 3. Pavel
Sýkora – akordeón (Malacky, SR). Cena
publika: Marie Bullová zo SR a Rebecca
Petri + Maria-Luise Haschke – klavírne
duo z Rak.

SLOVAKOFARMA, a. s. – Liečivé rastliny Malacky, PEPSI-COLA SR, Vlora, 
MsCSS, Motel M, Tex-print, v. d., VH, s. r. o., NAY Malacky, JUNIORCENTRUM.
Ďakujeme aj veliteľovi 71. záchrannej brigády CO plk. Ing. Ladislavovi Ballovi.

MH 01/B11
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Bol 3. máj, keď pán riaditeľ zrazu vy-
hlásil moje meno v školskom rozhlase.
Vôbec som to nečakala. Vraj som vyhra-
la dajakú súťaž, vďaka ktorej cestujem
na exkurziu do Rakúska.

Asi pred dvomi mesiacmi nás pani
učiteľka požiadala, aby sme napísali
slohovú prácu aspoň na jednu stranu,
v ktorej opíšeme život ľudí v kruhových
opevneniach spred 7000 rokov. Bola to
dosť náročná úloha, pretože vo svojej
práci som si musela predstaviť život pra-
vekých ľudí, ako pracovali či trávili voľ-
ný čas. Možno práve preto som túto
prácu písala tri razy. Pani učiteľka ju
spolu s inými prácami poslala do Meto-
dického centra v Bratislave, kde sa vy-
bralo 10 najlepších prác, ktorých autori
získali zájazd do Rakúska. Termín tohto
zájazdu pripadol na 23. mája 2001.

Keď nadišiel tento slávny deň, ne-
mohla som v tú noc vôbec spať. Veľmi
som sa tešila na Rakúsko. Prvýkrát nie-
kde sama, bez rodičov, a to ešte v cudzi-
ne. No nie je to super?

Spolu s pani učiteľkou sme sa teda
vybrali do Bratislavy na Nivy, odkiaľ som

už mala ísť sama do Rakúska. Cestovali
sme 2 hodiny, počas ktorých sme moh-
li pozorovať krásu rakúskej prírody.

O desiatej sme konečne prišli do cie-
ľa–do Hollanbrunnu, kde sme sa zozná-
mili s riaditeľom MC v Rakúsku. Po prí-
hovore do autobusu nastúpili i deti
z Čiech a Rakúska. V Heldenburgu ma
ohromila krása a čistota prírody v okolí.
Všetko prekrásne upravené, vôkol samé
kvety, no skrátka radosť na to pozerať.

Pri slávnostnom obede naše práce
zhodnotili a ja som bola hrdá na to, že
som Slovenka, lebo Slovákov veľmi po-
chválili. Čítali sa najlepšie práce z kaž-
dého štátu. Po obede sme sa vybrali po-
zrieť si kruhové opevnenia, o ktorých
sme všetci písali. Vystúpili sme z auto-
busu a kráčali po dlhej poľnej cestičke,
až sme nakoniec prišli k cieľu. Nikto
z nás ani len netušil, ako v skutočnosti
kruhové opevnenia vyzerajú. Predsta-
vovali sme si ich skôr v podobe daja-
kých zrúcaných múrov či aspoň pár ka-
meňov trčiacich z rozkopanej pôdy. Pri
pohľade na ne sme zostali stáť s otvore-
nými ústami. Kruhové opevnenia alebo

čudesný výtvor na poli, to bolo úplne
to isté. Spočiatku to vyzeralo ako pole
s vysokou trávou siahajúcou až po kole-
ná, v ktorom boli vykosené kruhy a po-
stavené štyri maličké veže na obranu.
No po dôkladnom vysvetlení sme po-
chopili podstatu. Skutočné kruhové
opevnenia sa, žiaľ, nezachovali, pretože
ich zmyla stekajúca voda, ale prostred-
níctvom počítačov a moderných prí-
strojov sa zistilo, kde sa vyskytujú a aké
sú hlboké.

Rakúsko je síce prekrásna krajina, čis-
tučká a pomerne tichá, ale všetci sme sa
už tešili domov, veru niet nad Slovensko.

Tento deň som zaradila medzi naj-
krajšie dni svojho života. Bol síce únav-
ný, ale na druhej strane som vďaka ne-
mu získala nové a zaujímavé vedomos-
ti, zážitky, na ktoré budem dlho spomí-
nať, i priateľov, ktorí boli hrozne milí.

Prostredníctvom tohto článku by
som chcela poďakovať vedeniu školy,
ktoré mi umožnilo prežiť tieto pekné
chvíle. Ešte raz srdečná vďaka!

ROMANA POSPÍŠILOVÁ, 
ZŠ Záhorácka 95

ZO ŽIVOTA V MESTE

Zábavné popoludnie
pre deti v prvú júnovú ne-
deľu pri príležitosti MDD
sa usporiadateľom vyda-
rilo. Napriek chladnému
počasiu si do areálu v ne-
deľné popoludnie našlo
cestu do 150 detí. Okrem
Mesta Malacky, mestskej
organizácie SDĽ, občian-
skeho združenia Never-
land boli organizátormi
práve MKK Záhorák, Ma-
lacká záchranárska kyno-
logická brigáda a Športo-
vo-strelecký klub Malac-
ky. Pre deti rozdelené do
viacerých vekových kate-
górií boli pripravené sú-
ťaže o ceny v hode loptič-
kou na cieľ, prekážkový
beh, nosenie loptičky na
lyžičke, skákanie vo vreci,
streľba zo vzduchovky
a iné. O ceny i občerstve-
nie nebola núdza, za čo
organizátori vďačia hlav-
ne sponzorom, medzi
ktorými boli Pepsi-cola,
Liečivé rastliny, Akušat,
Peugeot, Krytstav a kníh-
kupectvo Hromkovičová.

Pre tých, ktorých už
nebavili súťaže, bolo pri-
pravené vozenie na koči
ťahanom poníkmi či jaz-
da na osedlanom koníko-
vi. Vďaka za tieto atrakcie
patrí Jánovi Dunárovi
z farmy Tomky. Záchraná-
ri so psami pod vedením
Mgr. Zdenka Krajčíra za-
se prispeli ukážkou výcvi-
ku záchranárskych psov.
Organizátori mali i po-
moc v podobe svojho 
hosťa, ktorým bol posla-
nec NR SR za SDĽ Peter
Weiss s manželkou.

–ap–

Kynologická záchranná služba SR
zorganizovala v dňoch 4.–6. mája v ob-
ci Varín pri Žiline Medzinárodné maj-
strovstvá SR záchranárskych psov 
podľa IPOR. Zúčastnili sa ich zástup-
covia zo Slovenska, Česka, Rakúska
a Slovinska. 46 súťažiacich si zmeralo
svoje schopnosti pri vyhľadávaní v rui-
nách, na ploche – v lese, a stopovaním.
Malackú kynologickú záchranársku bri-
gádu (MKZB) reprezentovali Ing. M.
Schvarzbacher, V. Polakovič, J. Kubinec
ml. a N. Štemmerová. O ich dobrej pri-
pravenosti svedčí ich umiestnenie. V.
Polakovič obsadil celkove 3. miesto
a stal sa vicemajstrom SR, N. Štemme-
rová obsadila celkove 7. miesto a na

majstrovstvách SR skončila na 4. mies-
te. A konečne Ing. M. Schvarzbacher
s belgickým ovčiakom menom Adak
Mirs sa stal celkovým víťazom a získal
štvrtýkrát titul majstra SR. Tieto veľmi
pekné výsledky viedli k tomu, že ma-
lacké družstvo obsadilo v celkovom
hodnotení 1. miesto pred družstvom
z Českej republiky a družstvom Brati-
slavskej KZB.

Majstrovstvá SR potvrdili dobrú pri-
pravenosť Malackej KZB, čo je dobrým
znamením pred blížiacimi sa majstrov-
stvami sveta, ktoré sa uskutočnia za-
čiatkom júla v Českej republike a kto-
rých sa Malačania zúčastnia.

ZUZANA CHRÚSTOVÁ

18.–20. 5. 2001 sa konal v Malac-
kách 2. ročník cvičenia DOG RESCUE
MALACKY 2001. Zorganizovala ho Ma-
lacká kynologická záchranárska brigá-
da (MKZB) v spolupráci so 71. záchran-
nou brigádou CO Malacky a s Hlavnou
banskou záchrannou stanicou Malacky.
Svoje schopnosti a vedomosti si v si-
mulovaných podmienkach preverovali
záchranárske tímy (psovod+pes), včle-
nené do trojčlenných záchranárskych
družstiev. Boli to 3 družstvá bratislav-
skej KZB, 2 družstvá košickej KZB, dru-
žstvá KZB Jablonica, Kynologická
záchranná služba Trnava a, samozrej-
me, družstvo malackej KZB. Cvičenie
začalo už v piatok, keď sa postupne od
22. hodiny vystriedali všetky družstvá
pri nočnom vyhľadávaní v ruinách. V so-
botu nasledovali ďalšie disciplíny, a to
stopovanie, vyhľadávanie v lesnom po-
raste kombinovanom so zákopmi, pre-
lanenie psovoda so psom cez potok
v dĺžke asi 50 metrov, vyhľadávanie v ru-
inách a kontrola povinného výstroja
psovoda a psa. Presun na jednotlivé sta-
novištia bol peším pochodom na trase
cca 10 km. V nedeľu sa uskutočnila nie
menej dôležitá časť cvičenia – prevero-
vanie znalostí pri poskytovaní humán-
nej prvej pomoci, pri poskytovaní vete-
rinárnej prvej pomoci a ako prežiť v te-
réne.

Motiváciou pre družstvá bolo bodo-
vanie a vyhodnotenie najlepších. Na pr-
vom mieste sa umiestnilo družstvo Bra-

tislavskej KZB1, druhé miesto s tesným
rozdielom získalo družstvo Malackej
KZB v zložení V. Polakovič, J. Klučár a S.
Cagáňová. Tretie miesto obsadilo druž-
stvo Bratislavskej KZB 2.

Cieľom cvičenia bolo vyskúšať si na
vlastnej koži podmienky, ktoré môžu
vzniknúť pri záchrane životov, napríklad
pri živelných katastrofách alebo pri hľa-
daní nezvestného človeka. Preto mot-
to: zachraňovať životy a zmierňovať ľud-
ské utrpenie, ktoré sa nieslo celým cvi-
čením, bolo viac ako namieste.

Na záver treba poďakovať sponzo-
rom, bez ktorých by sa cvičenie nemoh-
lo uskutočniť na takej úrovni. Vďaka pat-
rí aj ostatným členom Malackej KZB
a sympatizantom, ktorí sa podieľali na
organizácii celej akcie.

ZUZANA CHRÚSTOVÁ

Sponzormi cvičenia boli: 
71. záchranná brigáda CO v Malac-
kách, Hlavná banská záchranná sta-
nica Malacky, Centrum voľného času
v Malackách, VD 01 Poltár – výroba
krištáľového skla, Ňufák – chovateľ-
ské potreby Malacky, potraviny Klu-
čár Malacky, Jela – grafické práce,
Kamenný mlyn Vajarský, Opavia,
Pečivárne Sereď, potraviny Trio Ma-
lacky, Slovvinex Modra, Asparagus
Veľké Leváre, Perkins Poprad, Duko
– Dušan Kovár – veľkosklad kávy, Ci-
katricis Bratislava, Avez Brezová pod
Bradlom.

9. 6. zorganizovalo Svitanie – ZPMP
Malacky pre svoje deti Deň detskej ra-
dosti. Vďaka láskavosti Ing. Milana Du-
nára deti prežili pestrý deň plný ne-
všedných zážitkov. Okolo desiatej sme
sa stretli na Rybárstve vo Veľkých Levá-
roch pri farme Ing. Dunára. Ten spolu so
svojimi zamestnancami a dobrovoľník-
mi všetkých srdečne privítal. Na deti tu
čakal už zapriahnutý koč. Okolo kobyl-
ky pobehovalo malé žriebätko. Aby de-
ti spoznali, ako sa robí skutočný výlov
rýb, vypustili jednu z nádrží a ich správ-
ca Tibor Kovár začal loviť do siete veľké
kapry. Keď ich už bolo zo 12 kusov, na
veľkú radosť detí ich opäť pustil do vo-
dy v druhej nádrži. Bokom dal iba tie,
ktoré putovali do kuchyne. Potom nám
trénerka koní Ing. Zuzana Kubovičová
ukázala celú farmu. Videli sme vyše 20
koní. O každom nám porozprávala
niečo zaujímavé. Najviac obdivovateľov
mali kobylky so žriebätkami. Najmladšie
malo tri a najstaršie deväť dní. Boli veľ-
mi roztomilé. Na farme sa deti zozná-
mili aj s ovečkami, malými čiernymi pra-
siatkami, húsatkami, moriakmi, psíkmi
a aj s teliatkami, ktoré pili mlieko od svo-
jich mamičiek. Avšak zlatým klincom
programu bola jazda na koňoch a na
poníkovi. Všetci, aj vozičkári, si na nich

do sýtosti zajazdili. Neskôr nás z ku-
chyne zlákala lahodná vôňa na obed.
Pani kuchárka Rozália Vajčovcová nám
pripravila výborný guláš a rybaciu po-
lievku. K nim napiekla chutné buchty.
Všetci sme obdivovali jej šikovnosť. Veď
nachystať také množstvo dobrôt pre to-
ľkých ľudí naozaj nebola maličkosť! Za-
mestnanci tunajšej farmy ukázali, že to
s agroturistikou myslia vážne a že sú
skvelou oporou Ing. Dunára.

Po obede sme sa za všetko poďako-
vali a autami prešli do kempu v Malých
Levároch. V jeho okolí mali deti pripra-
vený chodník plný tajomstiev a prekva-
pení. Na jeho konci ich čakal sladký po-
klad. Zaslúžili si ho, lebo cestou k nemu
splnili celý rad náročných úloh. Na záver
dňa sa v kempe ešte zahrali rôzne hry
a dojedli dobroty, ktoré pre ne pripravi-
li mamičky. Aj počasie vydržalo až do
nášho rozchodu, kedy mraky začali slziť.
Raz darmo, naše deti má rád aj Pán Boh.

Za vydarený deň sa chceme poďa-
kovať všetkým, ktorí sa nám na farme
venovali, ďalej starostovi Malých Levár
Milanovi Perneckému, MsÚ v Malac-
kách, papiernictvu p. Škopeka a potra-
vinám MAWA v Malackách.

Za všetkých zúčastnených ďakuje 
ELIŠKA KLENOVÁ, predsedníčka Svitania

Adak Mirs štvrtýkrát 
majstrom!

Zmierňujú ľudské
utrpenie

Vďaka za krásny zážitok

Ten deň patril deťom

Rakúsko je krásne, ale niet nad Slovensko!

Dňa 9. 6. 2001 sa uskutočnil „Deň
otvorených dverí“ na letisku Kuchyňa
organizovaný VÚ 4990 v spolupráci
s 555. letkou USAFE, železnicou SR
a obcou Kuchyňa. 

Okrem statických ukážok pozemnej
a leteckej techniky armád SR a USA 
bolo možné vidieť letové ukážky L–39,
Mig–29, vystúpenia skupín USA BAND
GALAXY a Jánošík zo SR a civilnej sku-
piny TRAMP SONG. Tisíc šesťsto náv-
števníkov využilo možnosť dopravy na
letisko mimoriadnym parným vlakom
z klubu ŽSR Albatros a mnoho ďalších
vyhliadkové lety na AN–2. Pre deti boli

pripravené súťaže a hry. Pozornosť náv-
števníkov upútali priebežné zoskoky 
vojenských výsadkárov z vrtuľníka
Mi–2, už „klasická“ streľba z dela a za-
slúženú pozornosť si vyslúžilo aj prie-
bežné vystreľovanie „cukríkových“ ra-
kiet. Na Deň otvorených dverí nadvä-
zovali Letné obecné slávnosti v obci Ku-
chyňa.

Ďakujeme za pomoc pri zabezpe-
čovaní DOD RNDr. Jozefovi Ondrejko-
vi a firme TEKOS.

J. VOZÁR, foto: archív

Deň otvorených dverí na letisku Kuchyňa

Príprava „cukríkovej rakety”

Hoci malej Sáre, najmladšej účastníčke
detského popoludnia SDĽ, loptička spadla,
pohľad na živých koníkov a psov-záchra-
nárov dal zabudnúť na drobné neúspechy.

MDD je úžasným dňom, kedy sa dospelí na chvíľu opäť
stávajú deťmi. V ATC Rudava Malé Leváre sa to podarilo
Jánovi „Johnymu“ Padyšákovi. S deťúrencami pretancoval
celé predpoludnie.

Do autokempingu v Malých Levároch pozvala všetky deti Okresná organizácia Hnutia za demokratic-
ké Slovensko. DJ Jarka (v strede v okuliaroch) nedala deťom vydýchnuť, roztancovala a rozosmiala aj
najväčších zachmúrencov. foto: –ipo–
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Záujemcovia o motoristických veterá-
nov si v máji v našom meste prišli na
svoje. Veteran Car club Malačan
usporiadal už VIII. ročník Veteran Ral-
lye Malačan. Generálnym sponzorom
podujatia bola firma EUROKONTOR. 

Počas dvoch dní mali priaznivci histo-
rických vozidiel možnosť prezrieť si ich
zblízka na parkovisku pri CVČ alebo na
trati voľnej či propagačnej jazdy. Celko-
vo na tohtoročnej rallye štartovalo 40
motocyklov a 29 automobilov. Okrem
slovenských účastníkov nechýbali ani
účastníci z Rakúska a Českej republiky.
19. mája sa uskutočnila voľná jazda z Ma-
laciek cez Kostolište, Jakubov, Záhorskú
Ves, Vysokú pri Morave, Zohor, Láb, Pla-
vecký Štvrtok a späť do Malaciek. Na tra-
ti dlhej asi 55 km čakalo jazdcov 7 pre-
jazdových kontrol. V kategórii motocyk-
lov sa víťazom stal Erwin Kreutzer z Ra-
kúska na stroji PUCH SG z roku 1954.
Zo slovenských pretekárov sa najlepšie
umiestnil Branislav Šimek z Bratislavy na
stroji MV 750 sidecar z roku1959. Medzi
automobilmi prvenstvo získal Peter Šíma
z Bratislavy na aute TATRA 57 cabriolet
z roku 1932. Najstarším vozidlom podu-
jatia bol automobil Vladislava Nováka
DE MASHEY z roku 1906, ktorý si určite
získal srdce mladých i starých obdivova-
teľov historických vozidiel.

Keďže súčasne prebiehal ďalší ročník
zrazu historických bojových vozidiel Zá-
horácke písky, mali diváci možnosť si

pozrieť aj ich výstavu v priestore pred
športovou halou. Jazda bola symbolic-
kým poďakovaním sponzorom, nadšen-
com i dobrovoľníkom, ktorí sa nezištne
podieľali na organizácii podujatia. Orga-
nizačný výbor na čele s predsedom Ve-
teran Car clubu Michalom Hallonom mo-
hol byť spokojný. Podujatie sa vydarilo,
o čom svedčili i názory jazdcov a divá-
kov, pre ktorých dokázali pripraviť boha-
tý program: mladých prilákali nielen au-
tá, ale aj vystúpenie mladých hudobní-
kov, záujemcov o kúpu nového auta vý-
stava najnovších modelov. Ani na občer-
stvenie nezabudli, takže záverečné zhod-
notenie podujatia je veľmi pozitívne.

ANTON PAŠTEKA

Putovný pohár
MDD
Klub MDĽ, ZŠ na Ul. 1. mája a Zá-
horské centrum kultúry v rámci
osláv MDD usporiadali ďalší roč-
ník populárneho turnaja šachis-
tov zo základných škôl. I v tomto
ročníku okrem malackých ZŠ,
osemročného gymnázia sa súťaže
zúčastnili i žiaci zo ZŠ Veľké Le-
váre.

Tridsaťdeväť chlapcov i dievčat bo-
jovalo švajčiarskym systémom na se-
dem kôl o najlepšie umiestnenie. Súťaž
jednotlivcov sa napokon stala korisťou
Tomáša Závodného zo ZŠ Ul. 1. mája
a keďže tretie miesto patrilo jeho spo-
luhráčovi z družstva Bohuslavovi Šípo-
vi, tak si táto dvojica odnášala i Putov-
ný pohár MDD pre rok 2001 venovaný
MDĽ. Druhé miesto v jednotlivcoch
patrilo Viktorovi Pribilovi z gymnázia,
ktorý spolu s Ondrejom Vrablecom vy-
bojoval druhé miesto v súťaži družstiev.
Na tretie miesto v súťaži družstiev sa
dostali chlapci z A družstva ZŠ Veľké
Leváre, a to Peter Kalnai a Peter Kujan.

Obhajkyni prvenstva zo súťaže jed-
notlivcov z minulého roku Eve Miná-
rikovej zo ZŠ Ul. 1. mája Malacky sa
ušlo len 4. miesto, no i tak jej patrilo
prvenstvo medzi dievčatami. Druhé
miesto patrilo Zuzke Kaňkovej z ma-
lackého gymnázia a tretie Katke Huš-
kovej zo ZŠ Kláštorné nám.. Medzi
mladšími žiakmi si najlepšie počínal
Ondrej Buchta zo ZŠ Malacky, Záho-
rácka ul. pred Jaroslavom Mišovičom
z Veľkých Levár a Jurajom Minárikom
zo ZŠ Malacky, Ul. 1. mája, ktorý bol
ako štvrták najmladším účastníkom 
turnaja.

Najlepší si okrem diplomov odnáša-
li aj vecné ceny venované nielen uspo-
riadateľmi, ale aj firmou AD HOC, kto-
rá venovala permanentky do plavárne.
Po duševnej námahe určite dobre pad-
nú. Sústredenosť a logické rozmýšľanie
mladí šachisti uplatnia i v škole. Škoda
však, že na vznik šachového klubu
v meste márne čakajú.

–ap–

Pri mohyle 
gen. M. R. Štefánika
Nebotyčne vypínaš sa k sláve;
Ty, verný syn slovenského národa.
Dnes z vďaky skláňame sa pri mohyle
v spomienke na Teba s úctou 

pán generál.

Budeme plniť posvätný odkaz histórie.
Čestne za národ Tvoj tu sľubujeme.
Veď žiara čistoty myšlienok
nedá nám na velikána zabudnúť.

Venované spomienke veľkého rodáka
a syna slovenského národa.

KONŠTANTÍN ČULEN-PERNECKÝ,
Pernek

Väčšina z nás sa o pneumatiky svojho
automobilu zaujíma dvakrát do roka –
pred nástupom zimy a na jar. S vývojom
spaľovacích motorov a zdokonaľovaním
konštrukcie vozidiel sa stupňujú aj náro-
ky na vlastnosti pneumatík. Je potrebné
v lete používať letné a v zime zimné pneu-
matiky. V špecializovanom pneuservise
spoločnosti HÍLEK a spol., a. s., sme sa
spýtali, ktoré pneumatiky by nám odpo-
ručil obchodný riaditeľ Ing. Daniel Krup-
pa: „Pre všetky vozidlá odporúčam pneu-
matiky Michelin, ktoré svojím kilometro-
vým výkonom a jazdnými vlastnosťami
patria do svetovej špičky. Ako náhradu
by som volil pneumatiky Kleber, ktoré sú
kvalitou tiež veľmi vysoko a cenou sa
približujú bežným pneumatikám.“

Chcete, aby vám pneumatiky vydržali
čo najdlhšie?
1. Kontrolujte tlak v pneumatikách mini-

málne každých 10 000 km a dohus-
ťujte ho na tlak odporúčaný výrob-
com vozidla.

2. Pri plnom zaťažení vozidla dohustite
pneumatiky podľa odporúčania vý-
robcu vozidla a tabuliek pre maximál-
ne zaťaženie.

3. Prezúvajte a vyvažujete pneumatiky
v značkovom pneuservise, nie doma,
predídete riziku poškodenia pneuma-
tík alebo disku pri montáži a riziku ne-
správnej montáže s následnou mož-
nosťou uvoľnenia kolesa počas jazdy.

4. Meňte pneumatiky podľa sezóny, v zi-
me používajte zimné (M+S) a v lete
letné pneumatiky.

5. Opravy pneumatík vykonajte v znač-
kových pneuservisoch s vyškoleným
personálom kvalifikovaným posúdiť
mieru opraviteľnosti pneumatiky.
Už minule sme upozorňovali vodičov

na to, že nerovnomerné opotrebovanie
dezénu na kolesách jednej nápravy naj-
častejšie signalizuje zlú geometriu, nesú-
mernosť bŕzd alebo zlú funkciu tlmičov,
čo je najmä na zimných klzkých cestách
veľmi nebezpečné. Najčastejším nedo-
statkom však býva zlé vyváženie kolies,
ktoré skúsený vodič pozná podľa cha-
rakteristických vibrácií, ktoré sa prenášajú
na riadenie. Spoločnosť HÍLEK a spol., 
a.s., vám ponúka pri kúpe pneumatík pre-
meranie geometrie, bŕzd a tlmičov zdar-
ma. Nezabudnite pred dovolenkou skon-
trolovať nielen nádrž vášho vozidla, ale
i kvalitu a hĺbku dezénu pneumatík.

Otázka pre vás: Čo signalizuje opo-
trebovanie dezénu pneumatík na ko-
lesách jednej nápravy? 

Odpovede spolu s nalepeným kupó-
nom nám posielajte do 10. augusta. Sú-
ťažíte o cestovnú tašku.

Tričko a pero spoločnosti HÍLEK
a spol., a. s., získava Alexandra Hrnková
z Malého nám. v Malackách, ktorá správ-
ne odpovedala, že nový automobil musí
navštíviť STK po 4 rokoch uvedenia do
prevádzky. Prosíme výherkyňu, aby sa
ohlásila v redakcii.

KUPÓN

6–7

Auto potrebuje 
pohodlnú obuv

MH 01/F23

Historické návraty

Súťažte o vkladnú 
knižku z PKB!
Tento rok bude pre naše mesto
jubilejný. Postupne vám budeme
pripomínať udalosti, ktoré ov-
plyvnili vývoj Malaciek. Pri zbie-
raní poznatkov vám ponúkneme
aj možnosť výhry – v každom čís-
le budete súťažiť o vkladnú kniž-
ku so základným vkladom 1000
Sk, ktorú venuje Prvá komunálna
banka, a. s.

Dnes sme si pre vás pripravili ďalšiu
otázku. Pri príležitosti osláv 110. výro-
čia založenia železničnej dopravy na
záhorskej trati pripravilo Mesto Ma-
lacky jedno podujatie. Napíšte nám
aké a kedy sa uskutočnilo.

Svoje odpovede spolu s nalepeným
kupónom posielajte do 10. augusta
na adresu redakcie alebo hádžte do
schránky s označením Malacký hlas
na budove MsÚ. Súťažíte o tisíckoru-
novú vkladnú knižku z PKB. 

V minulom čísle Malackého hlasu
sme chceli vedieť, či viete, pri ktorej
inštitúcii pôsobil Gavlovičov študent-
ský samovzdelávací krúžok, ktorý
v tomto roku oslavuje 70. výročie za-
loženia. Do žrebovania sme zaradili
všetky odpovede, ktoré obsahovali
odpoveď: pri františkánskom gym-
náziu. Šťastena tentoraz prihrala
vkladnú knižku so základným vkla-
dom 1000 korún Eve Libušovej z Ul.
M. Benku v Malackách. Prosíme vý-
herkyňu, aby sa o svoju výhru prihlá-
sila v redakcii.

KUPÓN
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V nedeľu 22. júla sa na trase Bra-
tislava–Rača (štart je o 11.00 h pri
pamätníku), Stupava, Malacky,
Kúty, Gbely, Senica, Brezová pod
Bradlom uskutočnia cyklistické
preteky s názvom VEĽKÁ CENA
BRADLA. 

Ich organizátorom je Cyklistický klub
AŠK Inter Slovnaft Bratislava. Celá trasa
má dĺžku 165,5 km, Malackami budú
účastníci prechádzať na 41. až 45. kilo-
metri.

Ako nás informoval jeden z orga-
nizátorov pretekov Pavol Gálik (rodák
z Myjavy, reprezentant a vzor mnohých
mladých cyklistov), tento ročník bude
v poradí druhým v histórii Veľkej ceny
Bradla. Preteky voľne nadväzujú na In-
ter sériu – závod, ktorý sa v roku 1968
konal na počesť Milana Rastislava Šte-
fánika. Aj novodobá história pretekov
je úzko spätá s postavou M. R. Štefáni-
ka – svedčí o tom okrem iného hlavne
lokalizácia štartu i cieľa. Záštitu nad 
podujatím, ktoré organizačne podpo-
rujú ministri E. Kukan a J. Stank i Fran-
cúzske veľvyslanectvo v SR, prevzal pre-
zident SR Rudolf Schuster. Organizáto-
ri očakávajú účasť asi stovky pretekárov
z rôznych európskych krajín. Väčšina
z nich bude pokračovať v pretekoch na
slovenských cestách o tri dni neskôr – 
25. júla sa začínajú cyklistické prete-
ky Okolo Slovenska.

Veľká cena Bradla

foto: –mh–

foto: archív



Chýr o malackej nemocnici sa akosi
vzďaľuje od spokojnosti. Veľa občanov
hľadá už aj pri ľahkých zdravotných
problémoch pomoc niekde inde, len
aby nemusel navštíviť malackú nemoc-
nicu. Počet tých „skúsených“, ktorí sa
na vlastnej koži alebo koži svojich blíz-
kych presvedčili o úrovni zariadenia,
vzrastá! Vyzerá to tak, že toto zdravot-
nícke zariadenie naozaj funguje len
z dôvodu obsadenia pracovných miest
a kancelárií lekármi, čiže nasilu. Žeby
boli na príčine len financie? Lekárov mô-
že ospravedlňovať fakt, že na presnejšie
vyšetrenie potrebujú v prvom rade
možnosti, ktoré skôr nemajú, ako majú.
Chorého to však neveľmi zaujíma, on
chce odborné vyšetrenie! Pre malackú
nemocnicu nie je zvláštnosťou, že vy-
šetrenie síce je, ale akosi bez výsledku.
Röntgen sa robí len na pohotovosti! Pre
ušné, krčné a nosné oddelenie snímky
nerobia – sestrička vám jednoducho
v röntgenovom oddelení zoberie z ruky
papierik aj s odporučením a napíše:
„Pre nedostatok filmového materiálu
snímku nemôžeme urobiť. Ďakujem.“
Alebo vám to dokonca oznámi lekár,
ktorý vám röntgen odporúča. A neza-
berá ani označenie „cito“ – súrne, dôle-
žité. Nemajú dostatok materiálu a hoto-
vo. Na otázku: prečo teda röntgen ne-
odstavia, keď je málo materiálu, nám
malacká sestrička oznámila, že nemoc-
nica by stratila zákazníkov – pravdepo-
dobne by úplne všetci chodili do Brati-

slavy. Jednoduché a prosté, nie? Avšak,
existujú aj tu v zdravotníctve dve, v dneš-
nej dobe dosť osvedčené riešenia, a to
kabela či obáločka alebo známosti. Za
cenu zdravia ich mnohí vyskúšajú.

Nie je zriedkavosťou, keď si pred na-
vštívením malackej nemocnice zbalí
človek do kabelky obed, lebo od rána
tam čakať 4 hodiny na jediné vyšetrenie
bez jedla nie je sranda. Bufet síce fun-
guje, ale čo keby vás náhodou zavolali,
keď budete práve v bufete? „Potom by
som musel na ďalšie sestričkino vyvolá-
vanie čakať najmenej o pol hodiny dlh-
šie!“ povedal jeden z dôchodcov, se-
diaci pred očnou ordináciou. Síce ako
skonštatoval iný dôchodca v rozhovore
s dôchodkyňou, pre nich je v tomto ve-
ku dva razy do týždňa celkom prístupné
prežiť prevažnú časť dňa chodením po
kontrolách a sedením v nemocničnej
čakárni. Majú možnosť posťažovať si,
porozprávať sa so spolučakajúcimi, čo
je lepšie ako „domavysedávanie“. Ale
takému pracujúcemu nič iné nezostá-
va, len zobrať si voľno a pozisťovať za
ten čas, čo možno najviac. Predstavte si
tú zlosť, keď skončí pred dverami rönt-
genovej miestnosti. Len zabitý čas, nič
viac!

Takže, čo z toho vyplýva? Keď už je
teda malacká okresná nemocnica v pre-
vádzke, zoberte si pred návštevou ba-
toh so zásobami jedla a nezabudnite 
plné vrecko „ukľudňovačov“ a prípadne
prostriedkov potláčajúcich zvýšenie ad-
renalínu, lebo skúsenosť hovorí, že sa
odtiaľ vrátite viac chorí, ako ste boli.

–sym– 
(Meno a adresa autora sú v redakcii.)

Bratislavské Danubiacentrum oslávi-
lo v polovici júna svoje prvé narodeni-
ny. Obrovská torta – sladká maketa sku-
točnej podoby centra – ktorá bola pý-
chou banketu, pochádzala z Malaciek.
Týždeň ju pripravovali v cukrárni Dob-
rotka.

„Z prípravy torty s rozmermi 120x
180 cm sme mali trochu obavy,“ hovorí
Viera Mikšíková, majiteľka cukrárne
Dobrotka. „Celá váži 80 kilogramov
a pre zaujímavosť – spotrebovali sme
na ňu tristo vajec. Vypracovali sme celú
dokumentáciu Danubiacentra – foto-
grafie, nákresy, logá, náčrty. Každý de-
tail musel sedieť. Dali sme si záležať na
tom, aby táto štylizovaná kópia moder-
ného objektu bola čo najvernejšia.“ Au-
torom dobošovej nádhery zdobenej
marcipánom je cukrár z Dobrotky Mi-
chal Maxian.

S narodeninami akoby sa vrece roz-
trhlo. Svoje prvé okrúhle oslávi 1. júla

samotná Dobrotka. Pred desiatimi rok-
mi, presne v prvý júlový deň, cukráreň
na Mierovom námestí v Malackách
otvorili. Dnes sa tu okrem cukrárne na-
chádza aj výrobňa. Prevažnú časť klien-
tely tvoria bratislavské spoločnosti. „Pra-
cujeme napríklad pre hotel Kamila, ma-
jiteľkou ktorého je herečka Kamila Ma-
gálová, pre squošové centrum alebo
Slovenskú filharmóniu. Pohybujú sa tu
zaujímaví ľudia, prevažne z kategórie
V.I.P. Neraz sme naše torty videli v prog-
rame TV Markíza Smotánka. Klientov
zväčša zaujme naša ponuka na interne-
te,“ neskrýva spokojnosť V. Mikšíková.
Za najväčší úspech desaťročnej exis-
tencie firmy pokladá skutočnosť, že
v ťažkých ekonomických podmienkach
vôbec prežila. A verí, že Malačania aj
v budúcnosti dokážu oceniť stabilnú
kvalitu, ktorú vytvára kolektív 14 pra-
covníkov.

text a foto: –ipo–

Čo je tajné a čo verejné?
Nedávno otvorilo svoju kanceláriu v Malackách aj Hnu-

tie za demokratické Slovensko – ľudová strana. Poslanky-
ne NR SR za HZDS Kataríny Tóthovej sme sa spýtali, s aký-
mi problémami sa na ňu obyvatelia mesta a okresu v kaž-
dý prvý pondelok v mesiaci najčastejšie obracajú.

Prevažná časť žiadostí prekvapivo nesmeruje na pomoc
právnu alebo súdnu, ale odzrkadľuje nespokojnosť s posto-
jom orgánov štátnej správy a samosprávy k ich žiadostiam po-
daným v súvislosti so zákonom o slobodnom prístupe k infor-
máciám. Žiadali informácie a nedostali ich. Obracajú sa so žia-
dosťou pomôcť realizovať toto právo.

Môžete povedať konkrétne: ktoré inštitúcie odmietajú
podať informácie?

Ak dotknutí občania nedostanú odpoveďani na základe môj-
ho zaangažovania, vyhľadám vás a požiadam o menovité zve-
rejnenie tých, ktorí odmietajú plniť svoje zákonné povinnosti.

V čom vidíte príčiny – v nedostatočnom stotožnení sa
so zákonom?

Ide skôr o nepochopenie plného významu zákona a ne-
správne vyloženie si, čo je vec verejná a čo vec tajná. Je to však
aj nedostatkom prijatej právnej úpravy. Myšlienka je dobrá, le-
gislatívne spracovanie je zlé. Neurčuje mantinely, čo tvorí pred-
met služobného, štátneho a hospodárskeho tajomstva.

Otázka priemyselných parkov je predmetom legislatív-
nej úpravy. Očakáva sa uvedenie do života zákona o in-
vestičných stimuloch. Nemyslíte si, že tieto zákony už dáv-
no mali uzrieť svetlo sveta?

Priemyselný park Záhorie má podľa mňa najväčšie predpo-
klady na úspešnú realizáciu. Jeho úspešnosť bude motivačným
prvkom pre budovanie ďalších parkov. K viacerým právnym
úpravám možno povedať: áno, už včera mali byť platné a účin-
né. V legislatíve je však okrem faktoru času mimoriadne dôleži-
tý faktor kvality.  –ipo–
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V minulom čísle Malackého hlasu sme si spolu pripomenuli 38. výročie otvore-
nia prevádzky výrobného družstva Kožatex Bratislava (1. 5. 1963). V tom čase tu
pracovalo 22 pracovníkov – 16 bývalých pracovníkov tlačiarne sa preorientovalo
na výrobu koženej galantérie. O rok neskôr už v Kožatexe pracovalo 60 ľudí. 

Dnes by ste v tejto budove márne pátrali po výrobných pásoch s kožou či ko-
ženkou. V objekte na Radlinského ulici však nájdete krajčírstvo, predajňu odevov,
domáce potreby, stávkové kancelárie, kaderníctva, zberňu šatstva, predajňu texti-
lu, drogériu, rybárske a poľovnícke potreby či stavebné sporenie. Nuž, časy sa me-
nia, ľudia prichádzajú a odchádzajú, a budova zostáva...                text a foto: –ipo–

Röntgen len pre akútne
prípady?

Na otázku, aké sú vaše skúse-
nosti s Nemocnicou s poliklini-
kou v Malackách, nám z ôsmich
opýtaných 5 odpovedalo v nega-
tívnom duchu. Zaujímavé, tí os-
tatní s pozitívnym názorom spo-
menuli alebo sa vyslovene odvo-
lali na známosti. Tu sú niektoré
z komentárov...

Študent, 18 rokov:
Skúsenosti s touto nemocnicou ne-

mám, ale počul som všeličo. Určite to
nebolo pozitívne hodnotenie. Vzhľadom
na stav dnešného zdravotníctva sú tieto
tvrdenia viac ako pravdepodobné. Je to
naozaj mizerné.

Žiačka základnej školy, 13 rokov:
Nedávno som si zlomila ruku. Na po-

hotovosti som na ošetrenie čakala 2 ho-
diny, pokým mi to mal kto dať do dlahy.
Počas čakania nám bolo len oznámené,
že operujú. Jeden, čo čakal so mnou, bol
viditeľne v horšom stave ako ja, ale to
nikoho pre tú chvíľu vôbec nezaujímalo.
Mali operáciu a hotovo.

Úradníčka (diabetička), 51 rokov:
No, strašné! Z tejto nemocnice cho-

dím ako zbitý pes, uťahaná a vynervova-
ná. Najhoršie je to, že okrem toho, že si
musím pichať inzulín, musím aj pravidel-
ne a nie hocičo jesť! Keď som tam pol
dňa, je to naozaj stresujúce. Starenky si
bez problémov vytiahnu mastný chlieb
s cibuľou, čo si ja dovoliť, vzhľadom na
moju diétu, nemôžem. Keď sa blíži ter-
mín kontroly, uvedomujem si, že mám
z toho hrôzu.

Dôchodkyňa, 60 rokov:
Sama bývam veľmi zriedkavo chorá.

Občas však na vyšetreniach sprevádzam
rodinného príslušníka a zatiaľ som sa pri
takýchto príležitostiach s nejakou ne-
ochotou alebo podvodmi nestretla.

Masér, 42 rokov:
Podštandardné a slabé.
Predavačka, 27 rokov:
V nemocnici pracuje veľa mojich zná-

mych, preto stačí len za nimi zájsť. Stalo
sa mi viackrát, že bez ich kamarátskej
pomoci by som nedostala to, za čím
som do nemocnice prišla. Mamu mám
často chorú, preto to pociťujem.

–sym–
foto: archív

A N K E T A

Ešte dokončiť detaily a Danubiacentrum v krémovo-marcipánovej podobe je hotové.
Viera Mikšíková a Michal Maxian nad svojím dielom. 

Kedysi Kožatex – dnes...?
Ilustračná fotografia z NsP v Malackách.

Mažoretky sú 
na roztrhanie
Záhorská Bystrica–Stupava–Súčas-
ťou sprievodu pri príležitosti otvore-
nia 9. ročníka kultúrneho podujatia
S Bystričanma pri muzice bolo 9. jú-
na v Záhorskej Bystrici aj vystúpenie
Mažoretiek mesta Malacky. Odpo-
chodovali si statočný kilometer
a v krátkych sukienkach pútali po-
zornosť návštevníkov podujatia. Or-
ganizátori stupavského Festivalu dy-
chových hudieb na 24. jún takisto 
pozvali malacké mažoretky, ktoré
pod vedením Janky Sedlákovej už
získali povesť nositeliek ženskosti
a estetickosti. –ipo–

Symbolické prestrihnutie pásky za prítomnosti generálnej ma-
nažérky Smeru Moniky Beňovej.  foto: –otano–

Nový Klub
V stredu 30. mája otvorila politická strana Smer v Malac-

kách na Sasinkovej ul. svoju kanceláriu – Klub, ktorý bude
otvorený každú stredu v popoludňajších hodinách. –mj–

Tristo vajec a týždeň práce...

POLITICI V MALACKÁCH

Proti neprávosti
V snahe prispieť k zmene prístupu zodpovedných inštitú-

cií voči občanom otvorilo Kresťansko-demokratické hnutie
na Ulici M. Rázusa v Malackách kanceláriu Dr. Alojza Rakú-
sa, ktorý ako poslanec NR SR pracuje vo výbore pre zdravot-
níctvo a poslaneckom klube KDH. Občania môžu svoje prob-
lémy predkladať v písomnej podobe každý pondelok v čase
od 10.00 do 12.00 h. Doteraz sme riešili predovšetkým po-
žiadavky starších občanov, ktorým bola v minulosti bezpráv-
ne odňatá pôda na výstavbu chát. V štádiu riešenia je aj po-
žiadavka MUDr. A. Mráza na dodávku materiálu (filmy) na
röntgenovanie.

EDITA VOZÁROVÁ

AQUAVIVA
Centrum pre zdravie, krásu

a radosť zo života

otvorené od 17. mája
Dukelských hrdinov 874, Malacky
034/772 34 00, 034/772 34 63,

0903 140 594
MH 01/B8
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Dokončenie
Toto sú hranice majetku. Prvá značka začína od

miesta, ktoré sa nazýva Zutus, kde sa tri riečky
spájajú a začínajú tiecť spolu, tam ju oddeľujú od
zeme comita Tomáša, ktorá sa nazýva Loyp (Láb),
a odtiaľ preteká až k Jablanskému potoku (Jab-
lampataca), od ktorého postupuje vedľa neho až
k Chechuty (čítaj Čechuty, Český kút)a podľa tej-
to značky postupuje ohraničujúc zem comita To-
máša, ktorá sa nazýva Jablan (Jablonové), pokiaľ
nepríde k zemi nazývanej Misde (Pernek), kde sa
spája so značkou idúcou až k miestu nazývanému
MALISCA POTOCA (je to prvá zmienka o malac-
kej lokalite) a odtiaľ prechádza k miestu, ktoré 
sa nazýva  Cuhnamezei (Kuchyňa), ktorá sa na-
chádza celkom pod značkou, ďalej vedie k miestu,
kde riečka zvaná MALISCA POTOCA (prvá
zmienka o potoku Malina) vychádza z lesa na-
zývaného BICH (bük-buk) a odtiaľ zostupuje 
podľa vody, pokiaľ nepríde k prameňu vody, tam
sa obracia a obchádza úpätie vrchu Turnouhuge.
Odtiaľ vystupuje z onoho lesa, totiž z lesa Bicha,
dotýka sa Iuanusovej lúky (v origináli IUANUST-
HELUCE), odkiaľ prechádza okolo  Berch (breh),
spájajúc sa so značkou označujúcou zem Šebu-
šovu až k miestu  Tornuopotoca. Odtiaľ prechá-
dza nepatrne postupujúc pozdĺž onej vody stre-
dom lesa zvaného Ligoth (po maďarsky lúka),
opäť ohraničujúc zem menom MALISCA POTO-
CA (druhá zmienka o našej lokalite) a odtiaľ pre-
chádza väčšinu cesty cez onú zem, až sa spojí so
značkou dediny Lipoltka (Plavecký Štvrtok + Láb)
a prechádza až tam, kde je ústie riečky, ktorá sa
nazýva  Zutuch. Odtiaľ postupuje pozdĺž tejto vo-
dy a dotýka sa zeme Lipolthovej a okolo tejto pre-
chádzajúc rovno otáča sa potom až k miestu Loyp
(Láb), kde sa začína prvá značka.

A aby navždy i potomstvo pravdivosť tohto 
darovania pretrvala, pečatíme túto listinu touto 
pečaťou.

Napísané rukou Gottfrieda orodienskeho, pre-
pošta a kancelára kráľovskej kancelárie, roku na-
rodenia Krista 1206.“

Toľko nám hovorí stará listina, ktorej originál je
uložený v Budapešti v Krajinskom archíve, a v Bra-
tislave je negatív jeho fotokópie. V tejto listine už
môžeme čítať slovanské názvy ako lúka, breh, po-
tok, malina.

Povedzme si ešte, ako sa takéto darovanie ko-
nalo. Kráľ menoval svojho splnomocnenca, kto-
rým bol Andrej, syn Pedurov, a tento potom ob-
darovaného „uvádzal“ do jeho majetku. Splno-
mocnenec s obdarovaným a s pisárom vybrali sa
na koňoch na vyhliadnuté územie, ktoré bolo
v kráľovskej kancelárii už asi evidované. Pisár po-
tom pri tejto „obchúdzke“ zapisoval méty, t. j. po-
znávacie značky chotára (tri spájajúce sa riečky,
prameň riečky ap.). Po skončení odovzdávky (a po
patričných oldomášoch) splnomocnenec prinie-
sol popis značiek chotára do kráľovskej kancelárie,
kde sa vyhotovilo niekoľko listín – všetko originá-
ly. Jedna sa odoslala darovanému (je to vyznačené
i na rube listiny), druhá sa uložila v kráľovskej kan-
celárii (v kráľovskom archíve, kde je podnes).
Ostatné sa uložili na tzv. „miestach dôvery“, čo
boli väčšinou kláštory majúce na to zvláštne právo,
ako napríklad dnešné verejné notárstva.

Okrem tejto listiny jestvujú od kráľa Ondreja II.
ešte ďalšie tri listiny, v ktorých sa spomína malac-
ká lokalita. Obdarovanému Alexandrovi neskoršie
túto zem odňal tzv. „mladší kráľ“ Belo, syn On-
dreja II., ktorý bol jeho spoluvládcom (uhorský sys-
tém tých čias). Ondrej II. sa neskoršie dostal zase
sám k moci a v roku 1216 túto donáciu Alexan-
drovi znovu potvrdil a ten prevzal potom majetok
definitívne.

V roku 1231 vydal kráľ novú listinu, ktorou do-
stáva Alexander do držby i Malacky. Tu sa už ne-
nazývajú MALISCAPOTOCA, ale ako MALUCH-
KA (et tota terra nomine Maluchka – t. j. celú zem
menom Maluchka). To znamená, že i Malacky bo-
li vtedy nejakou osadou, ktorú bolo možné daro-
vať. Bol teda pán  Alexander naším prvým zeme-
pánom? 

Dr. PAVOL HALLON

Musela to byť v Malackách dňa 27. sep-
tembra 1891 veľká udalosť, keď na dnešnej
stanici zastavilo neobvyklé čudo, ktoré va-
lilo paru ako nejaký drak, pískalo parnou
píšťalou až to v ušiach zaliehalo. Boli tu
pozbiehaní ľudia z celých Malaciek, ba
i z blízkeho okolia, aby tento zázrak mo-
dernej techniky, valiaci sa po akýchsi že-
lezných „šínach“, videli i na vlastné oči.
Niektorí smelší sa rušňa i dotkli, ale ten 
ich ani nekopol, ani nepohrýzol ako kone
dopravného dostavníka.

Vo vlaku sa viezla honorácia župy a železnice
a blahosklonne kývala na pozdrav obdivovateľom
tohto zázraku. Z ústneho podania vieme, že nie-
koľko dní potom vlak prevážal ľudí zdarma, aby si
naň zvykli. Za tých 110 rokov rôzne lokomotívy
a rôzne vlaky prehrmeli po tých „šínach“, ktoré
boli už niekoľkokrát vymenené za moderné ko-
ľajnice. Čo by asi na to povedala v tomto prvom
vlaku sa vezúca honorácia, ktorá vtedy v Skalici
vystúpila, aby sa zúčastnila na veľkom bankete,
ktorý poriadal mesto a vypilo sa na ňom veľa dob-
rého „skalického rubínu“. Dnes by sa vari i zľakli
tých zástupov cestujúcich hore a dolu, ale iste by
si vzdychli, že dobré dielo sa podarilo a dnes sme
im za to vďační.

Podobná železnica už od roku 1848 bežala po
rakúskom brehu Moravy a iste ju mnohí Malača-
nia či obyvatelia pohraničných obcí využívali na
svojich cestách do Viedne. Išla cez Angern, Dürn-
krut i Hohenau, a tak obyvatelia priľahlých slo-
venských obcí ju mohli využívať, lebo všade tam
boli cez rieku Moravu priechody.

Keďže v Devínskej Novej Vsi už železničná sta-
nica bola na trati spájajúcej Viedeň s Bratislavou
cez Marchegg-Devínsku Novú Ves, stavala sa no-
vá trať iba odtiaľ až po rakúsko-uhorskú hranicu
v Skalici. Tam sa končila. V Devínskom Jazere sa
vybudovala križovatka, z ktorej viedla odbočka
do Stupavy. Druhá križovatka bola v Holíči, odkiaľ
prebudovali vlečku do tabakovej továrne v Ho-
doníne na riadnu trať.

Trať sa dobre uviedla do života, a tak sa želez-
ničná sieť dobudovala. V roku 1892 vybudovalo
Stupavské panstvo priamu trať cez Devínske Ja-
zero do Marcheggu, aby nemuseli v Devínskom
Jazere a Marcheggu prestupovať. Priamy vlak ich
odviezol až do Viedne. V tej dobe tam chodilo
veľa cudzích diplomatov a šľachty na poľovačky.

Aby sa dosiahlo priameho spojenia s Brnom,
tak v roku 1900 sa vybudovala spojnica Skalice so
Sudoměřicami. O rok neskôr dala župa vybudo-
vať odbočku zo Zohora na Podhorie do Plavec-
kého Mikuláša a druhú do Záhorskej Vsi. Týmto
bola výstavba tratí na našom Záhorí dokončená
a podnes nebola rozširovaná. Po vytvorení prvej

republiky sa veľmi zvýšila premávka, a preto úsek
z Kútov do Bratislavy bol zdvojkoľajnený.

Po výstavbe tejto hlavnej železničnej siete bu-
dovali sa na Záhorí úzkokoľajné železničky, z kto-
rých najväčší význam mala trať vedúca z malackej
píly na Vývrat a z lokality Dúbrava pri Moravskom
Sv. Jáne po pozemkoch, majeroch a lesných
skládkach panstva v Moravskom Sv. Jáne.

Prvé vlaky jazdili trikrát denne obomi smermi.
Prvý vlak odchádzal z Bratislavy o 5.05 a o 6.11
h bol v Malackách. Ked to tak porovnáme s dne-
škom – oveľa sa doprava nezrýchlila.

Vo vtedajších vlakových súpravách jazdil i va-
gón vlakovej pošty. V ňom sa prevážali poštové
zásielky po celej trati. Vo vlakovej pošte ich trie-
dili, balili a na jednotlivých staniciach odovzdáva-
li tam čakajúcim poštovým zamestnancom. Záro-
veň od nich preberali zásielky podané na ich po-
štách pre ďalšiu dopravu.

Na železničných staniciach v Malackách, Stu-
pave a Devínskej Novej Vsi boli na budovách že-
lezničnej stanice zvláštne poštové schránky, do
ktorých sa vhadzovali zmeškané zásielky. Za-
mestnanci vlakových pôšt ich preberali a posiela-
li ďalej.

Čas neúprosne utekal ďalej. Zmizli z našich tra-
tí fučiace a pískajúce rušne. Rôzne vlaky sa pre-
hnali Malackami. Spomínam, že ako študenti sme
postávali pri rampách pri zámku, aby sme videli
mihajúci sa Balt-Orient-Expres. Zanikli vlakové po-
šty i poštové schránky pre zmeškané zásielky.
Všetko sa modernizuje. Vlaky jazdia na elektrický
či naftový pohon, pošta sa rozváža zvláštnymi po-
štovými autami priamo na jednotlivé pošty z Bra-
tislavskej triediacej stanice, na ktorej moderné ja-
ponské stroje vytriedia tisíce zásielok v krátkej do-
be. Na všetko ostali už iba archívne spomienky.
Vo zbierkach filatelistov zaoberajúcich sa pošto-
vou históriou ležia ešte doklady z týchto dôb ako
vzácne dokumenty zo zašlých čias. V železnič-
nom múzeu môžeme vidieť i staré lokomotívy, ale
naša najmladšia generácia, ba i niečo staršia, ne-
pozná z toho nič. Nevideli parné rušne a staré va-
gónky. Už pred 10 rokmi sme sa snažili, aby pri
storočnici pískal deťom parný rušeň, ale vrchnosť
pre to nemala pochopenie. Dnes sa časy zmenili
a podarilo sa nám zorganizovať pre týchto naj-
mladších nedávnu akciu s fučiacim rušňom a vý-
stavkou modelov železníc i s možnosťou previezť
sa na tomto vlaku. Ďakujeme preto reperezen-
tantom železnice, že našej mládeži toto umožnili
a možno, že niektorých to očarilo tak, že sa roz-
hodli obliecť si modrú uniformu a stať sa želez-
ničiarmi.

Poznámka: 
O stavbe tejto železnice, o premávke a celej jej

histórii sa viac dočítate v 11. čísle Malackého hla-
su z roku 1991. 

Dr. PAVOL HALLON
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110 rokov železnice 
v Malackách a na Záhorí

Mierové námestie na predaj
de Mierové námestie vyzerať.“     

Ing. Dušan Vavrinec, prednos-
ta MsÚ, sa ospravedlňuje za svo-
ju inštitúciu, že žiadatelia o kú-
pu nebytových priestorov nedo-
stali na svoje žiadosti odpoveď.
Marián Novota: „Dať na prvé
miesto cenu nie je najsprávne-
jšie.“ JUDr. Marián Polakovič po-
važuje odpredaj osobám, o kto-
rých nič nevieme, za negáciu vo-
lebného programu. Mária Tren-
číková požaduje návrh technic-
kého a architektonického rieše-
nia víťazného návrhu.

RNDr. Jozef Ondrejka upozo-
rňuje, že ak sa odpredajom ne-
hnuteľností nenaplní príjmová
časť rozpočtu mesta, bude ohro-
zené financovanie investícií, na
ktoré sme dostali príspevok
z prostriedkov PHARE, teda čis-
tičky odpadových vôd i rekonš-
trukcia Zámockého parku. PHA-
RE prehodnotí aj ďalšie zmluvné
vzťahy s mestom (výstavba in-
kubátora), ohrozená bude aj do-
stavba sídliska Centrum a sociál-
nych bytov na Hlbokej ulici. Prá-

ve vo vzniku inovačného centra–
inkubátora malého a stredného
podnikania vidí primátor mesta
konkrétnu podporu rodiaceho sa
biznisu v meste. „Ľudsky chápem
podnikateľov z Mierového ná-
mestia. My sme tu však pre všet-
kých 18 tisíc obyvateľov mesta.“
Mgr. Bronislav Vosátko: „Hodno-
tili sme nielen cenu, ale aj finanč-
né krytie.“ Mgr. Anton Pašteka:
„Mestské zastupiteľstvo od-
súhlasilo vznik komisie. Teraz je
jeho povinnosťou jedine od-
súhlasiť alebo neodsúhlasiť jej
odporučenie.“

Tajné hlasovanie
Tajným hlasovaním v pomere:

11 hlasov za, 5 proti, 4 sa zdržu-
jú hlasovania (prítomných je 21
poslancov) MsZ v zmysle roko-
vacieho poriadku nadpolovič-
nou väčšinou prítomných po-
slancov schvaľuje predaj nehnu-
teľností na Mierovom nám. (Zá-
roveň takmer jednomyseľne
schvaľuje odpredaj nehnuteľno-
stí na Ul. 1. mája.) Po nadobud-
nutí platnosti uznesenia a uza-

tvorení kúpno-predajnej zmluvy
sa teda novým majiteľom pries-
torov stane manželský pár, ktorý
za ne ponúka 7 miliónov Sk (ce-
lá suma bude splatná najneskôr
do 20 pracovných dní). Doklad
o zabezpečení krytia kúpnej ce-
ny pochádza z rakúskej banky
Die Erste. Noví majitelia majú
záujem kompletnú nehnuteľnosť
buď zbúrať a nanovo vystavať,
alebo zrekonštruovať na dve pos-
chodia. Časť priestorov mienia
využívať na vlastnú obchodnú
činnosť, ostatnú dať do prenáj-
mu. Najneskorší termín začiatku
rekonštrukcie odhadujú na hori-
zont 3–5 rokov.

Napriek zmene majiteľa zo-
stávajú v platnosti zmluvné
vzťahy viazané na nehnuteľ-
nosti. Mestskému zastupiteľ-
stvu niet čo závidieť – rozhod-
núť správne a uspokojiť pritom
každého asi nie je možné. Čo
však rozhodne nemožno uprieť
tomuto spôsobu odpredaja je
na slovenské pomery nadštan-
dardná transparentnosť.

–ipo–

Dokončenie z 3. strany



Bývali na jednej ulici. Anička
Pullmanová a František Osus-
ký. Zahorela iskra, ktorá ešte
dnes, po šesťdesiatich rokoch,
horí jasným plameňom. Ma-
nželia Osuskovci 1. júna v spo-
ločnosti svojich blízkych oslá-
vili diamantovú svadbu.

Pán František dlhé roky pracoval
v tlačiarni. Neustály kontakt s tekutým
olovom zanechal nezmazateľné stopy
na jeho sluchu. Ani táto skutočnosť mu
však nezabránila spolu s milovanou ma-
nželkou zaspomínať si pre Malacký hlas
na spoločne prežité roky. 

Tri týždne po svadbe v 1941-om roku
mladomanžel narukoval. Dva roky strá-
vené na fronte boli preťažkou skúškou
lásky. Vrcholom bol moment, keď mla-
dí manželia utekali pred bombardova-
ním na Červený kríž pri Malackách a po
návrate domov našli vyrabovaný dom.
Kradli vraj nie vojaci, lež domáci... „Šty-
ri pôrody som mala,” smutne spomína
Anna Osuská. „Žije už len najmladšia
dcéra, Jarmila Kováčiková. Prišla na svet
cisárskym rezom.” Dve vnučky a jeden
vnuk sú novým zmyslom života dnes už
starých rodičov.  

„Keď sa pozriem do zrkadla, hovo-
rím si: Bože, akí sme škaredí,” zalamuje

rukami A. Osuská. Jej polovička sa živo
zaujíma o politické dianie a hovorí: „Ne-
znášam ten spôsob života, ktorý prišiel
z Ameriky. Je mi to proti srsti, radšej od-
chádzam od televízora.”  Vzapätí spolu
dávajú recept mladým, ktorí často krát-
ko po uzatvorení manželstva pomýšľajú
na rozvodové konanie: „Nesmú byť ná-
roční a musia byť spokojní s tým čo
majú. My sme vždy žili skromne. Za
šesťdesiat rokov spoločného života sme
sa ani raz nepohádali! Vždy sme sa ve-
deli dohodnúť a v správnu chvíľu tomu
druhému ustúpiť.” 

Hovorí sa, že krásni mladí ľudia sú
umeleckým dielom prírody, avšak krás-
ni starí ľudia sú zázrakom prírody. Au-
torka tohto článku konštatuje, že v Ma-
lackách na Legionárskej  ulici videla
zázrak prírody na druhú.   

–ipo–
foto: autorka + archív
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VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

CVČ pripravilo
sedem turnusov týždenných
prímestských táborov 
so začiatkom (vždy v pondelok):  
2. 7.,  9. 7.,  16. 7.,  23. 7.,  6. 8.,  13. 8.,  20. 8. 
Na programe budú vychádzky, hry, výlety, túry, 
plaváreň a kolky.

POTREBUJÚ KOČÍK:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:
Od 7. 5. do 5. 6. 2001 sa v Malackách 
narodili:
Sandra Ružová, Malé Leváre; Dávid Má-
der, Sološnica; Adriána Vinceková, Ma-

lacky; Simona Prokopová, Malacky; Diana Kocihová, Veľ-
ké Leváre; Marek Figura, Závod; Simona Balážová, Zá-
horská Ves; Monika Šimková, Malé Leváre; Radovan Klei-
nedler, Veľké Leváre; Nikolas Jovanovič, Malacky; Ale-
xander Bartoš, Závod; Silvia Danielová, Kostolište; Sarah
Koričárová, Malacky; Barbora Šegedová, Malacky; Juraj
Herák, Malacky; Daniel Brutenič, Gajary; Tomáš Blaží-
ček, Rohožník; Enriko Baláž, Malacky; Filip Matúšek, Vy-
soká pri Morave; Jakub Krajčír, Malacky; Mário Mikula,
Šajdíkove Humence; Sofia Malíková, Malacky; Samuel
Kočiš, Rohožník; Marek Géci, Moravský Sv. Ján; Samuel
Bartek, Malacky; Kristína Hrúzová, Studienka; Lukáš Fra-
ňo, Senica; Karol Krajčír, Plavecký Štvrtok; Matúš Med-
vid, Gajary; Karolína Kočišová, Záhorská Ves; Filip Kova-
rovič, Kúty; Marián Jajcaj, Rohožník.

Máj:
Hana Žilavá a Mikuláš Gábriš; Zuzana Ko-

váčová a Roman Ondrejkovič; Alexandra Martinkovi-
čová a Peter Havel; Anna Skúpa a Vladimír Matok; Svet-
lana Štoková a Stanislav Komínek; RNDr. Zuzana Živi-
cová a Ing. Pavol Velický; Emanuela Valentová a Rado-
slav Zámečník; Iveta Pajpachová a Jozef Hurban; Alica
Dinušová a Róbert Patráš; Jana Kaniková a Ján Mošte-
nický.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

Máj:
Mgr. Miroslav Krčma, 1933, Malacky; Štefan
Valent, 1917, Zohor; Anna Mojžišová, 1921,

Malacky; Marcela Macíčková, 1921, Malacky; Alžbeta
Kilianová, 1921, Malacky; Jaroslav Kratina, 1919, Stu-
dienka; Mária Siváková, 1913, Jakubov; Emil Lukáček,
1935, Sekule; Ladislav Petrivalský, 1925, Malacky; Daniel
Renczes, 1933, Bratislava; Peter Spusta, 1975, Malacky;
Ján Uller, 1920, Studienka; Michal Buček, 1913, Stupava;
Anna Míznerová, 1916, Záhorská Ves; Veronika Bojkov-
ská, 1950, Malacky; Alojz Maroš, 1906, Stupava; Martin
Ožvold, 1936, Gajary; Koloman Štefanovič, 1928, Zo-
hor; Anton Šútor, 1921, Malacky; Rudolf Medlen, 1921,
Malacky; Paed Dr. Albín Bičan, 1939, Malacky; Jaroslav
Lepší, 1946, Malacky; Mária Višvaderová, 1943, Gajary;
František Mesároš, 1929, Cífer; Emília Bugelová, 1931,
Malacky.

Pripravila: 
Ing. JARMILA RAJNOVÁ, vedúca oddelenia matrík

††

Jún:
80 r. – Paulína Foltýnová, 30. 6. 1921; Mária
Orthová, 29. 6. 1921; Pavel Weber, 26. 6.
1921; Emília Žáčeková, 25. 6. 1921; Ľudmila
Jančárková, 24. 6. 1921; Ján Garec, 14. 6.

1921; Anna Jamrichová, 1. 6. 1921; 85 r. – Júlia Radičo-
vá,11. 6. 1916; 91 r. – Ľudmila Kuklovská, 18. 6. 1910; Ete-
la Ďalogová, 5. 6. 1910; 93 r. – Mária Žilavá, 2. 6. 1908.

B L A H O Ž E L A N I A Z A B Á VA N Á S
PA N I V O Z Á R O VÁ20. júna oslávila okrúhle 

životné jubileum

Ľubica Zimanová-
Gbelcová
Milá naša Ľubka,
pri Tvojom 
krásnom výročí
slzy sa tisnú do očí,
srdce sa láskou 
rozbúši,
radosť nám 
vchádza do duší.
Veľa šťastia, zdravia, rodinnej pohody,
spokojnosti a úspechu želajú

manžel Róbert, deti Radka a Robko, 
rodičia, Aja a Jojo a babka Lydka.  

„Mami, šňúrka mi vypiua mléčko z mis-
ky,“ žaluje Francinek a otŕča mamince
misku s houýma roškama. Doléua mu na
ne mléka, odbjeheu spátky na verandu
a za chvílu čuje, jak dzíťa nekomu doho-
vára: „Ideš, Boberi, nepi mi mléčko,“ ma-
ma dobjehne, kukne a vidzí, jak mauý tu-
če užicú hada po huavje.

● ● ●

„Ná, Janku, cos tú tvoju ženu tak fčé-
ra mláciu,“ dohovára súsedovi Francek.

„Aby vyhlédaua smutne,“ odbrble mu
Janek.

● ● ●

„A jak je to fčíl ve vládze a f parlamen-
ce,“ dokuádá Janek Franckovi, „pravica
tvorí, lavica borí, tak moc sa moseuo stat,
aby sa nic nestauo a aby ministri ostali
na svojích místach.“

Letná torta
SPOTREBA:
20 g želatíny
4 dl studeného mlieka, 1/8 masla
1 vanilkový cukor
125 g práškového cukru
250 g tvarohu, asi 15 piškót
1 ríbezľový kompót
1 jahodový kompót 
10 g kakaa, 2 dl šľahačky
POSTUP:
Želatínu necháme napučať v 2 dl mlie-

ka. Tortovú formu vystelieme alobalom.
Na dno poukladáme piškóty. Polejeme
ich šťavou z obidvoch kompótov. Napu-
čanú želatínu rozpustíme vo zvyšku zo-
hriateho mlieka a vychladíme. V mixeri vy-
miešame maslo, tvaroh, vanilkový a práš-
kový cukor a rozpustenú želatínu. Dve
tretiny tohto krému nalejeme na piškóty.
Na krém uložíme ocedené ovocie a lyži-
cou ho mierne vtlačíme. Do zvyšku kré-
mu vmiešame kakao a navrstvíme ho na
ovocie. Povrch zarovnáme. Tortu vložíme
na tri hodiny do chladničky. Pred servíro-
vaním formu otvoríme a odstránime alo-
bal. Porcie ozdobíme šľahačkou.

Ďakujeme
darcom krvi
V máji 2001 darovali bezplatne
krv títo občania mesta Malacky:

M. Krajčír, R. Orth-Šnep, J. Foltýnek,
D. Dvoran, B. Lisý, D. Tekel, T. Bukovský,
D. Šuster, L. Brenner, P. Sakar, P. Kubíček,
A. Orgoň, P. Pulman, M. Valla, J. Matúšek,
Z. Dudošová, J. Balgavý, A. Berka, V. Ve-
selý, M. Zieglerová, Z. Mráziková, M. Ko-
šický, J. Tureková, I. Blažíčková, J. Čer-
mák, P. Chovanec, R. Chovanec, V. Šmí-
kala, J. Novota, M. Kožuch, D. Chvíla, D.
Belák, P. Jankovič, M. Špánik, P. Sokoli, L.
Koričárová, P. Koričár, P. Bartoš, A. Ber-
dis, M. Čambalík, M. Liška, P. Tesarovič,
M. Rehák, R. Sedláček, R. Chrupková, Z.
Bartl, V. Ney, F. Blažek, A. Mravík, R. Po-
láček, M. Hanák, N. Kaňková, M. Ponco-
vá, M. Stískal, F. Vykydal. Srdečná vďaka! 

HTO NsP Malacky

PROGRAM: Sobota 30. jún 2001
10.00 Detské hry a súťaže
14.00–15.00 Vernisáž výstavy umelcov Záhoria a Weinviertelu „Z jednej a druhej

strany Moravy“. Spievajú madrigalisti z Weinviertelu
15.00–16.30 Oficiálne otvorenie festivalu

Slávnostná svätá omša, celebruje Jeho Exc. Mons. Štefan Vrablec
otec biskup a kňazi zo všetkých troch regiónov, spieva miešaný cir-
kevný zbor GLÓRIA zo Zohoru
Spievajúce regióny I

17.00 Koncert miešaného cirkevného zboru GLÓRIA zo Zohoru
17.45 CASIO – komponovaný hudobný program z Drahoviec
18.30 Dychová hudba DRAHOVČANKA
19.15 Vystúpenie country skupiny VEGA zo Zohoru
20.00–04.00 Ľudová veselica, hrajú: dychová hudba ZÁHORIENKA a disco Ma-

rek Hladík a Paľo Knotek

Nedeľa 1. júl 2001
14.00 Šporový program, medzinárodný futbalový turnaj

Spievajúce regióny II
14.00 Dychová hudba JEDENÁSTKA Z IVANKY – Ivanka pri Dunaji
15.00 Hudobno-spevácka skupina z Marianky
15.30 Detský folklórny súbor BAZALIČKA z Rohožníka
16.00 Ženský zbor z Lozorna
16.30 Folklórny súbor LIPKA z Dubovej
17.00 JADRANKA
17.30 Folklórny súbor DUDVÁH z Trnavy
18.00 MODAM Stupava – moderné a country tance
18.30–20.00 Komponovaný folklórny program: Z TÝNCA S JOŽKÚ SEVERINEM

a jeho cimbalovou muzikou
20.00–02.00 ĽUDOVÁ VESELICA – hrajú: dychová hudba VESELÁ MUZIKA zo

Stupavy a disco Marek Hladík a Paľo Knotek
Medzi jednotlivými vystúpeniami spieva JADRANKA
Moderuje Anton Baláž a Paľo Knotek

Vstupné 30 Sk

Nad festivalom prevzal osobnú záštitu štátny tajomník 
Ministerstva zahraničných vecí SR Ján Figeľ.  

Kino Záhoran Malacky
Jún–Júl 2001
28. štvrtok Múmia sa vracia MP-12
29. piatok Mumifikované telo Imhotepa je poslané do lon-

dýnskeho múzea, kde sa zrazu prebudí a začne
terorizovať okolie... 
Hrajú: Brendan Fraser, Racel Weisz

30. sobota Klub sráčov MP-15
1. 7. nedeľa Bláznivá komédia pre tých, ktorým ušiel vlak.

Hrajú: Harry Enfield, Kathy Burke
5. 7. štvrtok Smrteľný zásah MP-12
6. 7. piatok Čo môžu urobiť dvaja muži proti gangu policajtov?

Hrajú: Steven Seagal, DMX, Isaiah Washington

Zmena programu vyhradená. Začiatky predstavení o 19.15 h
Informácie 0905 650 070, 0903 939 040, mailto:vikino@gmx.net
http://www.zahoran.szm.sk

Sviatok Pomoravia– 
Jablonové

Zázrak 
prírody 
na druhú

V rubrike ČO SA ČÍTA? vám budeme prinášať prehľad najčítanejších kníh v Ma-
lackách – aspoň podľa záujmu návštevníkov kníhkupectva Ľubica v obchod-
nom centre hotela Atrium. Takže v marci bol najväčší záujem o tieto knihy:

1. Donutil – 50 uzlíků na provázku života
2. Vasilková – Túžby
3. Novotný – Ham a mňam 2

Ak súhlasíte s tvrdením, že najlepším priateľom človeka je kniha, môžete súťažiť
s Malackým hlasom o román Lucindy Edmondsovej – Zakliati. Do žrebovania
vás zaradíme, ak nám do 10. augusta spolu s nalepeným kupónom pošlete správ-
nu odpoveď na otázku: v roku 1995 vyšla vo vydavateľstve Bedeker Slovakia
kniha Malacky a okolie. Ide o dvojjazyčného sprievodcu, ktorý bol vydaný 
v a) slovensko-anglickej mutácii, b) slovensko-nemeckej mutácii, c) sloven-
sko-francúzskej mutácii.

Za správnu odpoveď z minulého čís-
la knihu J. Colganovej Amanda sa vydá-
va získava Jaroslav Žák z Ul. L. Novo-
meského. Prosíme výhercu, aby sa pri-
hlásil v redakcii. 

Č O S A Č Í T A ?
KUPÓN

6-7KNÍHKUPECTVO ĽUBICA

Anna Osuská (80) a jej manžel František (83) sa
ľúbia ako v deň svadby.

Prvý jún 1941. Novomanžel o tri týžd-
ne narukuje.
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INZERCIA

MH 01/F25

MH 01/B2 MH 01/N5

MH 01/F26

Opravujem chladničky
a mrazničky 
Pavol Šišolák, Závod 663, 
tel.: 034/779 94 35, 0903 750 612.

MH 01/B7

MH 01/F1

MH 01/B14MH 01/F27

Potraviny TRIO
na Ul. 1. mája 99 v Malackách
otvorené 7 dní v týždni
pondelok  
až sobota od 6.00 do 20.00 h
nedeľa od 7.00 do 12.00 h
POZÝVAME NA 
výhodný nákup mrazených kur-
čiat a rôznych druhov diviny (na
objednávku)

MH 01/B4 MH 01/B13

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

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: 034/772 34 09
mobil: 0903 377 676!

MH 01/F28

...!

■ Hľadám podnájom v Malackách a blízkom
okolí, 1-izbový byt, prípadne vo dvore RD.
Tel. č. 0905 18 40 44. 
■ Predám 4 á záhradku s chatkou v záhrad-
kárskej osade Malacky. Tel.: 0905 40 44 51.
■ Skúsený vodič hľadá prácu. Vlastním VP
všetkých skupín (okrem BUS). Najlepšie Zs.
kraj. Tel.: 0903 78 48 90.
■ Predám Honda VFR750F/L RC36, r. v. 90,
veľmi dobrý stav, má v sebe poctivých 45 ti-
síc km, pripravená na sezónu – nová reťaz,
olej, filtre, brzd. obloženia, servisný manuál.
Cena dohodou. Tel.: 0903 50 62 04.
■ Predám VAZ 2103 (žiguli) vo veľmi dob-
rom stave, EK+STK, po generálke motora, no-
vé pneu, ťažné zariadenie. Cena dohodou.
Tel.: 034/779 92 59.
■ Prevoz osôb 9-miestnym mikrobusom aj
do zahraničia. Cena na území SR 10 Sk/km,
v zahraničí 16 Sk/km. Tel.: 02/65 96 77 54,
0903 850 221.

DROBNÁ INZERCIA
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NAJLEPŠIA 
ZMRZLINA
V MALACKÁCH
CUKRÁREŇ–PIZZERIA

ZNAČKOVÁ PREDAJŇA

AVE – Slovensko, s. r. o.
Radlinského 14, Malacky
tel./fax: 034/772 66 36
mobil:   0903/90 59 45

ave_malacky@gsm.eutotel.sk
www.ave.sk

PROFIMAL
– profesionálne maliarstvo, stavby,

rekonštrukcie
M. Škopek, Rohožník, 0905 409 953



Mesiac jún je MESIACOM POĽOVNÍC-
TVA A OCHRANY PRÍRODY najmä
preto, lebo v tomto mesiaci sa v prírode
rodí najviac mláďat jednotlivých dru-
hov zveri a vtáctva. Je to mesiac, v kto-
rom si zver v našich lesoch vyžaduje
najviac pokoja, a preto by sme sa tak
mali pri našich potulkách prírodou sprá-
vať. Záhorie je bohaté na krásne lesy
a len od nás závisí, či ich v tomto stave
zanecháme aj budúcim generáciám.
Poľovníci, to je zvláštna skupina ľudí.
Známa je ich „latina“, ktorej rozumejú
najlepšie len oni samotní. Na význam
mesiaca poľovníctva a ochrany prírody
by nás mali v súčanej dobe upozorňo-
vať rôznymi akciami so srnčím gulášom
či vystavenými trofejami. V tomto sme-
re majú v Malackách tak trochu re-
zervy. 
V dnešnej krížovke je ukryté meno
PATRÓNA POĽOVNÍKOV (tajnička 
č. 1) a meno BOHYNE LOVU (tajnička
č. 2), ktorých všetci poľovníci uctievajú.

VODOROVNE – A druh ovocia; po-
daj dobytku nápoj; športová hala v na-
šom meste B meno herečky Eckbergo-
vej; dávaj semená do pôdy; polomer;
meno Ce Tunga; prístroj na určovanie
pohybu pod vodou C svadobný kvet;
Strana maďarskej koalície; vodná krú-
tňava; futbalový klub v Budapešti; ta-
lianske prístavné mesto D rieka v Če-

chách; tajnička č. 1; vada E zosilnený
súhlas; pracuj; obyvateľ starej Dácie;
kyslík; usadlina v káve po záhorácky;
domácke meno Ericha; predložka F nič;
vyvedenie; rádiolokátor; tajnička č. 2;
dusík G neuspeli v športovej postupovej
súťaži; zástup; mestečko na Záhorí.

ZVISLE – 1 obec na Záhorí 2 čierno-
morský prístav; osobné zámeno 3 tres-

tala bitím; pracuj rýpadlom 4 Leonid Tri-
fonovič Afanasiev; nočný vták 5 pojem
duše u starých Egypťanov; severový-
chod; geometrický útvar 6 Ondrej; po-
cit nedostatku tekutín; rímskych 450 
7 nápoj bohov; rímska jednotka 8 tiež; 
časť slova NOVÝ; pohrebná hostina 
9 príbeh-zážitok 10 rieka pri Omsku;
Radim Uzel; ovocná záhrada 11 futba-

lista Tatrana Prešov; síra 12 rímskych
1000; jeden z rodičov; skratka dátumu
13 akciová spoločnosť; spoluhlásky slo-
va OKER; samohlásky slova NEMINUL
14 tenisový úder; druh behu 15 iným
spôsobom; osobné zámeno 16 odrazu;
abvolt 17 štát v USA.

NA POMOC – 11 Jambor
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám za-
slali správne vylúštenie tajničky
krížovky – Stendhal, Steinbeck, Ba-
con, sme vyžrebovali Blaženu Ko-
várovú z Pribinovej ul. v Malac-
kách, ktorá získava lekciu cvičenia
na rekondičných stoloch v novo-
otvorenom salóne AQUAVIVA na
Ul. dukelských hrdinov v Malac-
kách a ďalšie služby podľa vlast-
ného výberu. Prosíme výherkyňu,
aby sa ohlásila v redakcii.
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Ak nám do 10.
augusta spolu
s nalepeným ku-
pónom pošlete
správne vylúšte-
nie tajničky krí-
žovky, zaradíme
vás do žrebova-
nia o darčekový
balíček, ktorý
venuje spoloč-
nosť NAY Ma-
lacky.

KRÍŽOVKA

Milí čitatelia,
kučeravá čierna hriva, pripomínajúca mladého čertíka, vás nenechala v po-

chybnostiach, že na fotografii z minulého čísla je Anton Pašteka. Spomedzi
vás, ktorí ste tipovali správne, sme vyžrebovali Evu Ficelovú z Ul. 1. mája. Tra-
dične vyhráva nákup zákuskov z cukrárne Dobrotka. Prosíme výherkyňu, aby sa
ohlásila v redakcii.

Dnes od vás chceme, aby ste si
zatipovali, komu patrí táto detská
tvárička. Pomôžeme vám našepka-
ním – dieťa na fotografii sa zmenilo
do podoby, ktorá dnes ulahodí oku
športovca i estéta! Ak ešte stále vá-
hate, prelistuje si poriadne noviny,
ktoré práve držíte v rukách. Svoje ti-
py spolu s nalepeným kupónom
nám posielajte do 10. augusta. Na
výhercu čaká tentoraz ešte väčší ba-
lík sladkých produktov – Dobrotka
je pri príležitosti svojich narode-
nín štedrá a odmení vás zákuska-
mi v hodnote 300 korún.

Aj naďalej nám posielajte por-
tréty svojich príbuzných a zná-
mych. Oživte si spomienky s Malac-
kým hlasom.

Svoje tipy posielajte do 10. augus-
ta na adresu redakcie. 

KUPÓN
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Uhádnite, kto je na fotografii!

Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Rodičia očakávali syna, avšak zo mňa už
chlapca neurobia!

VYSYPANÉ Z OBÁLOK

PÍSALI SME...

PÍŠU O NÁSNávraty
V cudzom svete veľa krásy, 
skusy nové, nové špásy,
nové miesta, iné zvyky, 
iní ľudia, iné drinky,
v školách cudzie deti sedia, 
z okien cudzí ľudia hľadia,
cudzie ženy mužov vábia 
a cudzí muži účty hradia,
cudzí ľudia v úradoch, 
cudzí králi na hradoch,
cudzí blízki i ďalekí, 
cudzie slnko, hviezdy aj oblaky,
cudzie city, slová, vety, 
cudzie sú to pre nás svety,
keď nie sme tam, kde si ty, 
kde sú našich hrobov kvety...

Každý človek na svete, 
ktorému je dopriate,
poznať rôznosť iných krajov, 
okúsiť aj cudzích mravov,
porovnáva pre a proti, 
postupne ho vždycky skrotí
spomienka na ľudí detstva, 
spomienka na známe miesta,
potom príde cesta domov, 
zasníva sa v tieni stromov,
a je zrazu stratený, 
veď sníva o vrátení...

Domovina naša drahá, 
márna bola svetov snaha,
vábila nás silou groša, 
šťastia sľúbená nám bola noša,
krásny wohnung, zopár ponúk 
a aj dobré auto k tomu,
skúsili sme chvíľu rokov, 
nesieme ti mysle pokrok,
šepneme ti dôverne, 
tebe našej krajine,
že sme sa vrátili zase, 
to podľahli sme tvojej kráse,
nemáme proti cudzine nič, 
no ďalej budeme len v tebe žiť...

V opravenej chalupe, 
s drevom starým na strope,
oknom menším ako sused 
narátaš ich hádam zo päť,
párik bývalých emigrantov býva, 
sny svoje do kozuba skrýva...
Veľa vecí ich doma mrzí, 
po uliciach a v obchodoch ľudia drzí,
pozdrav a úsmev im často chýba, 
to v cudzine málo kedy býva,
pri kostole ich len starí ľudia zdravia, 
mladí sa obďaleč s inými bavia,
domov sa zmenil za tie roky, 
nevstúpili veru do tej istej rieky...

ANNA JANSKÁ

Dobrotka slávi okrúhle narodeniny!
Príďte ochutnať z narodeninovej torty
v nedeľu 1. júla o 14.00 h
pre každého návštevníka kúsok torty 

a KÁVA ZADARMO.

Hraničný priechod – dva názory alebo 
čo je viac, okres alebo mesto?

Od 6. mája je v prevádzke kompa, ktorá spája dva brehy dvoch susedných re-
publík. Po 56 rokoch môžu obe obce opäť udržovať, tak ako kedysi, hospodársky
ruch. Kompa je v prevádzke denne od 6. do 22. hodiny. Poplatok za prepravu na jed-
nu osobu je 30 Sk, za automobil aj s vodičom 60 Sk. Kompa môže prevážať osob-
né a úžitkové automobily do hmotnosti 3,5 tony.

Malacko č.18/2001však prinieslo rozhovor, v kto-
rom odznelo. Čo pre náš okres znamená otvorenie
tohto hraničného priechodu? Pre okres Malacky to znamená veľmi veľa, pretože
vznikol hraničný priechod, ktorý viac ako 50 rokov nefungoval. Ale myslím si, že sme
len na začiatku cesty, pretože dnes sa zástupcovi vlády Dolného Rakúska odovzdal
plán výstavby pevného železobetónového mosta a chceli by sme napojiť tento hra-
ničný priechod na integrovaný dopravný systém okresu Malacky, aby občania Ma-
laciek nemuseli cestovať do Rakúska cez Berg alebo Moravský Sv.Ján, ale aby si skráti-
li cestu. Údajne sa plánuje hraničný priechod v Gajaroch? Nie, nie je to pravda, pre-
tože hraničný priechod v Záhorskej Vsi by sme chceli napojiť na cestu na Vysokú pri
Morave a na diaľnicu D2 Brno–Bratislava mimoúrovňovou križovatkou pri Stupave.

Hospodárske noviny v prílohe Coper-
nicus (č. 20/2001) uverejnili úvahu M.
Podstupku, v nej bolo asi najzaujíma-

vejšie konštatovanie, že ten (cez)hraničný priechod medzi Záhorskou Vsou a rakús-
kym Angernom je nádejou i nočnou morou súčasne a že Európska únia platila a Ra-
kúšania prestrihovali pásku.“ Zdvorilé úsmevy, s ktorými ich obyvatelia Záhorskej 
Vsi vítali, boli naplánované už dva roky,“ napísal na margo uzavretej kauzy rakúsky
Der Standard, keď predtým dobre vysmial prístup svojej krajiny. Uvidíme, čo 
z toho bude. –mj–

Kedysi Záhoráci chodili, ako aj dnes,
do Rakúska na práce. Idú tak Gajarania
po ceste a na roli je Rakúšan a oni by si
chceli zapáliť cigaretu a nemajú zápalky.
Pošlú najmladšieho, aby vypýtal od Ra-
kúšana, pričom ho poučili, že má žiadať
„cinthälcn“alebo „štráficl“ podľa nieder-
österreiského dialektu.

Rakúšan, asi nefajčiar, hovorí: „Ich
hob kain.“ Gajaran tomu pravda nero-
zumel a keď aj po opakovanej požia-
davke Rakúšan trval na svojom, Gajara-
na to naštvalo a snáď viac pre seba ho-
vorí: „Nech ti tvoj otec za „sirky” hop-
ká”, zase podľa gajarského dialektu –
a išiel za svojimi.

Svojím partnerom pravda musel vy-
svetliť, prečo zápalky nedoniesol. Nuž aj
také ponaučenia sa v živote stávajú, naj-
mä na Záhorí.

FRANTIŠEK PLANKA, Malacky

V č. 6/1995 dominovala športová ha-
la Malina. „V čom bude spočívať význam
tohto športového stánku? Predovšetkým
v tom, aby sme chvíle nášho oddychu
strávili nielen kultúrnym využitím na rôz-
nych podujatiach alebo prácou v zá-
hradkách, ale aj načerpaním fyzických
síl, získaním odolnosti proti nepriazni-
vým vonkajším vplyvom či dennoden-
ným stresom. Inými slovami – využiť
všetko, čo nám daný objekt poskytne
a ponúkne počas celého roku.“ Ako
vznikala? Od roku 1990 na území mesta,
mesto ako samostatný subjekt preinves-
tovalo 185 mil. Sk, čo predstavuje 60 %
podiel na výdavkoch rozpočtu mesta.
Z tejto sumy 39 % bola dotácia štátu na
KBV a úver len 6 %. Priemerne ročné in-
vestičné výdavky tvorili 37 mil. Sk.
Okrem realizácie investičných akcií, ako
bolo dokončenie kúpaliska s50 m bazé-
nom, ZŠ, OŠ, spoločenský dom , mesto
muselo plniť i ostatné funkcie vyplývajú-
ce zo zákona. Využijem túto chvíľu, aby
som poďakoval predovšetkým tým, kto-
rí priamo práce na ŠH a KP vykonávali.
Boli to: kolektív pracovníkov Priemsta-
vu, š. p., Bratislava pod vedením Ing. Ker-
díka, riaditeľa závodu, autor projektu
Ing. arch. Andrej Husár, p. Žofčík, Ing.
Fulop zo š. p. Kovoprojekt, ktorí vykoná-
vali výkon inžinierskej činnosti. O tom, či
splnila svoj cieľ, sa môžete presvedčiť. 

Do priemyselného parku Volkswagenu zainvestuje AIG, postaví ho firma Zipp

Výstavba sa začne tento mesiac
V najbližších dňoch sa očakáva vydanie územného rozhodnutia a už v priebehu

tohto mesiaca sa začne s výstavbou automobilového priemyselného parku Záhorie
pri Lozorne. Výstavbu, ktorá bude trvať do septembra, finančne pokryje AIG a rea-
lizátorom stavby bude firma Zipp.

V priemyselnom parku sa sústredí osem až dva-
násť subdodávateľov automobilky, ktorí budú dodá-
vať produkciu súvisiacu s výrobou terénneho vozidla Colorado. Nábehom produk-
cie modelu Colorado sa výroba Volkswagenu Slovakia zvýši zo súčasných 600 až
700 na zhruba tisíc automobilov denne. Bratislavský závod a priemyselný park na
Záhorí by sa mali sústreďovať najmä na montáž, výrobu základných komponentov
by mal postupne preberať závod v Martine.

Od začiatku roka vyrobil Volkswagen Slovakia zhruba 89 tisíc automobilov, 167
tisíc prevodoviek a vyše šesť miliónov komponentov. Vo finančnom vyjadrení firma
vlani zaznamenala obrat zhruba 85 miliárd korún, čo je o 25 % viac ako v roku 1999.
Volkswagen sa na celkovom vývoze zo SR podieľa zhruba jednou šestinou. Od ro-
ku 1991, keď spoločnosť založili, nemecký koncern na Slovensku preinvestoval
zhruba jednu miliardu mariek. Rok 2000 bol posledným rokom, na ktorý sa vzťahujú
10-ročné daňové prázdniny. Znamená to, že na budúci rok firma po prvý raz zaplatí
štátu daň z príjmu. 

Desať rokov Malackého hlasu. Tendencia prejavovať sa, hlásiť sa okolitému sve-
tu a dávať najavo existenciu, ktorá sa tesne po revolúcii výrazne oživila a prejavila
i vznikom mnohých mediálnych inštitúcií, podnietila zrod viacerých miestnych či re-
gionálnych periodík. Patrí medzi ne i Malacký hlas,
ktorý však už má v rámci mesta svojich predchodcov.
1. marca v Spoločenskom dome Záhorského centra
kultúry v Malackách za účasti predstaviteľov mesta
slávnostne otvorili panelovú výstavu Desať rokov Malackého hlasu, ktorá približuje
postupný vývoj novín od prvých predchodcov až do dnešnej podoby. Druhá časť
výstavy je venovaná bohatému redakčnému fotoarchívu, dokumentujúcemu život
mesta za posledných desať rokov. Malackému hlasu, ktorý sa pod vedením redak-
torky Mgr. Ivany Potočňákovej stal ozaj obsažnými, aktuálnymi a čítanými novina-
mi, zostáva popriať podobné úspechy a priaznivé podmienky i do budúcnosti.

PÍŠU (LEN) O NÁS

MH 01/B5
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Prvý júnový víkend v malackej špor-
tovej hale patril mladým boxerom z ce-
lého Slovenska. Malacky BC RTJ uspo-
riadal majstrovstvá Slovenska v boxe ka-
detov a juniorov pre rok 2001. Počas
troch dní mohli malackí priaznivci sle-
dovať v ringu 67 stretnutí, z ktorých nie-
ktoré by určite získali visačku kvality, ak
by sa udeľovala. Kvalifikačným bojom
predchádzalo slávnostné otvorenie za
účasti borcov z Nitry, Vranova, Košíc,
Galanty, Jaslovských Bohuníc, Nových
Zámkov, Dubnice, Nového Mesta nad
Váhom, Žiliny, dvoch celkov z Komárna
a troch celkov z Bratislavy. Medzi mla-
dých boxerov zavítali poprední pred-
stavitelia slovenského boxu v čele
s obomi viceprezidentmi SABA Ing. Ma-
riánom Kukumbergom a Pavlom Jus-
tom. Medzi hosťami podujatia nechý-
bal ani primátor RNDr. Jozef Ondrejka.
Pre spestrenie programu pripravili or-
ganizátori v čele s predsedom BC RTJ
Jozefom Blažom a tajomníkom i tréne-
rom v jednej osobe Ali Reisenauerom
mladším pre divákov súťaž v preskoku
švihadla i bohatú tombolu. Samozrejme
i touto cestou chcú poďakovať sponzo-
rom, ktorí prispeli nielen do tomboly,
ale i k celkovému zabezpečeniu tohto
vydareného celoslovenského podujatia.
Malačania sa opäť veľmi dobre zorga-
nizovaným podujatím zapísali do histó-
rie mládežníckeho boxu na Slovensku.

Ale poďme k samotným výsledkom
v súťaži. Malačania postavili do ringu
štyroch boxerov. Dvaja vypadli v semi-
finále a získali pre domácich bronzové
medaily. Boli to Erik Balasz medzi ka-
detmi v hmotnostnej váhe do 45 kg,
ktorý podľahol na body striebornému
Jaroslavovi Adamovi z Bukózy Vranov,
ako aj Juraj Kimlička, taktiež medzi ka-
detmi v hmotnostnej kategórii do 51 kg,
ktorý podľahol striebornému Marekovi
Rigovi z EPOXU Bratislava na body. Dva
tituly majstrov získali domáci borci. Ró-
bert Blažo pridal k doterajším štyrom ti-
tulom majstra SR piaty, keď vo finále ka-
detov v hmotnostnej kategórii do 63,5
kg sa mu súper Matúš Tóth z Lokomotí-
vy Košice vzdal. Robo je reprezentan-

tom SR a tohto času je v príprave na ME
v anglickom Liverpoole. Druhý titul pre
malacký box na turnaji a aj svoj druhý
celkovo získal Milan Rybár medzi juni-
ormi v hmotnostnej kategórii do 60 kg.
V semifinále na body porazil Ambróza
Horvátha z Považanu Nové Mesto nad
Váhom a vo finále opäť na body zvíťazil
nad Pavlom Kuncom z Bukózy Vranov
nad Topľou. Komisia, v ktorej okrem tré-
nerov bol i hlavný rozhodca Ing. Tibor
Hornig a predseda ŠTK SABA Ondrej
Tadanai, rozhodla o držiteľoch cien,
ktoré venovali organizátori. Za najtech-
nickejšieho boxera medzi kadetmi vy-
hlásili Emelíra Rafaela z BC Dunaj Rom
Komárno a za najbojovnejšieho Jaro-
slava Adama, ktorý bol súperom nášmu
Kimličkovi. Medzi juniormi sa stal naj-
technickejším Branislav Bali zo Stavbáru
Nitra a najbojovnejším náš Milan Rybár,
ktorý je taktiež reprezentantom Sloven-
ska a má už i majstrovský titul v drese
družstva Dubnica medzi mužmi. Medzi
kadetmi v Malackách majstrovské tituly
získali: Michal Onda (Lokomotíva Koši-
ce), Mário Sztojka (Dunaj Rom Komár-
no), Pavol Skalický (Atóm Jaslovské Bo-
hunice), Elemér Rafael (Dunaj Rom Ko-
márno), František Lakatoš (Dunaj Rom
Komárno), Mário Stojka (Dunaj Rom
Komárno), Jozef Sztojka (Dunaj Rom
Komárno), Maximilián Mezei (EPOX
Bratislava), Róbert Blažo (BC RTJ Ma-
lacky), Radoslav Šimon (EPOX Bratisla-
va), Štefan Kušnier (Považan Nové Mes-
to) a Peter Mucska (ŠKB Dunaj Komár-
no). U juniorov to boli Ivan Čiffáry
(Stavbár Nitra), Patrik Prokopec (BC
Nové Zámky), Július Rafael (Dunaj Rom
Komárno), Milan Rybár (BC RTJ Malac-
ky), Branislav Bali (Stavbár Nitra), Ján
Onda (Lokomotíva Košice), Marek On-
da (Lokomotíva Košice), Ondrej Mol-
nár (Stavbár Nitra), Jozef Konc (Stavbár
Nitra), Juraj Marko (ŠKP Bratislava)
a Gabriel Darnady (Stavbár Nitra).

Boxeri z RTJ opäť potvrdili, že výbor-
ne reprezentujú naše mesto nielen ako
športovci, ale i ako organizátori.

ANTON PAŠTEKA

Dva tituly zostali doma

V prvý piatok po 20. máji organi-
zuje Základná škola v Sološnici
populárny Putovný pohár riaditeľa
Základnej školy v Sološnici v cez-
poľnom behu. 25. mája sa usku-
točnil už jeho VI. ročník, po  prvý
raz s medzinárodnou účasťou. 

Novými účastníkmi putovného pohá-
ra boli ZŠ na Očovskej ul. v Hodoníne,
II. ZŠ Holíč a ZŠ na Štefánikovej ulici
v Malackách. Okrem nich do Sološnice
zavítali tradiční účastníci podujatia ZŠ
Borský Mikuláš, ZŠ Jablonica, ZŠ Kláš-
torné námestie, Malacky, ZŠ Záhorác-
ka, Malacky, ZŠ Plavecký Mikuláš, ZŠ
Plavecké Podhradie, ZŠ Prievaly, ZŠ Ro-
hožník, ZŠ Sadová ulica, Senica, ZŠ Mu-
drochova ulica, Senica, ZŠ pri RDDM
Sološnica a ZŠ Veľké Leváre, aby si zme-
rali sily s bežcami ZŠ Sološnica.

Sološnica sa pýši  tohtoročnou halo-
vou majsterkou SR v behu na 800 m a
čerstvou majsterkou Bratislavského kra-
ja Jankou Sedlákovou, ktorá slávnostne

zložila pretekársky sľub a tretím z Det-
ského maratónu, ktorý sa organizuje
v rámci Medzinárodného maratónu
Bratislava – Hainburg, Michalom Kočíš-
kom.

O tom, že pretekári vydali zo seba
maximum, svedčí fakt, že v putovnom
pohári zlepšili tri rekordy a aj ďalší pre-
tekári svojím časom prekonali staré re-
kordy.. 

Poradie družstiev 
v Malom pohári: 
1. ZŠ Rohožník 44 bodov, 2. ZŠ So-

lošnica A 23 bodov, 3. ZŠ Sadová ulica,
Senica 18 bodov, 4. ZŠ Borský Mikuláš
18 bodov, 5. ZŠ Prievaly 16 bodov, 6.
ZŠ Záhorácka, Malacky 14 bodov, 7. ZŠ
Sološnica B 11 bodov, 8. ZŠ Veľké Le-
váre 10 bodov, 9. ZŠ Mudrochova, Se-
nica 10 bodov, 10. ZŠ Očovská, Hodo-
nín 9 bodov, 11. ZŠ Sološnica C 3 body.

Poradie družstiev 
v Putovnom pohári: 
1. ZŠ Záhorácka, Malacky 30 bodov,

2. ZŠ Sološnica A 24 bodov, 3. ZŠ Jab-
lonica 22 bodov, 4. II. ZŠ Holíč 22 bo-

dov, 5. ZŠ Sadová, Senica 19 bodov, 6.
ZŠ Mudrochova, Senica 17 bodov, 7. ZŠ
Rohožník 12 bodov, 8. ZŠ Štefánikova,
Malacky 9 bodov, ZŠ Veľké Leváre 6
bodov, 10. ZŠ Sološnica B 5 bodov, 11.
ZŠ Kláštorné nám., Malacky 4 body, 12.
ZŠ Sološnica C 3 body, 13. ZŠ Očovská,
Hodonín 3 body.

Putovný pohár riaditeľa Základnej
školy v Sološnici býva každoročným vy-
vrcholením aktivít ZŠ Sološnica v boji
proti drogám. Ďakujeme všetkým zú-
častneným školám, že svojou účasťou
a výbornými športovými výkonmi pod-
porili našu snahu v boji proti tomuto
spoločenskému neduhu. Poďakovanie
patrí športovcom,  trénerom, mažoret-
kám z CVČ v Malackách, hosťom i
sponzorom. Veríme, že sa výborná at-
mosféra a súťaženie v duchu fair-play
zopakuje aj o rok 24. mája 2002 na VII.
ročníku Putovného pohára riaditeľa Zá-
kladnej školy v Sološnici v cezpoľnom
behu. 

Mgr. IVAN KORDÍK, 
riaditeľ ZŠ Sološnica

Po prvý raz s medzinárodnou účasťou

„Na druhej základnej škole, ktorú
som navštevovala, by asi nikto ne-
povedal, že zo mňa raz bude špor-
tovkyňa. Ani sama som o tom ne-
snívala, vždy som inklinovala skôr
k umeniu. Šport ma chytil až na
strednej škole.“ A už ju nepustil. 

Malačianka Miriam Tillnerová je dnes
inštruktorkou IFAA (International Fitne-
ss and  Aerobic Academy), je na najle-
pšej ceste k zisku licencie A a následne
sa bude v Nemecku uchádzať o licenciu
Master – najvyššiu svetovú licenciu.

Impulz prišiel v roku 1996. V dave
cvičeniek aerobiku v športovej hale si
Miriam pomyslela: kiežby som ja raz
mohla predcvičovať na pódiu, mixovať
hudbu... Čo je to však step-tač? Od
myšlienky k realite sa ťahala cesta tvrdej
práce na sebe. Hlad po informáciách,
vzdelávanie, workšopy, neustále cviče-
nie a posilňovanie. Najbližšia možnosť
dosiahnuť licenciu viedla cez pražskú
Medzinárodnú školu aerobiku a fitnes. 

Už dva roky predcvičuje aerobik
v športovej hale Malina v Malackách.
Vytvára choreografie a učí ostatné Ma-
lačianky prežívať radosť z pohybu, ne-
chať sa motivovať hudbou, ceniť si žen-
skosť. Cvičí pri latinskoamerických ryt-
moch, ale aj funky, house, klasike či
opere. V apríli pripravila veľké podujatie
– aerobikový maratón Buď fit! Stretol sa

s obrovským ohlasom účastníkov i ve-
rejnosti a v budúcom roku sa uskutoční
jeho druhý ročník. Na september tohto
roku pripravuje aerobikovú šou s pred-
stavením nových trendov.

V máji sa v Topoľčanoch konala sú-
ťaž Miss aerobik Slovakia 2001. Členmi
poroty boli okrem iných Karol Kučera,
Iveta Chrťanová, Jarmila Hargašová,
manželia Čechvalovci a Diana Dubov-
ská. Druhé miesto v silnej konkurencii
obsadila Miriam Tillnerová. Toto umiest-
nenie jej zaručuje nomináciu na Miss
aerobik International 2001 (uskutoční
sa v novembri v bratislavskom Istropoli-
se). Mirka, držíme päste!

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Tohtoročný MDD bol v Malackách
svedkom tridsiateho jubilejného roční-
ka Športových hier malackej mládeže.
I tento rok to boli súťaže v atletike, fut-
bale, hádzanej, vybíjanej a vo volejbale.
Garantom súťaže je komisia školstva,
mládeže a športových činností MsZ –
veď školy súťažia o Putovný pohár pri-
mátora mesta.

Atletické súboje sa konali na dráhe
futbalového štadióna a futbalisti ŠK bez-
platne poskytli mladším žiakom i futba-
lové ihrisko. TJ Strojár zase ihriská na
hádzanú, vybíjanú a volejbal. S ozvuče-
ním sponzorsky pomohol TEKOS
a zdravotníka zabezpečili vojaci z bri-
gády CO.

Do poslednej disciplíny nebolo jasné
ako celkový súboj medzi školami skon-
čí. Obhajcom putovného pohára boli
žiaci zo ZŠ Záhorácka ulica. A tak na-
pätie trvalo až do vyhlásenia výsledkov.
Tomu predchádzala minúta ticha, kto-
rou si mladí športovci i organizátori uc-
tili pamiatku pedagógov malackého
gymnázia Miroslava Krčmu a Albína
Bičana.

Ceny pre najlepších venoval Mestský
úrad v Malackách. Putovný pohár si na-
pokon domov z rúk riaditeľa pretekov
prevzali žiaci ZŠ Dr. J. Dérera. Bol to
skvelý výkon vzhľadom na to, že majú
na športovanie veľmi zlé podmienky. 

Pri rekapitulácii jubilejného ročníka

nesmieme zabudnúť ani na deti z MŠ na
Kollárovej ulici, ktoré ako mažoretky
spestrili program hier. Verme, že podu-
jatie si vždy nájde svoje miesto v špor-
tovej aktivite na základných školách.
Dovidenia o rok na ŠHMM 2002.

VÝSLEDKY – ATLETIKA
Beh na 60 m – mladšie žiačky:
1. E. Kubincová, ZŠ Záhorácka; 2. M.

Gelingerová, ZŠ M. Olšovského; 3. A.
Michalovičová, ZŠ Ul. 1. mája. 

Beh na 60 m – mladší žiaci: 
1. V. Polák, ZŠ M. Olšovského; 2. Ľ.

Ondrovič, Gymnázium Malacky; 3. D.
Schreiber, ZŠ Záhorácka 

Beh na 60 m – starší žiaci:
1. M. Gelinger, ZŠ M. Olšovského;

2. L. Varadi, ZŠ Kláštorné námestie; 3.
M.  Benka, ZŠ Záhorácka ul. 

Beh na 60 m – staršie žiačky: 
1. K. Lehmanová, ZŠ Záhorácka; 2. L.

Belcáková, ZŠ M. Olšovského; 3. K.
Lindtnerová, ZŠ Dr. J. Dérera 

Beh na 400 m – mladšie žiačky: 
1. E. Kubincová, ZŠ Záhorácka; 2. K.

Ďuricová, ZŠ Záhorácka; 3. M. Spuchlá-
ková, ZŠ M. Olšovského 

Beh na 400 m – mladší žiaci:
1. V. Polák, ZŠ M. Olšovského; 2. Ľ.

Ondrovič, Gymnázium Malacky; 3. E.
Húšťava, ZŠ M. Olšovského 

Beh na 600 m – staršie žiačky:
1. S. Školeková, ZŠ Záhorácka; 2. M.

Jursová, ZŠ M. Olšovského; 3. K. Ďu-
rišová, ZŠ Záhorácka 

Beh na 800 m – starší žiaci:
1. M. Kozel, ZŠ Záhorácka; 2. L. Fol-

týn, ZŠ M. Olšovského; 3. M. Lacko, ZŠ
Ul. 1. mája

ANTON PAŠTEKA

Jubilejné tridsiate

Turnaj sa sťahuje
V prvý júnový utorok sa uskutočnil na ZŠ Záhorácka ul.

v poradí už piaty ročník volejbalového turnaja žiačok O pohár
vedúceho odboru školstva OÚ. Po výsledkoch ZŠ Studienka -
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky 2:0 (25:21, 25:15), ZŠ Záhorácka ul.
- ZŠ Studienka 0:2 (7:25, 8:25) a ZŠ Dr. J. Dérera Malacky - ZŠ
Záhorácka ul. Malacky 2:0 (25:14, 25:12) sa stalo víťazom
družstvo ZŠ Studienka. Dievčatá potvrdili úlohu favorita, veď
na Slovensku skončili v súťaži ZŠ na treťom mieste. Doterajší-
mi víťazmi boli ZŠ Bratislava, Pankúchova ul., ZŠ Bratislava,
Česká ul., ZŠ Malacky, Záhorácka ul. a ZŠ Studienka, ktorá 
prvenstvo obhájila. Práve preto, že dievčenskému volejbalu sa
v Studienke darí, budúci VI. ročník pohára sa uskutoční práve
tu. Hlavnú zásluhu na úspechoch dievčat z tejto obce má ria-
diteľ ZŠ a tréner v jednej osobe Stanislav Demetrovič.

Malacky však bez žiackeho volejbalu a turnaja O pohár ve-
dúceho odboru školstva neostanú. Škola pod vedením riadi-
teľa Pavla Škrabáka usporiada na budúci rok prvý ročník po-
hára v súťaži žiakov ZŠ. A právom, veď žiaci tejto školy sú
dvojnásobnými majstrami Slovenska vo svojej kategórii. Ver-
me, že turnaj prispeje k upevňovaniu kvality chlapčenského
volejbalu, ktorému sa chcú v budúcnosti na škole venovať.

–ap–, foto: –ipo– 

Miriam Tillnerová, 25 rokov, dcéra Antona
a Heleny Tillnerovcov       foto: archív M. T.

Od sna
k realite

Štart poslednej atletickej disciplíny – behu chlapcov na 800 m.      foto: –ipo–
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