
Obzretie sa za spoločenským životom
mesta vlaňajšieho roku nedá zabud-
núť na dve veľkolepé podujatia. Prvý
máj v Zámockom parku a Adventné
Malacky. Je paradoxné, že ani jednu
z týchto akcií nerealizovala inštitúcia
na to zriadená – Záhorské centrum
kultúry. Podieľal sa na nich rad dob-
rovoľníkov, ich koordináciu zabez-
pečoval trojuholník Jozef Ondrejka –
Oto Divinský – manželia Janka a Vla-
do Zetkovci. Práve o poslednom z tej-
to spoločnosti, Vladovi Zetkovi, budú
nasledovné riadky.

Keď sme v decembrovom čísle Ma-
lackého hlasu avizovali materiál s náz-
vom Renesancia kultúry v Malackách?,
netušili sme, aké zmeny nastanú v admi-
nistrácii kultúry v našom meste. Pre vy-

svetlenie: v čase prípravy tohto článku
sa realizovalo výberové konanie na ria-
diteľa ZCK (PhDr. Rudolfa Iršu, bývalé-

V piatok 18. januára sa uskutočnil
výjazd ministra vnútra Ivana Šimka
do okresu Malacky. Pri tejto príleži-
tosti sa na Okresnom úrade v Ma-
lackách uskutočnila tlačová beseda,
na ktorej minister odpovedal na
otázky novinárov.

Na Okresnom riaditeľstve Policaj-
ného zboru v Malackách sa realizuje,
podľa ministrových slov, zaujímavý ex-
periment. Okresný riaditeľ si vytvoril
poradnú občiansku komisiu; jej členmi
sú podnikatelia, kňaz, učitelia i Rómo-
via. Cieľom práce komisie je zvýšiť účin-
nosť práce polície a posilniť občiansku
kontrolu. Vznik komisie sa viaže na prí-

klad podobných pracovných skupín še-
rifov v USA. „Čím lepšia bude spoluprá-
ca štátu, obcí a občanov, tým bude bez-
pečnostná situácia lepšia,” vyslovil pre-
svedčenie I. Šimko.

Minister je z rezortných zdrojov in-
formovaný aj o často vyhrotenej situácii
v Plaveckom Štvrtku: 

„Ani polícia, ani samospráva nedoká-
žu celkom zabrániť medziľudským kon-
fliktom. Mám informácie, že spory v Pla-
veckom Štvrtku nemajú etnický ani raso-
vý podtón. Ide predovšetkým o spory
medzi znepriatelenými rodinami.”

Na otázku Malackého hlasu: – Va-
še vyhlásenie avizuje plošné previerky
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Čítajte v budúcom čísle:

Kto dostane 
Pálfiho srdce? 
Dočítal som sa 
na internete...
Budú Malačania 
zdraví?

ÚVODNÍK
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V decembri minulého roku sa usku-
točnili dve zasadnutia mestského za-
stupiteľstva. Prvé bolo riadne podľa plá-
nu a druhé mimoriadne zvolané primá-
torom hlavne kvôli odsúhlaseniu roz-
počtu mesta na rok 2002.

Prvé zasadnutie, ktoré malo mať 
podľa pozvánky začiatok doobeda, sa
pre neúčasť potrebného počtu poslan-
cov začalo až poobede. A táto skutoč-
nosť sa, samozrejme, prejavila i na dĺžke
rokovania, ktoré sa skončilo takmer až
na druhý deň (po polnoci). Program bol
bohatý. Hneď v úvode zložil poslanecký
sľub Ing. Ľubor Tencer, kandidát za
HZDS vo volebnom obvode číslo 1. Na-
hradil doterajšieho poslanca Romana
Osuského, ktorý sa v poslednej dobe
nezúčastňoval na práci mestského za-

stupiteľstva. Ing. Tencer sa stal členom
komisie školstva, mládeže a športových
činností. Pred kontrolou uznesení po-
slanci vyjadrili úprimné poďakovanie ak-
ciovej spoločnosti POZAGAS so sídlom
v Malackách za sponzorský dar vo výške
500 000 Sk na zakúpenie mamografu.

O miestnych poplatkoch
V rámci kontroly uznesení poslanci

vypustili zo sledovania 10 úloh, ktoré
boli splnené a jednu úlohu pre neak-
tuálnosť. Do trvalých úloh bolo zarade-
né uznesenie týkajúce sa propagácie
účtu na zakúpenie mamografu. Pri
dvoch uzneseniach boli zmenené ter-
míny ich plnenia. Bez problémov bolo
schválené uznesenie schvaľujúce VZN
o dani z nehnuteľnosti, čo pre občanov

znamená nezmenenú výšku daní z ne-
hnuteľností i pre rok 2002. Dlhšie trva-
lo schválenie VZN o miestnych poplat-
koch pre rok 2002. Po vypočutí pripo-
mienok zo strany rady a odborných ko-
misií sa rozbehla pomerne dlhá disku-
sia. Najviac sa točila okolo článku X.,
ktorý sa týka poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálneho odpa-
du. Najdôležitejšou zmenou oproti pô-
vodnému návrhu bola zmena odstavca
číslo 1., ktorú po dôkladnej analýze ná-
kladov predniesol primátor mesta. Po-
slanci nakoniec VZN, ktoré platí od 1. 1.
2002, s pripomienkami schválili. Obča-
nia budú o ňom dostupnými prostried-
kami podrobne informovaní. Treťou
právnou normou, ktorú poslanci schvá-
lili, bol návrh dodatku číslo 1 k Zriaďo-
vacej listine príspevkovej organizácie

„Víta vás Pán dôležitý!” Týmito
slovami privítala mladá mamička
Katarína Valúchová z Kostolišťa
návštevu, ktorá prišla pozdraviť 
jej prvorodeného syna Samuela.

S mierami 4,25 kg a 51 cm je
prvým novorodencom, ktorého
priviedli na svet v tomto roku
v Nemocnici s poliklinikou v Ma-
lackách. Gynekológovia-pôrodní-
ci MUDr. Mízner a MUDr. Hoff-
mann pomohli Samkovi Valúchovi
z bruška von operačným pôro-
dom cisárskym rezom 1. 1. 2002
o 14.40 h. 

Samkovi robila na nemocničnej
izbe spoločnosť o deň mladšia
Adrianka Poláková z Borského Mi-
kuláša, štvrté dieťa svojich rodi-
čov. Prvým Malačanom, ktorý sa
po prelome rokov narodil, je Dá-
vid Burdeš (v rodnom liste mu
svieti dátum narodenia 2. 1. 2002). 

V minulom roku vykonali v NsP
v Malackách 352 pôrodov, počas
ktorých sa narodilo 353 detí (je-
denkrát dvojčatá). „Keď som v tej-
to nemocnici začínal, robili sme
ročne aj 1200 pôrodov,” porovná-
va MUDr. Fruš. „V ostatných ro-
koch stúpa používanie antikon-
cepcie, klesá počet interrupcií.”
Prvého občana okresu Malacky
prišli pozdraviť aj zástupcovia
Okresnej organizácie HZDS Ivan
Schurmann a Anežka Kujanová.

–ipo–
foto: autorka

Aký rok
máme
za sebou?
Vážení spoluobčania,

prvý rok tretieho tisícročia je za na-
mi. Možno bol všedný ako hociktorý
predtým, možno bol predsa len iný. 

Asi sa zhodneme v názore, že z ce-
losvetových udalostí boli najvýznam-
nejšie smutne známe teroristické úto-
ky z 11. septembra. Len dúfajme, že
všetky následky budú pre nás vzdiale-
né a nebudú ohrozené už žiadne ne-
vinné životy. 

Z celospoločenských udalostí je
väčšina občanov už rozčarovaná.
Očakávania sa nenapĺňajú. Politická
scéna je rozhádaná. Skôr sa dozvie-
me o ďalšej kauze, než o vyriešení
problému obyčajných ľudí. Ale práve
za problémami ľudí, najmä tých, ktorí
si sami nedokážu pomôcť, je trápenie
a nešťastie. Mnohí sa mi zdôverujú
so svojimi bolesťami, sťažujú sa na vý-
hovorky a nečinnosť kompetentných.
Ťažko sa mi o tom hovorí, lebo sa
viem vžiť do ich situácie, ale nie vždy
môžem poradiť či pomôcť. A práve
preto, aby sa na úrovni mesta dali
mnohé z vašich problémov riešiť, je
potrebná reforma verejnej správy, 
teda prechod kompetencií štátu na
mesto. Možno sa v budúcnosti ukáže,
že najvýznamnejšou celospoločen-
skou udalosťou minulého roku bolo
práve naštartovanie reformy.

Pokračovanie na 2. strane

Suchá plienka a mamine mliečko. Tieto dve potreby teraz najviac 
zaujímajú malého Samuela. A je mu ukradnuté, že je prvým dieťa-
ťom, ktoré sa v tomto roku narodilo v malackej pôrodnici.

Z vlastného vrecka
neziskovým organizáciám

Žijeme v čase, keď každý hľadí predovšetkým na svoj vlastný
prospech. Práve preto vyznieva pre mnohých nepochopiteľne,
ak niekto rozdáva z vlastného vrecka. Koncom minulého roku ve-
dúci desiatich malackých neziskových organizácií dostali list toh-
to znenia: „Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva
mi poslanci schválili odmenu. Vnímam to ako ocenenie mojej 
práce. Nakoľko viem, že mnohé oblasti nášho života nie sú do-
statočne ohodnotené, rozhodol som sa niektoré z nich podporiť.
Osobne si veľmi vážim činnosť a aktivitu Vašej organizácie. Preto
budem rád, keď odo mňa prijmete finančnú čiastku 5000 Sk.
Verím, že nájdete vhodný spôsob na jej využitie.” Podpísaný Jo-
zef Ondrejka, primátor mesta Malacky.

Po päťtisíc korún z primátorovej ročnej odmeny dostali Svi-
tanie, MO Jednoty dôchodcov na Slovensku, Klub dôchodcov
mesta Malacky, Klub zdravotne postihnutých detí a mládeže,
Slovenský zväz telesne postihnutých, Únia nevidiacich a slabo-
zrakých na Slovensku, Farský úrad Malacky, Zväz postihnutých
civilizačnými chorobami, Zväz diabetikov Slovenska a Združenie
kresťanských dôchodcov. Jozef Ondrejka medzi mestské orga-
nizácie týchto subjektov rozdelil spolu 50 000 Sk. –ipo–

Viera v slušných ľudí
Podporené organizácie doručili redakcii Malacký hlas list a po-

žiadali o jeho zverejnenie.
„Vážený pán primátor,
v mene našich členov Vám ďakujeme za osobnú finančnú pod-

poru pre naše organizácie, ktoré pracujú v meste. I tieto finančné
prostriedky použijeme v prospech členov našich občianskych
združení pri napĺňaní úloh a cieľov našej práce. 

Želáme Vám veľa zdravia, šťastia, lásky, radosť z krásnych detí,
optimizmus a vieru v slušných ľudí.” 

Podpísaní – Eliška Klenová, Alžbeta Dubajová, Daniela Malinová,
Vladimír Masrna, Vincent Bednárik, Milan Kenda, Michal Pokopec,

Mária Hlaváčová, Mária Trenčíková, Ladislav Nižňanský

Prvý zaplakal
SAMUEL

Decembrové zasadnutia

Pokračovanie na 2. strane

Nezaškatuľkovaný muž
v Kristových rokoch

P O Z V Á N K A
na zasadnutie MsZ v Malackách,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok 21.
februára vo veľkej rokovacej miest-
nosti MsÚ s týmto programom:

● VZN a interné právne normy –
aktualizácia ● prevody nehnuteľnos-
tí a nájomné zmluvy ● návrh postu-
pu rekonštrukcie a opráv miestnych
komunikácií a chodníkov ● správa 
o čerpaní rozpočtu mesta za rok
2001 ● analýza školských a pred-
školských zariadení v meste ● rám-
cový plán činnosti na rok 2002 (AD
HOC, ZCK)

Ivan Šimko sa neobáva
rozpustenia 
policajného zboru

Cyklus povestí o slovenských mestách priniesol aj hereckú príležitosť pre Vlada Zetka.
V povesti o Trnave Obeť, ktorá mala reprízu počas ostatných vianočných sviatkov, si
zahral potulného speváka.
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POZNÁTE SVOJHO
POSLANCA?
ZLATICA TOMKULIAKOVÁ,

úradníčka OÚ
Malacky, pos-
lankyňa vo VO 9
za Demokratic-
kú stranu, člen-
ka komisie kul-
túry a propagá-
cie MsZ.

Aký máte názor na stav kultúry
v našom meste?

Stav kultúry v našom meste považu-
jem za nedostatočný. Za najlepšie kultúr-
ne akcie v poslednom období považu-
jem oslavy 1. mája a Adventné Malacky,
ktoré, bohužiaľ, nezorganizovali pracov-
níci Záhorského centra kultúry – inštitú-
cie, ktorá by mala práve takéto podujatia
organizovať. Rezervy vidím práve v práci
ZCK, možno práve zmena riaditeľa, kto-
rá sa realizuje, tento stav zmení. Stavom
kultúry v meste sme sa zaoberali i v rám-
ci zasadnutí našej komisie. Šancu na
zmenu stavu kultúry vidím i v realizovaní
občianskych združení, ako napríklad Ne-
verland, i keď finančné prostriedky na
kultúru chýbajú. Samozrejme, v budúc-
nosti malackej kultúry jednoznačne chý-
ba stavba kultúrneho domu, jej uskutoč-
nenie by určite prvorade ovplyvnilo stav
kultúry v meste.

Myslíte si, že Malacký hlas spĺňa
požiadavky občanov ako „mestské”
noviny?

Mne osobne sa Malacký hlas veľmi pá-
či, i keď i tu sú určité rezervy. Avšak po-
rovnajme Malacký hlas spred piatich ro-
kov a hneď vidíme kvalitatívny nárast.
Páči sa mi prispievanie občanov do náš-
ho časopisu, t. j., že nie je len opisom
„dobrých” výsledkov mesta. Daný je prie-
stor na otázky pre obyvateľov mesta,
kladne hodnotím prácu vedúcej redak-
torky Ivany Potočňákovej, ako i prácu ex-
terných redaktorov, ako A. Pašteku a ďal-
ších. Na škodu je však dlhý čas uzávierky
jednotlivých čísel, čo vplýva na aktuál-
nosť podávaných správ či článkov. Mož-
no, že tento stav spôsobuje nedostatok
financií, no myslím si, že občania si včas-
nú informovanosť a aktuálnosť mest-
ských novín zaslúžia.

Čo najviac ťaží obyvateľov vášho
volebného obvodu?

Samozrejme, je to viac vecí. Tak ako
spomínal vo vašom rozhovore môj kole-
ga poslanec, je to v časti volebného ob-
vodu hlavne nedoriešená kanalizácia.
Ďalej je to stav ciest a chodníkov, čo sa
niekomu nezdá ako maximálny problém,
no tento stav je obrazom každého mes-
ta, tobôž okresného. Zlepšil sa vari stav
v priestore Malého námestia, no to vzhľa-
dom na celkový stav komunikácií v ob-
vode je zanedbateľné. Ja viem, že to
ovplyvňuje stav mestských financií, no
myslím si, že postupne sa dá stav zlep-
šovať. Kukučínova ulica by v budúcnosti
mala slúžiť ako dopravný obchvat centra
mesta, jej stav však je úplne nevyhovu-
júci na takýto účel.

Rok 2001 je za nami, čo považujete
za úspechy mesta a čo za negatíva mi-
nulého roku v meste?

Ako som už spomenula z oblasti kul-
túry sa mi najviac páčili dve už spomenu-
té kultúrne podujatia. Myslím si, že toto
nie je len môj názor, ale názor väčšiny
občanov, s ktorými som sa stretla. Určite
úspechom bolo dokončenie časti rekonš-
trukcie Zámockého parku, ako aj dokon-
čenie, i keď nie ešte úplne, Malého ná-
mestia. Konečne má mesto, resp. jeho
stred, peknú dominantu. Negatívom je
určite nedostatok finančných prostried-
kov, čo sa prejavilo na nedokončených
zámeroch pri rekonštrukcii ciest a chod-
níkov, no a mňa osobne veľmi mrzí stav
našich základných škôl. Myslím si, že
v tomto storočí by si deti našich občanov
určite zaslúžili lepšie podmienky, než aké
v niektorých školách sú.

ANTON PAŠTEKA  

mesta Mestské centrum sociálnych slu-
žieb.

V rámci prevodu nehnuteľností a ná-
jomných zmlúv mestské zastupiteľstvo
schválilo päť návrhov na kúpne zmluvy,
dve súhlasné stanoviská k nadobudnu-
tiu vlastníckeho práva vydržaním, ako
aj odpredaj bytov do osobného vlast-
níctva pre 22 záujemcov.

Prechod kompetencií
Dôležitým bodom rokovania bolo

prerokovanie návrhu opatrení súvisia-
cich s prechodom kompetencií zo štát-
nej správy na mesto. Po dlhšej diskusii
a pripomienkach schválili poslanci nový
Štatút mesta Malacky, ako aj organi-
začný poriadok mestského úradu, ktoré
reagujú na pripravované zmeny. Je však
pravdepodobné, že rozsiahlosť pripra-
vovaných zmien v súvislosti s týmto
prechodom kompetencií vyvolá potre-
bu novelizácie častí týchto schválených
dokumentov. V nasledujúcom bode pri-
mátor informoval o aktuálnom stave
v príprave realizácie inkubátora malého

biznisu v Malackách. Náčelník polície
sa vyjadroval k správe hlavnej kontro-
lórky o kontrole zmluvných vzťahov
o zabezpečení ochrany objektov for-
mou napojenia na pult centrálnej
ochrany. Poslanci následne k tomuto
bodu prijali rad uznesení, ktoré by sa
mali realizovať do 31. 3. 2002.

Záujem mesta 
o privatizáciu nemocnice trvá
Poslanci mestského zastupiteľstva si

na tomto zasadnutí schválili rámcový
plán zasadnutí mestskej rady a mest-
ského zastupiteľstva na prvý polrok ro-
ku 2002. Poslanci tiež schválili plán pre-
ventívnych požiarnych kontrol na území
mesta na roky 2002 až 2005, zvolili Pet-
ra Písečného za prísediaceho Okres-
ného súdu v Malackách a schválili od-
meny voleným zástupcom mesta. Vy-
počuli si informácie o aktuálnom stave
rekonštrukcie a opráv mestských ko-
munikácií, aktuálnom stave likvidácie

BYPOSu, čiastkovej kontrole v ZCK,
ako aj informáciu o liste ministra zdra-
votníctva ohľadom záujmu mesta o ne-
mocnicu v Malackách. Poslanci potvr-
dili záujem mesta o privatizáciu, ktorý
bol oznámený listom zo dňa 28. 9.
2000 na ministerstve zdravotníctva.

V interpelácii vystúpil len poslanec
Bauman ohľadom kanalizácie v južnej
časti mesta. Pokročilý nočný čas zohral
svoju úlohu i v tomto bode rokovania
a poslanci sa rozchádzali už s vedomím,
že ich čaká ešte mimoriadne zasadnutie
týkajúce sa schválenia rozpočtu mesta
pre tento rok.

ZCK bez riaditeľa
Posledné zasadnutie mestského za-

stupiteľstva sa v roku 2001 uskutočnilo
18. decembra. V programe sa okrem
rozpočtu objavili aj dva nové body. Pr-
vý sa týkal zmluvy o nájme mamografu
a druhý návrhu na odvolanie z funkcie
riaditeľa ZCK PhDr. Rudolfa Iršu. Roz-

počet mesta po vyjadrení hlavnej kon-
trolórky Ing. Ľubice Čikošovej a pripo-
mienkach rady, komisií, ako aj nie dlhej
diskusie bol schválený. Bežný rozpočet
bol schválený ako prebytkový a kapi-
tálový rozpočet ako schodkový. Poslan-
ci schválili i text nájomnej zmluvy na
prevádzkovanie mamografu. Najdlhším
bodom rokovania bol návrh na odvola-
nie riaditeľa ZCK z funkcie prednesený
primátorom mesta. Po tajnom hlasova-
ní, kde 15 poslancov bolo za, 4 proti a 9
sa zdržalo, bol riaditeľ ZCK PhDr. Irša
odvolaný z funkcie s tým, že na obsade-
nie tohto miesta bude vypísané výbero-
vé konanie. Po skončení mimoriadne-
ho zasadnutia sa poslanci stretli s primá-
torom mesta, ako aj s vedúcimi pracov-
níkmi mestského úradu na spoločnej
večeri v priestoroch reštaurácie Koru-
na. Pri slávnostnom prípitku primátor
mesta poďakoval za spoločnú prácu
v uplynulom roku a vyslovil predsavza-
tie pokračovať v spoločnej práci pre
rozvoj mesta i v tomto roku tak, aby jej
dobré výsledky mohli pociťovať všetci
obyvatelia mesta. ANTON PAŠTEKA

Dokončenie z 1. strany

A aký bol rok 2001 pre naše mesto? Najviac viditeľné sú in-
vestície. Z nich určite neušla vašej pozornosti rekonštrukcia
časti Zámockého parku, dobudovanie sídliska Centrum, ná-
jomných bytov na Hlbokej ulici, dobudovanie či oprava ciest
na uliciach Břeclavská, Nádražná, Nová a Pribinova, chodní-
kov na uliciach Nádražná, Príjazdná a Zámocká, odvodnili
sme nebezpečné časti komunikácií na uliciach Dukelských hr-
dinov a Pezinskej, zrekonštruovali sme verejné WC. Menej vi-
diteľná, ale o to významnejšia bola asi 8-miliónová investícia
mesta do výstavby ďalšej ucelenej časti v rámci rekonštrukcie
čistiarne odpadových vôd.

Podpora z fondov
Pre Malacky bol minulý rok úspešný aj v získavaní a čer-

paní financií z mimorozpočtových zdrojov. Dočerpali sme
500 tis. EUR na Zámocký park a 65 tis. EUR na ČOV z fondu
PHARE CBC, 1.644 tis. Sk a 946 tis. Sk zo Štátneho fondu roz-
voja bývania, 170 tis. Sk z fondu Nadácie občianskej spoloč-
nosti a 15 tis. Sk z fondu ProSlovakia. Ďalej bola schválená 
finančná podpora na zriadenie Spoločnej obecnej úradovne
vo výške 496 tis. Sk a podpora pre projekt výstavby a zriade-
nia Inkubátora z prostriedkov PHARE vo výške 1,8 mil. EUR.
Zatiaľ ešte nie je rozhodnuté o niekoľko stomiliónovej finanč-
nej podpore, potrebnej na odkanalizovanie mesta, o ktorú sa
uchádzame v projekte z prostriedkov ISPA. 

Mohli sme získať aj ďalšie peniaze, napríklad na výstavbu
pre Malačanov tak potrebných nájomných bytov. Ale podni-
kateľ, ktorý si ešte v rokoch 1996 až 1998 od mesta prenajal
pozemky na Záhoráckej ulici za účelom výstavby polyfunkč-
ných domov, ponuku mesta financovať výstavbu bytov od-
mietol. Je mi to ľúto, lebo na takýto spôsob predvolebného
boja doplácajú občania.

Dobré meno mesta
Finančná a hospodárska politika sú oblasti, ktoré nie sú ta-

ké viditeľné, ako napríklad investičná výstavba, ale sú pre
mesto ešte dôležitejšie. Ako dôkaz stability spomínaných po-
litík môže poslúžiť informácia o ponukách bánk poskytnúť
mestu úver aj bez majetkového ručenia. A určite uznáte, že ak
banke postačuje „len” ručenie takzvaným dobrým menom
mesta, musí mať inú, dostatočnú garanciu a dôveru k mestu.

Šport, kultúra i komunikácie
V minulom roku mesto finančne podporilo množstvo akti-

vít. Napríklad na podporu športu a športových aktivít sme
vynaložili 4,9 mil. Sk. Z nich bolo použitých 2,1 mil. Sk pre
futbal (vysporiadanie pozemku pod ihriskom, činnosť klubu
a úhrada energií) a 2,8-miliónový príspevok šiel na energie
v športovej hale, krytej plavárni a na kúpalisku preto, aby
vstupenky nemuseli zohľadňovať skutočné náklady. Ďalej
možno konštatovať, že z rozpočtu mesta bolo na kultúru vy-
naložených 1,9 mil. Sk. Je v tom činnosť ZCK, oprava kultúr-
nych pamiatok a vybudovanie javiska v Spoločenskom dome.
Mesto poskytovalo príspevky na stravu dôchodcov v celkovej
sume 771 tis. Sk, jednorazové sociálne príspevky v sume 
83 tis. Sk, príspevok na detské jasle 863 tis. Sk, príspevky
rôznym organizáciám a školám v sume 455 tis. Sk. Nemalé 
finančné prostriedky boli vynaložené na opravu a údržbu ko-
munikácií, verejno-prospešné práce, odpadové hospodár-
stvo, úpravu verejných priestranstiev a verejné osvetlenie.
Ich celkový súčet prekročil 14,2 mil. Sk. Dodržiavanie vše-
obecne záväzných nariadení mesta, ochranu verejného po-
riadku, majetku mesta a občanov zabezpečovala mestská
polícia, na činnosť ktorej bolo vynaložených asi 5,2 mil. Sk.
V tomto roku 2002 podporíme podobné aktivity približne
v rovnakom celkovom objeme. 

Sme na vašej strane
Vážení spoluobčania, najmä zo stretnutí s vami veľmi dob-

re viem, ktoré problémy vás trápia. Je to síce individuálne, ale
najčastejšie je to nezamestnanosť (napriek tomu, že sa v mes-
te etablovali štyri nové závody a niekoľko ďalších firiem, chce-
me pripraviť podmienky pre nové pracovné príležitosti v prie-
myselnom parku), vysoké životné náklady (zníženie cien
a skvalitnenie služieb môžeme ovplyvniť podporou zvýšenia
konkurencie, napr. výstavby obchodného domu Billa), škol-
stvo (všemožne zabezpečujeme podmienky pre výstavbu
novej školy v južnej časti mesta), zdravotníctvo (zakúpili sme
mamografický prístroj pre novovznikajúce onkologické cen-
trum, poskytli sme priestory pre rýchlu zdravotnú pomoc
a mnohým súkromným lekárom), doprava (legálnou cestou
sa snažíme znížiť prejazd kamiónov cez mesto), nedostatok
bytov (pripravujeme na schválenie základný rozvojový doku-
ment, t. j. územný plán, ktorý vymedzí nové územie potreb-
né na výstavbu), životné prostredie (zavádzame systém na-
kladania s odpadmi, financujeme rekonštrukciu čistiarne, za-
bezpečujeme zdroje na odkanalizovanie), rómska otázka (rie-
šime problém bývajúcich na Partizánskej 27, ale nie na úkor
občanov z Riadku), podnikanie (na podporu firiem malého
a stredného podnikania postavíme a zriadime Inkubátor ma-
lého biznisu). To, že toto sú vaše najväčšie problémy, potvr-
dzujú aj prieskumy verejnej mienky. Chcem vás ubezpečiť, že
im venujeme a aj v roku 2002 budeme venovať zvýšenú po-
zornosť a že všetci volení predstavitelia mesta, ako i pracov-
níci mestského úradu sú a budú na vašej strane. 

Milí Malačania, 
určite budeme mať príležitosť porozprávať sa o tom, aký

bol pre vás rok 2001, aký by mal byť pre vás rok 2002, čo od
neho očakávate. Dovoľte, aby som vám v roku 2002 zaželal
hádam to najdôležitejšie, a to predovšetkým pevné zdravie,
veľa šťastia a úspech v pracovnom i osobnom živote. 

JOZEF ONDREJKA, 
primátor vášho mesta

Decembrové zasadnutiaDokončenie z 1. strany

Aký rok máme
za sebou?

Ivan Šimko
sa neobáva
rozpustenia 
policajného
zboru
policajtov, ktoré budú skúmať ich
vzťah k alkoholu. Pokúsme sa veriť, že
previerky sa vykonajú poctivo a čest-
ne, ich výsledky odhalia skutočný stav
a bude nasledovať vyvodenie posti-
hov. Pri všeobecne známom vrelom
vzťahu Slovákov k alkoholu, neobáva-
te sa, že budete musieť rozpustiť po-
licajný zbor?

Toho sa neobávam. Optimistickým
znakom je, že zaznamenávame značný
záujem o prácu v zbore. Mnoho chlap-
cov a dievčat prichádza do PZ s ideálmi,
ktoré majú mnohí z kníh a filmov – chcú
predovšetkým odhaľovať zločincov. Keď
začnú v PZ pracovať, často podliehajú
strate ideálov, dezilúzii a frustrácii a to je
možno práve jeden z dôvodov, pre ktorý
sa začnú stretávať s alkoholom. Ak odídu
z PZ ľudia, u ktorých existuje návyk – ne-
máme za čím ľutovať. Neodsudzujem
týchto ľudí, ale nie je dobré, aby boli
strážcami zákona. Nie je to dobrá kvali-
fikácia pre prácu policajta.

Pripravuje sa reorganizácia civilnej
ochrany, dotkne sa aj 71. záchrannej
brigády CO, ktorá má sídlo v Malac-
kách. Naše mesto trpí nedostatkom
priestorov pre kultúru. Takéto sa na-
chádzajú práve v areáli brigády. „Pod-
poríte ako minister bezodplatný pre-
vod tohto objektu na mesto?

Otázka ma zaskočila, neviem o takej-
to požiadavke. Na základe našich zahra-
ničnopolitických záväzkov a zásad demo-
kratizácie spoločnosti sme povinní ukon-
čiť činnosť vojsk ministerstva vnútra.
V demokratickom štáte vojsko podlieha
výlučne ministerstvu obrany. To však ne-
znamená, že nebude existovať záujem
o využitie týchto priestorov v rámci sys-
tému CO. Tento konkrétny prípad však
nepoznám, budem sa ním zaoberať.

Prednosta Okresného úradu v Ma-
lackách Milan Vaškor doplnil, že na ro-
kovaniach s predsedom Bratislavského
samosprávneho kraja Ľubom Romanom
padol návrh na zriadenie nestálej diva-
delnej scény v dobre vybavenej kinosá-
le s kapacitou 300 ľudí, ktorá sa nachá-
dza v kasárňach. Nevyhnutné bude však
oficiálne požiadať ministerstvo vnútra
o delimitáciu, prevod, resp. odkúpenie
tohto objektu do správy samosprávy.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Dokončenie z 1. strany

foto: –ipo–



Naše mesto – 
obvod č. 10
Poslanci: 

MUDr. Pavol Dubček, ☎ 772 37 71
Mária Trenčíková, ☎ 772 34 05
František Baláž, ☎ 772 36 95

Prehliadku desiateho volebného ob-
vodu absolvujeme s poslankyňou MsZ
Máriou Trenčíkovou. Prechádzajúc zá-
kutiami starej a novej časti sídliska sa
zastavujeme pri „tŕňoch” i „ružiach” tej-
to časti nášho mesta. „V novšej časti síd-
liska na Ul. 1. mája nie sú príliš udržia-
vané cesty, trápi nás aj komplikované
prepojenie s Malým námestím,” ukazu-
je na „ani chodník, ani cestu” M. Tren-
číková. „Zeleň je však v našom obvode
udržiavaná, ako sa patrí – tu ešte fungu-
jú brigády a spojenie síl obyvateľov.“

Z detských čias si poslankyňa pamä-
tá potok Malina, ktorý tiekol týmto úze-
mím. Dnes vyteká z kanála až pri dol-
nom kostole. V celom obvode je len zo-
pár rodinných domov, väčšina obyva-
teľov žije v činžovných domoch. Na Ul.
1. mája je okrem zlého stavu komuni-

kácie najväčším problémom kanalizá-
cia – vyráža do pivníc. Vodiči náklad-
ných automobilov, prichádzajúcich
z Pribinovej ulice, zase nerešpektujú zá-
kaz vjazdu nákladným motorovým vo-
zidlám a rušia pokojný život päťdesiat-
ročného sídliska na tejto úzkej ulici.
V tejto časti Malaciek býva aj na Slo-
vensku známa rodina Mihočkovcov:
otec Vladimír Mihočko, ústredný tréner
slovenskej reprezentácie v stolnom te-
nise, i Vladimír Mihočko mladší, tréner
ženskej stolnotenisovej reprezentácie.
Pre Malačanov, ktorí túto športovú ro-
dinu poznajú, uvádzame, že Jaroslava
Mihočková žije pri Brne, stolný tenis už
aktívne nehráva, ale venuje sa práci
s deťmi. 

Poslanci tohto volebného obvodu bý-
vajú v mestskom zastupiteľstve nazýva-
ní aj ako„holuboví”–ich interpelácie tý-
kajúce sa kŕdľov týchto vtákov na Ul. 1.
mája sú už takmer chronické. Staré, za-
tvrdnuté nánosy holubieho trusu na po-
valách domov nepridávajú obyvateľom
domov na dobrom pocite z bývania. 

Sídlisko na Rázusovej ulici je pokoj-
nejším, tichým kútom mesta. Susedí
s ním cintorín; pietne miesto, ktoré si

zaslúži dávku úcty. Keď sa cirkevný ob-
rad uskutočňuje pri kaplnke pred cinto-
rínom, ruch z Brnianskej ulice nepri-

spieva k pietnej atmosfére rozlúčky.
„Dvadsať rokov som býval v Bratislave
a pred troma rokmi som sa vrátil do Ma-
laciek,” hovorí obyvateľ Ul. Martina Rá-
zusa Teodor Kravec. „Žijú tu poriadni
ľudia. Ak mám porovnávať – z hľadiska
čistoty okolo domu je to lepšie v Ma-
lackách. Medziľudské vzťahy sú podob-
né, ľudia sú tu i tam zahľadení do seba,
do svojich problémov. Mrzí ma len po-
doba Ul. 1. mája. Pri návrate po dvad-
siatich rokoch musím skonštatovať, že
vyzerá ešte horšie ako v čase, keď som
tam býval.” 

Ticho a čistota charakterizujú túto
časť mesta, predzáhradky sú vysádza-
né kvetmi, kríkmi, stromčekmi. Už let-
mý pohľad prezrádza, že obyvateľom
Ul. M. Rázusa na ich okolí skutočne
záleží.      

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: autorka, archív (1)

Za spoluprácu ďakujeme 
Márii Trenčíkovej   
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Čitateľ MUDr. MIROSLAV TEDLA nám adreso-
val otázku: 

„V malackých masovokomunikačných
prostriedkoch je avizované zrušenie ka-
lendárneho zvozu rastlinného odpadu.
Chýba mi čo i len slovko vysvetlenia
k tejto skutočnosti.”

Odpovedá Ing. EVA SOKOLOVÁ z odde-
lenia územného rozvoja
a životného prostredia
MsÚ v Malackách:

„Od 1. júla 2001 je
v platnosti Zákon o odpadoch č. 223/2001
Z. z., ktorý považuje za pôvodcu odpadu obča-
na. Občan má v plnom rozsahu povinnosti pô-
vodcu, čiže zodpovedá za odpad, ktorý vypro-
dukuje. Do 31. júna 2001 bola za pôvodcu od-
padu považovaná obec.

Od 1. januára 2002 je v platnosti Všeobecne
záväzné nariadenie č. 6/2001 o zbere, prepra-

ve a zneškodňovaní komunálneho odpadu,
ktoré zavádza nový systém nakladania s odpa-
dom i povinnosť rastlinný odpad komposto-
vať alebo donášať na zriadené odpadové dvo-
ry na Hlbokej a Partizánskej ulici. Občan je
povinný dodržiavať VZN o zbere, preprave a zne-
škodňovaní komunálneho odpadu.

Systém nakladania s komunálnym odpadom
i VZN, prijatím ktorých bol zrušený aj kalendár-
ny zvoz, boli odsúhlasené mestským zastupiteľ-
stvom.”

Poznámka redakcie:
Úvodnú informáciu o na-
kladaní s komunálnym od-

padom dostali občania do poštových schránok
koncom minulého roku. V týchto dňoch sa usku-
točňuje tvorba rozsiahlejšej brožúry, v ktorej náj-
de každý Malačan všetky informácie týkajúce sa
odpadu. Brožúry budú distribuované do pošto-
vých schránok každej domácnosti v meste v prie-
behu mesiaca február.

–ipo–

Zvolili ste si
osobnosť
MARGITA BENEŠOVÁ,
rodená Hnátová
„Celý život venovala deťom. Telo-
cvikárka telom i dušou. Ešte dnes
pripravuje žiakov na prijímacie
skúšky. Zaslúži si obdiv.”

Osobnosť ulice navrhla Mária Tren-
číková. 
Získava voľný nákup v Potrebách
pre domácnosť Augustína Mráza.

Ulica pamätá mnohé – 1. máj na Ulici Prvého mája. Vstupné brány nepôsobia práve prívetivo.

Objekt bývalých detských jaslí poskytuje domovskú strechu viacerým inštitúciám. Par-
kovanie nedisciplinovaných vodičov pri vstupnej bráne bráni často vo výjazde vozidlám
Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby.

Margita Benešová v minulom roku zís-
kala ocenenie za dlhoročnú obetavú
a nezištnú prácu pri príležitosti 30. vý-
ročia vzniku Športových hier malackej
mládeže. Na snímke pri zápise do Pa-
mätnej knihy mesta.

foto: –ipo-

Pred dvoma rokmi brigáda na detskom ihrisku, v túto zimu klzisko. Aj na Záhoráckej
ulici vedia obyvatelia domu v spoločnom záujme vykonať kus práce.

O tom, že vchod do obytného domu môže skutočne vyzerať esteticky, prívetivo, ro-
dinne a vkusne, sa môžete presvedčiť na Rázusovej ulici.

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

chádzame s projektom Naše mesto. Predstaví-
me vám v ňom jednotlivé obvody mesta, ulice
s ich nedostatkami, históriou i vyhliadkami do
budúcnosti.

PROJEKT
NAŠE MESTO

Chceme vás, milí čitatelia, požiadať o spolu-
prácu pri realizácii projektu. Posielajte nám 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
vyhlásime Osobnosť Malackého hlasu. Vás, ktorí
prispejete svojím názorom, fotografiou či spo-
mienkou, odmeníme. Na vyžrebovaných čitate-

ľov čaká voľný nákup v Potrebách pre domác-
nosť Augustína Mráza a večera pre dve osoby
v Modrom dome.

Dnes oslovujeme vás, obyvatelia mesta Ma-
lacky, bývajúci na uliciach Partizánska, Pezin-
ská, Záhradná, Dielenská, Jesenského, Dubov-
ského, Sadová a Továrenská. 

Siahnite do rodinného albumu, nájdite staré
fotografie vašej ulice, spomeňte si na ľudí, ktorí tu
žili a už nie sú medzi nami, a hlavne – zvoľte si
osobnosť svojej ulice! (Táto súčasť projektu
Naše mesto nie je anonymná – uverejníme meno
osobnosti a rovnako čitateľa, ktorý vo svojom 
liste takúto voľbu navrhol.) Svoje príspevky nám
posielajte do 8. februára.

Osobnosť našej ulice:

Jej prínos pre mesto Malacky:

KU
PÓ

N
1

PÝTAM E SA ZA VÁS

Čo s rastlinným odpadom?



ho šéfa ZCK, z tohto postu na návrh pri-
mátora mesta odvolali poslanci MsZ –
pozn. aut.)

Renesancia kultúry v Malackách?
„Klobúk dolu, v Malackách sa koneč-

ne začína niečo hýbať,” konštatuje na
začiatku nášho rozhovoru Vlado Zetek.
„Neviem, či doterajší stav bol odrazom
slabého zapálenia ľudí alebo zlým ozó-
nom nad mestom. Ľady sa však pohli,
mesto sa otvára svojim obyvateľom. Po-
dujatia sa pripravujú nielen v interiéroch,
ale aj v exteriéroch. Je to jednoznačná
zásluha primátora mesta. Prichádza s ná-
padmi, je ústretový. A v kultúre, v umení
je dôležitý práve nápad.”

Aj fantastický nápad, ak ho nebude
mať kto realizovať, zostane len nápa-
dom. „Kultúra nie je a nikdy nebude
zdrojom veľkých príjmov. Vždy však bo-
la a bude veľkým zdrojom zmyslového
žitia,” zamýšľa sa V. Zetek. Jedným 
dychom dodáva, že v Malackách žije
dosť ľudí zapálených pre dobrú vec.
Sme malé mesto. A v takom by si ľudia
mali navzájom robiť len dobre.

Evolúcia, nie revolúcia
Renesancia nie je revolúcia, renesan-

cia je evolúcia. Revolúciu i divadlené
štrajky zažil počas svojho pražského
štúdia. Odvtedy už len evolúcia. Vlado
Zetek rád hrá, ale byť hercom, ktorý len
plní príkazy režiséra, ho nenapĺňa. Ne-
chce byť „zaškatuľkovaný” a počúvať na
slovo. Potrebuje vymýšľať, tvoriť. raziť si
svoju vlastnú cestu. Chlapec s dušou re-
bela. Hovorí priamo a hneď do očí to,
čo má na srdci. Neznáša nepripravenú
robotu. Nenávidí stereotyp. Má svoje
divadielko s názvom Divadlo Žihadlo.
Malí i veľkí Malačania ho poznajú z pra-
videlných nedeľňajších popoludní
v Spoločenskom dome. Autorom scená-
ra, hudby i textov je V. Zetek. Tvorí aj
pre ďalšie divadlá. Bábkové divadlo je
preňho miestom pre recesiu, uplatne-
nie nadhľadu. „Niekto zaznáva bábkové

divadlo i bábkoherectvo. Ja však rozlišu-
jem len dobré a zlé divadlo,” presved-
čivo hovorí úspešný herec a autor.

Gény pre herectvo
Tri generácie dozadu, toľko Vlado

pátral vo svojom rodokmeni, hercov
medzi svojim predkami nenašiel. Rodi-
čia pochádzajú z Moravy, prisťahovali
sa koncom päťdesiatych rokov. Ich syn
Vlado si už v útlom detstve povedal:
„Budem herec.” Spomína na výbornú
partiu v známom malackom „dramáku”
(dramatickom odbore základnej ume-
leckej školy – pozn. aut.) a učiteľku Na-
ďu Tučkovú. Vzory? Na nich si herec 
nikdy nezakladal. Úprimný obdiv však
vyslovuje umeniu a práci Jozefa Bedná-
rika, s ktorým mal česť spolupracovať či
dvojici Voskovec–Werich. Celé vlaňaj-
šie leto Vlado namiesto dovolenkova-
nia na svojej súčasnej domovskej scéne
v Štátnom bábkovom divadle Bratislava
s Béďom skúšal baletno-bábkové pred-
stavenie Luskáčik.

Srdcová záležitosť – Teatro Tatro
V Nitre zažil Vladimír Zetek nádher-

né obdobie, keď popri riadnom zamest-
naní v Starom divadle účinkoval vo
vlastnej štúdiovej scéne Teatro Tatro. Je-
ho podtitul znie: voľné združenie re-

žiséra, výtvarníka, hercov, ich manželiek
a detí. Vlastnými rukami si herci vytvorili
štúdio. Režisér Ondrej Spišák, ktorého
hviezda jasne žiari na umeleckom nebi,
po odbornej stránke Vlada „vykresal”.
„S tými úžasnými ľuďmi som stále v spo-
jení. Tvorím pre nich aj dnes texty, pes-
ničky.” V. Zetek dodáva: „Scénický vý-
tvarník a filmový architekt Fero Lipták
bol autorom kulís k živému Betlehemu
počas Adventných Malaciek. Ovplyvnil
ma aj scénický výtvarník Ivan Hudák.
Žiaľ, už nie je medzi nami.” Zaujímavo-
sťou je, že pol roka divadlo pôsobilo
v lokalite, ktorú má v názve - v Poprade,
v Tatrách. Toto obdobie bolo časom na-
pĺňania snov mladých umelcov. Divad-
lo – to sú však aj tŕne a bodľačie...

Drogy sú svinstvo
Príklady veľkých mien zo šoubizni-

su, ktoré si cestu za úspechom dláždili
injekčnými striekačkami, si verejnosť
nemohla nevšimnúť. Treba za umenie
platiť takú veľkú daň? Vlado Zetek sa

zamýšľa: „Hral som v dvoch predstave-
niach určených tínedžerom, ktoré boli
zamerané na protidrogovú tematiku.
Aby decká dali ruky od toho svinstva
preč. Prvé bolo v Nitre – upravený Faust
a druhé v Žiline Don Juan. Predstavenia
mali obrovský úspech, som rád, že som
v nich účinkoval. Hosťovali sme s nimi
v SND, cestovali sme do Prahy i Moskvy.
Ja nie som svätý, dám si pohár vínka, za-
pálim si aj cigaretu, ale zviditeľňovať sa
cez drogy je kravina.” 

Býval si Janíčok
Vlado Zetek moderoval detskú relá-

ciu Tak i tak v STV, jeho „dieťaťom” je aj
pán Luna z rovnomennej, dnes už ne-
vysielajúcej televízie. K tomu treba pri-
počítať aj filmové roly. Malacky boli
preňho už viackrát záchranou. Za mno-
hé vďačí svokrovcom. Hovorí tomu
„malacký bejvoč”. Herec dovŕšil tridsia-
ty tretí rok svojho života. Pociťuje ťarchu
Kristových rokov? „Pociťujem, hlavne po
fyzickej stránke,” smeje sa Vladimír. „Po-
bolieva ma chrbát, už to nie je, čo býva-
lo. V najnovšom predstavení spievame –
býval si Janíčok ako prútik hybký, za te-
bou, Janíčok, oj, vyrástli šípky...” Najra-
dšej hrá pre deti, podľa vlastných slov
najlepších divákov na svete. Má schop-
nosť hravosti, odviazanosti, až „blbnu-
tia”. Toto sa nedá naučiť. Rád číta knihy,
ktoré podporujú rozlet duše. Nespúta-
ná rebelská duša Vlada Zetka nevy-
hnutne potrebuje slobodu a voľnosť. Ak
mu ich poskytneme, určite vytvorí ešte
mnoho zaujímavého aj pre Malacky. 

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: archív V. Z.

V ostatnom čase zaznamenáva-
me v redakcii čoraz viac telefoná-
tov typu: „Na poštu nechodím čas-
to, avšak kedy prídem, vtedy náj-
dem na dverách nápis: Z technic-
kých príčin zatvorené. Ako je to
možné?” alebo „Ako si môže jedi-
ná pošta v Malackách dovoliť za-
tvoriť prevádzku v predvianočnom
čase, keď ju navštevuje najviac ľu-
dí?” Po odpoveď na tieto otázky
sme zašli k vedúcej pošty v Malac-
kách Marte Lisej.

„Poštu zatvárame len vo výnimočných
prípadoch a so súhlasom Strediska poš-
tovej prevádzky v Dunajskej Strede.
Oznam je riadne vyvesený na dverách.
V ostatnom období bola pošta zatvore-
ná začiatkom decembra, keď sme robili
školenie pracovníkov. Od 1. januára sa
menil Poštový poriadok. Priniesol nové
technologické postupy na reklasifikáciu
poštových zásielok. Bolo potrebné v prie-
behu pracovnej doby pracovníkov preš-
koliť. Zatvorené sme mali dva dni, vždy
po jednej hodine. Príčinou zatvorenia
pošty môžu byť aj technické problémy
s počítačmi. Bez výpočtovej techniky už
nie sme schopní pracovať. Pri výpadku
elektrickej energie alebo poruche sme
nútení zatvoriť prevádzku. Snažíme sa
však takého obmedzenia, keď musíme
zatvoriť poštu, minimalizovať.”

V meste, predovšetkým jeho cen-
tre, pociťujú Malačania nedostatok
poštových schránok. 

„Máme dvadsaťpäť poštových schrá-
nok a niektoré sme museli úplne zrušiť.
Evidujeme ich síce ako poštové schránky,
lenže v priebehu minulého roku vandali
niektoré z nich zničili. Najkrikľavejší prí-
klad je na Ul. duklianskych hrdinov.
Schránku, ktorej hodnota je tritisíc korún,
sme dva dni po pripevnení na budovu na-
šli úplne zdemolovanú. Podobala sa na
harmoniku. Zničené schránky nachádza-
me aj na Kukučínovej či Štefánikovej ulici.

Pre informáciu čitateľov uvádzame,
že poštová schránka, ktorá bola na bu-
dove starej sporiteľne, je premiestnená
oproti na budove Gastra M (Srdiečko).
Schránka z bývalej budovy VÚB na Zá-
horáckej ulici bude po dokončení fasá-
dy na protistojacom Železiarstve u Bol-
fa premiestnená práve tam. Pracovníci
pošty vyberajú schránky v centre mesta
dvakrát denne – počas doobedňajšej
pochôdzky doručovateľov a popoludní
po tretej hodine.”

Obyvatelia mesta sa právom doža-
dujú otvorenia ďalšej poštovej pre-
vádzky v Malackách, predovšetkým
na sídlisku Juh. Keďže odpovedať na
túto otázku nie je v kompetencii M.
Lisej, pokúsime sa odpoveď získať na
iných miestach a prinesieme ju opäť
v Malackom hlase.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: autorka
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Študovňa knižnice býva pracoviskom študentov. Juraj Černý zo ZŠ Ul. 1. mája si pri-
pravuje podklady na referát o Alexandrovi I. Výsledok jeho práce a schopnosť hľadať
informácie v knižnici ohodnotila pani učiteľka Kurková na hodine dejepisu.

Knižnica ako zrkadlo

Ako dievča som navštevovala kniž-
nicu v budove v centre mesta, kde
dnes sídli spoločnosť NAY. Po nežnej
revolúcii a reštitúcii majetku bola
knižnica nútená vysťahovať sa na Ču-
lenovu ulicu. Malacky sa stali okre-
som a knižnica stratila aj tieto pries-
tory. Knihy sa presťahovali do mest-
ského múzea, ktoré im slúžili ako
skladisko. Tam ležali bez toho, aby si
ich mohli čitatelia vypožičať. Miesto
toho, aby ich knihovníčky požičiavali,
museli ich strážiť pred myšami a pot-
kanmi. Pomocníčkami im boli aj mač-
ky z okolia. Písal sa koniec roka 1996.
Jediné miesto, kde si Malačania obo-
hacovali svoje vedomosti, zaniklo.

Vari najviac chýbala knižnica školám,
študentom a našim dôchodcom, ktorí
si čítaním krátia chvíle samoty. Oni si
totiž vôbec nemôžu kúpiť pri výške svo-
jich dôchodkov novú knihu. Predstavi-
telia mesta si asi neuvedomili, že aj oni
budú starí. Aj oni si budú chcieť prečítať
novú knihu, na ktorú možno nebudú
mať... Vrátiť im to môžu aj školáci, ktorí
si nemohli prečítať napr. Dobšinského
rozprávky, kde víťazí dobro nad zlom.

Všetci čitatelia sa potešili, keď sa do-
zvedeli, že knižnica je znova v prevádz-
ke, aj keď pre ňu na veľmi dehonestu-
júcom mieste – v priestoroch športovej
haly. Našťastie tam dlho nezostala. Sťa-
hovala sa znova, a to do priestorov
mestského úradu. Veľa kníh sa tam ne-
dostalo. Sama som bola toho svedkom,
keď som so svojimi bývalými deviatak-
mi pomáhala pri jej zariaďovaní. Ko-

nečne má teda naša knižnica svoje síd-
lo. Tu sa však vynára ďalší problém.

Finančne náročnejšie publikácie sú
zaradené do príručnej knižnice v ne-
veľkej študovni. Tu má každý čitateľ
možnosť nájsť si informácie, ktoré po-
trebuje, lebo tieto knihy sa domov ne-
požičiavajú. Hľadať potrebné poznatky
z publikácie, ktorá má vyše 2 000 strán,
býva v študovni obtiažne. Čitateľ by tu
musel presedieť zopár hodín. Bolo by
výhodnejšie, keby si ich mohol preštu-
dovať pokojne doma, napr. ak by zložil
nejakú finančnú zálohu. Chápem obavy
knihovníčiek o osud takých kníh, ale tie,
ktoré sa tam nachádzajú aj v troch
exemplároch, by mohli byť poskytnuté
na požičiavanie aj mimo knižnice aspoň
na niekoľko dní. Je to škoda, že práve
takéto drahé knihy tu ležia bez toho,
aby dali čitateľom to, k čomu boli urče-
né. Bola som pri tom, keď istý pán re-
daktor hľadal publikácie o Malackách
a ich rodákoch k svojej práci. Žiaľ, odi-
šiel s prázdnymi rukami, lebo aj to má-
lo, čo našiel, je v príručnej knižnici. 

Tešili sme sa, že budeme mať okres-
nú knižnicu, a tým vari aj viac peňazí na
obnovenie knižničného fondu. Nestalo
sa tak. To, že Malacky nemajú kultúrny
dom, ma už netrápi. Som si vedomá, že
by to bolo zbytočné. Mestská knižnica
by však mohla poskytnúť svojim obyva-
teľom aspoň malú náplasť na veľkú ranu
v oblasti vzdelávania. Veď to, čo si člo-
vek prečíta, je jeho bohatstvo, ktoré mu
nikdy nikto nezoberie.

Mgr. BIBIÁNA TEKELOVÁ, 
Malacky

Malá náplasť na veľkú ranu

O stanovisko k listu čitateľky sme po-
žiadali vedúcu mestskej knižnice Máriu
Kratochvílovú. 

„Požičiavať knihy z príručnej knižnice
je neprípustné. V minulosti sa nám stá-
valo, že čitateľ vrátil drahé a vzácne kni-
hy s vystrihnutými obrázkami... V študov-
ni môže čitateľ v pokoji študovať a vy-
užiť aj kopírku na prefotenie strán. Našu
prácu by skvalitnil prísun novej literatúry.
V roku 2000 nám mestský úrad poskytol
na nové knihy 100 tisíc Sk, v roku 2001
len 50 tisíc Sk. Nová literatúra by zvýšila
počet čitateľov i výpožičiek. V minulom
roku sme na zápisnom a poplatkoch za

nedodržanie výpožičnej lehoty získali 46
tisíc Sk, tieto peniaze však knižnica od-
vádza do mestského rozpočtu. 

Potrebujeme aj nové zariadenie – sú-
časné je staré, opotrebované, labilné.
V iných knižniciach je samozrejmosťou
zavedenie počítačovej siete a internetu.
V našej, žiaľ, nie. 

Práca knihovníka nespočíva len
v dennom styku s čitateľskou verejnos-
ťou, ale aj v každodennej mravenčej prá-
ci s fondom a katalógmi. Knižnica ako
verejný kultúrny stánok odzrkadľuje kul-
túrnu a vzdelanostnú úroveň nášho ná-
roda, nášho mesta.” text a foto: –ipo–

Pošta, pošta, 
trikrát pošta

Poštových schránok je v Malackách 25.
Stáva sa, že dva dni po umiestnení schrán-
ky je z nej harmonika. 

Nezaškatuľkovaný muž
v Kristových rokoch
Dokončenie z 1. strany

Vizitka Vlada Zetka
vek 33 rokov, manželka Janka, rodená
Kuklovská, deti Adam (10 rokov), Sabina
(9), Alexandra (2)
1982–1986 Gymnázium Malacky (víťaz

mnohých recitačných a dra-
matických súťaží)

1987–1991 Divadelná akademie muzic-
kých umění Praha

1991–1992 Divadlo Andreja Bagara
1992– Teatro Tatro
1993– ZUŠ Malacky
1993–1997 Staré divadlo Nitra
1997– Bábkové divadlo Žilina
od 1998 – Štátne bábkové divadlo Brati-

slava

V kultovom pred-
stavení Balada
pre banditu si
mladý Malačan
na javisku divad-
la Teatro Tatro za-
hral úlohu Nikolu
Šohaja – loupež-
níka.



Narodila sa v znamení kozorožca.
Títo ľudia sú vraj húževnatí, držia sa pri
zemi a všetko v živote si musia zaslúžiť.
Mgr. Alžbete Dubajovej sedí táto cha-
rakteristika ako uliata. Deviateho ja-
nuára oslávila krásne okrúhle životné
jubileum. V spoločnosti svojich najmil-
ších si zaspomínala na rodný Železník
v Slovenskom rudohorí, ťažký život 
baníckej rodiny, veľkú lásku ku knihám
i silný vzťah k Malackám.

Je úžasné pozorovať súlad šarmu, 
životnej múdrosti, ostrovtipu, pôvabu,
ľudskosti a zručnosti v jedinej bytosti.
Betka Dubajová takou je. V mene re-
dakcie Malacký hlas i všetkých našich
čitateľov jej želáme pevné zdravie,
veľa lásky a pohody do ďalších rokov.

A nám všetkým želáme, aby ešte dl-
ho, dlho bola medzi nami, aby aj naďa-
lej mohla rozdávať radosť.

text a foto: –ipo–
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VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky
Január 2002
25. piatok Z pekla MN
26. sobota Krimithriller.
27. nedeľa Hraje: Johny Deep

Február 2002
1. piatok Pravá blondínka MP-15
2. sobota Prekvapivo vtipná komédia „Pravá blondínka” je

celovečerným debutom režiséra Roberta Luketica.
Na paškál si berie predsudok o jednoduchosti
a „jednoúčelovosti” blondíniek.
Hrajú: Reese Witherspoon, Matthew Davis, Selma
Blair, Luke Wilson, Victor Gaber, Raquel Welch

9. sobota Mandolína kapitána Corelliho MP
10. nedeľa Idylickú krásu gréckeho pobrežia narušila vojna.

Milenci sa musia rozhodovať medzi loajálnosťou
voči svojej vlasti a vzájomnou láskou, ktorá musí
prekonať nepriazeň osudu a nevyhnutné utrpenie.
Hrajú:  Nicolas Cage, Penélope Cruz, John Hurt      

14. štvrtok Dr. T a jeho ženy MP
15. piatok Doktor Sully Travis, teda Dr. T, ako mu všetci hovo-

ria, je dallaský gynekológ a pôrodník s rozsiahlou
a vybranou klientelou. Je obklopený výhradne že-
nami. Sully Travis sa rozhodne pre únik. Vedie ale
celkom inde, než predpokladal a očakával.
Hrajú: Richard Gere, Helen Huntová, Farrah Faw-
cett, Laura Dern, Shelley Long

16. sobota Zoolader MP-12
17. nedeľa Ben Stiller sa tento raz rozhodol urobiť v komediál-

nom žánri ďalší krok. Ujal sa spolupráce na scená-
ri, réžie a zároveň vytvoril hlavnú úlohu v bláznivej,
excentrickej komédii, ktorá má svoj autentický zá-
klad, a podarilo sa mu prizvať k účasti nielen hviez-
dy módneho sveta (Claudia Schiffer, Veronika

Webb), ale i známe tváre spoločenských rubrík,
akými sú napr. Donald Trump, David Bowie, Gwen
Stefani a ďalší.
Hrajú: Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrel, Chris-
tine Taylor, Milla Jovovich, John Voight, Jerry Stiller

22. piatok Harry Potter slovenský dabing MP
23. sobota Začiatok predstavení o 17.00 a 19.20
24. nedeľa Film podľa predlohy najpredávanejšej detskej kni-

hy súčasnosti. Za posledné obdobie úspešne do-
byla aj svet dospelých a jej filmové spracovanie je
doslova časovanou bombou na svetovej filmovej
scéne.
Hrajú: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Wat-
son, John Cleese, Robbie Coltrane, Richard Harris

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Začiatky predstavení o 19.15 h, Info: 0905 650 070, 0903 939 040, 
http://www.zahoran.szm.sk, e-mail: vikino@gmx.net

ZCK pozýva:
Akadémia III. veku – 7. 2. od 14.00 do 16.00 h
Fašiangové posedenie členov Klubu dôchodcov v Malackách
Detský fašiangový karneval – 10. 2. o 14.00 h
Prehliadka masiek, diskotéka a vyhodnotenie najkrajšej masky
Vernisáž výstavy Drevorezba o 17.00 h
Výstava rezbárskych prác Jozefa Šimeka. Trvanie výstavy do 
8. 3. 2002

ZCK pripravuje:
Medveďku, daj labku – výchovné koncerty pre žiakov mater-
ských a základných škôl
Radošinské naivné divadlo – amatérske divadelné vystúpenie

POTREBUJÚ KOČÍK:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Od 3. 12. do 31. 12. 2001:
Alžbeta Klasová, Plavecký Štvrtok; Samuel
Novosádek, Malacky; Michaela Sedláčko-
vá, Malacky; Štefan Hubka, Lozorno; Ma-

rek Ščepka, Borský Sv. Jur; Štefan Dunár, Veľké Leváre;
Veronika Jánošová, Kuchyňa; Monika Velšmidová, Sološ-
nica; Marek Trnka, Malacky; Dominika Kordošová, Ma-
lacky; Marek Helt, Gbely; Vanessa Galbová, Malé Levá-
re; Patrik Mráz, Bratislava; Jeremiáš Zeman, Plavecký
Štvrtok; Nikola Danielová, Malacky; Anett Siváková, Ja-
kubov.

Denisa Kriváková a Viliam Šmida.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

Viktor Ďurďovič, 1931, Sološnica; Alojz Belo-
šic, 1923, Suchohrad; Anna Reháčková, 1922,
Malacky; Helena Barbíriková, 1928, Stupava; Ľu-
dovít Višváder, 1929, Suchohrad; Emília Malá,

1928, Malacky; Štefan Šulík, 1950, Malacky; Štefan Hir-
ner, 1920, Kuchyňa; Helena Ferenceyová, 1923, Malacky;
Marta Ambrová, 1946, Malacky; František Drahoš, 1924,
Láb; Bernard Kimlička, 1930, Zohor; Mária Sadovská,
1923, Malacky; Ľudovít Vašek, 1973, Plavecký Peter; Jo-
zef Oslej, 1917, Malacky; Amália Grujbárová, 1922, Zá-
horská Ves; Terézia Matejkovičová, 1954, Veľké Leváre.

Annamária Horváthová – matrikárka  

††
80 – Margita Pajerová, 27. 1. 1922; Štefan
Krajčírovič, 27. 1. 1922; Vavrinec Soják, 26. 1.
1922; Jozefa Žáčková, 24. 1. 1922; Jozef Mi-
lo, 21.1.1922; Antónia Romanová, 17. 1. 1922;
Mária Beňová, 10. 1. 1922; Magdaléna Va-

chajová, 7. 1. 1922; Ružena Mecháčková, 6. 1. 1922; 
85 – PhDr. Albert Bránsky, 20. 1. 1917; Jozefa Ambrová,
5. 1. 1917; 90 – Mária Lorencovičová, 19. 1. 1912; Julia-

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

na Blažíčková, 9. 1. 1912; 92 – Ružena Procházková, 
26. 1. 1910; 93 – Mária Čapková, 1. 1. 1909; 95 – Irena
Špačinská, 7. 1. 1907; Jozef Žáček, 3. 1. 1907; 97 – Karol
Pruška, 19. 1. 1905.

„Tam si nemožete stavjat dum,” radzí
úradník z katastra občanovi, „táj vede
vysoké napetí a dajte si ovjerit, že to
magnetické pole škodzí...”

„Ná co bych si to já placiu,” bráni sa ob-
čan, „vy dajte preskúmat, že to neškodzí.”

● ● ●

„Cestovné nám podražiuo, mjeli by
sme sa prescehovat na Kubu, Fidel dau
rozkaz, že ket v auce jedeš enem ze že-
nú, mosíš pribrat aj tých, co stopujú, aby
sa šetrili náklady na cestovné,” poúčá 
Jana Francek.

● ● ●

Zmlúvali sa dvá rušňovodiči pri obje-
dze na dovolence v Juhoslávii: „A co sa ti
na téj poléfce nelúbi, šak je dobrá,” pod-
pichuje kolegu Francek.

„Ná, šak nám vará furt tú istú, maso-
vú, s hviezdičkama, kebych ju dau zežrat
našému psovi, utrhne sa z retaze a od
strachu vjec domú nedójde.

„Už tolko nemúdruj,” dohovára mu
Francek, „já si takú rozkážem, aj ket doj-
dem domú.”

„...a za dva mjesíce ťa dajú do penzie,
lebo nebudeš schopný vylézt na loko-
motívu,” poúča ho Janek.

Rožky z ovsených
vločiek

SPOTREBA:

200 g hladkej múky
1/2 balíčka prášku do pečiva
150 g práškového cukru
2 balíčky vanilkového cukru
150 g masla
1 vajce
200 g upražených ovesných vločiek
3 lyžice mlieka
POSTUP:

Do múky zamiesime prášok do pečiva
a preosejeme na dosku. Pridáme práško-
vý cukor, vanilkový cukor, maslo, vajce,
upražené a pomleté ovsené vločky
a mliekom zamiesime cesto. Z cesta ro-
bíme malé rožteky, ktoré kladieme na vy-
mastený plech a upečieme vo vyhriatej
rúre. Upečené posypeme práškovým cuk-
rom.

Združenie abstinentov 
Slovenska
pozýva na 

slávnostné stretnutie 
Klubu abstinentov Rohožník,
ktoré sa uskutoční v sobotu 9. februá-
ra od 18.00 h („až do rána bílého”)
v Dome kultúry v Rohožníku.
Konzumné: 300 Sk
Záväzné prihlášky do 6. 2. na adrese: 
Pavol Podmajerský, Školské nám. 394/C,
906 38 Rohožník, tel.: 034/658 81 45,
0903 384 371.

Vo výstavných priestoroch Spolo-
čenského domu v Malackách sa 8. ja-
nuára uskutočnila vernisáž výstavy 
MEDZI HRANICOU A HRÁDZOU
z I. medzinárodného sympózia Sochy,
Gajary 2001. 

Po kultúrnom programe žiakov ZUŠ
v Malackách privítala prítomných Deni-

sa Bogdalíková, jedna z autorov projek-
tu. Aj napriek tomu, že výstava nie je
kompletná, pôsobí veľmi zaujímavo. Po-
trvá do 8. februára 2002 a je otvorená
denne (pondelok až piatok) od 8.00 h
do 16.00 h. 

Srdečne Vás pozývame.
ANNA MAKAROVÁ,

ZCK

V rubrike ČO SA ČÍTA? vám prinášame prehľad najčítanejších kníh v Malac-
kách – aspoň podľa záujmu návštevníkov kníhkupectva Ľubica v obchodnom
centre hotela Atrium. Takže v januári bol najväčší záujem o tieto knihy:
Pán prsteňov 1, R. Cook – Šok, Slávni Slováci sveta.
Ak súhlasíte s tvrdením, že najlepším priateľom človeka je kniha, môžete súťažiť
s Malackým hlasom o knihu Prorok od Chalíla Džibrána. Do žrebovania vás 
zaradíme, ak nám do 8. februára spolu s nalepeným kupónom pošlete správnu
odpoveď na otázku: spisovateľ Ľudo Zúbek (narodil sa v Malackách v roku
1908), už ako mladý uverejňoval v Slovenských pohľadoch a v Kultúre literárnej
kritiky pod pseudonymom:

a – Vladimír Záhorský, b – Vladimír Malacký, c – Vladimír Malina
Na otázku z minulého čísla: koľko rokov uplynulo od prusko-rakúskej vojny? bo-
lo treba odpovedať: 135 rokov. Z auto-
rov správnych odpovedí sme vyžrebo-
vali Ľudmilu Drahošovú zo Skutec-
kého ul. v Malackách, ktorá získava kni-
hu Znovu v tom lietame. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii. 

Č O S A Č Í T A ?
KUPÓN
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Podobnosť s anglickou kráľovnou vôbec
nie je náhodná. Alžbete II. v žilách koluje
šľachtická krv, naša Alžbeta zasa robí šľa-
chetné skutky.

Vlastná pieseň s vlastným textom pre predsedníčku v podaní členov Mestskej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Malackách.

Ruže pre Alžbetu

Fakty 
z knižnice

– v závere minulého roka mest-
ská knižnica v Malackách evi-
dovala 1248 používateľov lite-
ratúry;

– z tohto počtu bolo 489 detí 
do 15 rokov;

– v priebehu roka 2001 knižnicu 
navštívilo 8214 návštevníkov;

– knižnica eviduje 42 042 kniž-
ných jednotiek.

Dominantou výstavy Me-
dzi hranicou a hrádzou
bolo aj toto dielo – Azyl –
z tvorivej dielne 21-ročné-
ho Ľubomíra Žáleca.

Medzi 
hranicou
a 
hrádzou



Vynikajúce
zákusky 
a torty 

na každú 
príležitosť. 

SERVIS /  INZERCIA

MALACKÝ HLAS                   1/20026

■ Kúpim 2-izbový DB alebo v OV v Ma-
lackách, najlepšie centrum. 

Tel.: 0905 908 001

■ Predám panelovú garáž-bunku s brá-
nou, za odvoz z pozemku. Cena do-
hodou. Eva Spustová, Mierové nám.
18/2419, Malacky-Domky.
■ Mladá rodina hľadá lacný podnájom.

Tel.: 0905 967 379

DROBNÁ INZERCIA

Chemická zdravotná
poisťovňa Apollo,
pobočka Gbely

uskutoční 11. februára 2002 od 9.00 h do 15.00 h
v NsP Malacky Ul. duklianskych hrdinov 34, v priesto-
roch expozitúry CHZP pre obyvateľov Malaciek Deň
otvorených dverí CHZP Apollo.

Pracovníčky CHZP Apollo, zdravotné oddelenie,
zmerajú záujemcom krvný tlak i glykemickú krivku krvi.
Poistencom poskytnú informácie o úhradách za zdra-
votnú starostlivosť, lieky, zdravotnícke pomôcky.

Z informačného systému CHZP Apollo bude pois-
tencom na požiadanie vystavená karta poistenca,
v ktorej poistenec obdrží prehľad všetkých úhrad za
poskytnutú zdravotnú starostlivosť, kúpeľnú starost-
livosť, lieky, zdravotnícke pomôcky, hospitalizáciu, 
ktorú uhradila CHZP Apollo za poistenca. 

Srdečne Vás pozývame na
Deň otvorených dverí

CHZP Apollo

Znalosti zo Silvovej metódy a vlastné
skúsenosti s riešením problémov v rôz-
nych oblastiach života pomocou tech-
ník Silvovej metódy ma viedli k tomu,
že som sa začala hlbšie zaujímať o ďal-
šie odvetvia ezoteriky. Najbližšia mi je
numerológia a tajuplnosť telesno-du-
chovnej techniky starých čínskych maj-
strov dlhovekosti: čchi-kung. Táto tech-
nika v sebe spája mnohé východné aj
západné duchovné, čiastočne aj teles-
né praktiky. Nie je jednoduché vysvet-
liť, čo vlastne čchi-kung je. Pretože tí,
ktorí absolvovali Silvovu metódu, na-
chádzajú v ňom prvky relaxácie, diag-
nostické a liečebné metódy, tvorbu ob-
razov – predstavivosť. Cvičenci jogy
v ňom zase vidia telesné cvičenia spo-
jené s predstavivosťou a relaxáciou. Tí,
ktorí cvičia východné bojové umenia,
zistia, že duchovný podtext vychádza
tiež z učenia čchi-kung a dopĺňajú svoj
duchovný rast aj o túto dimenziu. Pri
oboznamovaní s čchi-kungom sa mi vy-
nárali s mysli aj skúsenosti z cestovania
časom. Čchi-kung je umenie, resp. prá-
ca – narábanie so životnou energiou,
ktorú Číňania nazývajú energiou čchi.
Každý človek si pri narodení donáša
určitú dávku tejto energie a väčšina
ľudstva s ňou vôbec nevie narábať
a jednoducho ňou postupne v živote
plytvá. Odžije si svoju dávku energie
a umiera. Starí čínski mudrci, majstri,
kňazi už pred stáročiami poznali tajom-
stvo životnej energie, s ktorou sa dá
pracovať, pretvárať, oživovať, pomocou
nej diagnostikovať a liečiť a predovšet-
kým ju zachovať. Na akú dlhú dobu?
Ťažko povedať. Niektorí majstri žili nie-
koľko sto rokov – v plnom telesnom aj
duševnom zdraví, takmer bez stravy.
Veľmi dlho bolo toto umenie tajné,
strážené a uchovávané v chrámoch

a kláštoroch – medzi najzasvätenejšími,
a odovzdávané len pár zasvätencom.
Nikde okrem Číny nebolo známe a ani
sa nesmelo dostať do „nepovolaných
rúk” cudzincov. Až po nastolení socia-
lizmu v Číne a zákazu praktizovania
čchi-kungu v mnohých oblastiach Číny,
rozhodli sa terajší majstri čchi-kungu
„vyviezť” toto umenie aj za hranice je-
ho kolísky. Na Slovensko a do Čiech sa
dostalo až v posledných rokoch 20. sto-
ročia prostredníctvom inštruktorov
z Ruska, ktorí boli vyškolení priamo
v šaolinskom kláštore u majstra Sü
Ming-tchanga. Jeho predkovia v minu-
losti vyučovali členov kráľovskej rodiny
a spájali sa s ochranou kláštora Šaolin.
Táto škola sa nazýva Čung-jüan čchi-
kung a pozostáva zo štyroch až piatich
stupňov. Každý z týchto stupňov
definuje čchi-kung iným spôsobom.
Niečo viacej o jednotlivých stupňoch
a o majstrovi Sü Ming-tchangovi si po-
vieme nabudúce.

JANKA SOPÓCIOVÁ
Aquaviva

Otázka: 
Ako sa dá do slovenčiny preložiť

čchi-kung?
Odpovede posielajte spolu s nalepe-

ným kupónom na adresu redakcie alebo
hádžte do schránky na budove MsÚ do
8. februára.

Voľný vstup do salónu Aquaviva za
správnu odpoveď z minulého čísla zís-
kava Ľudmila Drahošová zo Štúrovej
ulice v Malackách. Prosíme výherkyňu,
aby sa ohlásila v redakcii.

CENTRAL EUROPE GROUP, PEPSI AMERICAN, 
GROWING ACROSS THE GLOBE
PEPSI-COLA SR, s. r. o., jedna z najväčších firiem na trhu nealkoholických 
nápojov na Slovensku hľadá pre marketingové oddelenie pozíciu:

JUNIOR BRAND MANAGER
Pracovná náplň:
* aktívna účasť na príprave ročného marketingového plánu pre pridelené značky
* získavanie znalostí o vývoji značiek, ako aj o postojoch spotrebiteľov a trhu

a ich využívanie pri identifikácii nových príležitostí
* iniciovanie aktivít v oblasti reklamy, promočných aktivít, priameho marketingu,

sponzoringu, atď. za účelom budovania a podpory značiek v súlade s odsúhla-
senou stratégiou

* iniciovanie vylepšení na produktoch a možností uvádzania nových značiek 
za účelom uspokojenia meniacich sa potrieb trhu

* zabezpečenie správnej komunikácie, načasovania a kontroly všetkých aktivít
* stimulovanie podpory značky (iek) medzi predajcami a distribútormi
* plánovanie a kontrola rozpočtov na reklamu a marketing pridelených k značkám

Požiadavky:
* min. 1-ročná prax v relevantných marketingových pozíciách (prípadne i u iných

firiem s rýchloobrátkovým tovarom)
* min. SŠ vzdelanie, VŠ vzdelanie je výhodou
* znalosť práce s PC
* schopnosť komunikovať v anglickom jazyku
* analytické schopnosti
* komunikačné schopnosti a schopnosť ovplyvniť a presvedčiť
* vysoká schopnosť sebaorganizácie a sebamotivácie
* schopnosť detailnej práce

Ak spĺňate požiadavky na uvedenú pozíciu a chcete sa stať členom nášho tímu, 
zašlite, prosím Vás, životopis spolu so žiadosťou na adresu:

PEPSI-COLA SR, s. r. o.
Personálne oddelenie
Nádražná 534, 901 01 Malacky

ALLIANZ poisťovňa, a. s.,
obchodná kancelária, 
Nádražná ul. 1911, 2. p., Malacky

ďakuje svojim klientom za prejavenú dôveru
a peknú spoluprácu v uplynulom roku.
Všetkým ľuďom dobrej vôle týmto želá všetko
najlepšie, hlavne veľa zdravia v novom roku
2002. S úctou

BARTOLOMEJ FRIDA, 
generálny reprezentant, poisťovací poradca

Chovateľské potreby Ňufák
oznamujú, že 
predajňa je presťahovaná 
na Malé námestie v Malackách.
Ponúkame široký sortiment za ne-
zmenené ceny.
Otváracie hodiny:
pondelok–piatok 9.00–18.00 h
sobota              8.00–12.00 h

Tel.: 0907 890 398
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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! ...!

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.
Modrý dom, Pribinova 41, Malacky

Čo je to čchi-kung?

KUPÓN

1AQUAVIVA

ITF Slovakiatour 2002
s účasťou Malaciek
V dňoch 17.–20. januára sa vo Výstavnom a kongresovom centre 
Incheba uskutočnil ôsmy ročník medzinárodného veľtrhu cestovného
ruchu ITF Slovakiatour 2002. Veľtrh sa konal pod záštitou Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky.

Z úradu práce
k podnikaniu
Iveta Kováčová zostala pred dvo-
ma rokmi bez práce. Predtým za-
mestnaná v Liečivých rastlinách,
odsúdená na čakanie na prácu.
Mladá Malačianka sa rozhodla
nečakať. Absolvovala rekvalifi-
kačný kurz s názvom Zakladám
svoj podnik a vysúkala si rukávy. 

Otvorila si živnosť, a tak ako písala
vo svojej záverečnej práci a podnika-
teľskom zámere zároveň, založila si
podnik. Zostala pri tom, čo jej je naj-
bližšie – bylinkách, liečivých rastlinách
a čajoch z celého sveta.

„Problém bol s priestormi. Napokon
sa mi podarilo získať miestnosť na dol-
nom konci Malaciek, za dolným kosto-
lom smerom na Kostolište,” spomína
Iveta Kováčová. 

V jej predajni návštevník nájde
okrem čajovín aj čajové dózy, hrnčeky
a doplnkový tovar. 

Ako sa pozerá majiteľka na tvrde-
nie, že čaj je droga? „Nevnímam ho
v negatívnom zmysle. Drogou nazýva-
me sušenú liečivú rastlinu a čaje predsa
človeku neblížia. Práve naopak, môžu
mu pomôcť.” 

Začínajúcej podnikateľke zatiaľ zo-
stáva čas aj na prechádzky so svojou 
sibírskou priateľkou, haskou Poly. „Keď
mi tak milo pozrie do očí a postrčí ma
ňufákom, keby sa mi ako nechcelo,
musím ju zobrať von,” zdôveruje sa Ive-
ta Kováčová. 

Pri radách zákazníkom, ktorých trá-
pi nejaká telesná či duševná bolesť, ne-
váha zalistovať v múdrych knihách
o bylinkách od Márie Trebenovej, Bab-
kiných bylinkách či Atlase liečivých
rastlín.

Už v budúcom čísle Malackého
hlasu vám prinesieme niekoľko rád,
ako si zlepšiť život prostredníctvom
liečivých rastlín. Čakáme aj na vaše
otázky týkajúce sa tejto oblasti.

–ipo–   

Na celkovej výstavnej ploche 8 ti-
síc m2 sa v tomto roku veľtrhu zúčast-
nilo 239 subjektov zo SR, ČR a ďalších
šestnástich európskych krajín.

Súčasťou expozície bola aj prezen-
tácia miest, obcí a regiónov Slovenska.
Svoju premiéru na veľtrhu v tomto roč-
níku zaznamenali Trenčín, Púchov, 
Euroregión Slaná-Rimava a región Zá-
horie.

Mesto Malacky zdieľalo spoločný
stánok s mestami Senica a Skalica.
Okrem propagačných materiálov, po-
hľadníc, máp a ponuky služieb sa tri 
záhorské mestá snažili zaujať pozor-
nosť návštevníkov aj ponukou produk-

tov vlastných tomu-ktorému mestu.
Hrala cimbalovka, ochutnávalo sa po-
vestné skalické vínko, trdelníky i záz-
vorníky. Expozíciu nášho mesta pod-
porili svojimi produktmi spoločnosti
Pepsi-Cola SR a HŠ Macek.

Trend, ktorý káže prezentovať sa
a ponúkať služby, odhalil, že v tomto
smere majú Malacky čo doháňať. A nie
je to len nedostatkom propagačného
materiálu, ktorý je navyše často neak-
tuálny, ale aj slabou koordináciou síl
mesta a podnikateľských subjektov
v spoločnej snahe o pritiahnutie po-
zornosti turistov.

–ipo–
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Súťažte o vkladnú knižku z PKB

Skutočnosť, že čas plynie pre kaž-
dého rovnakou rýchlosťou, je spravodli-
vosťou, ktorú nemožno nijako ovplyvniť.
Nestačili sme  sa ani obzrieť a rok 2001
je za nami. Teraz nám prichodí hodnotiť,
či sme čas v tomto roku využili efektívne
alebo nie. Dnešná doba je veľmi upo-
náhľaná. Predierame sa životom plným
stresových situácií a veľakrát si neuve-
domujeme, že občas sa treba zastaviť
a všimnúť si, či pri tej rýchlosti niečo
dôležité neprehliadame. Niečo tak
dôležité, čo sa nám už v živote nemusí
naskytnúť a možno už nikdy nedostane-
me príležitosť ovplyvniť to. Zdravie, rodi-
na, priatelia, to všetko sú hodnoty, ktoré
by sme nemali podceňovať a odkladať
ich na koniec dlhého radu povinností.

Rok 2002, ktorý práve začal ukrajovať
zo svojej 365 dňovej cesty, nám opäť dá-
va šancu zmeniť svoj štýl života. Využi-
me ju. Nech je tento nový rok pre nás
všetkých rokom plným lásky, šťastia,
zdravia, ľudského porozumenia, vzá-
jomnej tolerancie a nech nám všetkým
prinesie... (dokončenie v tajničke).

VODOROVNE – A najdrahšia by-
tosť; 100 stupňov Celzia; automatizo-
vané stredisko riadenia; severský pár-
nokopytník; glej po česky B východ po
nemecky; peniaze „na ruku“; najdôle-
žitejšia obradná časť kostolov; zmyslový
orgán; ruská vesmírna stanica C egypt-
ský boh Slnka; začiatok tajničky; pred-
ložka s 2. pádom D MPZ Španielska;
dravý vták; domácke meno Ivany; dlhá

samohláska; osobné zámeno; vražda
slangovo; chem. zn. dusíka E umelecké
meno speváčky Rolincovej; obidve;
identifikačné číslo organizácie; umenie
po latinsky; potreba športového strelca
F druh papagája; ukončenie tajničky;
„ako“ po záhorácky G predpoklad tres-
tu; ústredná kontrolná komisia; zosta-
tok po ohni; typické maďarské jedlo;
straší po česky.

ZVISLE – 1 časť oceána; zhluknutie
ľudí 2 spoločnosť likvidujúca odpad so
sídlom v Zohore; druh korenia 3 ŠPZ
Martina; druh jaštera 4 spojka; štát v Af-
rike; detský pozdrav 5 mnoho; kypria
pôdu pluhom 6 mesto v západných Če-
chách; manžel poslankyne NR SR Aibe-
kovej 7 polomer; osobitne-oddelene;
MPZ Dánska 8 Francovka; „je“ po ne-
mecky 9 formoval tlakom 10 časť dňa;

názov ovocných krémov 11 rímskych
50; domácke meno Renáty; predložka
12 označenie kvalitnej múky; odrazu 
13 otázka na 7. pád; nasledujúcu po 
99-tej 14 chem. zn. draslíka; kyslý po-
travinársky výrobok; mazľavá hlina 
15 značka cigariet; vydáva teplo 16 rím-
skych 498; rozprávková bytosť 17 slo-
venská rieka; štikúta.

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám po-
slali správne vylúštenie tajničky
krížovky – „...lásky a šťastia pre
všetkých,“ sme vyžrebovali M.
Kovárikovú zo Štúrovej ul. v Ma-
lackách, ktorá získava darčekovú
kazetu od spoločnosti Sanofi –
synthelabo. Prosíme výherkyňu,
aby sa ohlásila v redakcii.

Ž
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 Ak nám do 8. feb-
ruára spolu s nale-
peným kupónom
pošlete správne vy-
lúštenie tajničky
krížovky, zaradíme
vás do žrebovania
o cenu, ktorú ve-
nuje auto–elektro-
servis Pavla Vávru
– nastavenie sve-
tiel, test nabíjania
a sadu žiaroviek
do vášho automo-
bilu. 

KRÍŽOVKA

Milí čitatelia,
ani dokonalé maskovanie do podoby

Júliusa Satinského nepomohlo – Mgr.
Alžbetu Dubajovú ste spoznali aj v mon-
térkach a s fúzmi pod nosom. Len dva
nesprávne tipy oznamovali že, že na fo-
tografii je pani Branská. Za správnu od-
poveď odmeníme Lukáška Adamoviča
zo Štúrovej ul. v Malackách. Prosíme vý-
hercu, aby sa ohlásil v redakcii.

Dnes vám prinášame fotografiu s det-
skou tvárou. Bude to tvrdý oriešok, pre-
to pomôžeme niekoľkými nápoveďami:
nenechajte sa pomýliť sukničkou a do-
spelú postavu si predstavte v bielom
plášti. Kto je na fotografii?

Svoje tipy spolu s nalepeným kupó-
nom nám posielajte do 8. februára.
Víťaz si osladí život dobrotami
z Dobrotky.

Tešíme sa aj na fotografie z vašich
rodinných albumov. Zalistujte v nich
a pošlite, prineste alebo vhoďte do
schránky na budove MsÚ svoj príspe-
vok do rubriky Uhádnite, kto je na fo-
tografii?

KUPÓN
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Uhádnite, kto je na fotografii!

Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Rok 1949 – dieťa má päť rokov, rádová
sestra ho obliekla do kroja a zobrala k fo-
tografovi Maryniakovi.

Naši stáli čitatelia si možno spomenú
na mimoriadne vydanie Malackého hla-
su č. 2/2000, ktoré sme vydali za po-
moci finančnej podpory Ministerstva ži-
votného prostredia SR v rámci projektu
Zelený projekt. Finančné prostriedky
získal ÁNO, n. f., a touto formou pre-
zentoval výsledky monitoringu ovzdušia
v Malackách.

Nezostalo však len pri tejto aktivite.
Vydanú prílohu Malackého hlasu sme
prihlásili hneď do dvoch súťaží. Zreali-

zovaným projektom sme súťažili v pro-
jekte, ktorý pripravila japonská nadácia
Sasakawa Peace Foundation (SPF).
Z ďalšej súťaže máme už aj ocenenie.
Novinárske spracovanie projektu, t. j.
už spomínané mimoriadne vydanie,
sme prihlásili do súťaže grantového
programu FORD na obnovu životného
prostredia a kultúrneho dedičstva –
Ford Conservation and Environmental
Grants Programme 2001. Ocenili nás
a tu je náš spoločný diplom. –mj–

Čriepky
To len včera sme my žiakmi školy boli,
dnes už naše deti láskou srdce bolí,
ešte včera nad nami mamka, otec bdeli,
dnes by mnohí veru opateru chceli,
to len včera dedko s babkou nás 

pod krídla skryli,
dnes aby sme kvet spomienky 

na ich hroby dali,
ešte včera sme sa k rozletu chystali,
dnes už naše deti do sveta vleteli...

Mnohí známi večer sa priateľmi zdali,
ráno však pre nové zvyky sa priateľstva

vzdali.

Zmenili sa ľudia, vzťahy, zmenili sa časy,
mnohým z nás už rokmi osiveli vlasy,
do telesnej schránky sa vráska žitia vrýva,
napriek tomu duša iné svety skrýva.

Nestarne tak rýchlo ako tela šat,
vie si mnohé čriepky zo života vziať...

Moje, naše, tvoje, jedno a či dvoje,
skúsenosť, zážitok, budúcnosť, prežitok
tkajú plátno ako nitky,
tkáčom býva život – vždycky...

To, čo život vpíše na paletu duše,
z toho múdry človek sýtiť sa pokúša,
starosti, radosti, slasti i bolesti
stoja vedľa seba bez známky hrdosti...

Mladosť, zrelosť, staroba,
krása, múdrosť, choroba
na scéne je každú chvíľu,
berie, dáva, stráca silu,
zbiera čriepky z tela vlasti
a smeruje do večnosti...

ANNA JÁNSKA

Druhé kolo volieb predsedov VÚC
upriamilo pozornosť i na už zvoleného
Ľuba Romana – to, kde bude sídliť. So

svojou troškou do mlyna prispel i náš pri-
mátor. Národná obroda z 15. 12. 2001
v článku píše: Našli nakoniec sídlo pre
šéfa bratislavského VÚC? Pre sídlo úradu Bratislavského samosprávneho kraja by
celkom vyhovovala budova, v ktorej v Bratislave na Štefánikovej ulici sídli Dom za-
hraničných Slovákov. V súvislosti so snahou, aby zastupiteľstvo vyššieho územného
celku (VÚC) mohlo rokovať v Župnom dome, Ľ. Roman uviedol: „Nejde mi o to, že
ja sám by som tu chcel sedieť, ale o to, že Župný dom reprezentuje celý región.” Do-
dal, že keď vznikol problém prenájmu priestorov v Župnom dome, primátor Ma-
laciek zareagoval, že poskytne pre samosprávu VÚC tamojší zámok. „Možno vy-
užijem túto ponuku, aby zasadnutie regionálneho parlamentu mohlo byť aj v Ma-
lackách, trebárs raz do roka.” –mj– 

Povýšenie pre Malačana
Viaceré denníky priniesli informácie o zmenách v STV, ktoré vyvolal priamy

prenos z parlamentu pred voľbami. V článku Juríčková opäť vo funkcii, k Filovi
pribudol Mračna sa o. i. píše: „Preskúmali sme záležitosti súvisiace s jej činnosťou
a nezistili sme žiadne pochybenie,” uviedol pre TASR ústredný riaditeľ STV Milan
Materák. Po verdikte Ústrednej volebnej komisie, Rady pre vysielanie a retransmi-
siu i Rady STV, ktoré konštatovali, že STV odvysielaním priameho prenosu nepo-
rušila zákon, sa zmenil postih pre štatutárneho zástupcu Jozefa Fila, ktorý mal byť
pôvodne odvolaný. Činnosť štatutárneho zástupcu mu bola pozastavená. Za ďal-
šieho štatutárneho zástupcu vymenoval Materák riaditeľa výroby programu a tech-
niky Jozefa Mračnu.” –mj–

Ocenenie za projekt Novinár

PÍŠU O NÁS
Podobne ako vlani, aj tento rok mô-
žete s Malackým hlasom súťažiť
o vkladnú knižku so základným vkla-
dom 1000 Sk. Hoci tento rok nebude
pre naše mesto jubilejný, budeme
vám pripomínať udalosti a osobnos-
ti, ktoré ovplyvnili vývoj Malaciek.
Prémiu pre víťaza – tisíckorunovú
vkladnú knižku – venuje každý me-
siac Prvá komunálna banka, a. s.

Dnes sme si pre vás pripravili ďalšiu
otázku. Čo patrí medzi najvzácnejšie
relikvie v kláštore a kostole v Malac-
kách? (Táto pamiatka – svojím význa-
mom a podobou sú iba troje v celom
kresťanskom svete – v minulosti patri-
la medzi najnavštevovanejšie kresťan-
ské pamiatky na Slovensku). 

Svoje odpovede spolu s nalepeným
kupónom posielajte do 8. februára na
adresu redakcie alebo hádžte do
schránky s označením Malacký hlas na
budove MsÚ. Súťažíte o tisíckorunovú
vkladnú knižku z PKB. 

V minulom čísle Malackého hlasu
sme chceli vedieť, ktoré z ulíc sídliska
Juh nenesú meno maliara. Správna od-
poveď znie: Štúrova a Pri Maline.
Šťastie sa usmialo na Evu Libušovú
z Ul. M. Benku v Malackách – vyhráva
vkladnú knižku so základným vkladom
1000 korún! Prosíme výherkyňu, aby
sa o svoju výhru prihlásila v redakcii. 

KUPÓN
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Celému redakčnému kolektívu
Malackého hlasu v roku 2002
veľa zdravia, šťastia, úspechov,
porozumenia, nápadov a ešte
viac čitateľov želá

HELENA OSUSKÁ, Malacky

Dňa 26. 10. sme so žiakmi ZŠ
Batkova ul. navštívili mesto Ma-
lacky. Vieme, že máte veľa kul-
túrnych pamiatok a množstvo
významných ľudí. V súčasnosti
je to napr. Š. Moravčík, ktorý
vtipne a pravdivo opisuje Zá-
horie.

A takýmto bol i Ľudo Zúbek, ktorý sa
vo Vašom meste narodil a tu našiel
i miesto posledného odpočinku. Dúb-
ravka, mestská časť Bratislavy, považuje
za správne, aby jej obyvatelia poznali
tie osobnosti, ktorými sú pomenované
ulice v Dúbravke. Jednou z nich je aj 
Ulica Ľuda Zúbka. Dúbravská televízia
spolu so žiakmi a občanmi išla nasní-
mať pamätné miesto. Myslím si, že
okresné mesto by mohlo mať povere-
ného sprievodcu, ktorý by podľa potre-
by návštevníkov sprevádzal. Taktiež by
bolo vhodné ponúknuť majiteľom rod-
ného domu Zúbka odkúpiť ho a zriadiť

v ňom pamätnú izbu, ktorá by repre-
zentovala takú osobnosť, akou bol Zú-
bek. Veď jeho diela Jar Adely Ostrolúc-
kej a Doktor Jesénius sú sfilmované
a ďalšie sú trvalými hodnotami sloven-
ského národa. Určite by múzeum na-
vštívilo veľa škôl a žiaci by sa dozvede-
li viac o človeku, ktorý tak krásne vo
svojej knihe Jar Adely Ostrolúckej opísal
Ľudovíta Štúra, kodifikátora spisovnej
slovenčiny. 
Verím, že kompetentní mesta Malacky
sa zamyslia a budú sa snažiť vylepšiť
propagáciu Záhoria.

KVETA SLYŠKOVÁ, Bratislava
MH 02/B4

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

MH 02/F1
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Upozornenie
Žiadame všetkých vlastníkov pozemkov
v katastrálnom území Malacky – lokalita
„smetisko”, aby predložili na MÚ v Ma-
lackách, oddelení právnom a správy ma-
jetku, č. d. 21, doklad o vlastníctve (výpis
z listu vlastníctva nie starší ako 3 mesia-
ce, výpis z pozemkovej knihy alebo iný
vierohodný doklad o preukázaní vlast-
níctva), na základe ktorého bude možné
pristúpiť k uzatvoreniu kúpnej zmluvy
medzi vlastníkom a Mestom Malacky.
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Ocenenie malackého
trénera boxu

V súlade so schváleným „Projektom ohodnotenia práce mládežníckych
trénerov” komisiou športovo- talentovanej mládeže Ministerstva školstva Slo-
venskej republiky a na základe predloženia návrhov športovými zväzmi sa
v spolupráci s oddelením talentovanej mládeže Asociácie športových zväzov
uskutočnilo 11. decembra 2001 v kongresovej sále Domu športu v Bratislave
ocenenie mládežníckych trénerov za rok 2001.

Medzi 56 ocenenými trénermi rôznych športových odvetví bol aj tréner 
malackých boxerov Ali Reisenauer ml. – ako jediný za box v celej SR. Bol oce-
nený za dosiahnutie bronzovej medaily na ME – kadetov v Liverpoole, ktorú
vybojoval jeho zverenec Róbert Blažo. Ali Reisenauer ml. prevzal ocenenie
z rúk štátneho tajomníka MŠ SR, ktorého poveril minister školstva doc. RNDr.
Milan Ftáčnik, CSc.

S poďakovaním za výborné výsledky sa k blahoželaniu pripája i výbor od-
dielu boxu pri RTJ v Malackách.

SILVIA NEMCOVÁ

V sobotu 29. decembra 2001 sa
konal v športovej hale Malina
v Malackách v poradí už 6. ročník
Memoriálu Jozefa Klasa (futba-
lista ŠK Malacky, ktorý tragicky
zahynul pri autohavárii) v halo-
vom futbale. 

Organizátori – hráči Old Boys Ma-
lacky opäť tradične v závere roka pri-
pravili pre fanúšikov halového futbalu
kvalitný turnaj. Popri dvoch tímoch Old
Boys štartovali na turnaji aj dva celky
malackej ligy v sálovom futbale. Prítom-

ní diváci videli zaujímavé duely bohaté
na góly. Celkovým víťazom sa stalo
opäť družstvo Old Boys „A” (Kopča,
Hesek, Peňaška, Ivan, Červenka, Dvo-
řák...), ktoré v doterajších ročníkoch
skončilo vždy na prvom mieste! Orga-
nizátori sa chcú touto cestou poďako-
vať sponzorom, bez pomoci ktorých by
tento turnaj nebolo možné zorgani-
zovať. Boli to páni Pernecký, Samek,
Maxi-sport pán Pálka, Assure, s. r. o.,
Andy.

Výsledky:
Old Boys „B” – Fešáci 0:3 (0:1) 
Old Boys „A” – Holiday 11:4 (6:1) 

Old Boys „B” – Holiday 1:8 (1:3)
Old Boys „A” – Fešáci 2:2 (0:2)
Fešáci – Holiday 1:1 (1:1)
Old Boys „A” – Pld Boys „B” 12:2
(4:2)
Poradie:
1. Old Boys „A” 5 b.
2. Fešáci 4 b.
3. Holiday3 b.
4. Old Boys „B” 0 b.
Najlepší brankár: René Ofčarovič

(Fešáci)
Najlepší strelec: Vladimír Ivan

(Old Boys „A”) – 8 gólov

FRANTIŠEK HLAVATÝ 

Nadácia Markíza si prišla do Malaciek po víťazstvo. Foto: M. Blusk

Víťazstvo 
Nadácie Markíza 
v Malackách

Ani počas obdobia Vianoc nezostalo mno-
ho športovísk v našom meste prázdnych.
Nechýbali podujatia na úrovni oddielov,
mesta, regiónu, ba malackí priaznivci špor-
tu mali možnosť sledovať i slovenskú špič-
ku v stolnom tenise.

Vianočný turnaj v stolnom tenise
Aktívny stolnotenisový klub MSK Mareka uspo-

riadal už tretí ročník Vianočného turnaja v stol-
nom tenise mužov. V tomto roku prišli všetci de-
siati pozvaní hráči. Hralo sa v dvoch skupinách sys-
témom každý s každým s tým, že prví dvaja hráči
zo skupín postúpili do semifinále. V prvej skupine
bolo konečné poradie nasledovné: Michal Bardoň
(Mostex Rača), Jaromír Truksa (Mareka Malacky),
Ľubomír Pištej (ŠKST Bratislava), Valentín Baženov
(Mareka Malacky), Karol Hašek (Mareka Malac-
ky). Druhá skupina mala poradie: Erik Illáš (Mostex
Rača), Jozef Wiltschka (GSK Rosenheim), Martin
Palček (Mareka Malacky), Martin Grežo (Mareka
Malacky), Peter Šereda (Mostex Rača). V semifi-
nále Erik Illáš, 173. hráč rebríčka ITTF porazil Jaro-
míra Truksu, 97. hráča rebríčka ITTF 4:1 (9:11,
16:14, 13:11, 11:8, 11:7) a Michal Bardoň, 219. hráč
rebríčka ITTF, porazil Jozefa Wiltschku, Slováka
hrajúceho v Nemecku tiež 4:1 (12:10, 12:14, 11:7,

11:4, 11:8). Finálový súboj mal vďaka výborným
výkonom oboch hráčov Mostexu Rača vynikajúcu
úroveň. Po tuhom boji sa víťazom stal Erik Illáš po
výsledku 4:3 (11:8, 11:13, 14:12, 13:15, 11:5, 7:11,
11:7). Najlepší neobišli bez odmeny, tentokrát pr-
ví štyria získali finančné odmeny v celkovej výške
20 000 Sk. Spokojní boli aj diváci, ktorí videli za ze-
lenými stolmi špičku slovenského mužského stol-
ného tenisu.

Futbal i nohejbal
Posledná sobota v roku patrila už 6. ročníku

Memoriálu Jozefa Klasa v sálovom futbale. Meno
tohto futbalistu ŠK Malacky sa určite stále nachá-
dza v pamäti priaznivcov tohto divákov lákajúceho
športu. Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá z Mala-
ciek. Víťazom sa stalo družstvo Old Boys Malacky
A. Zaplnená tribúna športovej haly opäť potvrdila,
že sálový futbal priťahuje divákov. (Podrobne o tur-
naji píšeme pod titulkom Old Boys Malacky opäť
víťazom.)

Deň pred Silvestrom si zasa v telocvični ZŠ na
Záhoráckej dali stretnutie amatérski nohejbalisti.
Uskutočnil sa tu za organizovania Mladej demo-
kratickej ľavice v Malackách a komisie školstva,

mládeže a športových činností už 11. ročník Via-
nočného turnaja v nohejbale. Za účasti ôsmich
družstiev sa najskôr bojovalo v dvoch skupinách
a potom sa hrali stretnutia o umiestnenie. Putovný
pohár obhajovalo družstvo Automoto Hamar Ma-
lacky, niekoľkonásobný víťaz tejto súťaže, tento-
krát však ich výkon stačil len na tretie miesto. Vo fi-
nále družstva Saláti Malacky podľahli výbornému
družstvu z Rohožníka, ktoré nieslo firemný názov
Panda 0:2 (5:11, 7:11). Obhajca Automoto Hamar
Malacky A tretie mieto získalo po víťazstve nad
tradičným účastníkom podujatia družstvom Papo-
ušek Malacky 2:0 (11:9, 11:7). Poradie na ďalších
miestach bolo nasledovné: Dynamit Rohožník,
Športka Malacky, Automoto Hamar Malacky B,
XXL Malacky.

Usporiadateľov tešilo, že prvenstvo získalo po-
merne mladé družstvo, veď podujatie je určené
hlavne mládeži, no patrí aj tým skôr narodeným,
ktorí sa stále cítia mladými.

Pod košmi aj nad sieťou
Svoj oddielový turnaj k Vianociam usporiadali

i basketbalisti TJ Strojár Malacky. Víťazom sa,
samozrejme, stalo A družstvo, ktoré porazilo Ka-

detov 96:57. Druhé miesto patrilo na turnaji
C družstvu po víťazstve nad Kadetmi 82:57.

Nezaháľali ani volejbalisti. Neveľký, ale aktívny
Školský volejbalový klub Malacky, ktorý pôsobí pri
ZŠ na Záhoráckej ulici, zorganizoval zaujímavý tur-
naj volejbalových trojíc. Prvenstvo patrilo trojici
Baran, P. Petrovič, Žáček zo Strojára Malacky, dru-
hé miesto trojici Verčík, Májek, Vlk z VKP Bratisla-
va a tretie opäť Malačanom zo Strojára v zložení
Novota, Kuračka, T. Rehák. Celkovo sa predsilves-
trovského turnaja na záver roka zúčastnilo 12 tro-
jíc.

Benefičné stretnutie
Oddielovú súťaž mali kulturisti zo Strojára a há-

dzanári tesne pred Vianocami. Usporiadali bene-
fičné stretnutie Strojára s výberom All Stars SR.
Domáci síce podľahli 27:33 (13:16), ale víťazmi
boli všetci. Výťažok zo stretnutia, ktoré moderoval
Karol Polák, bol totiž určený Domu Svitania v Ja-
kubove.

Ako vidieť i záver minulého roku bol bohatý na
športové podujatia, či už pre aktívnych športov-
cov, či amatérov, ktorí si vždy nájdu cestu na špor-
toviská. Jedným i druhým želáme veľa športových
úspechov i v tomto roku, no a nám všetkým pekné
divácke zážitky v hľadisku malackých športových
stánkov. Mgr. ANTON PAŠTEKA

Čriepky z vianočného času

Na sklonku minulého roku (9. de-
cembra) sa uskutočnil v športovej hale
Malina v Malackách futbalový turnaj,
ktorý organizovali futbalisti ŠK Malacky
za účasti mužstiev  ŠK Malacky (6. liga),
VTJ Malacky (3. liga), ŠK Slovan Bra-
tislava–výber na čele s Glonekom, Pec-
kom, E. Kopčom a Nadácia Markíza so
známymi osobnosťami z televíznej ob-
razovky (Lohyňa, Beňo, Rusko, Tittel,
Fejer). Turnaj sa začal na pravé polud-
nie vystúpením malackých mažoretiek.

Hralo sa systémom každý s každým,
keď si súperi na palubovke nič nedaro-
vali. O celkovom víťazovi pri rovnakom
počte bodov rozhodol ich vzájomný
zápas. Cez prestávky jednotlivých zá-
pasov usporiadatelia žrebovali výher-
cov z radov detí o vecné ceny, ktoré
do tomboly venovali sponzori podu-
jatia, za čo im patrí touto cestou po-
ďakovanie. 

Celé toto vydarené podujatie sa vo
večerných hodinách zakončilo odo-
vzdaním príspevku zo vstupného Na-
dácii Markíza a na zbierku na zakúpe-
nie prístroja-mamograf pre malackú
nemocnicu. 

Výsledky: 
ŠK–VTJ 1:3, Slovan–Nadácia 1:3,

ŠK–Slovan 4:5, VTJ–Nadácia 2:3,
ŠK–Nadácia 4:2, VTJ–Slovan 6:1

Poradie:
1. Nadácia Markíza 4 body
2. VTJ Malacky 4 body
3. Slovan-výber 2 body
4. ŠK Malacky 2 body
Najlepší hráč:
Dušan Tittel (Nadácia Markíza)
Najlepší strelec:
Dávid Šenigla–4 góly (VTJ Malacky)

Najlepší brankár:
Pavol Rusko (Nadácia Markíza)

FRANTIŠEK HLAVATÝ
Malacky

Zápas ŠK Malacky – VTJ Malacky, ktorý sa skončil výsledkom 1:3, priniesol mnoho za-
ujímavých futbalových momentov. Foto: M. Blusk

Old Boys Malacky
opäť víťazom

Kapitán víťazného mužstva Edo Kopča pre-
berá trofej z rúk matky Jozefa Klasa.

foto: archív

Víťazný tím Old Boys Malacky
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