
Predmetom rokovania, ktoré sa usku-
točnilo na Mestskom úrade v Malackách
22. februára, boli predovšetkým tri té-
my: pripravovaný projekt Priemyselný
park Malacky, uvoľnenie priestorov bý-
valého učilišťa, ktoré v súčasnosti užíva
armáda, pre vznik školy a uvoľnenie vo-
jenskej píly pre potrebu vybudovania au-
tobusovej stanice. O týchto otázkach ro-
koval primátor mesta RNDr. Jozef On-

drejka s ministrom obrany SR Jozefom
Stankom. 

J. Stank potvrdil stanovisko minister-
stva obrany z leta minulého roku – re-
zort je pripravený uvoľniť pre rozvoj
priemyslu a obytnej zóny mesta potreb-
ný priestor z dnešného vojenského úze-
mia. Minister reálne rozdelil zámer bu-
dovania priemyselných parkov na dve
etapy. V prvej etape by sa ľavá časť vo-

Počas svojej februárovej návštevy
Malackého okresu absolvoval premiér
Mikuláš Dzurinda aj pracovné stretnutie
s predsedom Bratislavského samospráv-
neho kraja Ľubom Romanom, prednos-
tom Okresného úradu v Malackách Mi-
lanom Vaškorom a primátorom mesta
Malacky Jozefom Ondrejkom. Hovorilo
sa na ňom predovšetkým o možnos-
tiach rozvoja regiónu, ktorý majú pri-
niesť rodiace sa priemyselné parky. Zá-
ver pobytu predsedu vlády v Malackách
patril novinárom. 

Na tlačovej konferencii predseda vlá-
dy hovoril o jednoznačnej podpore
Priemyselno-technologického parku
Záhorie (PTP Záhorie): „Je to myšlienka,
ktorá sa rozvíja zdanlivo pomaly, ale prá-
ve teraz je čas pomôcť jej postaviť sa na
nohy tak, aby sme už v tomto roku moh-
li začať s realizáciou. Keď sa PTP stane
realitou, bude to znamenať veľký rozvoj
Malaciek a celého Záhoria. V krátkom
čase sa na rokovaní vlády budeme za-

oberať témou ako vyčleniť pozemky,
ktoré dnes užíva armáda, na realizáciu
tejto myšlienky. Poverím ministra hospo-
dárstva, aby v spolupráci s ministrom
obrany čo najskôr pripravili na rokovanie
vlády materiál, ktorý urýchli celý kompli-
kovaný  administratívny proces. Zámer
je jasný – začať s realizáciou PTP Záhorie
ešte v tomto roku.“ 

Mikuláš Dzurinda ocenil, že predsta-
vitelia štátnej správy i samosprávy majú
jasnú a reálnu predstavu o rozvoji re-
giónu s výhľadom 10 – 15 rokov.
Označil to za veľmi povzbudzujúce:
„Predpokladám, že zámery, ktoré sme
si dnes vytýčili na rok 2002, aj naplní-
me.“ Na otázku, čo urobí vláda pre to,
aby zahraničných investorov prilákala aj
do iných regiónov Slovenska – tých
s vyššou nezamestnanosťou ako má
Záhorie, premiér odpovedal: „Zákon
o investičných stimuloch prináša znač-
né zvýhodnenia pre tých, ktorí idú prá-
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Čítajte v budúcom čísle:

Ako sa 
v Malackách 
hral hokej
Antrax nie je 
žiadnou novinkou
Školy, škôlky, 
školičky

ÚVODNÍK

POZVÁNKA
na zasadnutie MsZ v Malackách,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok 25. 6.
vo veľkej rokovacej miestnosti MsÚ.

Najzaujímavejším bodom rokovania
MsZ malo byť riešenie plateného par-
kovania v našom meste. Februárové za-
sadnutie mestskej rady však odporučilo
primátorovi mesta nepredložiť materiál
na februárové zasadnutie MsZ, ale upra-
vený a doplnený materiál týkajúci sa sys-
tému parkovania, ako aj príslušné VZN
prerokovať do 25. 4. tohto roku. Veľmi
dôležitým materiálom, ktorý naopak ra-
da odporučila zastupiteľstvu schváliť,
bolo VZN, ktorým sa schvaľuje doplnok
územného plánu mesta Malacky v loka-
lite Juh, ktorým sa do tohto plánu zakom-

ponovala stavba novej školy v tejto čas-
ti mesta. Rada odporučila schváliť jednu
kúpnu zmluvu, správu o čerpaní rozpo-
čtu mesta za rok 2001, ako aj správu
o činnosti MsP za uplynulý rok. Členo-
via rady sa tiež oboznámili s analýzou
škôl a predškolských zariadení v meste.
Ďalej sa členovia rady oboznámili so
štyrmi informáciami a v bode rôzne pre-
rokovali dva body bez väčšej diskusie.

Rastie počet uznesení
Body rokovania februárovej rady, ako

aj januárovej tvorili hlavnú časť progra-

mu zasadnutia MsZ. Pri kontrole uzne-
sení poslanci skonštatovali, že momen-
tálne je v sledovaní 26 uznesení. Deväť
navrhli vypustiť zo sledovania, jedno za-
radiť do trvalých úloh a ostatné zostali
v sledovaní. Prednosta mestského úradu
Ing. Vavrinec oboznámil prítomných so
zaujímavou štatistikou. V roku 1997 pri-
jali poslanci 90 uznesení, v roku 1998
54 uznesení, v roku 1999 143 uznesení,
v roku 2000 147 uznesení, v roku 2001
180 uznesení. Plniteľnosť za toto obdo-
bie bola okolo 80 %.

Platené parkovanie zatiaľ nebude

Vo štvrtok 21. februára navštívil pred-
seda vlády SR Mikuláš Dzurinda auto-
mobilový priemyselný park Lozorno
a zúčastnil sa rokovania so zástupcami
regionálnej a miestnej samosprávy
v Malackách o stave a plánovanom po-
stupe pre projekt Priemyselno-techno-
logický park Záhorie. Zámerom pre-
miéra M. Dzurindu bolo oboznámiť sa
so súčasným stavom automobilového
parku Lozorno, ktorý je treťou význam-
nou investičnou aktivitou spoločnosti
Volkswagen na Slovensku. Na rokovaní
o projekte priemyselno-technologické-
ho parku spoločne s iniciátormi projek-

tu hľadal možnosti urýchlenia realizácie
tejto priemyselnej a obytnej zóny, ktorá
má veľký potenciál významnou mierou
prispieť k urýchleniu sociálno-ekono-
mického rozvoja regiónu.

Výška celkových investícií v areáli Au-
toparku Lozorno má dosiahnuť 134 mil.
USD, čo vytvára predpoklady na vznik
nových1500 pracovných miest. V súčas-
nosti už v areáli pôsobia štyria zahranič-
ní investori, s ďalšími sa uskutočňujú ro-
kovania. Autopark Lozorno bol jedným
z prvých projektov, ktorý vláda M. Dzu-
rindu podporila na základe koncepcie
budovania priemyselných parkov. (TS)

Prvé teplé lúče slnka pri-
niesli do našich ulíc zá-
van jari. Zhodili sme zim-
né kabáty, vyleštili polto-
pánky a pripravili veľko-
nočnú výzdobu. V Malac-
kách sa Veľká noc začala
v Záhorskom centre kul-
túry. Členky Klubu dô-
chodcov v Malackách vo
výstavnej miestnosti pri-
pravili výstavku ručných
prác. Pätnásť vystavova-
teliek sa tu od 12. do 17.
marca pýšilo dielami svo-
jich rúk – výšivkami, ob-
rusmi, pletenými i háčko-
vanými dečkami a predo-
všetkým kraslicami a veľ-
konočnými ikebanami.
Pozornosti žiadneho náv-
števníka neušiel vajíčko-
vý kolotoč Valérie Chrup-
kovej.

text a foto: –ipo–

Premiér chce urýchliť realizáciu
priemyselného parku Z ekologických dôvodov

na dve etapy

Pomôcť myšlienke postaviť sa na nohy

ZCK má novú riaditeľku

Kultúra je 
dobro v nás
„V Malackách je dosť ochotných ľudí,
ktorí sa chcú realizovať v oblasti kultú-
ry. Záhorské centrum kultúry bude
spojovacím kanálom medzi všetkými
občianskymi združeniami, organizá-
ciami, inštitúciami, školami, mestom
a vlastne všetkými, ktorým záleží na
kultúrnom dianí okolo nás. Všetkých
radi privítame. ZCK už nebude izolo-
vanou inštitúciou,” hovorí Mgr. Jana
Zetková, od 1. marca riaditeľka Záhor-
ského centra kultúry v Malackách. 

Kto je to Mgr. Jana Zetková? Rodená
Malačianka, absolventka Filozofickej fa-
kulty Univerzity Komenského v Bratisla-
ve, odbor teória a riadenie kultúry. Po

Pokračovanie na 2. strane

Pokračovanie na 2. strane

Pokračovanie na 4. strane

M. Dzurinda: „Tam, kde budem vedieť byť užitočný, budem sa usilovať užitočný byť.”
foto: –ipo–

Nietväčšej lásky
Veľká noc – pre jedných sviatok

všetkých sviatkov, pre iných len kopa
roboty, pečenia, upratovania, povin-
nosť strpieť šibačov, azda aj pocit po-
níženia šibanej a oblievanej ženy... 

Veľká noc – tá prvá sa odohrala
v Egypte, asi 1200 rokov pred Kristom.
Keď nastal hlad, časť izraelského náro-
da sa utiahla do Egypta a zostali tu po
štyri storočia. Rástli počtom a Egypťa-
nia z nich začali mať strach. Treba ich
obmedziť. Útlak bol čoraz tvrdší. Tu sa
objavuje muž menom Mojžiš a vyjed-
náva s faraónom o podmienkach pre-
pustenia Izraelitov. Tvrdé je srdce faraó-
novo, neobmäkčí ho ani deväť krutých
rán, od moru dobytka, až po tri dni tr-
vajúcu tmu. Nakoniec Boh zosiela na
Egypt desiatu ranu – v noci prejde kra-
jinou anjel smrti a zahubí každého pr-
vorodeného. Ale ešte pred tým dostá-
va vyvolený národ varovanie: krvou 
baránka si majú potrieť vrchný prah
a oboje veraje dverí, aby ich hubiteľ
obišiel. I stalo sa. Faraón kapituluje
a Boh rukou Mojžiša vyvádza obrovský
počet Izraelitov z Egypta. 

Veľká noc – o 1200 rokov neskôr. Pa-
lestínu gniavi jarmo Ríma, azda krutej-
šie, ako bolo to egyptské. Izrael úpen-
livo vzpína ruky k nebu a prosí Boha
o nového Mojžiša, ktorý mečom vyslo-
bodí vyvolený národ z pazúrov rímskej
orlice. Za vlády cisára Augusta sa v Bet-
leheme z Márie narodí Ježiš, musí sa
pred Herodesom skrývať v Egypte a až
do svojho tridsiateho roku žije v Na-
zarete. Nepoznaný Mesiáš, záchranca
Nazaretský. Potom tri roky verejne učí
a ponúka iné vyslobodenie, ako ho pre-
sadzujú vodcovia ľudu. No títo chcú na
Rimanov silou, preto Ježiša odmietajú.
A tak zakrátko po oslavnom „hosana”
hrmí nenávistné „ukrižuj”. Tam na kríži
to malo skončiť. Ale – a s tým nikto ne-
rátal – prvého dňa po sobote ako blesk
z jasného neba zaznieva do jeruzalem-
ského rána víťazné: „Alleluja! Vstal
z mŕtvych a žije!“ 

Veľká noc – sviatok všetkých sviat-
kov. Oslava až nepochopiteľnej lásky
Boha k nám ľuďom, krehkým, padajú-
cim, odbočujúcim z Cesty, zrádzajúcim
Pravdu, odmietajúcim Život. Treba vari
príklady zo súčasnosti? To, čo sa stalo
v roku 33 v Jeruzaleme, je nezmazateľ-
ným mementom ľudských dejín. Vla-
dári a ideológie sa menili, len Kristov
počin prekonal dve tisícročia bez zme-
ny: Láska, milujúca až na smrť na kríži,
ponúkla svoj život za naše. No táto Lás-
ka nám všetkým nad Slnko jasnejšie do-
kázala, že smrť nemá posledné slovo,
lebo...

...Veľká noc – to je Jeho – JEŽIŠOVO
VÍŤAZSTVO nad smrťou a hriechom!
Alleluja!

Radostné sviatky Veľkej noci 
v Pokoji a Pravde všetkým Vám
z úprimného srdca vinšuje 

JOZEF BULLA, zástupca primátora

Skláňam sa pred ľuďmi, ktorí rozdá-
vajú múdrosť. Všetkým pedagógom ku
Dňu učiteľov veľa trpezlivosti, porozu-
menia a spokojnosti želá

JOZEF ONDREJKA, primátor



jenského obvodu (smerom na Brno)
mohla uvoľniť ešte v čase mandátu tejto
vlády (tu má vyrásť aj Priemyselný park
Malacky – pozn. aut.). „Ak by sa s celým
projektom budovania priemyselných
parkov pokračovalo naraz, hrozí nebez-
pečenstvo, že predovšetkým z ekolo-
gických dôvodov nedospejeme k zho-
de,“ uviedol minister.

Uspokojivú odpoveď k uvoľneniu

priestorov pre potreby školstva v meste
minister Stank zatiaľ poskytnúť nemo-
hol. Zámer vybudovať v Malackách no-
vú autobusovú stanicu v objekte vojen-
skej píly J. Stank privítal – tu vidí priestor
na dohodu medzi š. p. Vojenské lesy
a majetky a Mestom Malacky: „Minis-
terstvo nebude brániť tomu, aby k takej-
to dohode prišlo a aby sa priestor opus-
tenej píly odpredal mestu. S takouto do-
hodou budeme súhlasiť.“ –ipo–

AKTUALITY
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ČO NEVIETE O ...

POZNÁTE SVOJHO
POSLANCA?

V rámci ďalšieho bodu rokovania zo-
brali poslanci na vedomie informáciu
o vydaní Pracovného poriadku zamest-
nancov mesta, ktorý bol odsúhlasený
i odborovou organizáciou SLOVES
a bez pripomienok schválili doplnok
územného plánu mesta, týkajúci sa osa-
denia novej školy v tomto pláne. Pri pre-
vodoch nehnuteľností a zmluvách bez
pripomienok bol schválený dodatok
k nájomnej zmluve so Záchrannou
a dopravnou zdravotníckou službou
o priestoroch na Ul. 1. mája a odpredaj
pozemku 80 m2 občanom, ktorí ho do-
teraz používali ako predzáhradku.

Cesty a mamograf
Nasledovali dve správy, z ktorých

práve tá prvá vyvolala dlhšiu diskusiu.
Hovorila o plnení harmonogramu reko-
nštrukcií a opráv mestských komuniká-
cií a chodníkov. Je veľmi ťažké stanoviť
poradie, keď problematických miest je
v meste vzhľadom na ich stav veľmi
veľa a finančné možnosti mesta sú ob-
medzené. Poslanci nakoniec rozhodli,
že v rámci štvrťročného hodnotenia čer-

pania rozpočtu sa vždy budú situáciou
v tejto oblasti zaoberať. Bez väčších pri-
pomienok poslanci schválili správu
o čerpaní rozpočtu za rok 2001 a o pl-
není plánu investičnej výstavby mesta
za uplynulý rok.

Zmenou programu sa následne do-
stala k slovu MUDr. Viera Lehotská zo
spoločnosti Onkologické preventívne
a diagnostické centrum, ktorá obozná-
mila poslancov so zámermi jeho pôso-
benia. Poslanci schválili následne zmlu-
vu, ktorou bude prevádzkovanie ma-
mografu v našom meste zabezpečovať
uvedená spoločnosť.

Analýza školských zariadení
Správu o vybavovaní sťažností poda-

ných mestu Malacky predniesla Ing. Či-
košová, hlavná kontrolórka mesta. Ich
celkový počet za uplynulý rok bol 55,
z toho 7 bolo postúpených na okresný
úrad, 48 bolo opodstatnených a mesto
sa zaoberalo v uplynulom roku 4 petí-
ciami. Bez pripomienok bola schválená
i analýza školských a predškolských za-
riadení, ktorá by mala byť východiskom
pre riešenie koncepcie školstva v meste

po 1. 7., keď prechádza „malé“ školstvo
do zriaďovacej pôsobnosti mesta.

Ďalší bod rokovania Rámcový plán
činnosti ZCK na rok 2002 mal v tejto
chvíli len symbolický dopad, pretože do
funkcie riaditeľa ZCK na základe výbe-
rového konania od 1. marca nastupuje
po schválení práve na tomto zasadnutí
Mgr. Jana Zetková. A tak určite plán po-
staví podľa svojich predstáv, ktoré pre-
dostrela i poslancom mestského zastu-
piteľstva.

Sólo pre mestskú políciu
V bloku informácií si vypočuli po-

slanci šesť informácií. Prvé dve boli
o aktuálnom stave spoločností v likvi-
dácii, a to BYPOS-u a EKOREG-u. Na-
sledovala informácia o činnosti mest-
skej polície v roku 2001. V sledovanom
období zamestnanci MsP riešili spolu 
1422 skutkov, z toho bolo v blokovom
konaní vyriešených 800 priestupkov, za
čo boli uložené pokuty vo výške 82 450
Sk. Dohováraním bolo riešených 477
priestupkov a v 87 prípadoch boli vy-
pracované správy o výsledku objasňo-
vania priestupkov, ktoré boli odoslané

na príslušný správny orgán. V 36 prípa-
doch objasňovanie priestupkov po-
kračuje, v 10 prípadoch prišlo k odlo-
ženiu a v 5 prípadoch to bol iný delikt
ako priestupok. Nasledovali informácie
o aktuálnom stave právnych sporov
mesta, o projektoch mesta využívajú-
cich cudzie zdroje a o činnosti komisií
za posledný štvrťrok uplynulého roku.

Neobvyklé množstvo interpelácií
Ako rôzne boli riešené otázky výšky

nájmu v objekte na Hlbokej ulici a pod-
pora PC-klubu, ktorý sídli v ZŠ na Záho-
ráckej ulici. Záver zasadnutia tvorili in-
terpelácie poslancov. Tentokrát ich bo-
lo pomerne veľa a zachytávali široký
priestor problémov mesta. Okrem iné-
ho sa týkali stavu pozemkov na Záho-
ráckej ulici, stavu cintorínov, životného
prostredia v oblasti Juhu, stavu chodní-
kov a stavu ciest, divokých skládok
v okolí mesta a pod. Vo viacerých prí-
padoch žiadali poslanci písomné odpo-
vede zainteresovaných. Interpelácie
a odpovede, ktoré priamo odzneli na
zasadnutí zabrali vyše hodiny. Ak by sa
podarilo vyriešiť len polovicu spome-
nutých problémov, by spokojnosť ob-
čanov i poslancov dosahovala najme-
nej tých ideálnych 75 až 80 percent.

ANTON PAŠTEKA

Platené parkovanie zatiaľnebude

MUDr. Pavol
Dubček, naro-
dený 7. 7. 1948,
lekár, poslanec
za SDSS vo vo-
lebnom obvode
č. 10, člen komi-
sie územného

rozvoja a životného prostredia.

Malacky sú okresným mestom. Aká
je spolupráca mesta a okresu?

Ja si myslím, že je na slušnej úrovni,
hlavne, čo sa týka tvorby priemyselných
parkov, kde sa v spolupráci mesta a okre-
su vyvinula veľká iniciatíva. Snaha spolu-
pracovať je i v oblasti školstva, avšak to je
skôr v štádiu riešenia, pretože je tu veľa
úskalí, ktoré treba prekonať.

V novom volebnom období by malo
prísť k zníženiu počtu poslancov MsZ.
Ako to vidíte?

Ako bude efektívne toto zníženie ťaž-
ko povedať. Príde k zníženiu takmer o po-
lovicu a poslanec bude mať o to ťažšie
možnosti vnímať svoje okolie ako dote-
raz. Na druhej strane v poslednom čase
prichádza k apatii občanov v kontaktoch
s poslancami, a tak možno, že niektorí
občania budú novelu brať ako pokrok.
Uvidíme, čo prinesie v práci mestského
zastupiteľstva.

Blíži sa koniec volebného obdobia,
čo zostalo na riešenie vo vašom voleb-
nom obvode?

Je to asi stav Ulice 1. mája, ktorá je jed-
nou z najstarších, pamätám si, keď ešte
môj svokor zamestnaný v Stavoindustrii
staval domy na tejto ulici. Stav tejto ko-
munikácie je žalostný, prakticky sa mies-
tami nedá rozoznať chodník od cesty,
stojí tam dosť často voda, ľudia sa musia
obávať, keď je po daždi, v určitých mies-
tach ísť po ceste. Mrzí ma i stav niekto-
rých obytných domov, ktoré prešli ako by-
ty do osobného vlastníctva. V minulosti
to bol majetok mesta, avšak v súčasnosti
poslanci už nemôžu zabezpečovať ich
opravy, tak ako boli obyvatelia týchto do-
mov zvyknutí. Stále je tu problém znečis-
ťovania holubmi, no teraz je riešenie v ru-
kách samotných vlastníkov bytov. 

Priemyselný park má svojich zástan-
cov i odporcov, aký názor na jeho exis-
tenciu máte vy?

Tak to je, myslím si, veľmi rozsiahla
otázka. Ja som na Záhorí od roku 1973, no
poznám ho už od detstva. Za toto obdo-
bie mi príroda Záhoria veľmi prirástla
k srdcu. Ťažko sa mi niekedy pozerá na
veľký rozmach priemyslu, ktorý v mojich
očiach nie je proporcionálny. Naša spo-
ločnosť sa veľmi rýchlo vyvíja a niektoré
úseky nie sú legislatívne tak zabezpeče-
né, aby dokázali proporcionálne vyvážiť
potreby práce a ničenia životného pro-
stredia. Myslím si však, že k tejto rovno-
váhe skôr, či neskôr musí prísť. Pretože,
ak prijmeme podmienky Európskej únie,
tá veľmi dbá na zachovanie životného
prostredia. Človek si napriek tomu, že ho
lákajú peniaze a ekonomická prosperita,
musí uvedomiť, čo dýcha a kde žije.

ANTON PAŠTEKA

...pripravovanom projekte Priemysel-
no-technologického parku Záhorie?

■ Projekt je komplexným návrhom na
vybudovanie modernej obytno-výrobnej
zóny, v ktorej budú pôsobiť najmä spo-
ločnosti produkujúce výrobky a služby
s vysokou pridanou hodnotou a export-
ným potenciálom. Pôjde predovšetkým
o vývoj a výrobu výpočtovej techniky,
softvérových produktov a iných progre-
sívnych technológií s dôrazom na eko-
lógiu. Okrem výrobných jednotiek sa tu
budú nachádzať objekty pre vedu a vý-
skum, školy a vzdelávacie inštitúcie.
■ Vybudovanie priemyselnej zóny pred-
pokladá v troch etapách a horizonte 15
rokov vytvorenie až 18 000 pracovných
miest, čo podstatným spôsobom prispe-
je k zníženiu nezamestnanosti v okrese
Malacky a v priľahlých okresoch Skalica
a Senica.
■ Ďalším prínosom pre región bude plá-
novaná koncentrácia vedecko-technic-
kého potenciálu do lokality, ktorá má
v prípade uskutočnenia projektu reálnu
šancu sa stať jedným z High Tech výrob-
ných a vývojových centier v strednej Eu-
rópe.

Pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa žien uskutočnil minister školstva Mi-
lan Ftáčnik návštevu niektorých škôl v okrese Malacky. Jednou z nich bolo aj Gymná-
zium v Malackách. Klinček od ministra sa nedostáva každý deň. V tejto chvíli sa mu teší
Margita Malášková zo ZŠ Ul. 1. mája v Malackách.
Po slávnostných chvíľach nastali pracovné – na Okresnom úrade v Malackách rokoval
minister Ftáčnik s prednostom OÚ Milanom Vaškorom a primátorom mesta Jozefom
Ondrejkom. Milan Ftáčnik vyjadril jednoznačnú podporu požiadavke mesta, aby do 
jeho kompetencie po 1.7. prešla výstavba novej ZŠ Jánošíkova ul. Podporil takisto myš-
lienku odovzdania priestorov bývalého učilišťa Nafty na sídlisku Juh mestu a využívať
ho pre potreby školstva. –ap, ipo–, foto: –otano–

Prvé jubileum 
záchranárov

V piatok 8. marca sa v sídle malackej
stanice záchrannej služby Záchrannej
dopravnej zdravotníckej služby Bratisla-
va na Ul. M. Rázusa konala najskôr pra-
covná porada, neskôr slávnostné stret-
nutie pri príležitosti prvého výročia
otvorenia stanice. Záchranárom prišiel
blahoželať prednosta Okresného úradu
v Malackách M. Vaškor, poslankyňa
MsZ v príslušnom volebnom obvode M.
Trenčíková, riaditeľ NsP v Malackách
MUDr. M. Šimunič i riaditeľ Okresného
riaditeľstva PZ M. Kuzma.

–mh–

Spoločná
obecná
úradovňa

S finančnou podporou Nadácie otvo-
renej spoločnosti – Open society foun-
dation realizuje Mesto Malacky projekt
Spoločná obecná úradovňa v oblasti ži-
votného prostredia. Partnermi nášho
mesta sú obce Kostolište, Jakubov a Ga-
jary. 

NOS–OSF podporila tento projekt
v rámci programu Verejná správa – me-
dziobecná spolupráca formou spoločnej
administratívy.

Primárnym cieľom projektu je vytvo-
renie spoločnej úradovne, vykonávanie
činností vo sfére vodného hospodárstva
a ochrany krajiny (začalo sa k 1.1.2002)
a ďalších činností súvisiacich s precho-
dom kompetencií v oblasti územného
plánovania a stavebného poriadku 
(k 1. 1. 2003). Projekt si kladie za cieľ na-
vrhnúť funkčný model spoločnej obec-
nej úradovne vrátane finančných me-
chanizmov a efektívnej organizácie prá-
ce – úradovňa bude zabezpečovať kva-
lifikovaný výkon činností. Autor projektu
Ing. Dušan Vavrinec vidí výhody zriade-
nia SOÚ v uľahčení situácie menších ob-
cí v súvislosti s prechodom kompetencií
v oblasti životného prostredia a v za-
bezpečovaní vysoko odbornej úrovne
s tým súvisiacich aktivít pri oveľa nižších
nákladoch na výkon tejto činnosti a bez
zvyšovania personálneho stavu v ob-
ciach. Združené obce tak budú prispie-
vať len za skutočne realizované výkony.
Projekt počíta aj s postupným rozširova-
ním pôsobenia SOÚ, predovšetkým na
oblasti školstva a sociálnej sféry a nevy-
lučuje ani rozšírenie počtu takto zdru-
žených obcí.

–ipo–

ve do týchto regiónov. Napríklad Sie-
mens rozvíja svoje investície celkom na
východe Slovenska. Priniesol sem dve
tisícky nových pracovných príležitostí.“   

Primátor mesta Malacky Jozef On-
drejka požiadal ministerského predse-
du o podporu a pomoc pri riešení kon-
krétnych problémov: postúpenie žia-
dosti o technickú asistenciu Združenia
výstavby kanalizácie v regióne Malacky
z fondu ISPA v najbližšom možnom ter-
míne zo Slovenska do sídla EÚ, zmenu
zodpovednosti za plnenie uznesenia
vlády SR pri výstavbe Základnej školy,
Jánošíkova ul. v Malackách k termínu
prechodu kompetencií v oblasti školstva
(1. 7. 2002) z Krajského úradu Bratislava
na Mesto Malacky a podporu zmeny
hraníc Vojenského obvodu Záhorie
v zmysle navrhovaného postupu Minis-
terstva obrany SR. „Tam, kde budem ve-
dieť byť užitočný, budem sa usilovať uži-
točný byť,“ uviedol M. Dzurinda.

I. Potočňáková

Pomôcť 
myšlienke 
postaviť sa 
na nohy

Dokončenie z 1. strany

Dokončenie z 1. strany

Dokončenie z 1. strany

Z ekologických dôvodov
na dve etapy

Ani naše mesto neobišli nešťastné
problémy so skrachovanými nebanko-
vými subjektmi. Čitateľka, ktorej meno
i adresu máme v redakcii, želá si však
zostať v anonymite, sa pýta: „Ako to
bude s platením daní z výnosov za rok
2001 – existuje možnosť odloženia
dane, resp. zaplatenia a spätného vrá-
tenia po konečnom vyšetrení prípa-
du”? 

Mgr. Miroslav Veselovský, tlačový
tajomník Daňového riaditeľstva SR:

„Podľa zákona o daniach z príjmov
výnosy vyplatené klientom B. M. G. In-
vest a Horizont, a. s., ktoré im boli vy-

platené v roku 2001, sa považujú za prí-
jem roku 2001. Spôsob zdanenia ta-
kéhoto príjmu závisí od skutočnosti, aký
druh výnosu mali jednotliví klienti vy-
platený.

1. Daň z výnosov vyplatených klien-
tom – fyzickým osobám v roku 2001 –
ak ide o výnosy, pre zdanenie ktorých je
v zákone o daniach z príjmov ustano-
vená osobitná sadzba dane, boli povin-
ní zraziť a odviesť platitelia týchto príj-
mov (t. j. B. M. G. Invest, Horizont, a. s.).
Daňová povinnosť klienta, ak ide o ta-
kýto príjem, sa považuje za splnenú
riadnym vykonaním zrážky. 

2. V prípade, ak klientom – fyzickým
osobám v roku 2001 plynuli príjmy –
výnosy, pre ktoré nie je zákonom o da-
niach z príjmov ustanovená osobitná
sadzba dane, sú klienti povinní daňovú
povinnosť z uvedených príjmov vyspo-
riadať osobne prostredníctvom poda-
ného daňového priznania k dani z príj-
mov fyzických osôb za zdaňovacie ob-
dobie roka 2001.

Klienti uvedených nebankových inšti-
túcií sú povinní zaplatiť daň z uvede-
ného príjmu bez ohľadu na skutočnosť,
aký bude výsledok vyšetrovania.

–ipo–

Postihnutí klienti aj v Malackách
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Ulice v Malackách nie sú pomenované iba po
významných osobnostiach mesta alebo národa.

Vari každý vie, že napríklad PARTIZÁNSKA
ULICA je pomenovaná na počesť našich partizá-
nov – bojovníkov v SNP. Ulica smerujúca do Pe-
zinka má tiež svoje analogické pomenovanie PE-
ZINSKÁ a podobne.

ZÁHRADNÁ ULICA dostala svoj názov podľa
toho, že na rozparcelovaných voľných pozem-
koch si Malačania, bývajúci predovšetkým v čin-
žiakoch, vybudovali pekné záhradky s malými
chatkami. Vznikla tu záhradkárska osada, v ktorej
mnoho našich občanov trávi svoje voľné chvíle
spojené s relaxáciou. Pri zámockom múre, kde
kedysi bol panský majer, mali obyvatelia svoje
ovocné sady. Keď bola táto lokalita rozparcelo-
vaná a zastavaná, pomenovali ju podľa starých
sadov na SADOVÚ. V tomto obvode sa nachá-
dza aj DIELENSKÁ ul. Hoci by sme tu dnes žiad-
ne dielne nenašli, jej pomenovanie zachádza do
minulosti. Kedysi tu mala totiž svoje opraváren-
ské dielne železnica. Dnes nám názov Dielenská
pripomína iba jej bývalú funkciu. Ďalšia ulica, kto-
rá sa tu nachádza, je TOVÁRENSKÁ, na ktorej
vyrástol veľký areál Výkupného podniku s obil-
nými silami a miešarňou krmív, o kúsok ďalej veľ-
ké malacké továrne napojené železničnými vleč-

kami na hlavnú trať. Jej meno teda nikoho nene-
chá na pochybách, že tu sa začína priemyselná
časť Malaciek.

Jedna z ulíc tohto obvodu nesie názov vý-
znamného slovenského literáta i vlastenca. Je to
spisovateľ Janko Jesenský, po ktorom je pomeno-
vaná JESENSKÉHO ulica. Bol nielen známym spi-
sovateľom, ale i účastníkom ruských légií a vý-
znamným členom česko-slovenského odboja
v Rusku. Svojím perom, hlavne za prvej republi-
ky, nemilosrdne šľahá nedostatky a aroganciu
vtedajších úradníkov a celej spoločnosti. Z tejto
doby je najznámejší jeho román Demokrati, kto-
rý by mohol byť aktuálny i v dnešnej dobe.

V starom cintoríne blízko vchodu, železným
zábradlím obkolesený, je udržiavaný hrob s ná-
hrobníkom v tvare ihlanu, zakončený sovietskou
hviezdou a kovovým portrétom sovietskeho dôs-
tojníka. Z textu sa dozvedáme, že je tu pochova-
ný major, hrdina ZSSR Ing. Dubovský, ktorý bol
účastníkom bojov o Malacky. Padol na druhom
brehu rieky Moravy v Zistersdorfe. Mestský ná-
rodný výbor dal previezť jeho telo do Malaciek
a pochovať na miestnom cintoríne, aby mali Ma-
lačania niekoho, kto oslobodzoval ich mesto, me-
dzi sebou.

Dr. PAVOL HALLON

Naše mesto – obvod č.11
Poslanci:
Ing. František Illý
Ing. Zuzana Dobrodenková, 
☎ 0903 477 684
Marta Lisá,  ☎ 0903 060 117

Prechádzku po pomerne veľkom ob-
vode začíname na boľavom mieste –
Partizánskej ulici. Nájsť jednoznačné 
východisko na vyriešenie problému 
zvaného Partizánska 27 (zdevastovaný
obytný dom, ktorý obýva rómska komu-
nita – pozn. aut.), východisko, s ktorým
bude každý spokojný, asi nie je možné.
Nie asi – určite nie je možné. Vlny pro-
testov sa dvíhajú z každej strany, život
v bytovke je zo dňa na deň nebezpeč-
nejší. Aby verejná mienka nezostávala
iba za dverami malackých domácností
a v listoch anonymov, pripravil mestský
úrad na jeseň minulého roku verejné
vypočutie. Aj ono prispelo k tomu, že
problém Partizánska 27 sa čoskoro sta-
ne minulosťou.

Netreba chodiť ďaleko a zdevasto-
vaný kus záhorskej zeme nájdeme aj
pod nadjazdom (foto vpravo). Výstavba
supermarketu viazne a lokalita Na bre-
hu je stále centrom neporiadku a do-
slova verejnou čiernou skládkou odpa-
du. Cez víkendy sa športová hala Mali-
na teší hojnej návšteve Bratislavčanov,
ktorí ju využívajú na aktívne využitie
voľného času a športovanie. Ktovie, akú
mienku si hneď po prvej návšteve uro-
bia o našom meste, keď zaparkujú ved-

ľa haly na krásnom veľkom parkovisku
a prvý pohľad venujú hore smetí...

„Uliciam za železnicou chýba kanali-
zácia,“ zamýšľa sa Ing. František Illý, po-

slanec v tomto volebnom obvode. Oby-
vatelia problém odkanalizovania svojich
domácností riešia svojsky – prepadmi
a trativodmi. „Projekt na výstavbu ka-

nalizácie pre celé mesto je nákladný
a mesto naň nemá prostriedky. Možno
by stálo za úvahu po rokovaniach s ria-
diteľstvom diaľníc sfunkčniť ich čističku

odpadových vôd a parciálne vyriešiť
problém odkanalizovania aspoň tejto
časti mesta.“

Okolie mestského kúpaliska je v lete
miestom dennej i nočnej zábavy, reš-
tauračné a pohostinské zariadenia po-
núkajú predovšetkým mládeži možnosť
zábavy. V tejto lokalite však žije mnoho
obyvateľov strednej a staršej generácie,
ktorí si zaslúžia (a právom aj žiadajú)
pokoj. Nie vždy sa tu však darí nájsť
kompromis, množia sa sťažnosti, silnejú
hlasy žiadajúce zatvorenie hlučných
prevádzok. Túto časť Malaciek čaká aj
ďalšia zaťažkávacia skúška – rekonš-
trukcia plynovodu.

Prejdúc nešťastnou Sadovou ulicou
sa dostávame k zadnému oploteniu Zá-
mockého parku. Po úspešnom zavŕšení
prvej etapy rekonštrukcie poslanec, kto-
rý pracuje v poslaneckom zbore už tre-
tie obdobie, verí, že sa podarí obnoviť
celý park. „Ako chlapci sme sem chodi-
li na huby a jahody. Les spieval čisto-
tou. Pozrite sa, čo je tu dnes – divočina,
špina,“ smutne ukazuje F. Illý.

Do poslancovho obvodu patrí aj prie-
myselná zóna – ulice Továrenská a Die-
lenská. Vysoká frekvencia pohybu ťaž-
kej nákladnej dopravy dáva komuniká-
ciám zabrať. Na takú záťaž asi stavané
neboli. V novej časti zóny sa usídľujú
ďalšie firmy; Sweedwoodu, ktorý pracu-
je v Malackách už rok, prišiel za suseda
Richard Fritz a BauMetall, neďaleko sa
nachádza betonáreň Hološka a vzniká
veľkosklad firmy Kvaššay a syn. A ako vi-
dí F. Illý myšlienku vzniku veľkého Prie-
myselno-technologického parku Záho-
rie? „Ako každý projekt, aj tento má
svoje klady i zápory. Klesne nezamest-
nanosť, možno sa zvýši životná úroveň,
ale zopár negatív nám zostane...“

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: autorka

Za spoluprácu ďakujeme 
Ing. Františkovi Illému

Osobnosti ste si 
tentoraz nezvolili
Výhry prechádzajú do ďalšieho
kola súťaže.

Malacký hlas chce pomôcť nájsť schodnú 
cestu k riešeniu problémov. Preto k vám aj

v tomto roku prichádzame s projektom Naše mes-
to. Predstavíme vám v ňom jednotlivé obvody
mesta, ulice s ich nedostatkami, históriou i vy-
hliadkami do budúcnosti.

PROJEKT

NAŠE MESTO
Chceme vás, milí čitatelia, požiadať o spolu-

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

ný nákup v Potrebách pre domácnosť Augustí-
na Mráza a večera pre dve osoby v Modrom do-
me.

Dnes oslovujeme vás, obyvatelia mesta Malac-
ky, bývajúci na uliciach Duklianskych hrdinov,
Písniky, Hlboká, Vysoká, Táborisko, Džbanká-
reň, NsP, R. Dilonga, B. Nemcovej, J. Kráľa, Hur-
banova, Lesná a Rakárenská – siahnite do rodin-
ného 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 anonym-
ná – uverejníme meno osobnosti a rovnako čita-
teľa, ktorý vo svojom liste takúto voľbu navrhol.)
Svoje príspevky nám posielajte do 8. apríla.

Osobnosť našej ulice:

Jej prínos pre mesto Malacky:

KU
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N
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Po kom sú pomenované naše ulice?

Stará Sadová má komunikáciu v hroznom stave. A ešte vám pre-
behne aj čierne mačka cez cestu...

...na novej Sadovej je položený betónový kryt. Chybičkou krásy je
nedokončený chodník.

Zo Záhradnej sa
stáva pekná tichá
ulica s individuál-
nou bytovou vý-
stavbou.

Úzka komunikácia komplikuje prejazd kamiónom na ceste do priemy-
selnej zóny. Vrásky na tvárach vodičom pridáva aj takéto nechcené
zúženie, ktoré cestu „zdobí“ už niekoľko dní. (Továrenská ul.)

Zákony? Vézetenká? Načo – my si budeme sypať odpad, kam chceme!
Trebárs aj do samého stredu mesta, nech produkty našich domácností
vidí každá posádka každého auta prechádzajúceho nadjazdom.

Aj takto si niekto predstavuje likvidáciu stavebného odpadu (Továren-
ská ul.).



skončení štúdia na fakulte učila v lite-
rárno-dramatickom odbore ZUŠ v Ma-
lackách a na ZUŠ vo Vrábľoch. Je vy-
datá, má tri deti. 

Popri pedagogickej činnosti sa Jan-
ka Zetková vždy snažila ovplyvňovať
kultúrne dianie okolo seba, či už v Nit-
re (v rokoch 1994–1998) alebo v Ma-
lackách. Mnohí Malačania si pamätajú
literárno-hudobný večer S kožou na
trh, výstavu bábok z depozitu Štátne-
ho bábkového divadla u Libušky
Čtverákovej alebo Kočovné divadlo,
ktoré na prelome 80-tych a 90-tych
rokov prinášalo na koči zábavu do ma-
lackých ulíc. Ako inak by to na Záhorí
mohlo byť – hercom raz aj bábky
ukradli... Z ostatných aktivít, na orga-
nizácii ktorých sa významným spôso-
bom J. Zetková podieľala, môžeme

spomenúť vlaňajší Prvý máj v Zámoc-
kom parku a Adventné Malacky.
V oboch prípadoch opäť kultúra vyšla
do ulíc, našla si každú otvorenú myseľ
i srdce.

Niekto si pod slovom kultúra pred-
staví koncert či výstavu, iný pohľad na
olejomaľbu, ďalší vkusne zladený
odev. Čo si predstavuje pod pojmom
kultúra nová riaditeľka ZCK? „Kultúra
je dobro v nás,“ zamýšľa sa Janka Zet-
ková. „Pomáha človeku stať sa vníma-
vejším a citlivým voči iným i sebe.“

Spoločenský dom, doposiaľ smut-
ný a opustený, podľa slov riaditeľky
nesmie byť pre verejnosť zatvorený.
Musí byť využitý dopoludnia i večer,
v pracovné dni i cez víkend. Kultúra sa
nedá robiť len v pracovnom čase. Ma-
lackám chýba ochotnícke divadlo,
spevokol, folklórne súbory, celomest-

ská akadémia. Chýbajú posedenia pri
vínku a hudbe, čaje o piatej, podujatia
pre mladých i seniorov. Už v tomto ro-
ku bude pokračovať príprava a rea-
lizácia štyroch veľkých podujatí: Ma-
lacká hudobná jar, Prvý máj v Zámoc-
kom parku, Kultúrne leto a Adventné
Malacky. Je teda veľký predpoklad pre
to, že dobro v nás bude rásť.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: autorka
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NAŠE SPOLOČNOSTI
Mesto Malacky založilo alebo má
účasť vo viacerých spoločnostiach.
Postupne vám ich budeme predsta-
vovať. Dnes dávame do vašej pozor-
nosti dve z nich.

Názov: TEKOS, s. r. o.
Právna forma: spoločnosť s ručením ob-

medzeným
Rok vzniku: 1994
Predmet činnosti: zabezpečovanie verej-

noprospešných prác a služieb pre mesto Ma-
lacky a okolité obce, predovšetkým údržba
ciest a miestnych komunikácií, budovanie
a údržba zelene, montáž, oprava a údržba ve-
rejného osvetlenia, rozhlasu, vývoz tuhého
komunálneho odpadu a fekálií, práce staveb-
nými mechanizmami a zariadeniami.

Počet zamestnancov: 60 v trvalom pracov-
nom pomere.

Riaditeľ a konateľ: Ing. František Klíma
(49 rokov, absolvent Stavebnej fakulty STVŠ).

Konateľ: Ing. Vladimír Balúch (47 r., SJF
STVŠ), riadi oblasť údržby a opráv, stará sa
o materiálno-technické zabezpečenie.

Vedúci stredísk: Miloslav Žálec (44 r., SP-
TŠ), riadi oblasť údržby komunikácií a posky-
tovania služieb strojmi a zariadeniami.

Ing. Jozef Slezák (48 r., VŠP), riadi oblasť
odvozu komunálneho odpadu, údržby zelene
a mestských cintorínov.

História spoločnosti: Korene firmy siahajú
do roku 1971, kedy boli uznesením pléna a ra-
dy MsNV v Malackách zriadené Technické
služby MsNV ako rozpočtová organizácia
mesta. Organizácia zabezpečovala len verej-
noprospešné práce pre mesto Malacky a za-
mestnávala 17 pracovníkov. Technické služby
boli v roku 1991 transformované na príspev-
kovú organizáciu a po zrušení Združených slu-
žieb, š. p., Pezinok im bol delimitovaný aj vý-
voz TKO, fekálií a rozvoz pitnej vody. Technic-
ké služby začali poskytovať svoje služby aj oko-
litým mestám a obciam, ale aj podnikateľským
subjektom a živnostníkom. Rozmach činnosti
si vyžiadal potrebu transformácie na podnika-
teľský subjekt podľa obchodného zákonníka.

Budúcnosť – RNDr. Jozef Ondrejka, pri-
mátor mesta: „V budúcnosti by mala firma TE-
KOS i naďalej zabezpečovať plnenie tých sa-
mosprávnych funkcií mesta, ktoré má v pred-
mete svojej činnosti. Dôvody sú jednoduché.
Doterajšie celkovo dobré skúsenosti, ekono-
mický význam, spoločnosť má prístrojové vy-
bavenie, dostatočne skúsených riadiacich i od-
borných zamestnancov. Pri strategickýh úlo-
hách práve TEKOS môže spolu s mestom pri-
praviť a realizovať projekty, ktoré občanom po-
môžu znižovať náklady na nakladanie s od-
padmi a zlepšovať životné prostredie.“

Názov: Združenie výstavby kanalizácie
v regióne Malacky

Právna forma: združenie (podľa § 20f
Občianskeho zákonníka)

Rok vzniku: 2000
Účel: Združenie finančných prostriedkov

za účelom zlepšenia a skvalitnenia podmie-
nok životného prostredia združených miest
a obcí dobudovaním čistiarní odpadových
vôd a odkanalizovaním miest a obcí.

Najvyšší orgán: valné zhromaždenie
Predstavenstvo: RNDr. Jozef Ondrejka,

primátor mesta Malacky
Ing. Anton Daráš, primátor mesta Stupava
Ing. Peter Tydlitát, starosta obce Gajary
Členovia združenia: 2 mestá a 19 obcí okre-

su Malacky
Dôvod vzniku: Hľadanie riešenia ako od-

kanalizovať celé mesto, opraviť poškodenú
kanalizačnú sieť, pripraviť kanalizáciu na úze-
mie pre novú bytovú výstavbu a týmto potre-
bám prispôsobiť čističku odpadových vôd nás
priviedlo k investícii za viac ako 500 mil. Sk.
Rozpočet mesta na to nepostačuje, preto sa
hľadali finančné zdroje. Ukázalo sa, že jedi-
ným riešením je podporný program Európ-
skej únie ISPA. Podmienkou fondu je dopad
na aspoň 40 tisíc obyvateľov, preto bolo úče-
lovo založené toto združenie. 

Budúcnosť – RNDr. Jozef Ondrejka, člen
predstavenstva: „V blízkej budúcnosti je po-
trebné vyvinúť úsilie na to, aby bol projekt
schválený. V prípade úspešnosti sa bude môcť
konečne odkanalizovať celé mesto.“

–ipo–

Spoločnosť pre trvalo udržateľný ži-
vot v Slovenskej republike, Společnost
pro trvale udržitelný život v České re-
publice, Regionálne environmentálne
centrum Slovensko a Týždenník Mosty
vyhlasujú prvý ročník súťaže o najlep-
šiu esej na tému: Udržateľný spôsob
života. 

Súťaž je vyhlásená pri príležitosti
Svetového summitu o trvalo udržateľ-
nom rozvoji, ktorý sa bude konať v sep-
tembri 2002 v juhoafrickom Johannes-
burgu.

Súťažiť môžu poslucháči univerzít
v Slovenskej republike a v Českej re-
publike. Rozsah esejí je 5–7 rukopis-
ných strán, riadkovanie 1,5, veľkosť pís-
ma 12, New Times Roman CE. Kritériá
hodnotenia: aktuálnosť zvolenej témy,
originalita spracovania, schopnosť za-
ujať a presvedčivo vyjadriť  vlastný ná-
zor, seriózna práca s prameňmi, literár-
na hodnota, návrhy riešení (aplikabili-
ta). 

Práce treba adresovať na: 
STUŽ/SR, Staroturský chodník 1,

811 01 Bratislava, na vedomie: REC
Slovensko, Vysoká 18, 811 06 Bratisla-
va, Redakcia MOSTY, Šancová 70,
P.O.B. 220 Bratislava, stuz@nextra.sk,
rec@changenet.sk do 30. 4. 2002. 

Eseje bude hodnotiť medzinárodná
porota: Jeremey M. Alcorn, Soňa Če-
chová, Eugen Gindl, Mikuláš Huba,
Vladimír Hudek, Vladimír Ira, Juraj Me-
sík,  Pavel Nováček, Pavel Šremer, Ras-
tislav Vrbenský, Katarína Začková. 

Udržateľný
spôsob života

Deň matiek 1998 bol dňom, ktorý
odštartoval malackú cestu k mamo-
grafickému prístroju. Pred štyrmi rokmi
začala Mária Osuská, predsedníčka
Mestskej organizácie Matice sloven-
skej v Malackách, spolu s učiteľmi
a žiakmi ZŠ Ul. 1. mája zbierať korun-
ku ku korunke. Ich cieľ bol jediný: da-
rovať nádej ženám nášho mesta a re-
giónu – rozšíriť zbierku na celé mesto
a po jej zavŕšení kúpiť mamograf. Zá-
kladným kameňom zbierky bolo teda

vyzbieraných 2 692 korún. Pokladnič-
ky s prosbou prispieť na zbierku sa ob-
javili aj v niektorých obchodoch v mes-
te. Pribudlo ďalších 4 864 korún.

Mesto Malacky zriadilo 30. júna
1998 v malackej pobočke Prvej komu-
nálnej banky zvláštny účet s názvom
„mamograf”. 

Jeho číslo je 3200103008/5600
a účel zriadenia: zhromažďovanie fi-

nančných príspevkov na zakúpenie
mamografického prístroja. Jedným dy-
chom mesto vyhlásilo dobrovoľnú
zbierku občanov na pomoc nemocni-
ci – zakúpenie röntgenového prístroja
(mamografu na diagnostikovanie cho-
rôb prsníkov). 

Konto na účte rástlo nasledovným
spôsobom: koniec roku 1999 –
40.461,50 Sk, 2000 –  584.359,60 Sk,

17. 8. 2001 – 1.229.417,60 Sk, 13. 12.
2001 – 2.251.505,26 Sk.

Najvýraznejšie na zbierku prispeli
spoločnosti Hirocem, a. s., Rohožník,
Nafta, a. s., Gbely, Holcim, a. s., Ro-
hožník a Pozagas, a. s., Malacky.

Priaznivý vývoj zbierky umožnil
Mestu Malacky vyhlásiť a vo Vestníku
VO č. 24 dňa 11. júna 2001 zverejniť
výberové konanie na predmet verej-
ného obstarania mamografu.

–ipo, bul–

Onkologicko-diagnostické cen-
trum, ktoré bude onedlho otvore-
né v Malackách, bude referenč-
ným mamografickým pracovis-
kom s nadštandardnými servis-
nými a dodávateľskými vzťahmi.
S pomocou špičkového prístroja
typu Sophie od fínskeho výrobcu
Planmed Oy budú lekári-onkoló-
govia MUDr. Viera Lehotská,
PhD. a prof. MUDr. Juraj Švec,
PhD. vyšetrovať pacientky z Ma-
laciek a okolia. 

Výberová komisia 6. novembra mi-
nulého roku rozhodla o dodávateľovi
prístroja. A čím je „naša Sofia” zaujíma-
vá? Spĺňa všetky parametre, ktoré vy-
žadujú národné rádiologické spoloč-
nosti a je na úrovni svetového štandar-
du. Má svetový patent duálnej kom-
presie (dvojitého stláčania–pozn. aut.)
a maximálneho pohľadu na prsníkové
tkanivo. Autormi patentu sú traja pro-
fesori Bostonskej univerzitnej nemoc-
nice.  

Mechanizmus dvojitej kompresie
umožňuje vyšetriť tkanivo až o 2 cm
bližšie k hrudnej stene ako iné prístro-
je. Metóda Max View (ďalší svetový pa-
tent, na ktorý je typ Sophie pripravený)
umožní špecialistom dostať sa ešte
bližšie k hrudnej stene. 

„Vďaka týmto patentom získavame
možnosť skoršieho odhalenia dlhodo-
bo skrytých tumorov, najmä tých, kto-
ré sú lokalizované v tesnej blízkosti
prednej hrudnej steny a v oblasti pod-

paží. Ide o asi 27 % takzvaných okult-
ných tumorov,” hovorí MUDr. V. Lehot-
ská. Tieto nádory sú nebezpečné prá-
ve neskorým diagnostikovaním. Kon-
venčná, bežná forma mamografie ich
v prvotnom štádiu nedokáže zachytiť.
Sophie od Planmedu Oy ich zachytí
pri prvej návšteve pacientky v sieti kon-
trolovaných žien. 

–ipo–
foto: –ipo, archív–

Sophie s dvoma svetovými patentmi

Aká cesta viedla k mamografu?

„Naša Sofia” je špičkovým prístrojom
s vysokými technickými, ergonomickými
a estetickými parametrami. MUDr. Viera
Lehotská rozpráva primátorovi mesta Ma-
lacky RNDr. Jozefovi Ondrejkovi o práci
s prístrojom. Onkológ-rádiológ musí vi-
dieť ročne až tritisíc mamografických sní-
mok, aby sa udržal v odbornej kondícii
a dokázal rozpoznať aj minimálne nálezy.

Mechanizmus dvojitej kompresie pomôže odhaliť a diagnostikovať skryté a zákerné tumory. Má veľký význam pre detailné roz-
líšenie tkaniva mliečnej žľazy. 

Kultúra je dobro v nás Kus roboty
na poli kul-
túry odvied-
la Janka Zet-
ková v Brati-
slave, Nitre
i Kežmarku.
Teraz prišli
na rad opäť
Malacky.

Dokončenie z 1. strany

Nik nevie, 
čo v sebe nosí
Prečo Mesto Malacky vynakladá také veľké úsilie na
otvorenie Onkologicko-diagnostického centra? Otáz-
ka pre Jozefa Ondrejku, primátora nášho mesta.

„Zdá sa mi, že v ostatnom období stále viac ľudí zo-
miera na onkologické ochorenia. Priatelia, známi i nezná-
mi... Smutné je, že to nie je len zdanie. Odborné výskumy
potvrdzujú vyšší výskyt onkologických ochorení na Záho-
rí, ako je priemerný výskyt na Slovensku či vo svete. Riziko
sa týka každého z nás, lebo nik nevie, čo v sebe nosí. 

Tento stav nemôžeme zásadne zmeniť. Môžeme ho
však aspoň významne ovplyvniť. Tou správnou cestou sú
preventívne vyšetrenia, včasná a presná diagnostika. Znížia
sa percentá úmrtnosti, náklady na liečenie a predovšet-
kým sa môže predísť ľudskému utrpeniu. Preto zriadenie
pracoviska na preventívne a diagnostické vyšetrenia v Ma-
lackách pokladám za potrebné a rozumné. Mesto Malac-
ky, garant projektu, otvorilo verejnú zbierku, zakúpilo veľ-
mi kvalitný mamografický prístroj a na jeho prevádzkova-
nie sú pripravení špičkoví odborníci. V nemocnici sa usku-
točňuje náročná rekonštrukcia priestorov. Onedlho bude
pracovisko otvorené. 

Chcem touto cestou poprosiť všetkých ľudí, aby prispeli
na konto zbierky na číslo účtu 3200103008/5600 (je po-
trebné ešte splatiť polovicu z ceny mamografu – pozn.
red.). Nespoliehajme sa, že prispejú tí druhí. Nespoliehaj-
te sa na to, že vás sa to zatiaľ ešte netýka.”
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VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky
Marec 2002
22. piatok Vanilkové nebo MP-12
23. sobota Žáner: čierna komédia
24. nedeľa Hrajú: T. Cruise, P. Cruz, K. Russell, J. Lee, N. Tay-

lor, C. Diaz a ďalší.

Apríl 2002
4. štvrtok Spy Game MP-12
5. piatok Hrajú: R. Redford, B. Pitt, C. McCormack
6. sobota Za nepriateľskou líniou MP-12
7. nedeľa Hrajú: G. Hackman, G. Macht, O. Wilson, J. Almei-

da a ďalší.
11. štvrtok Blikajúce svetlá MP-15
12. piatok Komédia. Hrajú: S. Pilmark, P. Andersson, M. Kik-

kelson
13. sobota Čistá duša MP-12
14. nedeľa Dráma. Hrajú: R. Crowe, E. Harris, J. Conellyová, P.

Bettany, A. Goldberg
18. štvrtok Training Day MP-15
19. piatok Dráma. Hrajú: D. Washington, E. Hawke, S. Glenn,

T. Berenger, S. Dog
20. sobota Monsters a. s. MP
21. nedeľa Začiatok v sobotu o 15.00; 17.00; 19.15 a nedeľu

o 17. 00; 19.15. Animovaná komédia pre celú rodi-
nu! Slovenský dabing!

25. štvrtok Diera MP-15
26. piatok Psychologický thriller. Hrajú: T. Birch, D. Harring-

ton, D. Brocklebank, L. Fox
27. sobota Hartova vojna MP-12
28. nedeľa Hrajú: B. Willis, C. Farrell, C. Hauser

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

ZCK pozýva:
24. 3. Elá a Hop! – detské divadlo, 15. 00 h
3. 4. Ako sa zo zvierat divých stali zvieratá domáce -

detské divadlo, 10.00 h a 14.00 h
4. 4. Hviezdoslavov Kubín
6. 4. Organový koncert Kataríny Hanzelovej, 16.30 h

(kostol)
13. 4. Josef Zíma a Moravienka, koncert, Spoločenský

dom, 
19. 4. Ide Pešek okolo..., divadlo Publikum, 10.00 h a

18.00 h
25. 4. Koncert Martina Babjaka, 18.00 h
28. 4. Červená čiapočka – detské divadelné predsta-

venie, agentúra Piraňa, 15.00 h
28. 4. Koncert pre klavír a violončelo, hosť z Japonska,

Spoločenský dom 18.00 h

POTREBUJÚ KOČÍK:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Od 1. 2. do 28. 2. 2002
Juraj Bobek, Borský Mikuláš/Borský Peter;
Nicol Hladíková, Malacky; Gabriela Mly-
narčíková, Bratislava; Kristína Konečná,

Malacky; Stanislav Salay, Plavecký Štvrtok; Marek Mif-
kovič, Malacky; Jakub Vávra, Veľké Leváre; Kristína Pra-
muková, Malacky; Adam Rybár, Lozorno; Milan Motal,
Malacky; Mário Šteffek, Malacky; Vladimír Jakl, Malacky;
Simona Horváthová, Blatné; Martin Hason, Malacky;
Natália Koválová, Borský Sv. Jur; Erik Sauberer, Veľké
Leváre; Kristián Gondec, Gajary; Adam Novosádek, Ma-
lacky; Nikola Salayová, Gajary; Erik Kriško, Sološnica;
Kristián Blažek, Moravský Sv. Ján.

JarmilaBlažekováaMUDr.Branislav Zdražil;
Anna Kadnárová a Pavol Majo; Ing. Michae-

la Makytová a Jozef Voržáček; Mgr. Martina Malatová
a Mgr. Martin Matuškovič; Jozefína Malíková a Marián
Ďuráč; Drahomíra Hamburgová a Peter Baláž; Lýdia
Veľká a Miroslav Foltýn.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

Rudolf Valla, 1940, Malacky; Michal Sivák, 1931,
Malacky; Ján Arpáš, 1943, Bratislava; Ľudovít An-
dil, 1914, Malacky; Cecília Brozová, 1949, Malac-

ky; Anna Rácová, 1924, Lozorno; Martin Zeman, 1958,
Plavecký Štvrtok; František Danihel, 1932, Veľké Leváre;
Jaroslav Krajíček, 1912, Malacky; Ferdinand Nemec, 1940,
Láb; Simona Balážová, 2001, Záhorská Ves; Pavel Ščepka,
1933, Plavecký Peter; Viliam Švec, 1928, Malacky; Ing.
Pavol Osička, 1957, Malacky; Matilda Balážová, 1925,
Veľké Leváre; Mária Šebestová, 1924, Borský Sv. Jur -Tom-
ky; Františka Ondrovičová, 1912, Malacky; Alojz Kovarik,
1916, Malacky; Anna Krajíčková, 1918, Malacky; Lýdia Klí-
mová, 1960, Malacky; Vilma Sedláčková, 1920, Pernek.

Pripravila: Annamária Horváthová – matrikárka

††

80 – Anna Darvašová, 16. 3. 1922; Antonín
Ivan, 5. 3. 1922;  85 – Irena Blažíčková, 11. 3.
1917;  91 – Mária Osuská, 8. 3. 1911;  92 –
Gabriela Kordošová, 31. 3. 1910.

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 VÁ

Poďakovanie
Som veľmi rada, že touto cestou

môžem poďakovať pracovníkom re-
dakcie Malacký hlas za prejav úcty
a za prekrásnu kyticu z rúk pani re-
daktorky Mgr. Ivanky Potočňákovej.

Náš regionálny mesačník je sve-
dectvom nášho spoločného života
a nesmierne si vážim mojich pria-
teľov z novín, že si na mňa spome-
nuli pri mojom jubileu.

Ďakujem Vám!
EDITA VOZÁROVÁ

„Kedysik sem, Mariško, velice rád ku-
kávau na dzifčence v krinolínách jak tan-
cujú valčík, fčil ket pozorujem tý doteto-
vané cverenky, jak sa ovíjajú kouem part-
néra, mám dojem, že majú epileptický
záchvat,“ rozpomína sa na dávne časy
Francek.

• • • 
„Do ví, Francku, kerý terajší zbojník sa

dostane do Encyklopédie jak Jánošík,
enemže, ten nestrílau, enem rabovau,
brau bohatým a dávau chudobným, dne-
šní zlodeji to robia presne naopak,“ do-
kuádá Janek.

• • • 
„Žaluje sa Francek súsedovi: „Približu-

jeme sa k Európskej únii, ale naše dú-
chodky o tem nevjedzá...“

Zemiakové placky 
SPOTREBA:

1,2 kg zemiakov
4 dkg krupicovej múky
2 vajcia
4 dkg údenej slaniny
4 dkg cibule
soľ, cesnak, majorán, čierne korenie
12 dkg oleja

POSTUP:

Očistené surové zemiaky postrúha-
me, pridáme vajcia, prelisovaný cesnak,
soľ, korenie, majorán, postrúhanú cibuľu
zapenenú na slanine, krupicovú múku
a spolu dobre premiešame. Pripravené
cesto dávame malou naberačkou na roz-
pálený tuk a mastnou lyžičkou ho roz-
tláčame na malé placky, ktoré vypráža-
me do ružova. Podávame s čajom.

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 marci bol najväčší záujem o knihy: Pán prsteňov
II., Zločiny komunizmu a Najväčší obchodník na svete. Rebríček predávanosti
CD vedie Ivan Tásler so svojím T, Leona Machálková s Leonou a Honza Ned-
věd s titulom Tak jsem to tu miloval. 

Ak súhlasíte s tvrdením, že najlepším priateľom človeka je kniha, môžete sú-
ťažiť s Malackým hlasom o knihu E. McBaina Prachy sú prachy. Do žrebova-
nia vás zaradíme, ak nám do 8. apríla spolu s nalepeným kupónom pošlete
správnu odpoveď na otázku: v ostatných dňoch vyšla vo vydavateľstve Mapa
Slovakia krásna publikácia prezentujúca mestá Slovenska, v ktorej čestné
miesto patrí aj Malackám. Podtitul tejto knihy je: Podrobné mapy všetkých...

a) 131 slovenských miest
b) 135 slovenských miest
c) 138 slovenských miest
Pri hľadaní správnej odpovede vám opäť pomôžu stránky Malackého hlasu.
Minulý mesiac ste mali za úlohu uviesť mená osobností, ktoré prevzali z rúk
primátora mesta ocenenie Pálfiho srdce za vydanie knihy. Ak ste uviedli me-

no L. Hegyiho, P. Hallona, M. Valachoviča a A. Beňkovej, vaša odpoveď bo-
la správna. Na výhru v podobe knihy Franny a Zooey od J. D. Salingera sa môže
tešiť Miroslava Nováková z Mierového nám. v Malackách. Prosíme výherkyňu,
aby sa ohlásila v redakcii.

Kníhkupectvo Ľubica
Obchodné centrum hotela Atrium
Pondelok–piatok 9.00–17.30 h
Sobota 9.00–12.00 h

Č O S A Č Í T A ?
KUPÓN

3KNÍHKUPECTVO ĽUBICA

Blahoželanie
Výbor oddielu boxu pri RTJ v Malac-

kách praje svojmu čestnému pred-
sedovi 

ALIMU REISENAUEROVI 
pri príležitosti jeho životného jubilea

70 rokov, ktoré oslávi 29. 3. 2002, všet-
ko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky
a energie pri rozvoji boxu v našom mes-
te.

Ku gratulácii sa pripájajú všetci čle-
novia BC RTJ, fanúšikovia a sponzori BC
RTJ Malacky.

Vďaka darcom
krvi
Kolektív hematologicko-transfúzneho
oddelenia pri NsP v Malackách ďa-
kuje svojim stálym darcom krvi, ktorí
darovali svoju krv v mesiaci február
2002. Sú to:

Miroslav Smolárik, Adrián Valachovič,
Anna Taškárová, Natália Jozefková, Peter
Sokoli, Ján Bodnár, Martin Kolarik, Erika
Kreneková, Miroslav Koričár st., Miroslav
Koričár ml., Pavol Koričár, Anna Koričá-
rová, Peter Mierny, Radovan Cibik, Pavol
Pullmann, Milan Mikulášek, Ľubomír
Hušek, Štefan Petráš, Edita Sedláčková,
Pavol Szabo, Marek Martinec, Jana Ture-
ková, Ľuboš Janotka, Ján Beňka, Marián
Siekel, Peter Gallo, Marián Hanák, Ladi-
slav Vismek, Miroslav Rehák.

„Neveste som po päťdesiatich rokoch
kúpil novú kyticu, tá polstoročná nevy-
držala. Ja som ušetril – ženil som sa po
druhý raz v tých istých topánkach,“ uka-
zuje na poltopánky od šustera Mocka
Alojz Kvaššay. „Vydržia ešte aj na dia-
mantovú svadbu.“ 

Irenka Jurkovičová a Alojz Kvaššay
svoju lásku spečatili občianskym sobá-
šom vo Veľkých Levároch 16. januára
1952. V sobotu 26. januára 2002 sa tu
svadobní hostia stretli znovu. Takmer
nič sa nezmenilo. Len uplynulo päťde-
siat rokov...

Tých päťdesiat rokov nebolo ľah-
kých. „Bol to boj o lásku a chlieb,“ ho-
vorí A. Kvaššay. „Lásky ani chleba u nás
nesmelo nikdy chýbať. Muselo sa ujsť
všetkým – rodičom i deťom.“ Podnikateľ-
stavbár prirovnáva manželstvo k stavbe,
o ktorú sa treba celý život starať, aby
nestihla schátrať. Manželom sa narodi-
lo päť detí (z nich štyri majú vysokoškol-

ské vzdelanie), postavili si rodinný dom,
po znovuzrodení demokracie pokraču-
jú v podnikaní. Rodina Kvaššayovcov
bola známou rodinou pokrývačov. A.
Kvaššay už dnes hovorí o svojej firme
v európskom kontexte. Remeslo sa de-
dilo z otca na syna. Vnuk Martin je zá-
stupcom už piatej generácie Kvaššayov-
cov-remeselníkov. Alojz Kvaššay neza-
prie v sebe ani šľachtický pôvod. Kroni-
ka rodu hovorí, že Kvaššayovci vždy hľa-
dali zmysel svojej existencie v snahe za-
nechať pečať svojbytnosti. V minulom
roku sa v Malackách konalo veľké rodo-
vé stretnutie. Muž, ktorý má v sebe ob-
rovskú životnú energiu, hovorí: „Ja mám
práce aspoň do stovky!“ Jeho manželka
vždy bola tou, kto zabezpečoval výcho-
vu detí a teplo domova. Na obed mu-
sela pripraviť aj dvesto slivkových „gulí“!
Deti, keď boli malé, vedeli sa rozdeliť
s jedným balíčkom cukríkov. Manželom
Kvaššayovcom želáme pevné zdravie
do ďalších spoločných rokov!

–ipo–, foto: archív A.K.

Kto číta pravidelne Malacký hlas (v tomto roku vychádza už jeho dvanásty roč-
ník), nevie si predstaviť jeho stránky bez vtipov v rázovitej záhoráčtine a jednodu-
chých a lacných receptov. Pozorný čitateľ vie aj to, kto je autorkou rubriky Zabá-
va nás pani Vozárová.

26. februára oslávila EDITA VOZÁROVÁ krásne životné jubileum.
V mene redakcie i našich čitateľov jej želáme pevné zdravie, osobné šťastie, ro-

dinnú pohodu, lásku v každý deň a radosť zo šiestich krásnych vnúčat.

Irenka (18 rokov) a Alojz (21) začali pred
päťdesiatimi rokmi stavať svoju najväčšiu
stavbu – manželstvo.

Svadba 
v päťdesiatročných
topánkach

Blahoželať rodičom k zlatej svadbe prišli deti Alojz (49), Anička (48), Jožko (47), Jaro
(43) a Ľubica (41) s partnermi.



Zlé jazyky hovoria, že liečená nádcha
trvá týždeň a neliečená sedem dní. Pre-
lom dvoch ročných období – zimy a jari
je typickým obdobím, kedy nás toto ne-
príjemné ochorenie môže postihnúť.
V dnešnom prechemizovanom svete pri-
chádzajú k slovu ľudskou skúsenosťou
overené receptúry z byliniek.

Lipový čaj je typický zimný čaj pri pre-
chladnutí, chrípkových a rôznych infe-
kčných ochoreniach. Podporuje potenie
a dezinfikuje organizmus. Tento čaj je
vhodný na kombináciu s antibiotikami,
lebo vyplavuje ich negatívne účinky.

Skorocel kopijovitý je výborný pod-
porný prostriedok pri silnom kašli, bron-
chiálnych chorobách a astme, pri zahlie-
není priedušiek a pľúc.

V nejednom opise krás prírody vele-
bia autori lúky voňajúce materinou dúš-
kou.

Materina dúška je výborná pri zápa-
lových dýchacích ciest, uľahčuje odkaš-
liavanie. Pomáha tiež pri poruchách trá-
venia, nafukovaní a hnačke.

Mäta priaznivo účinkuje antisepticky
a utišujúco pri zápalových ťažkostiach
horných dýchacích ciest. Tento čaj by
sme nemali piť dlhodobo, pitnú kúru po
jednom týždni treba prerušiť na 10 dní.
Mäta zvyšuje telesnú kondíciu a spolu
s rozmarínom posilňuje celú nervovú
sústavu. Údajne napomáha aj pri frigidi-
te a impotencii.

Šalvia má blahodarné účinky pri vy-
kašliavaní, používa sa ako kloktadlo pri
zápaloch dýchacích ciest. Má silný pro-
tibakteriálny účinok.

Na takmer všetky druhy infekcií alebo
zápalov, ale i pri bežnom prechladnutí
sú výborné nasledovné druhy liečivých
rastlín: echinacea úzkolistá, podbeľ
liečivý, pľúcnik, prvosienka jarná. A naj-
lepšou zásobárňou vitamínu C sú šípky
– prírodný celaskon.

Nápadne pekná rastlina slez lesný má
výrazné kvety, ktoré hrajú rôznymi od-
tieňmi modrej farby. Slezový čaj lieči zá-
pal priedušiek a tíši kašeľ.

IVETA KOVÁČOVÁ
čajovňa IVEKO (za dolným kostolom)

OTÁZKA: 
Vymenujte 3 druhy liečivých rastlín,

ktoré nás chránia pred chrípkou a pre-
chladnutím.

Svoje odpovede spolu s nalepeným
kupónom posielajte na adresu redakcie
alebo hádžte do schránky na budove
MsÚ do 8. apríla. Za správnu odpoveď
z minulého čísla – repík obsahuje naj-
mä horčiny a triesloviny – odmeníme
balíkom čajov Máriu Hozovú z Veľko-
moravskej ul. v Malackách. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

INZERCIA

MALACKÝ HLAS                   3/20026

■ Opatrovateľka ponúka služby starším
a bezvládnym občanom, ktorí sú odkázaní
na pomoc iných. Tel.: 0907 792 912.
■ Kto doučí stredoškolskú matematiku? Tel.:
034/772 67 71 (záznamník), 0905 255 923. 
■ Kúpim 2-izbový DB alebo v OV v Malac-
kách, najlepšie centrum. Tel.: 0905 908 001

DROBNÁ INZERCIA

Deň otvorených dverí v Chemickej
zdravotnej poisťovni Apollo – expo-
zitúra Malacky

Lepšie chorobám predchádzať 
ako ich liečiť

Vo februári uskutočnila CHZP Apollo, pobočka Gbely, na
svojich expozitúrach v Malackách, Trnave, Piešťanoch, Pezin-
ku, Senici, Myjave a Gbeloch Deň otvorených dverí. O návš-
tevníkov sa starali pracovníčky pobočky Gbely panie Májková,
Gazárková, Holúbková a Macejková. Poistencom CHZP Apol-
lo na počkanie vytlačili tzv. kartu poistenca za obdobie rokov
2000 a 2001 – prehľad, čo všetko za nich poisťovňa uhrádza
(za lieky, výkony, hospitalizáciu, ktoré zdravotné stredisko na-
vštívili, ktorý lekár ich ošetroval). Pacienti na karte videli aj cel-
kovú sumu, ktorú za nich CHZP Apollo, pobočka Gbely, uhra-
dila. Okrem toho si mali možnosť dať zmerať glykémiu, krvný
tlak, obsah tukov v tele. Najstaršia poistenkyňa, ktorá v Deň

otvorených dverí poisťovňu navštívila, bola 82-ročná pani Ko-
váčová zo Studienky. Priviezol ju jej vnuk a zaujímala sa pre-
dovšetkým o úhradu cestovného na liečebný pobyt.

25. marca sa na expozitúre CHZP Apollo v NsP Malacky
uskutoční za účasti lekára – ortopéda meranie osteoporózy
pre poistenkyne CHZP Apollo. Toto vyšetrenie je určené hlav-
ne pre rizikové skupiny poistenkýň CHZP Apollo. Chceli by
sme aj touto cestou osloviť naše poistenkyne, aby sa osobne
alebo telefonicky prihlásili v CHZP Apollo, expozitúra Malac-
ky, tel.: 772 65 84, úradný deň – pondelok a streda alebo 
na CHZP Apollo, pobočka Gbely, tel.: 664 67 90, kde dosta-
nú bližšie informácie. 

Otázka pre čitateľov: V ktorých mestách má svoje expo-
zitúry CHZP Apollo, pobočka Gbely?

Odpovede posielajte na adresu redakcie alebo hádžte do
schránky na budove MsÚ do 8. apríla. Na výhercu čaká vita-
mínový balíček z CHZP Apollo. Za správnu odpoveď z minu-
lého čísla (15 %) odmeníme Máriu Johanesovú z Kukorelliho
ul. v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

Majster Sü Ming Tchang, ktorý v ok-
tóbri 2001 navštívil aj Bratislavu, viedol
3. stupeň a tiež liečiteľský kurz, poskytol
interview aj našej novinárskej obci. 

Odpovedal na veľa otázok – predo-
všetkým sa ho pýtali na jeho liečiteľské
úspechy – v USA ho volajú zázračný
doktor. Dokáže si poradiť s každou cho-
robou, bez operácií lieči aj rakovinu
a herniu. Od malička prejavoval osobit-
né nadanie pre čchi-kung. Otec ho učil
tradičnej čínskej medicíne, cvičeniu
čchi-kung a bojovým umeniam. Prvých
pacientov liečil už v štrnástich rokoch.
Vyštudoval programovanie na univerzi-
te v Pekingu. V roku 1985 nastúpil na le-
kársku fakultu Pekingskej univerzity,
pracoval v Čínskej akadémii vied. V ro-
ku 1988 založil asociáciu Čung-jüan
čchi-kung a stal sa jej predsedom. Od
roku 1991 pôsobil v Rusku, neskôr
v USA, Izraeli a Európe. Rozširuje čung-
jüan čchi-kung a používa súčasnú úro-
veň poznania a vlastné metódy a ener-
giu, aby svojich žiakov vyškolil rýchlo.
V roku 1998 mu bol v Číne udelený titul

profesora čínskej i západnej medicíny.
V súčasnosti zakladá v USA školiace
a liečiteľské stredisko.

JANKA SOPÓCIOVÁ, Aquaviva

Otázka: V koľkých rokoch začal
majster Sü Ming Tchang liečiť pa-
cientov? Svoje odpovede posielajte na
adresu redakcie alebo hádžte do
schránky s označením Malacký hlas na
budove MsÚ do 8. apríla. Vyžrebovaný
čitateľ si pôjde zacvičiť a využiť služby
podľa vlastného výberu do salónu Agu-
aviva na Ul. dukl. hrdinov v Malackách.

Odpoveď na otázku z minulého čís-
la bola správna, ak ste uviedli, že čchi -
kung môže cvičiť každý bez ohľadu
na vek, zdravotný stav a športové na-
danie. Za správnu odpoveď získava
vstupenku do salónu Rozália Balážová
z Veľkých Levár. Prosíme výherkyňu,
aby sa ohlásila v redakcii.

Gymnázium Malacky 
Ul. 1. mája č. 8 

prijme do zamestnania
■ učiteľa s kombináciou 

matematika–fyzika
■ učiteľa na vyučovanie 

anglického jazyka
Požadujeme:
■ vysokoškolské vzdelanie učiteľské-

ho smeru
■ nástup pre školský rok 2002–2003
Žiadosti o prijatie do zamestnania spo-
lu so životopisom prosíme zaslať na
hore uvedenú adresu.

Stavebné sporenie sa teší veľkej
popularite. Čo motivuje ľudí k uza-
tvoreniu zmluvy o stavebnom sporení
v PSS, a. s?

V predchádzajúcom roku uzatvorilo
v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., zmluvu
o stavebnom sporení takmer 300 000 ľu-
dí. Je to rekordný počet v doterajšej de-
saťročnej histórii banky. Našou snahou je
umožniť každému z našich sporiteľov
zrealizovať prostredníctvom stavebného
sporenia v PSS, a. s., jeho predstavy o lep-
šom bývaní. Tomu zodpovedá variabilita
stavebného sporenia v PSS, a. s.,
ktorá ponúka takmer každému
výber sporenia „ušitého na mie-
ru”. Nepretržitá snaha o prispô-
sobenie stavebného sporenia požiadav-
kám ľudí spolu s kvalitným poradenstvom
prispieva k tomu, že si PSS udržuje viac
ako 75 % podiel na trhu stavebného spo-
renia. 

Spomínali ste variabilnosť staveb-
ného sporenia. Čo to znamená?

Každý klient si môže zvoliť výšku cie-
ľovej sumy, tarifu sporenia, a tým aj výš-
ku mesačných vkladov, resp. splátok sta-
vebného úveru. Navyše od 1. januára
2002 pripravila PSS, a. s., pre svojich klien-
tov atraktívnu novinku – jej klientom
stačí k získaniu stavebného úveru s iba
4,7 % ročnou úrokovou sadzbou nasporiť
1/4 cieľovej sumy, oproti doterajšej po-

lovici. Ak teda náš klient potrebuje na-
príklad 400 000 Sk na rekonštrukciu alebo
kúpu bytu, stačí, ak nasporí 100 000 Sk.
Veľkou výhodou pre neho bude aj sku-
točnosť, že na zabezpečenie úveru nebu-
de potrebovať ručiteľa ani nehnuteľnosť,
ak nie je rozdiel medzi cieľovou a naspo-
renou sumou vyšší ako 300 000 Sk.

Získavajú vaši klienti uzatvorením
zmluvy o stavebnom sporení aj nejaké
iné výhody?

Dnes už väčšina ľudí okrem výnosu zo
sporenia zvažuje aj bezpečnosť uloženia

svojich peňazí. Ponúkame isto-
tu najskúsenejšej a najúspeš-
nejšej stavebnej sporiteľne na
Slovensku. Vklady našich klien-

tov sú, samozrejme, chránené aj pro-
stredníctvom Fondu na ochranu vkladov.

Zaujímavou ponukou, ktorú naši spo-
ritelia získavajú automaticky pri cieľo-
vých sumách od 200 000 Sk, je bezplatné
úrazové poistenie v poisťovni Allianz.
Svojim dlhoročným sporiteľom zase po-
núkame po ukončení 6-ročného cyklu
sporenia uzatvorenie následnej zmluvy
bez poplatku za uzatvorenie zmluvy.

Na území SR sa nepretržite od roku
1993 uskutočňuje štatistické zisťovanie
u obyvateľstva vykonávané Štatistickým
úradom Slovenskej republiky pod ná-
zvom Výberové zisťovanie pracovných
síl (VZPS). 

Jeho cieľom je pravidelne zabezpe-
čovať informácie o stave, štruktúre a vý-
voji trhu práce v SR. Uvedené zisťovanie
sa vykonáva v roku 2002 na základe zá-
kona NR SR č. 470/2001 Z. z., ktorým sa
vyhlasuje Program štátnych štatistických
zisťovaní. Všetci zamestnanci štatistic-
kých orgánov sú zákonom NR SR č.
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike viaza-
ní mlčanlivosťou o všetkých zisťovaných
skutočnostiach. 

Zverejnenia vybraných údajov VZPS,
ktoré súhrnne spracúva a publikuje Šta-
tistický úrad SR, je možné nájsť aj na in-
ternetovej stránke: http://www.statis-
tics.sk.

Medóda VZPS v domácnostiach je
štandardnou metódou odporúčanou

medzinárodnými inštitúciami pod patro-
nátom Medzinárodnej organizácie prá-
ce (ILO) a v súčasnom období je takmer
úplne zosúladená s požiadavkami EU-
ROSTATU a platnými normami a naria-
deniami Európskej únie.

Základ zisťovania tvorí náhodný vý-
ber bytov pokrývajúci všetky okresy SR,
ktorý je realizovaný podľa presne stano-
venej metodiky proporcionálneho vý-
beru. Ak práve Vašu domácnosť navštívi
opytovateľ Štatistického úradu SR, je to
preto, že práve Vaša obec (mesto), ulica,
číslo domu a číslo bytu, v ktorom bývate,
sú vybrané do tohto zisťovania. Vzhľa-
dom na dôležitosť spolupráce vybranej
domácnosti na tomto zisťovaní veríme,
že budete ochotní nášmu opytovateľovi,
ktorý sa preukáže služobným preuka-
zom, venovať chvíľu z Vášho vzácneho
času, za čo Vám vopred ďakujeme.

Ing. ANNA HLAVENKOVÁ
Štatistický úrad SR – Krajská správa

v Bratislave

Čo majú spoločné svätý
Valentín a Malacky?

Tak ako sa zachovala tradícia blahoželať si k sviatku Vianoc,
Nového roku a Veľkej noci, ujala sa na západe tradícia blaho-
želať si 14. februára k sviatku sv.Valentína – patróna zamilova-
ných. Ľudia si posielajú nielen pozdravy, ale i rôzne malé dar-
čeky a kvety, najmä osobám, ktoré milujú. Keďže sa toľko usilu-
jeme napodobňovať rôzne západné vzory, pomaly sa tento
zvyk ujíma i u nás.

Rok po revolúcii v článku o Svätých schodoch som spo-
menul, že pod Svätými schodmi, v niektorých oltárnych ka-
meňoch, ako i v peknom relikviári na jednom z oltárov sa me-
dzi inými nachádzajú i pozostatky sv. Valentína, čoho si všim-
li niektorí mladí ľudia. Zaujímali sa, či by sa nedala zaviesť tra-
dícia tohto sviatku, ktorá by sa viazala i na Malacky.

Začal som pátrať po literatúre, z ktorej by som sa o tomto
svätcovi niečo dozvedel, ale, bohužiaľ, na nič som nenatrafil.
Napísal som preto priamo do Ríma, kde tam v tom čase bol
riaditeľom Slovenského ústavu sv. Cyrila a sv. Metoda terajší
pán biskup na Slovensku Dr. Štefan Vrablec, rodák zo Závodu
a bývalý študent malackého gymnázia. Poprosil som ho o ne-
jaké materiály a o radu v tejto veci. Po čase mi poslal xeroxy
rôznej literatúry týkajúce sa sv. Valentína.

Dnešné masmédiá propagujúce tento sviatok prinášajú, že
sv. Valentín bol veľkým priateľom zamilovaných. Počas jeho
pôsobenia v Ríme tajne vraj sobášil mladých rímskych vojakov,
ktorí mali zákaz oženiť sa.

Podľa jedných zaslaných dokladov pochádza prastarý svia-
tok zamilovaných z anglosaských území, odkiaľ sa preniesol
do Talianska. Súvisí vraj s jarnými sviatkami plodnosti a úrod-
nosti, kedy si i vtáci stavajú svoje hniezda.

Podľa inej literatúry odvodzuje sa tento sviatok od sv. Valen-
tína, biskupa v Terni, ktorý žil za vlády cisára Claudia, veľkého
prenasledovateľa kresťanov, ktorých posielal na smrť. I sv. Va-
lentín, ktorý prišiel do Ríma hlásať kresťanstvo, bol uvrhnutý do
žalára. Keď však cisár počul o jeho múdrosti, dal si ho pred-

viesť na osobný výsluch. Blahosklonne ho vypočul a zdalo sa,
že sa prikláňa na jeho stranu a rozmýšľa o prijatí kresťanstva,
čo však nemohli pripustiť jeho úradníci, bojaci sa o svoje sine-
kúry. Najviac sa proti nemu postavil námestník Calpurnius, ku
ktorému ho cisár poslal na ďalší výsluch. Calpurnius ho zase
poslal k sudcovi Asteriovi. Ten mal slepú dcéru, ktorú Valentín
vrúcnymi modlitbami s božou pomocou uzdravil. Sudca sa
s celou svojou rodinou a služobníctvom nechal pokrstiť a pre-
stúpil na kresťanskú vieru. Keď sa to pohania dozvedeli, vtrh-
li do jeho domu, Valentína kyjakmi dobili a ešte živého vyviedli
za mesto, kde ho vedľa Flaminiovej cesty sťali.

Iné pramene zasa udávajú, že počas väznenia obrátil na
kresťanskú vieru svojho žalárnika, ktorý sa nechal s celou ro-
dinou pokrstiť. Údajne mu uzdravil syna. Podľa tejto verzie ho
dali v roku 269 jeho nepriatelia sťať, no verní učeníci Procul,
Aféb a Apolonius odniesli jeho telo do jeho biskupského síd-
la Interamny (dnešné Terni). Pochovali ho pri druhom miľníku
na Via Flaminia smerom do Terni a denne sa chodili k jeho hro-
bu modliť. Keď sa to dozvedel sudca Leontinus dal ich uväz-
niť a sťať. Pochovali ich neďaleko hrobu svojho učiteľa.

Keď bolo v Ríme uznané kresťanstvo za štátne nábožen-
stvo, postavili nad jeho hrobom kostol. V priebehu storočí sa
v často plienenom Ríme stratil v mori rímskych ruín. Až v ro-
ku 1994 pri rozsiahlych archeologických vykopávkach našli
miesto, kde stál. V jeho troskách objavili i hrob s pozostatka-
mi sv. Valentína, biskupa v Terni.

Františkánsky chrám v Malackách bol postavený už v roku
1653, nemôžu byť teda pozostatky sv. Valentína patróna za-
milovaných objavené v roku 1994, umiestnené v tomto chrá-
me. Zrejme palatín Pálfi priniesol z Ríma pozostatky svätca to-
ho istého mena, o ktorého živote nič nevieme. Kedysi cirkev
vyhlásila za svätého každého, kto za ňu zomrel mučeníckou
smrťou. O nejakej tradícii v Malackách, viažucej sa na toto me-
no nemôže byť reči. Napriek tomu na stenách malackých Sv.
schodov, ktorými sa zostupuje vzpriamene dolu, je množstvo
ďakovných a prosebných nápisov mladých ľudí. Mnohé sa tý-
kajú ich spoločnej budúcnosti, no najkrajšia sa mi zdá prosba:
„Najsvätejšia matka Božia, daj, aby som mala pekné a zdravé
dieťatko.” Dr. PAVOL HALLON

Čo je to čchi-kung? (3)

KUPÓN
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Malá abeceda čajov a liečivých rastlín

Oddnes dbám o svoje zdravie!

KUPÓN

3IVEKO

Rozhovor s  okresnou riaditeľkou Prvej stavebnej sporiteľne 
Mgr. Boženou Štiglicovou

Na stavebný úver stačí 
štvrtina cieľovej sumy

Štatistici v domácnostiach

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

MH 01/F1

Stretnutia chovateľov
ZO Slovenského zväzu chovateľov

Malacky usporiada každú tretiu nedeľu
v mesiaci stretnutie chovateľov zvierat.
Stretnutia sa uskutočnia v priestoroch
letného kúpaliska v čase od 8.00 ho
12.00 h. Prvé stretnutie sa bude konať
v nedeľu 21. apríla 2002. Srdečne po-
zývame všetkých záujemcov.

ZO SZCH Malacky



–-15 %%
Spoločnosť MAPA Slovakia Bratislava, s. r. o.,
vydala Atlas slovenských miest s podtitulom
Podrobné mapy všetkých 138 miest Slovenskej

republiky. Atlas prináša podrobne spracované orientačné mapy miest vrátane tých
najmladších: Šastína-Stráží a Krásna nad Kysucou. Na 132. a 133. strane nájde čita-
teľ Malacky. Informácie z histórie i súčasnosti približujú naše mesto. Škoda len, že
posledná veta pozýva do objektu bývalého Froncovho mlyna na návštevu Múzea
Michala Tillnera. Ako vieme, už dlhší čas je okresné mesto Malacky bez múzea.

Záhorák (4. 3. 2002) vo svojich ostatných číslach podrobne in-
formoval o vládnych návštevách v Malackách pod titulkami Pre-

miér i župan sľubujú pomoc, Podpora Priemyselnému parku Malacky, Polsto-
ročie Útvaru CO na Záhorí.

Nový čas i ďalšie slovenské denníky informovali o nešťastí, ktoré ne-
chodí po horách, ale po ľuďoch. Študentka Pavlínka z Malaciek prišla na
Valentína po páde pod idúce kolesá vlaku o nohu a bojovala o život.

Práca (1. 3.) pod titulkom Na Záhorí začali vyčíňať bobry pri-
niesla fotografiu i informáciu, že za jedinú noc dokáže bobor

„zoťať“ strom o priemere 25 až 30 cm! Záhradkári a starostovia obcí nachádzajú de-
siatky popadaných stromov. Hoci sú páchatelia známi, nestane sa im nič – sú záko-
nom chránení.

Košický Korzár (2. 3.) píše, že Malačianka Zuzana Norisová bola v detstve „beťá-
risko”. Dostala v Prahe príležitosť, keď ju objavil režisér Filip Renč a obsadil ju do jed-
nej z hlavných rolí v hudobnom retrofilme Rebelové. V súčasnosti už hrá aj v novom
muzikáli Kleopatre v produkcii Michala Davida.

Mesiac marec je známy tým, že jeho
21. deň je prvým jarným dňom. Všetci
to vieme a aj keď mnohokrát zima ne-
chce odovzdať svoje žezlo, cítime
v podvedomí, že jar predsa len prichá-
dza. Dni sú dlhšie, rána už sprevádza
spev vtákov a naša nálada sa postupne
zlepšuje. Sneh v tomto období obyčaj-
ne mizne a odkrýva to, čo po celú zimu
skrýval pred našimi zrakmi. Určite sa to
väčšine obyvateľov mesta nepáči. Pri-
chádzajúca jar je pre nás príležitosťou,
aby sme v rámci tradičných jarných bri-
gád upravili priestory pred bydliskami,
vyhrabali staré lístie, pozbierali to, čo
ľahostajní ľudia zvyknú hádzať na zem
a nie do odpadových košov, vysadili
kríky a kvety, ktoré skrášlia naše život-
né prostredie. Koncom mesiaca oslávi-
me veľkonočné sviatky a mesto by ma-
lo byť čisté. Je to zrkadlo nás všetkých,
ktorí tu žijeme.

Príroda sa už prebúdza, tak... (do-
končenie v tajničke).

VODOROVNE – A choroba kĺbov; starý
usadený človek; ruská rieka; vápencové
pohorie; meno herečky Janžurovej  B sy-
metrála; ohrada; malý dravec so vzác-
nou kožušinou; pohorie v Ázii; minister-
stvo vnútra   C chem. zn. draslíka; dravý
vták; nebol schopný konať; zaves; MPZ
Španielska  D začiatok tajničky  E ad
acta; prírodný úkaz po daždi; Oľga do-

mácky; majetok nevesty; spoluhlásky
slova LATA   F kryha po česky; ruský pol-
ostrov; príbytky včiel; umelecké meno
speváčky Rolincovej; Matej-Oto-Nina  
G nezverejňujú; stavebnica pre malých
i veľkých; chem. zn. kyslíka; vlastnilo;
vodný živočích.
ZVISLE – 1 lodenica; zmluva  2 Nová
scéna; kypri pôdu pluhom; papagáj 

3 spojka; predložka so 7. p.; pokračova-
nie tajničky  4 pánsky módny doplnok,
začiatok abecedy  5 hmyz napádajúci
odevy; geometrická veličina  6 latinská
spojka; spoluhlásky slova NAĎA; odpo-
rovacia spojka 7 mäkká spoluhláska; báj-
ny kapitán z románu J. Verna; chem. zn.
striebra 8 ukončia prácu v mlyne; nič  9
pokropilo vodou 10 nohaté ženy – expr.;

rímskych 1000  11 Kamil; juhoamerický
plod; ruský súhlas  12 chem. zn. ruténia;
čínske ženské meno; násyp  13 auto ru-
munskej výroby; rímsky krutovládca  14
letecká spoločnosť Belgicka; polomer
15 rímska jednotka; zeleninové jedlo;
ukončenie tajničky 16 rímskych 995;
chem. zn. cínu; tenisový úder  17 latinský
pozdrav; Eva; sicílska sopka.

Pripravil: JUDr. Marián Polakovič

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám
poslali správne vylúštenie tajnič-
ky krížovky – „...slovko uznania
a úcty nič nestojí,” sme vyžre-
bovali Zitu Tomáškovú zo
Záhorskej Vsi, ktorá vyhráva 10
kilogramové balenie krmiva pre
psa, ktoré venujú chovateľské
potreby Ňufák.Ž

R
EB
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A
N

IE
 Ak nám do 8. aprí-

la spolu s nalepe-
ným kupónom po-
šlete správne vylúš-
tenie tajničky krí-
žovky, zaradíme
vás do žrebovania
o sadu CD, ktorú
venuje spoločnosť
PEPSI-COLA SR.

KRÍŽOVKA

Milí čitatelia,
na otázku z minulého čísla sme dostali dva druhy odpovedí. Tie, ktoré tvrdi-

li, že na fotografii je Eliška Klenová, boli, žiaľ, nesprávne. A naopak tie, autori
ktorých v dievčatku spoznali Máriu Trenčíkovú, rodenú Kozlovú, boli správne.
Takýto tip mala aj Anna Zetková z Veľkomoravskej ul. v Malackách, ktorá pod
kupón pripísala: „Moju bývalú žiačku týmto srdečne pozdravujem.” Sme úprim-
ne radi, že Malacký hlas môže odovzdávať takého odkazy.

Pani Zetkovú prosíme, aby sa o svoju vý-
hru – balík zákuskov z cukrárne Dobrotka,
prihlásila v redakcii.

Dnes skúste uhádnuť, čiu hlávku zdobí
biela mašlička. 

Pomôcka:
Rodisko Kostolište. Kto je na fotografii? 
Svoje tipy spolu s nalepeným kupónom

nám posielajte do 8. apríla. Víťaz si osladí
život dobrotami z Dobrotky.

Tešíme sa aj na fotografie z vašich rodin-
ných albumov. Zalistujte v nich a čo nájde-
te, pošlite, prineste alebo vhoďte do schrán-
ky na budove MsÚ. Pomôžete tak tvoriť
rubriku Uhádnite, kto je na fotografii?

KUPÓN

3
Uhádnite, kto je na fotografii!

Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Dievčatko vyrástlo, no zásterka zo-
stala. 

pozýva svojich zákazníkov na 

výhodný veľkonočný nákup. 
V čase od 25. do 29. marca Vám poskytneme na každý nákup
našich výrobkov 
nad 200 Sk
zľavu

Súťažte o vkladnú
knižku z PKB

S Malackým hlasom si môžete oprá-
šiť vedomosti, osviežiť pamäť a zároveň
súťažiť o vkladnú knižku. Veríme, že aj
o čosi nižší základný vklad na knižke –
500 Sk – bude pre vás dostatočnou mo-
tiváciou na zapojenie sa do súťaže. 

Spoločne si na stránkach novín pri-
pomenieme udalosti a osobnosti, ktoré
ovplyvnili vývoj Malaciek. 

Prémiu pre víťaza – päťstokoruno-
vú vkladnú knižku – venuje každý me-
siac Prvá komunálna banka, a. s.

Dnes sme si pre vás pripravili ďalšiu
otázku. Patria pozostatky sv. Valentí-
na, ktoré sa našli vo františkánskom
chráme v Malackách, biskupovi z ta-
lianskeho Terni, na počesť ktorého kaž-
doročne oslavujeme sviatok zamilo-
vaných?

Svoje odpovede spolu s nalepeným
kupónom posielajte do 8. apríla na ad-
resu redakcie alebo hádžte do schránky
s označením Malacký hlas na budove
MsÚ. 

V minulom čísle Malackého hlasu
sme vám položili komplikovanú otáz-
ku: čie srdce, ktorého z rodu Pálfiovcov
spočíva pod Loretánskou kaplnkou
v Malackách? 

Vaša odpoveď bola správna, ak ste
uviedli, že srdce Jána Antona Pálfiho
je uložené v Malackách, avšak z bez-
pečnostných dôvodov na farskom
úrade. Vkladná knižka tentoraz poteší
Helenu Osuskú zo Štúrovej ul. v Malac-
kách. Prosíme výherkyňu, aby sa o svo-
ju výhru prihlásila v redakcii.

V tomto roku sa agentúra Kalypso
v spolupráci so spoločnosťou Cress po-
dujala zorganizovať Miss Aerobic Cress
2002. Súťaž je určená všetkým športujú-
cim dievčatám a ženám–hľadá sa najkraj-
šie športujúce dievča či žena roku 2002. 

Základné castingy už prebehli v Ban-
skej Bystrici, Košiciach, Poprade, Žiline,
Nitre a Bratislave. Neverejné semifinále
sa konalo 17. 2. v kúpeľnom meste Pieš-
ťany – Hotel Váh, kde sa stretlo 43 diev-
čat z celého Slovenska. Odborná poro-
ta nemala ľahkú úlohu. Vybrať 12 finalis-
tiek a jednu náhradníčku nie je až také
jednoduché. Každá súťažiaca sa pred-
stavila a ukázala vo svojej polminútovej
zostave, čo si pod slovom aerobic pred-

stavuje. Na koniec porota vyhlásila 12
postupujúcich a náhradníčku. V top 12
sú aj naše tri Malačianky: Oľga Bartal-
ská, Drahuška Lörincziová a ja. A navyše
– náhradníčkou je opäť Malačianka –
Janka Haramiová! Som na ne veľmi hrdá
a prajem im veľa úspechov v súťaži. Bo-
la by som veľmi rada, keby ste nás, milí
Malačania, prišli povzbudiť.

Finále MISS AEROBIC CRESS 2002 sa
uskutoční v Bratislave 23. marca v Dome
kultúry Zrkadlový háj v Petržalke o 19.30
h. Bližšie informácie o predpredaji vstu-
peniek nájdete na nástenke vo vestibule
ŠH Malina.

MIRIAM TILLNEROVÁ
foto: archív M.T.

PÍŠU O NÁS

Vás pozýva na

II. ročník aerobikového maratónu
TERMÍN: 21. 4. 2002
MIESTO: ŠPORTOVÁ HALA MALINA v MALACKÁCH

PROGRAM:
13.00–13.45 PREZENTÁCIA
13.45–14.00 OTVORENIE MARATÓNU
14.00–14.50 1. hodina – AEROBIC FEVER, Slávka Detková – Inštruktorka

IFAA (International Fitness and Aerobic Academy)
14.50–15.00 PRESTÁVKA
15.00–15.50 2. hodina – Z KAŽDÉHO ROŠKU TROŠKU... – Tibor Papp –

Inštruktor IFAA 
15.50–16.00 PRESTÁVKA
16.00–16.50 3. hodina – LATINO AEROBIC – Miriam Tillnerová – Inštruk-

torka IFAA 
16.50–17.00 PRESTÁVKA
17.00–17.50 4. hodina – FINÁLE – ABSOLUTE AEROBIC – Ildikó Soókyová

– Inštruktorka IFAA
17.50–18.15 PRESTÁVKA
18.15 VYHLÁSENIE A OCENENIE VÍŤAZOV

VSTUPNÉ:
SÚŤAŽIACI: 200,– Sk pošt. poukážkou C* (obmedzený počet súťažiacich)

250,– Sk na mieste, v deň konania maratónu
V cene je zahrnutý pitný režim a švédsky ovocný stôl.

DIVÁCI: 20,– Sk
*na adresu: MIRIAM TILLNEROVÁ, Záhradná 1036/2, 901 01 Malacky do 12.4. 2002

O titul budú bojovať tri 
(alebo štyri) Malačianky! 

KUPÓN
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Jarné 
upratovanie
Sviatky jari na dvere už klopkali,
zámerne svetlo v nás zažíhali.
Už slnko ligoce sa za rána,
už rosa na lístočky padáva
a mrakmi prelietajú vtáčence
a vetrík pohládza pupence.

Už očistíme si domovy,
aj naše nečisté podkovy,
aj srdce oprášime zase,
nech duša čistý priestor zastane,
ako sad ruží
nech naše srdce tuží
jarné naše upratovanie,
čo od nás záleží,
ako náš život ďalej pobeží.

ANNA BEŇKOVÁ

Vo finále súťaže
Miss aerobic cress
2002 budú Ma-
lacky reprezento-
vať (zľava): J. Ha-
ramiová – náhrad-
níčka (prvá),D. Lö-
rincziová (sied-
ma), M. Tillnerová
(deviata) a O. Bar-
talská (desiata).
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Usporiadaním dvoch domácich žiac-
kych turnajov v hádzanej žiakov pokračo-
vala príprava mladých malackých hádza-
nárov na jarnú časť súťaží. A malackí žia-
ci pod vedením trénerov Osleja a Šustera
by ju chceli absolvovať najmenej tak ako
jesennú. Po jeseni sú starší žiaci na čele
majstrovstiev Bratislavského kraja so zis-
kom 21 bodov a skóre 314:200. Len
o bod za nimi je však A družstvo Modry
a o dva družstvo Stupavy. Mladším patrí
za 18 bodov a skóre 352:141 druhé mies-
to. Súťaž vedie družstvo Pezinka s 24 bod-
mi a tretie je družstvo ŠKP Bratislava B so
16 bodmi. Víťazi jednotlivých kategórií
postupujú na majstrovstvá Slovenska. Ma-
lačanom sa darí i v súťaži školských špor-
tových stredísk. Po jesennej časti ZŠ Ma-
lacky, Štefánikova ul. A so ziskom 23 bo-
dov vedie suverénne I. skupina súťaže
a chlapcov čaká semifinále tejto celoslo-
venskej súťaže.

Začiatkom februára sa uskutočnil 2.
ročník mládežníckeho turnaja v hádzanej
o Pohár primátora mesta Malacky. Za vý-
bornej konkurencie získali obe družstvá
prvenstvo. Mladší žiaci so ziskom 10 bo-
dov zvíťazili pred Duklou Praha (8 b.), TJ
Nové Veselí (ČR) 4 b. a DTJ Polanka (ČR)
2 body. Michal Kurka z domáceho celku
sa stal najlepším hráčom turnaja, najlep-
ším brankárom bol Lukáš Nálepa z DTJ
Polanka a najlepším strelcom Ján Kotrč
z Dukly Praha, ktorý vstrelil 41 gólov. Star-
ší žiaci vyhrali bez straty bodu, t. j. so zis-
kom 12 bodov pred Tatranom Brno-Bo-
hunice 8 b., Tatranom Stupava 4 body
a DTJ Polanka (ČR) bez bodu. V tejto ka-

tegórii za najlepšieho hráča vyhlásili Mi-
chala Lachkoviča zo Stupavy, najlepším
brankárom bol Jiří Bavlnka z Brna-Bohu-
níc a najlepším strelcom domáci Martin
Sedláček, ktorý dal 49 gólov na turnaji.

Záver februára patril zase 3. ročníku
turnaja STOP DROGÁM. Súťaže oboch
kategórií skončili opätovne víťazstvom
domácich. U starších zvíťazili domáci
pred Trnavou, Hlohovcom a Gänserndor-
fom z Rakúska. Malačania porazili Hlo-
hovec 23:22, Trnavu 23:14, Gänserndorf
29:13. Za najlepšieho hráča turnaja bol
vyhlásený Martin Sedláček z Malaciek. Za
najstarších žiakov pod vedením trénera
Šustera hrali Sloboda, Piaček, Sedláček,
Sivák, Škoda, Cabadaj, Bilkovič, Karatník,
Ščepka, Andrej Viktorín, Borek, Ivan Oslej
a Kurka. Mladší boli prví pred Brnom-Bo-
hunice, Gänserndorfom a Hlohovcom. Pr-
venstvo im patrilo po výsledkoch 17:4
s Hlohovcom, 11:9 s Brnom a 11:8 s Gän-
serndorfom. Michal Kurka z Malaciek bol
vyhlásený za najlepšieho hráča v tejto ka-
tegórii. Pod vedením trénera Osleja sa
predstavili: Holý, Kuklovský, Pavlík, Kurka,
Borek, Dominik Oslej, Ivan Oslej, Martiš,
Tomáš Kuklovský, Stachovič, Adam Per-
necký, Adrián Pernecký, Orešanský, Krp-
čiar, Frühauf a M. Viktorín.

Už v polovici marca začína jarná časť
majstrovských súťaží Bratislavského kra-
ja. Veríme, že sa mladým hádzanárom bu-
de dariť tak ako na jeseň, alebo tak ako na
týchto turnajoch. Tradícia malackej há-
dzanej by si postup na majstrovstvá Slo-
venska určite zaslúžila.

–ap–, foto: archív

I keď niekomu sa možno budú zdať slová nadnesené, pri
mene Ali Reisenauer starší sú určite na mieste. V tomto me-
siaci bude mať za sebou 70 rokov plodného života, v ktorom
box asi zohrával hlavnú úlohu. Na to asi mysleli v minulom
roku i funkcionári Slovenskej asociácie boxerov - amatérov,
keď nášmu jubilantovi odovzdávali najvyššie zväzové vy-
znamenanie pri príležitosti 85. výročia boxu na Slovensku -
Zlatú rukavicu.

S boxom začal v roku 1945 ako trinásťročný pod vedením
trénera Henricha Velického. Na začiatky spomína jubilant
nasledovne: „Kým ma otec pustil na tréning, musel som spo-
lu s ním porezať pol kubíka dreva. To sa stalo neskôr aj súčas-
ťou mojej tréningovej prípravy. I pred majstrovstvami Slo-
venska v malackej Sokolovni v roku 1950, keď som získal pr-
vý raz titul juniorského majstra Slovenska, bolo rezanie a se-
kanie dreva pravidelnou súčasťou mojej prípravy. Pamätám
si, ako mama raz vtipne podotkla, že ak nebudú nejaké maj-
strovstvá, tak nebude mať ani posekané drevo.”

Počas svojej aktívnej dvanásťročnej boxerskej kariéry od-

boxoval 196 stretnutí, z toho 156 víťazných a tri remízy. Po-
čas jeho súťaženia ho stretli i nepríjemné záležitosti. Naprí-
klad v roku 1948, keď prišiel z majstrovstiev Slovenska no-
váčikov z Banskej Bystrice, ochorel na silnú chrípku, ktorá
prešla do hlbokého reumatizmu. Odležal si šesť mesiacov,
z toho tri týždne v bratislavskej nemocnici U milosrdných. Le-
kári mu nedávali žiadnu nádej na pokračovanie v športovej
činnosti, silné lieky mu poškodili srdcovú činnosť. Pevnou
vôľou Aliho sa však všetko zmenilo. Už o rok boxoval o maj-
stra Slovenska 1951, skončil druhý na majstrovstvách ČSR
v Olomouci, keď v treťom kole musel odstúpiť pre bolestivé
zranenie, s ktorým do bojov nastupoval (zlomené pravé
predzápästie), škoda, titul majstra ČSR bol na dosah. Ďalší-
mi úspechmi bolo v roku 1953 druhé miesto na majstrov-
stvách Slovenska v Ružomberku, v roku 1954 víťazstvo na ar-
mádnych majstrovstvách II. vojenského okruhu v Trenčíne,
v roku 1956 tretie miesto na majstrovstvách ČSR v Prahe
a tretie miesto v roku 1957 na majstrovstvách ČSR v Bratisla-
ve (tiež so zlomeným palcom). V tom roku ukončil aktívnu
činnosť, počas ktorej získal všetky výkonnostné triedy vte-
dajšieho Tyršovho odznaku zdatnosti.

Ale Reisenauer je päťnásobným zakladateľom či obno-
vovateľom boxu v našom meste, naposledy v roku 1993,
kde vždy pôsobil aj ako tréner. Trénerom bol i v Zohore
a Stupave. Vychoval celý rad výborných boxerov. Za túto
činnosť, ako aj činnosť funkcionársku bol ocenený viacerými
vyznamenaniami. Ako vzorný tréner vlastní tretí stupeň vy-
znamenania Za rozvoj športu v ČSR, v roku 1976 bol odme-
nený za vzornú organizáciu majstrovstiev ČSSR seniorov
v Malackách, v roku 1995 bol ocenený pamätnou medailou
pri príležitosti prvého ročníka Pohára Záhoria v boxe mlá-
deže, ktorého bol zakladateľom. Prevzal ju z rúk vtedajšieho
primátora Ing. Moravčíka. O rok neskôr pri príležitosti osláv
mesta (790. výročie prvej písomnej zmienky o Malackách)
bol opäť medzi ocenenými medailou i pamätným listom.
V tomto roku prevzal i medailu Bratislavského zväzu boxu
z rúk jeho predsedu Františka Valentu. No a v roku 1999 na-
sledovalo čestné uznanie SABA.

Bol reprezentantom Slovenska i Československa ako bo-
xer i ako tréner. Reprezentoval v Rakúsku, Švédsku, Poľsku,
Maďarsku, NDR. Veľakrát však i ako nominovaný nevyces-
toval zo zdravotných či politických dôvodov. Prvý raz repre-
zentoval v roku 1946, 1. novembra v bratislavskej Redute
proti Taliansku. V reprezentačnom kádri bol spolu s borcami
ako Torma, Zachara, Netuka, Rademacher, Koudela, Petřina,
Švarko, Bakoš, Beleš, Matejčík, Mužlay, Gajdoš a mnoho ďa-
lších známych boxerov.

Jeho hlavným obdivovateľom počas aktívnej dráhy bola
jeho matka. Príslovie, že jablko nepadá ďaleko od stromu,
potvrdzuje jeho syn Ali, ktorý je tiež mimoriadne úspešný
ako tréner, o čom svedčí i udelené Pálfiho srdce za rok 2001.

I napriek siedmim krížikom na chrbte, aktivita nášho jubi-
lanta nekončí. Jeho najbližším cieľom je výstavba letného rin-
gu v priestoroch RTJ na Ul. 1. mája. Už teraz by chcel poďa-
kovať všetkým, ktorí prispeli či už finančne alebo hmotne na
realizáciu tejto stavby, no zároveň hľadá a prosí ďalších spon-
zorov na uskutočnenie tejto svojej myšlienky.

Ali Reisenauer však nežije len boxom. Rád má i ďalšie
športy, najmä futbal a hokej (ďalší syn je futbalistom). Doma
sa venuje rodine a rád sa „zapotí” i vo svojej dielničke. To, že
pochádza z lesníckej rodiny, sa prejavuje v jeho vzťahu k prí-
rode. Cez zimu rád sleduje a kŕmi sýkorky. Tvrdí, že ich rých-
losť, šikovnosť a obratnosť by mal mať každý dobrý boxer.

Čo povedať na záver. Zaželajme jubilantovi veľa zdravia
v jeho ďalšom živote a aby sme ho ešte dlho vídavali, síce už
nie v ringu, ale vedľa ringu malackých boxerov.

ANTON PAŠTEKA, foto: archív

Dokončenie z minulého čísla
Časom horolezci z Malaciek prenikli aj do iných

oblastí Slovenska. Výjazdy na vzdialenejšie skalky
mali často charakter objavovania aj konfrontácie
lezeckého umenia so schopnosťami lezcov z iných
končín Slovenska. Niektoré oblasti si Malačanov
získali natoľko, že tam zavítali pravidelne každý
rok s cieľom prežiť krásne dni v lone skál. Malo-
karpatský lezec sa najlepšie cíti na vápenci. Ideál-
ne terény tak našli na Skalke pri Trenčíne, v Maní-
ne, Beckove, v Zádielskej doline a na Dreveníku,
Tomašovskom výhľade, Predhorí a na Súľovských
skalách. Zvláštne postavenie v skupine andezito-
vých skál má Hrádok v pohorí Vtáčnik. Nielen pre
mohutnú 120 m vysokú stenu a fantastické cesty,
ale aj pre dlhoročné priateľstvo s tamojšími lez-
cami. 

Pieskovcové lezenie je pre lezcov zo Slovenska
spojené nielen so špecifikami zvláštnej skaly, kto-
rej treba prispôsobiť techniku lezenia, spôsob iste-
nia, ale aj so zvláštnou atmosférou, akú možno za-
žiť len v pieskovcových skalných mestách. Bivaky
v skalách, zakázané, ale o to tajomnejšie, umoc-
nené húkaním sovy, večerné táboraky spojené s gi-
tarou, konzumáciou piva a „povídáním” o lezení
s kamarátmi z Čiech, nádherné stretnutia počas
filmových festivalov. Od leta 1981 až doteraz sa do
Prachova, Ádru, na Příhrazy a do ďalších oblastí
jazdí takmer pravidelne. 

Niet iných hôr na Slovensku...
Tatranské lezenie predstavuje tradíciu – niet

iných hôr na Slovensku, ktoré sa viažu viac k ho-
rolezectvu než Vysoké Tatry. Úroveň výstupov
v tatranských stenách zostáva kritériom schopno-
stí jednotlivcov a odrazovým mostíkom pre ďalšie
horolezecké podnikanie v Alpách, na Kaukaze
a iných veľhorách. Aj pre Malačanov sa stali mies-
tom, kam sa chodilo na viacdňové spoločné vý-
jazdy, ktoré boli vítaným relaxom - od nástupu do
rýchlika až po návrat domov. Zároveň i vylezené
túry zanechali nezabudnuteľné pocity radosti
a opojenia z krásy hôr a spomienky na námahu
a možno aj prežité okamžiky strachu. Iniciátorom
tatranských výstupov v Malackách bol opäť A. Žať-
ko, ktorý liezol vo Vysokých Tatrách od roku 1962.
V auguste 1968 sa Malačania po prvýkrát oficiálne
zúčastnili horolezeckého týždňa. Táboriac pri Jam-
skom plese podnikli výstupy v okolí Kriváňa. Od
toho roku sa „jamesáckych“ týždňov nepravidelne
zúčastňujú dodnes. Okrem nich vykonali mnoho
letných aj zimných výstupov v rôznych stupňoch
obtiažnosti a čo je potešiteľné aj bez väčších úra-
zov. Po tatranskej žule prišli na rad prvé nesmelé
pokusy do hôr Balkánu, s ohľadom na známe sku-

točnosti dostupnejšie než Alpy. Primát v tejto čin-
nosti má dvojica Kuchárek a Mikletič, ktorí v lete
1982 vycestovali do pohoria Rila v Bulharsku a pre-
liezli niekoľko stien. Po tomto úspešnom začiatku
sa na Balkán začalo jazdiť častejšie, viac ale so za-
meraním na vysokohorskú turistiku. Dvojica Šte-
fek, Valachovič preliezla 1000 m vysokú severnú
stenu Triglavu. V týchto rokoch niektorí členovia
malackého oddielu zdolali vrcholy Elbrus (5621
m) a Kazbek (5033 m) v pohorí Kaukaz a Beluchu
(4506 m) na Altaji. V týchto rokoch sa už cestova-
lo aj do Álp a postupne sa vystúpilo na najvyšší vr-
chol Európy Mont Blanc (4807 m), krásny Matter-
horn či odvážnu skalnú ihlu Guglia di Brenta v Do-
lomitoch. Tým boli položené základy pre nevyhlá-
senú súťaž, kto z Malačanov bude mať oddielový
výškový rekord. Výstup M. Kuchárka v roku 1990
na vrchol Piku Korženevskej (7105 m) na Pamíre
zostáva zatiaľ neprekonaný, hoci tento milovník
výšok pôsobil neskoršie aj v oblasti Aconcagui
v Chile a Huascaránu v Peru, zdolal africké Kili-
mandžáro (5895 m) aj vrchol Mt. McKinley (6194
m) na Aljaške.

Horolezci na kostolných vežiach
Športová činnosť horolezeckého oddielu mala

ťažisko v športovom lezení aj vysokohorskej turis-
tike. Naši členovia sa nikdy nebránili ani ďalším ak-
tivitám. Kondičné behy, diaľkové pochody, turistic-
ké zrazy, prechody pohorí, organizované preteky
na bežkách, cykloturistické podujatia, splavy riek,
prieskumy jaskynných chodieb, skialpinistické
zjazdy, horské bicykle, trekking a paragleiding do-
kresľujú aktivitu členov. Mnohé akcie bolo možné
uskutočniť len preto, že sa naši členovia nevyhýbali
ani ťažkej fyzickej práci. Aktívne pomáhali pri vý-
stavbe a údržbe chaty na Babe a bolo ich vidieť
pracovať na kostolných vežiach, komínoch, pane-
lákoch i stožiaroch vysokého napätia. Tu si vytvá-
rali nielen finančný základ pre plánovanie nových
akcií, ale sa aj upevňoval kolektív a vytvárali trvalé
priateľstvá. V snahe o pokračovanie tejto tradície
HK oslovil mladšiu generáciu a v posledných ro-
koch získal aj nových členov. Záujem mladých lá-
ka pred klasickým horolezectvom skôr športové
lezenie a lezenie na umelých stenách. Zachytiť aj
tento trend si žiada pripraviť pre toto aj podmien-
ky – najbližšie umelé steny sú v Bratislave, Pezinku
či Senici. V centre Záhoria takáto stena absentuje,
hoci ide o atraktívnu záležitosť, schopnú pritiahnuť
časť mládeže k tomuto športu a zohrať tak vý-
znamnú úlohu pri ich výchove. Skúsenosti z práce
s mládežou v Modre či Senici to iba potvrdzujú.

RNDr. MILAN VALACHOVIČ

Horolezecký klub IAMES

Malacká príprava 
na hádzanársku jar

Malacká hádzaná sa o budúcnosť obávať nemusí.

Traja boxeri na námestí v Malackách. Ali Reisenauer st. (v stre-
de) a jeho bývalí zverenci: syn Ali (vľavo) a Stano Janoušek
(vpravo – Malačan, bývalý profesionálny boxer, v súčasnosti 
žije v USA).

Živá legenda
malackého
a slovenského
boxu

Blahoželanie
Ali REISENAUER, narodený 29. 3. 1932
V pokojnom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Ti rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.

Všetko najlepšie pri príležitosti životného jubilea 
70 rokov, veľa zdravia, šťastia a lásky praje manželka 
so synmi Alim a Róbertom s ich rodinami a vnučkou.
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