
Pred dvoma rokmi sa Mestský
úrad v Malackách presťahoval do
nových priestorov na Záhoráckej
ulici. Vtedy po prvý raz jeho pra-
covníci pripravili Deň otvorených
dverí pre verejnosť. V tomto ro-
ku, vo štvrtok 25. apríla, otvoril
úrad všetky svoje dvere dokorán
už po tretí raz.

Vo vestibule návštevníkov vítal kro-
jovaný pár a pracovníci úradu. Odrezať
si z bochníka čerstvého okrúhleho chle-

ba, posoliť ho a zahryznúť – tento pra-
dávny slovenský zvyk veru zaskočil ne-
jedného príchodzieho. Zamyslené tváre
sa však razom menili na usmiate. Väčši-
nu návštevníkov zaujala videoprojekcia
– premietanie záznamov z dvoch veľ-
kých podujatí, ktoré v ostatnom období
pripravilo Mesto Malacky v spolupráci
so Záhorským centrom kultúry. Pri ob-
razovej spomienke na Adventné Malac-
ky a odovzdávanie ocenenia Pálfiho
srdce spomalili obyvatelia mesta svoje
kroky a ocenili prínos podobných aktivít
pre rozvoj mesta a života v ňom.

Raz patril do rezortu ministerstva
obrany, potom do rezortu ministerstva
vnútra, používal pojmy civilná obrana,
civilná ochrana, ale mal jeden spoločný
cieľ – záchrana osôb a majetku aj s na-
sadením vlastného života. 

Názvom 6. prápor CO so sídlom
v Bratislave-Rači sa začala naša existen-
cia. Prápor vznikol ako skúšobný útvar,
ktorý plnil úlohy civilnej ochrany pre Bra-
tislavský, Trnavský a Nitriansky kraj. Na
jeseň roku 1958 sa útvar presťahoval do
Žižkových kasární v Malackách – do
svojho súčasného sídla.

V 50. rokoch sa útvar podieľal na
mnohých záchranných akciách. V roku
1959 vykonával útvar CO demolačné
práce na úseku južnej Moravy a v zá-
padných Čechách, za čo bol roku 1961
ocenený štátnym vyznamenaním Za vy-

nikajúcu prácu. Pri povodniach na Du-
naji roku 1965, ktoré trvali 3 mesiace,
bol útvar ocenený vyznamenaním Za
zásluhy o výstavbu. Príslušníci boli nasa-
dení aj pri havárii osobného lietadla
v blízkosti Bratislavy. Za svoju činnosť
získal útvar 17. mája 1967 bojovú zástavu. 

Príslušníci nielen nasadzovali svoje ži-
voty, ale sa podieľali aj na zabezpečova-
ní návštevy pápeža Jána Pavla II. v roku
1990. Roku 1991 bol poznamenaný zá-
plavami na Dunaji v obci Devín. Prísluš-
níci útvaru preukázali svoje schopnosti
pri likvidácii najväčšieho lesného požia-
ru na území Slovenska v roku 1992. V ro-
ku 1993 náš útvar navštívil prezident Slo-
venskej republiky Michal Kováč. V roku
1994 sa zúčastnili na záchranných prá-
cach likvidácie ukrajinského remorkéra
v Gabčíkove. Jedno z mnohých medzi-
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Programy zasadnutí rady či zastupi-
teľstva sú čoraz náročnejšie. I riadne za-
sadnutie mestskej rady, ktoré predchá-
dzalo aprílovému zastupiteľstvu, malo
síce v programe oficiálne len deväť bo-
dov. Tie však skrývali v sebe celkom 22
problémov, ktoré mala rada prerokovať.
Členovia rady začali svoje rokovanie
v časovom sklze, a tak nakoniec niekto-
ré body zostali neprerokované. Pod-
statná časť programu však bola zvlád-
nutá a navyše v bode rôzne sa členovia
rady bližšie zoznámili so situáciou pri
transformácii ZsVaK na vodárenské
spoločnosti.

Nový poslanec
Aprílové zasadnutie mestského za-

stupiteľstva – podobne ako zasadnutie
rady – začalo s časovým sklzom. Prog-
ram nebol o nič kratší. V rámci otvorenia
zložil Ing. Vladimír Moravčík, CSc., kan-
didát HZDS vo volebnom obvode č. 9 –

poslanecký sľub a nastúpil do funkcie
poslanca namiesto Zlatice Tomkuliako-
vej, ktorá sa svojho poslaneckého man-
dátu vzdala z dôvodu nástupu do štátnej
služby. Zastupiteľstvo z funkcie člena ko-
misie kultúry uvoľnilo Naďu Tučkovú
a namiesto nej za člena – neposlanca
do tejto komisie schválilo riaditeľku ZUŠ
Evu Zaicovú. Pri kontrole uznesení po-
slanci zo sledovania vypustili deväť uz-
nesení a do trvalých úloh mesta zaradili
jedno uznesenie týkajúce sa riešenia kri-
žovatky pri pohostinstve Gajdár.

Na základe pripomienok poslancov
a zohľadnení stanovísk zástupcov hlav-
ných politických strán v meste schválili
poslanci pre voľby do mestského zastu-
piteľstva na jeseň tohto roku šesť troj-
mandátových volebných obvodov. Po-
slancov bude osemnásť, čo je o polovicu
menej.

Láska ako 
požičaný groš

Dieťa. Je dar pre niekoho vytúžený,
pre niekoho nečakaný, pre niekoho ne-
chcený. Je ako hosť, ktorého niekto tú-
žobne očakáva, ďalší ho strpí, keď už
prišiel a podaktorí z nás ho vôbec ne-
pustia k sebe domov.

Dieťa je ako rastlinka, ktorá vyklíči zo
zeme a rastie nám pred očami. Najskôr
krehká, skleníková potrebuje veľa lásky
a opatery. Neskôr vysoká a tenká, musí-
me k nej postaviť oporu. Nakoniec príde
deň, kedy ju vysadíme von do záhrady
a nevieme ju už tak chrániť. Môže prísť
silný vietor alebo príliš páliace slnko, no
stále jej môžeme pomáhať.

Mladý otecko niesol domov z pôrod-
nice svoju dcérenku a žartovne pozna-
menal: „Mamička, zabudli nám dať ná-
vod na použitie!” Ha-ha, zasmejeme sa,
no v tej vete je veľký kus pravdy. Ak
chce niekto byť lekárom, študuje veľa
rokov, ak chce niekto opravovať autá,
naučia ho to v škole, ale škola pre rodi-
čov neexistuje. Tou školou je sám život.

No isto viem, že nič múdrejšie nevy-
myslíme, ako to, na čo prišli tí pred na-
mi. Poznáte biblické: čo seješ, to budeš
žať alebo časom preverenú pravdu
z rozprávky O troch grošoch. Pýtate sa,
čo máte siať? Aký groš máte požičiavať?
Poviem vám. Dajte deťom lásku, lásku,
ktorá nekladie podmienky. Povedzte
svojej Aničke, Miškovi: „Ľúbim ťa.” No
nielen vtedy, keď pekne sedí, ale aj v tej
chvíli, keď fixkou popíšu novú sedačku.
Nielen vtedy, keď prinesie Miško zo ško-
ly jednotku, ale aj keď príde s pokarha-
ním. Zabudla som vám hneď na začiat-
ku povedať, že mať dieťa nie je vždy
prechádzka ružovou záhradou. Mať die-
ťa a chcieť byť dobrým rodičom je re-
hoľa, rozhodnutie.

Vychutnávajte si každodenné oka-
mihy šťastia. Nečakajte na bombastické
okamihy šťastia ako z filmu. Viete, čo je
šťastie? Keď vám vaše dieťa vloží rúčku
do dlane a v tom dotyku je povedané
všetko. Tak sa vás nikto iný nedotkne,
len vaše dieťa. Pozrie smerom hore a po-
vie: „Mama, ja ťa ľúbim!” Tento okamih
si nahrajte na svoje vnútorné video, ten
sa už nezopakuje. Je jedinečný. Volá sa
spomienka. To je bohatstvo, ktoré vám
nikto nikdy nezoberie. Dalo vám ho va-
še dieťa. Dali ste ho vy jemu.

PAVLÍNA JANOTKOVÁ

Poslancov bude menej

Pokračovanie na 2. strane

P O Z V Á N K A
na zasadnutie MsZ v Malackách,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20. jú-
na 2002 vo veľkej zasadačke MsÚ
v Malackách.

Koniec mesiaca apríl sa stal za-
čiatkom existencie nového, v Ma-
lackách zatiaľ jedinečného, det-
sko-materského centra pod výs-
tižným názvom Vánok. Svoje síd-
lo centrum našlo na Ulici Marti-
na Rázusa (v priestoroch býva-
lých jasieľ), v spoločnom areáli
so záchrannou službou a mest-
skou políciou.

Tento, pre centrum dozaista veľko-
lepý Deň otvorených dverí (27. apríl),
naplnilo množstvo prekvapení; komické
výstupy klauna, rozprávanie príbehov,
žiaci ZUŠ so svojím hudobno-drama-
tickým programom… Títo všetci doká-

zali hostí naladiť na pokojnú a veľmi prí-
jemnú - priam rodinnú atmosféru. Ma-
terské centrá umožňujú ženám-matkám
vyjsť z izolácie, poskytujú spoločenstvo,
solidaritu a sú otvorené všetkým gene-
ráciám. Zakladajú ich väčšinou matky
na materskej dovolenke. Deti tu vidia
svoju mamičku v inej úlohe, akou je len
domácnosť.

Založeniu tohto centra v našom
meste predchádzalo množstvo povin-
ností, ako napríklad zháňanie finanč-
ných prostriedkov a priestorov, budo-
vanie samosprávy MC, koncipovanie
a zaisťovanie programov, kontakt
s mestským úradom, orientáciu v záko-
noch… No výsledok tvrdej práce stál 
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Andy Timková
krstnou mamou 
detského centra Vánok

Polstoročie na záchranu
V tomto roku si 71. záchranná brigáda pripomína 50. výročie svojho
založenia. Vystriedalo sa tu mnoho pracovníkov, či už profesionál-
nych vojakov alebo vojakov základnej služby a občianskych zamest-
nancov. Založenie záchrannej brigády sa datuje na 1. januára 1952
a je teda najstarším útvarom CO na Slovensku. 

Pokračovanie na 4. strane

Hlavní organizátori – Mesto Malacky
a Záhorské centrum kultúry, pripravili
program, v ktorom našiel čosi pre seba
každý. Ten, čo má rád jednoduchú ľu-

dovú zábavu, jeho známy, ktorý fandí
športu, ale aj mladí, ktorí neposedia
a potrebujú decibely. Tomu všetkému

Prvý júnový deň už tradične patrí deťom. Rodičia si pre ne nájdu o čosi viac času ako
inokedy, oveľa vyšší výskyt majú objatia a pohladenia. V tento deň nelietajú facky ani
hrubé slová. Všetkým obyvateľom nášho mesta a deťom zvlášť patrili aj Prvomájové
Malacky. O prekvapenia, radosť a smiech nebola núdza. O tom, čo všetko priniesol 
Prvý máj v Zámockom parku Malačanom, čítajte pod titulkom V Malackách iné ako 
v ďalších mestách. –ipo–, foto: oTaNo

Dvere dokorán

Pokračovanie na 3. strane

V Malackách iný ako
v ďalších mestách
Iný ako v ostatných mestách – takéto úvodné vety používali redak-
tori televízií, ktoré nakrútili šoty do svojich vysielaní z tohtoročných
Prvomájových Malaciek 2002. Sviatok práce oslavovalo Slovensko
zväčša štrajkami, demonštráciou za prácu, recesiou alebo tichým
mlčaním. Zámocký park v Malackách sa premenil na oázu priateľ-
stva, zábavy a pohody.
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Najväčší záujem návštevníkov (na
mestský úrad ich v Deň otvorených dve-
rí prišlo 251, z toho štyri triedy žiakov
a študentov) bol o zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva. 

Sklamaní študenti Gymnázia sv. Fran-
tiška Assiského odchádzali po márnom
čakaní so zistením, že v čase, na ktorý
bolo zasadnutie MsZ zvolané (na 9.  ho-
dinu – pozn. aut.), sa poslanci nezišli

a začiatok bol preložený na popolud-
nie.

Ďalšou aktivitou Dverí dokorán bolo
uskutočnenie ankety, v ktorej sme po-
ložili návštevníkom tri otázky: 

– čo sa podľa vás za ostatné štyri
roky v Malackách zmenilo k lep-
šiemu,

– čo k horšiemu 
– čo rozhodne treba v našom mes-

te zmeniť?
Vyhodnotenie ankety i výsledky žre-

bovania prinesieme v budúcom dvoj-
čísle Malackého hlasu. Už teraz však
prezradíme, že anketa priniesla niekoľ-
ko zaujímavých poznatkov. 

V poslednej otázke ankety je ukryté
posolstvo Dňa otvorených dverí. Samo-
správu mesta Malacky úprimne zaujíma
názor občanov tohto mesta na jej čin-
nosť a chce ju viesť smerom, ktorý
uspokojí 17 773 Malačanov.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: autorka

AKTUALITY

MALACKÝ HLAS                   5/20022

POZNÁTE SVOJHO
POSLANCA?

Parkovacia služba
V rámci prerokovávania VZN a inter-

ných právnych noriem členovia zastupi-
teľstva schválili zriadenie Parkovacej služ-
by, ktorá bude do konca mája zaregis-
trovaná na príslušných úradoch, ako aj
dodatok č. 1 k VZN č. 8/2001 o miest-
nych poplatkoch týkajúci sa miestneho
poplatku za dočasné parkovanie vozidla
na vyhradenom priestranstve. Schválený
bol ja odmeňovací poriadok zamestnan-
cov mesta. Bez väčších pripomienok po-
slanci schválili i zásady vyberania správ-
nych poplatkov mestom v zmysle záko-
nov.V tomto bode sa oboznámili so sprá-
vou o opatreniach vykonaných po kon-
trole zmluvných vzťahov mestskej polície
pri zabezpečovaní ochrany objektov
a prijali k nej príslušné uznesenia. O výš-
ke úhrad za poskytovanie týchto služieb
mestskou políciou by občania a organi-
zácie mali byť oboznámení cestou tele-
vízneho Okienka mesta. Vyše desať bo-
dov bolo riešených v rámci prevodov ne-
hnuteľností a prerokovávania zmlúv.

Odpredaj nehnuteľností
Najskôr poslanci schválili dodatok 

č. 1 k nájomnej zmluve s firmou MATRIX,

a. s., ktorá využíva stolnotenisovú herňu
v meste. Riešené boli nájomné zmluvy
pre garáže na Ul. M. Rázusa, Veľkomo-
ravskej ulici a Kukučínovej ulici. Schvále-
nie nájomnej zmluvy na výstavbu bytové-
ho domu na Partizánskej ulici bolo pre-
ložené na mimoriadne rokovanie zastu-
piteľstva v máji. To isté postihlo i nájom-
nú zmluvu na výstavbu bytového domu
na Záhoráckej ulici. Poslanci schválili na-
opak odpredaj nehnuteľností na rohu
Záhoráckej ulice a Mierového námestia
za cenu 2 800 000 Sk (okrem predajne
odevov), ako aj odpredaj nehnuteľností
na Kollárovej ulici firme SLUŽBYT. Do
osobného vlastníctva bol schválený od-
predaj 24 komunálnych bytov.

Mestské zastupiteľstvo v ďalšej časti
svojho rokovania schválilo investičný zá-
mer zberu, úpravy a zhodnocovania od-
padov za účasti mesta a firiem Nova 
Founders Bratislava a Holcim Rohožník.
Nová riaditeľka ZCK Mgr. Zetková pred-
ložila rámcový program činnosti na rok
2002, ktorý poslanci zobrali na vedomie.
Verme, že stavu kultúry len prospeje.
Taktiež zobrali na vedomie predloženú

správu o sociálnom rozvoji mesta pri
prechode kompetencií v oblasti sociál-
nej starostlivosti a pomoci.

Prerokované informácie sa týkali ak-
tuálneho stavu postupu rekonštrukcií
mestských komunikácií, výsledkov pre-
ventívnych požiarnych kontrol v meste,
činnosti komisií MsZ za I. štvrťrok, zahra-
ničných vzťahov mesta za uplynulé ob-
dobie, ako aj postupu rekonštrukcií TKR.
V interpeláciách vystúpili štyria poslanci.
Program zasadnutia sa skončil v nesko-
rých hodinách.

O týždeň mimoriadne
Poslanci si veľmi neoddýchli. Už 2.

mája ich čakalo mimoriadne zasadnu-
tie zastupiteľstva. Program bol kratší (iba
štyri body), pre rozvoj mesta však pod-
statný. Najskôr si poslanci vypočuli infor-
máciu o realizácii Priemyselno-techno-
logického parku Záhorie, čo je pre bu-
dúci rozvoj mesta podstatné – vyslovili
súhlas s uznesením vlády o zaradení čas-
ti vojenského obvodu Záhorie o rozlohe
3 587 823 m2 do katastrálneho územia
mesta. Dlhoročné snahy boli teda na-
koniec korunované úspechom.

Poslanci schválili založenie Regionál-
neho poradenského a informačného
centra, kde predsedom predstavenstva
bude primátor mesta RNDr. Jozef On-
drejka. V treťom bode bolo schválené
založenie obchodnej spoločnosti Euro-
vally, a. s., s majetkovou účasťou mesta.
V poslednom bode rokovania mimoriad-
neho zastupiteľstva boli schválené ná-
jomné zmluvy na výstavbu bytových do-
mov na Partizánskej a Záhoráckej ulici.
I keď rokovanie mimoriadneho zasad-
nutia zastupiteľstva nemalo dlhý prog-
ram, prijaté uznesenia budú asi dlhodo-
bo ovplyvňovať budovanie nášho mesta.

ANTON PAŠTEKA  

Poslancov bude menejDokončenie z 1. strany

MARTA LISÁ,
nar. 14. 11. 1951,
vedúca Pošty
Bratislava1, pos-
lankyňa HZDS
vo VO č.11, člen-
ka komisie kultú-
ry a propagácie.

Ako sa pozeráte na stav kultúry v na-
šom meste?

Celá naša generácia bojovala za po-
stavenie kultúrneho domu, k realizácii
však nedošlo. Som preto veľmi rada, že
v poslednom období sa podarilo aspoň
v Spoločenskom dome ZCK na Miero-
vom námestí vybudovať javisko tak, že
sa tu dajú dôstojne uskutočňovať kul-
túrne akcie a je to oveľa prijateľnejšie
ako doterajšie náhradné riešenia v pries-
toroch kina či športovej haly. Pozitívne
vidím i zmenu vo funkcii riaditeľa ZCK,
ktorou sa stala Mgr. J. Zetková. Má vypra-
covaný plán podujatí, ktorý obsahuje veľ-
ké množstvo akcií. Myslím, že i toto sú
signály, že Malacky sa v kultúre pohli do-
predu a bude to lepšie ako v minulosti. 
Čo leží na srdci obyvateľom vášho vo-
lebného obvodu?

Najviac je to otázka kanalizácie. Ale
to sa určite už stále opakujem. Navyše je
tu spodná voda, hlavne na uliciach Du-
bovského, Sadová a Jesenského – a po
dažďoch tu majú obyvatelia veľké prob-
lémy so žumpami a vývozom fekálií.
Občania sa cítia, akoby boli odrezaní od
mesta. Nie je tu ani jediný obchod so zá-
kladnými potravinami a pritom tu býva
veľké množstvo starších občanov. Stretla
som sa i s názorom zabezpečenia auto-
busovej linky do tejto časti mesta práve
kvôli starším občanom. Verím, že tento
problém bude riešený v súvislosti s ras-
tom mesta v tejto lokalite pričlenením
časti vojenského priestoru k mestu, čo
už bolo schválené na Úrade vlády i na
poslednom mestskom zastupiteľstve.
Čo považujete za úspech mesta v kon-
čiacom volebnom období a čo by sa
malo riešiť v novom?

Za veľký úspech považujem vyrieše-
nie problematiky bývania rómskych spo-
luobčanov na Partizánskej ulici, čo je
v našom volebnom obvode. V budúc-
nosti po demolácii by tu mal byť posta-
vený nájomný dom pre sociálne slabších
občanov. Veľmi sa mi páči zrekonštruo-
vaný Zámocký park, na ktorý mesto do-
stalo i prostriedky z programu Phare. Dú-
fam, že práve v budúcom volebnom ob-
dobí sa bude pokračovať v druhej etape
jeho rekonštrukcie. Ďalej nás čaká rieše-
nie problémov s triedením a spracova-
ním odpadu. Samozrejme, naďalej treba
venovať pozornosť oprave komunikácií,
čo sa bezprostredne týka i nášho voleb-
ného obvodu. –ap–

Mestský úrad pozval 25. apríla 2002
svojich občanov na Deň otvorených
dverí. 

Popri starších občanoch a strednej
generácii sme tu mohli stretnúť aj mlá-
dež zo škôl. Vo vestibule čakali pracov-
níčky úradu, ktoré s úsmevom a ocho-
tou vítali každého návštevníka. Na tom-
to dni bolo aj niečo nové, pre účastní-
kov prekvapivé. Občania boli totiž víta-
ní – tak ako sa to patrí – chlebom a so-
ľou. Niektorým to pripadalo nezvyčajné,
lebo vraj „oni nie sú nijaká vzácna ná-
všteva, aby boli takto poctení”. Starší
pán po pochvale tohto uvítania pozna-
menal: „A uvažovali ste vy, mladí, ako sa
treba na chlieb narobiť? Ako sa v minu-
losti ťažko dorábal?” A veru tu sa na-
skytuje aj možnosť rozhovoru so žiakmi
od 1. triedy na tému CHLIEB. 

Skúste si, vážení čitatelia, premietnuť
situácie a obrazy, koľkými rukami, stroj-
mi, zariadeniami a profesiami musí prej-
sť obilné zrnko od prípravy pôdy na
osev až po voňavý dobrý chlieb, ktorý
položíme rodine na stôl. Okrem toho
musí hospodár pamätať aj na zásobu
osiva pre nasledujúci rok.

Iste sa aj z týchto dôvodov stal chlieb
produktom, ktorý si zaslúži tú najvyššiu
poctu a má zásluhu na tom, že sa s ním
vítajú vzácni hostia. Mám rada tradície.
Iste by stálo za uváženie tento zvyk za-
chovať pri organizovaní Dní otvorených
dverí na Mestskom úrade. Veď každý
náš občan je pre úrad vzácnym hosťom.
Bolo by ideálne, keby si obe tieto skupi-
ny pre stretávanie sa našli čo najviac
možností.

ALŽBETA DUBAJOVÁ
poslankyňa MsZ

Dňa 27. apríla členovia Mestského ha-
sičského zboru v Malackách prijali po-
zvanie hasičov z rakúskeho Angernu. Po-
zreli sme si cvičenia 14. a 6. jednotky pri
katastrofách. Cvičenia sa zúčastnilo 186
hasičov a 47 hasičských vozidiel z okolia
Viedne. Delegáciu viedol veliteľ Ivan Ší-
ra a funkcionári MsHZ Valéria Šírová, Pe-
ter Odumorek, Zdenek Benda, Markéta
Kubinová, Ján Horváth a Marián Valent.
10. mája sa zúčastnil predseda-veliteľ ro-
kovania o podmienkach uzatvorenia
družby medzi Mestským hasičským zbo-
rom Malacky a hasičským veliteľstvom
v Angerne. 20. mája sa zase zúčastníme
slávnosti sv. Floriána Dobrovoľného ha-
sičského zboru v Angerne, poľnej sv.
omše a súťaže hasičských jednotiek v An-
gerne. 7. septembra pri príležitosti súťa-
že o Pohár primátora mesta Malacky.
Uzatvoríme spoluprácu s hasičmi z An-
gernu a dohodu podpíšeme za prítom-
nosti primátora a zástupcu primátora
mesta Malacky na MsÚ v Malackách.

IVAN ŠÍRA, predseda a veliteľ MsHZ

Na Mestskom úrade v Malackách je
od 20. 9. 2001 nainštalovaný hlasovací,
evidenčný a riadiaci systém, ktorý doda-
la spoločnosť A. S. Partner, s. r. o., Košice.
Systém sa využíva pri zasadnutiach mest-
ského zastupiteľstva. Pozostáva z riadia-
ceho programu, centrálnej jednotky, hla-
sovacich jednotiek a svetelnej tabule.
Každému poslancovi je pridelená identi-
fikačná karta, ktorú môže zasunúť do ľu-
bovoľnej hlasovacej jednotky. Tento sys-
tém umožňuje sledovať okamžité infor-
mácie o počte prítomných poslancov,
zobrazovať a objektívne riadiť priebeh
diskusie, zobrazovať priebeh hlasovania
(hlasovanie z troch stavov – za, proti,
zdržal sa) a výsledky hlasovaní. Samotné
hlasovanie trvá niekoľko sekúnd,  okam-
žite sa vyhodnotí. Celý priebeh zasadnu-
tia je premietaný na svetelnú tabuľu. Sys-
tém eviduje každé hlasovanie účastníka
(ako hlasoval v každom hlasovaní) a tiež
príspevky k jednotlivým bodom v disku-
sii (ich počet a dĺžku trvania).

Na doplnenie informácií o priebehu
zasadnutia sa celé zasadnutie nahráva.
Doteraz sa robil archív na audio kazety,
od apríla sa záznam robí v digitálnej 
podobe a archivuje sa v podobe mp3 
súborov. Systém bol zakúpený z dôvodu
efektívneho a transparentného prijíma-
nia VZN a sprehľadnenia celého prie-
behu zasadnutí.

–vje–

■ Na pôde MsÚ v Malackách sa 9. mája uskutočnilo stretnutie primá-
torov a starostov miest a obcí okresu Malacky. Primátor mesta Malacky
J. Ondrejka informoval o stave projektu ISPA – získania prostriedkov na
odkanalizovanie regiónu Malacky. Ďalším bodom rokovania bol ďalší po-
stup pri transformácii Vodární a kanalizácií tak, aby mestá a obce okre-
su mohli aj v budúcnosti ovplyvňovať svoje záujmy. Na stretnutí sa ro-
kovalo aj o postoji k prechodu kompetencií v oblasti školstva a sociál-
nych vecí. Zúčastnení vyjadrili nespokojnosť s nečinnosťou štátnych or-
gánov – sformulovali list adresovaný prednostovi OÚ M. Vaškorovi, aby
určil termín odovzdania delimitačného protokolu. 

■ Vo štvrtok 9. mája sa na MsÚ v Malackách uskutočnila analýza
programového a počítačového vybavenia.

SYMBOL CHLEBA – PREJAV ÚCTY

„Niet takej hrudy zlata, 
ktorá by vyvážila skyvu chleba”

Kde je kolíska 
obilia?

Z údajov o dávnej histórii ľudstva
sa môžeme dočítať, že kolískou obilia
a prípravy rôznych druhov chleba je
starodávny Egypt a údolie rieky Níl.
Jedinou odmenou za drinu otrokov
bola určená dávka chleba. V hrob-
kách faraónov boli nájdené nielen
obilné zrná, ale aj pracovné postupy
pre prípravu chleba. V týchto dobách
bol chlieb, ako zdroj obživy, dôležitým
bodom aj v manželských zmluvách.

Aj pri založení osady na mieste te-
rajšieho Ríma roku 2740 pred n. l. do-
kumenty potvrdzujú, že sa pestova-
nie obilia a chlieb sem dostalo pro-
stredníctvom Grékov. Najstarší chlieb
bol nájdený v Pompejach roku 79 za-
liaty lávou a sopečným popolom zo
sopky Vezuv. Poznatkov na túto tému
sa v histórii ľudstva zachovalo ozaj
veľa. Preto si aj krásny zvyk vítať hos-
tí chlebom zaslúži našu pozornosť
a úctu. –adu–

Poslanci s novým 
hlasovacím 
systémom
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Dvere dokorán
Chlieb a soľ. Niet
väčšej pocty na
vítanie hostí. Kto
využil Dvere do-
korán a 25. apríla
prišiel na Mest-
ský úrad v Malac-
kách, tejto pocty
sa mu dostalo.

Medzi žiakmi bol obrovský záujem o zasadnutie do kresla primátora mesta. Jozef On-
drejka ho v Deň otvorených dverí (avšak len v tento deň) rád prepožičal. A ktovie –
možno raz z Vierky Pútikovej vyrastie pani primátorka! Želajú jej to aj spolužiaci 
zo 7. C na ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách. Zatiaľ Vierka, aspoň vďaka svojmu pokladu 
v hrdle, robí dobré meno Malackám na speváckych súťažiach. 

Dokončenie z 1. strany

Hasiči 
za hranicami

Verejné 
prerokovanie
Mesto Malacky oznamuje, že v rám-
ci verejného prerokovania Návrhu
územného plánu mesta Malacky sa
v piatok 14. 6. o 17.00 h vo veľkej
zasadačke MsÚ uskutoční preroko-
vanie s obyvateľmi. 
Zabezpečený je aj odborný výklad
spracovateľa.



vytvoril úžasnú prirodzenú kulisu Zá-
mocký park – pýcha Malaciek. „Teší ma,
že po náročnej rekonštrukcii, ktorej 
prvá etapa bola ukončená v minulom
roku, je Zámocký park miestom, kam
často merajú kroky obyvatelia nášho
mesta,” hovorí primátor Malaciek. 

Práve Jozef Ondrejka je otcom myš-
lienky i realizácie celomestských prvo-
májových osláv. Už v minulom roku sa
tešili obrovskému ohlasu verejnosti.
Inak tomu nebolo ani v prvý tohtoročný
májový deň. 

„Vydrží to vôbec „slimák”?” zamýšľal
sa nahlas muž v stredných rokoch pri
pohľade na davy slávnostne odetých
Malačanov, ktoré sa valili do Zámocké-

ho parku. Návštevníci zo Skalice nešet-
rili slová uznania: „Skutočne nádherné
podujatie. Úprimne ho Malackám závi-
díme.”

Za perfektne pripraveným podujatím
(za chybičku krásy možno považovať
hádam len nedostatok hygienických 
zariadení) je kus odvedenej organizá-
torskej práce a predovšetkým ochota
a nadšenie dobrovoľníkov. Poďakova-
nie preto patrí aj Centru voľného času,
základnej umeleckej škole, občianskym
združeniam Neverland, M.L.O.K. a Mla-
dá demokratická ľavica. Finančne toto
náročné podujatie podporili START Au-
tomation, s. r. o., HÍLEK a spol., a. s.,
a IDM – CAR, s. r. o. 

–ipo–, foto: oTaNo
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Podnikateľský inkubátor (píšeme
o ňom na 5. strane) bude ako inštitúcia
zameraná na podporu malých podnika-
teľov a v súvislosti s budovaním Priemy-
selného a technologického parku Záho-
rie pomáhať začínajúcim mladým podni-
kateľom. Formovanie novej generácie
podnikateľov sa však nezaobíde bez po-
trebnej výchovy a vzdelávania už na zá-
kladných a stredných školách. 

O potrebe výchovy podnikateľov nás
presvedčuje fakt, že po dvanástich ro-
koch existencie trhového prostredia
podnikateľský duch v povedomí Slová-
kov, a obyvateľov Záhoria nevynímajúc,
len drieme. Mesto Malacky ako iniciátor
vzniku inkubátora považuje za veľmi dô-
ležitú jeho spoluprácu so školami. Preto
vznikol projekt spolupráce Gymnázia
v Malackách s Podnikateľským inkubá-

torom v Malackách. Ako vhodná forma
spolupráce sa javí pomoc pri zriadení
a vedení tzv. cvičnej firmy žiakmi gym-
názia. Gymnázium ako všeobecne vzde-
lávacia stredná škola má možnosť roz-
šíriť vzdelávanie študentov o oblasť
predmetov s ekonomickým zameraním
v rámci povinne voliteľných predmetov
i nepovinných predmetov. 

O projekte nám viac povedal Ing.
Jaromír Novák, projektový manažér
MsÚ v Malackách: 

„Na Slovensku pod záštitou Sloven-
ského centra cvičných firiem pri Minis-
terstve školstva SR v spolupráci s Eko-
nomickou univerzitou v Bratislave pô-
sobí vyše 160 cvičných firiem. Zriade-
nie cvičnej firmy je na Gymnáziu v Ma-
lackách plánované na začiatok škol-
ského roku 2004–2005. Už v budúcom

školskom roku 2002–2003 bude preto
potrebné otvoriť pre žiakov 1. a 2. roč-
níka seminár s ekonomickým zame-
raním. Získané vedomosti pomôžu 
absolventom úspešne sa umiestniť na 
trhu práce.” 

Podľa slov zástupkyne riaditeľky
Gymnázia v Malackách Dr. Viery Moj-
žišovej je medzi žiakmi aj rodičmi o štú-
dium takéhoto nepovinného predmetu
veľký záujem. „Uskutočnili sme pries-
kum záujmu a ukazuje sa, že v septem-
bri môžeme otvoriť tri oddelenia,” hovo-
rí V. Mojžišová. 

V prvom školskom roku sa študenti
budú oboznamovať so základnými eko-
nomickými pojmami a problémami, tr-
hovým mechanizmom a jeho pôsobe-
ním; nosnými témami druhého ročníka
budú činnosť podniku a účtovníctvo
a v treťom ročníku už založia cvičnú 
firmu. 

Návrh vedenia gymnázia ešte pod-
lieha schvaľovaciemu procesu na Kraj-
skom úrade v Bratislave.

–ipo–

Malacká 
hokejová radosť

Májové hokejové udalosti prinies-
li radosť celému Slovensku. Naši
chlapci prileteli z MS vo Švédsku vy-
vážení zlatom a z ich historického ús-
pechu sa tešili aj Malacky. Zámocký
park a pohotovosť primátora mesta
Jozefa Ondrejku premenili sen Mala-
čanov o spoločnom zážitku z úspe-
chu na skutočnosť. Súmrak a zástavy.
Jednohlasné: góóól a rapkáče. Adre-
nalín na maximum, objatia i slzy. Bon-
dra, Šatan, Lašák – Malacky sú s va-
mi! Hromové „Nad Tatrou sa blýs-
ka...” – sme majstri sveta!!!

–ipo–,foto: –oTaNo–

Projekt
NAŠE
MESTO

A sme na konci. Týmto titulkom
sme avizovali v minulom čísle Ma-
lackého hlasu ukončenie nášho spo-
ločného projektu, ktorým sme sa vy-
še roka snažili v spolupráci redakcie
a čitateľov upozorňovať na nedo-
statky v uliciach nášho mesta. 

Čaká na nás však ešte jedna dôle-
žitá – ba možno povedať najdôleži-
tejšia – úloha, zvoliť Osobnosť Ma-
lackého hlasu. Nomináciu získali tí
Malačania, ktorých ste si v jednotli-
vých kolách projektu vybrali za
osobnosť ulice. 

Nech sa páči, tu je osmička osob-
ností, ktoré čakajú na váš hlas: 

Ing. Jozef Mračna, 47 rokov 
(nominovaný v obvode č. 1)
Alojz Kvaššay, 71 rokov 
Štefan Daniel, 60 rokov 
(obaja nominovaní v obvode č. 2)
Irena Vachunová, 76 rokov
Pavlína Janotková, 34 rokov 
(obe nominované v obvode č. 3) 
Ing. Jozef Bulla, 57 rokov 
(obvod č. 6)
MVDr. Pavol Hallon, 76 rokov 
(obvod č. 8)
Margita Benešová, 84 rokov 
(obvod č. 10)

Zašlite svoj hlas a rozhodnite
o Osobnosti Malackého hlasu. Po-
stup je jednoduchý: vystrihnite ku-
pón, pozorne ho vyplňte, zašlite do
redakcie alebo vložte do schránky
s označením Malacký hlas na budo-
ve MsÚ. Anketa nie je anonymná,
uveďte aj svoje meno. Jeden z čita-
teľov sa zúčastní slávnostného odo-
vzdávania ocenenia. 

Svoje hlasy posielajte do 7. júna.
Aj tentoraz budete súťažiť o zaujíma-
vé ceny. Tou hlavnou je týždenný
pobyt pre štyri osoby vo Veľkom
Mederi (bývalé Čalovo), kde sa
nachádza známe a vyhľadávané
termálne kúpalisko!

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

V ankete 
o Osobnosť Malackého hlasu
dávam svoj hlas (vpíšte meno jed-
ného z kandidátov):

■■ Mám /  ■■ nemám záujem 
zúčastniť sa odovzdávania 
ocenenia

Meno:

Adresa:
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Spätná väzba
pre políciu

Rozhodnutím riaditeľa Okresného
riaditeľstva Policajného zboru v Malac-
kách plk. Milana Kuzmu bolo 4. januára
vyhlásené zriadenie Občianskeho po-
radného výboru riaditeľa OR PZ v Ma-
lackách. Zámerom okresného riaditeľa
je prostredníctvom výboru oboznamo-
vať sa s problémami občanov, zinten-
zívniť komunikáciu s verejnosťou a vyu-
žívať podnety a poznatky členov výboru
na zlepšenie činnosti polície. „Hlavným
cieľom zriadenia občianskeho poradné-
ho výboru je, aby pre našu prácu a čin-
nosť existovala spätná väzba,” uviedol
M. Kuzma. „Ide nám aj o zvýšenie dô-
very verejnosti k polícii a zlepšovanie
jej celkového imidžu.” Okresné riadi-
teľstvo PZ v Malackách je jediným ria-
diteľstvom na Slovensku, ktorý vytvorilo
takýto poradný orgán.

–ipo–

V stane detskej radosti sa realizovali všetky deti,
ktoré majú tvorivého ducha - kreslili, maľovali, ská-
kali, behali i triafali. A predovšetkým – radovali sa.

Prirodzený rešpekt už len svojou prítomnosťou budila skupina historického
šermu. Možnosť vyskúšať si lukostreľbu využili veľkí aj malí.

Maringotka Teatra Tatro aj tento rok prilákala veľký dav detí s rodičmi. Predstavenie
O Červenej čiapočke alebo Klauni všetkých krajín, spojte sa, prekvapilo aj tých s veľ-
kou fantáziou.

Noví podnikatelia sa budú 
formovať už na gymnáziu

V Malackách iný ako
v ďalších mestách
Dokončenie z 1. strany

Jánošík a 2000 zbojníkov v podaní Vra-
novského chodúľového divadla roztlieskal
slávnostne naladených návštevníkov Zá-
mockého parku.



národných cvičení sa konalo v septem-
bri roku 1996 pod názvom Viribus unitis
– exercise 96 v rámci programu Partner-
stvo za mier. Nepríjemnou udalosťou
bola povodeň na rieke Morave, kde
útvar poskytoval pomoc pri budovaní
a spevňovaní hrádze. Viacerí príslušníci
boli ocenení Ministerstvom vnútra SR za
preukázanie vysokého stupňa odbornej
prípravy a statočnosti. K 1. januáru 1999
bol útvar reorganizovaný na 71. záchran-
nú brigádu CO. Vo februári bola brigáda
nasadená pri likvidácii snehovej kalami-
ty v Prešovskom kraji. Medzinárodné cvi-
čenie COMPROTEX 99, ktorého náme-
tom bola technologická porucha, preu-
kázalo výbornú pripravenosť príslušníkov
útvaru. V roku 2000 znamenal nasade-
nie síl a prostriedkov pri likvidácii lesného
požiaru a pri úniku čpavku na Zimnom
štadióne v Bratislave. V roku 2001 útvar

zabezpečoval zaistenie a prepravu po-
dozrivých zásielok v Bratislavskom a Tr-
navskom kraji. Príslušníci v roku 2002 za-
bezpečovali prepravu nebezpečných
biologických látok a spolupracovali pri
hľadaní nezvestnej osoby v priestoroch
vodného diela Gabčíkovo. (Spomenúť
ešte mnoho ďalších udalostí z histórie
brigády nám neumožňuje obmedzený
priestor v novinách.) Útvar však žije aj
bohatou športovou a kultúrnou činnos-
ťou. Veľmi aktívne pracuje športové druž-
stvo. Vojenská telovýchovná jednota
Žižka Malacky, ktorá vznikla v päťdesia-
tych rokoch 20. storočia a pod týmto ná-
zvom ju nájdeme aj v tabuľke III. futba-
lovej ligy. V areáli brigády bolo vybudo-
vané futbalové ihrisko. Do našej kultúr-
nej činnosti v roku 1993 pribudol aj folk-
lórny súbor TATRANEC, v ktorom pôso-
bilo viac ako 100 tanečníkov z rôznych
kútov Slovenska. Počas svojej krátkej čin-
nosti veľakrát prezentovali 71. záchrannú
brigádu CO Malacky a získali aj rôzne
ocenenia u nás doma aj v zahraničí.

Bohatá história, obetavosť a spoľahli-
vosť našich príslušníkov, športová a kul-
túrna činnosť, to všetko je dlhoročné úsi-
lie a dobré meno. 31. decembra sa končí

polstoročná kapitola vojenskej histórie.
Nekončí sa ale naše poslanie príslušní-
kov záchranárov. Od 1. januára 2003
budeme pokračovať v našich aktivitách
v Hasičskom a záchrannom zbore. Ďa-

kujem všetkým bývalým i súčasným za-
mestnancom, profesionálnym vojakom,
občianskym zamestancom a touto ces-
tou ich pozývam na oficiálne oslavy 50.
výročia 7. júna 2002 v areáli VÚ 3016

o 9.00 hodine. Svoju účasť potvrďte na
telefónnom čísle 772 25 02, kl. 163 u N.
Knotkovej do 31. mája 2002.
plk. Ing. LADISLAV BALLA, veliteľ brigády

foto: archív

naozaj za to! Počas Dňa otvorených
dverí žiaril na detských tváričkách neu-
stále úsmev svedčiaci o ich nefalšovanej
radosti, veselosti a šťastí; z tvár mami-
čiek zasa zaslúžená spokojnosť.

Krstnou mamou centra sa stala zná-
ma moderátorka televízie Markíza An-
dy Timková. Položili sme jej preto zopár
otázok:

Ako vlastne vznikla Vaša spoluprá-
ca s MC Vánok? 

V televízii máme kolegyňu Dagmar
Vaškorovú, ktorá pozná takmer všetky
organizátorky tohto projektu. Potom
ma už oslovila Ruženka Novotová. Ta-
kéto veci sa ťažko odmietajú. To je to
najmenšie, čo som mohla pre nich za-
tiaľ urobiť – povedať áno! Toto centrum
je konkrétnou obrovskou pomocou
predovšetkým pre matky.

Ste mediálne známou tvárou, ale
aj matkou dvoch detí. Ako to všetko
stíhate?

Mám dvoch synov vo veku 18 a 16
rokov. Každá žena stíha všetko,keď chce
a musí. Vstávam o pol štvrtej kvôli Tele-
ránu. O pol deviatej sa jeho vysielanie
končí; našťastie nemám viazanú pracov-
nú dobu, takže si môžem vybaviť rôzne
povinnosti alebo aj odpočinúť. 

Vraj sa vám splnil veľký životný
sen...

Ku svojim 40. narodeninám som do-
stala koňa. Je to skvelé, vždy som po
tom túžila, ale je to o jedno dieťa na-
viac. Denne na ňom treba jazdiť, veno-
vať mu obrovskú starostlivosť. Trávime
s ním dve hodiny denne, mladšieho sy-
na na ňom učím jazdiť. Manžel ma tým-
to darom veľmi prekvapil. 

Ako bude u vás vyzerať čas dovo-

leniek, leňošenia a slnečných lúčov?
Rozdelím sa medzi všetkých, teraz

musíme rátať aj s koníkom. Ak to vyjde,
pôjdem robiť vedúcu do Chachalandu
aj s koníkom, čo deti určite poteší, a ak
sa podarí, rada by som išla s manželom
do Grécka. Dokončujeme prestavbu
domčeka na Záhorí, dúfam, že sa nám
podarí v lete aj presťahovať. 

Čo odkážete tým, ktorí budú naj-
viac potrebovať a využívať toto cen-
trum – mamičkám a ich ratolestiam?

Budem sa snažiť im pomôcť tak, ako
je to v mojich silách. Vďaka tomu, že
ma ľudia poznajú, sa budem snažiť zhá-
ňať im v prvom rade peniaze. Takéto
centrum peniaze jednoducho potrebu-
je. V tomto detskom centre rodičia za-
bezpečili všetko: kúpili koberce, hračky
pre deti… Ak niekto zo sponzorov dá aj
10 000 korún, je to na dobrú vec. 

BARBORA ZAJAČKOVÁ,
foto: archív
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Názov: Záhorské centrum kultúry
Právna forma: príspevková organizá-

cia mesta 
Dátum vzniku: 1. 4. 1993, zriadená

uznesením MsZ č. 24/93/A zo dňa 16.
3. 1993

Účel vzniku: organizovanie kultúrno-
spločenských a výchovno-vzdelávacích
programov.

Hlavná činnosť: organizovanie kul-
túrno-spoločenských aktivít prostred-
níctvom umeleckých agentúr a kultúr-
no-výchovných podujatí, expozícií, klu-
bovej a záujmovo-umeleckej činnosti.
ZCK buduje, spracováva a poskytuje
fond knižnice verejnosti. Ponúka od-
bornú, metodickú pomoc v kultúrno-vý-
chovnej činnosti.

Štatutárny zástupca: riaditeľ (vyme-
núva a odvoláva ho MsZ) Od 1. 3. 2002
je riaditeľkou ZCK Mgr. Jana Zetková.

Sídlo: Čulenova ul. 5, Malacky; ďalšie
pracoviská – Spoločenský dom na Mie-
rovom námestí a Mestská knižnica na
Záhoráckej ulici (s pobočkou knižnica -
Juh). Múzeum Michala Tillnera je v sú-
časnosti v depozite v dôsledku neexistu-
júcich vhodných priestorov na umiest-
nenie expozície.

Zamestnanci: 8 pracovníkov v hlav-
nom pracovnom pomere (riaditeľka, 2
pracovníčky knižnice, 2 kultúrne pra-
covníčky, 1 administratívna pracovníč-
ka, 1 hospodár, 1 upratovačka)

Financovanie: z rozpočtu mesta
a z vlastných príjmov

Súčasnosť a budúcnosť – Mgr. J. Zet-
ková, riaditeľka ZCK: „Okrem mesač-
ných plánov kultúrnych podujatí ZCK
zavádza do života systém organizova-
nia štyroch pravidelných ročných po-
dujatí: Malacká hudobná jar, Prvomájo-
vé Malacky, Kultúrne leto a Adventné

Malacky. Snažíme sa o dobudovanie ex-
pozície pod františkánskym kláštorom,
o sprístupnenie expozície Múzea Mi-
chala Tillnera aspoň formou výstav.
ZCK ponúka svoje priestory a zastreše-
nie rôznym záujmovo-umeleckým útva-
rom a klubovej činnosti. ZCK sa chce
stať spojovacím článkom medzi všetký-
mi ľuďmi v našom meste, ale aj v okolí,
ktorým kultúrny rozvoj Malaciek nie je
ľahostajný.”

Názov: AD HOC Malacky
Právna forma: príspevková organizá-

cia mesta
Dátum vzniku: 20. 5. 1999
Hlavná činnosť: správa a údržba za-

riadení a majetku mesta, poskytovanie
služieb v záujme zabezpečovania po-
trieb občanov mesta v oblasti športu
a spoločenskej činnosti

Podnikateľská činnosť: pohostinská
činnosť bez ubytovacích zariadení, ná-
kup tovaru v rozsahu voľnej živnosti za
účelom jeho ďalšieho predaja (maloob-
chod, veľkoobchod)

Štatutátny orgán: riaditeľ, Ing. Robert
Rehák

Zamestnanci: 14 + brigádnici
História, budúcnosť – Ing. R. Rehák:

„Po rozhodnutí zástupcov mesta pre-
brať späť pod svoju správu ŠH Malina
vznikla príspevková organizácia AD
HOC na výkon tejto správy. Neskôr pre-
šlo pod správu AD HOC aj letné kúpa-
lisko Malacky. Hlavný zmysel existencie
organizácie je v čo najekonomickejšom
prevádzkovaní uvedených zariadení.
Zatiaľ sa darí udržiavať dobrý štandard
a postupne zlepšovať a skvalitňovať
služby. V budúcnosti chceme rozšíriť
sortiment služieb.“

NAŠE SPOLOČNOSTI
Mesto Malacky založilo alebo má účasť vo viacerých spoločnostiach.
Postupne vám ich budeme predstavovať. Dnes dávame do vašej po-
zornosti ďalšie dve z nich.

Program DC Vánok
na máj 2002
DC bude pre Vás otvorené 
každý utorok, stredu a štvrtok 
od 9. do 12. h

■ priateľské prostredie pre Vás a Va-
še detičky ■ prednášky na témy, kto-
ré Vás zaujímajú: 4x za mesiac ■

stretnutia v podpornej skupine doj-
čiacich mamičiek ■ cvičenie s deťmi
■ tvorivé dielne pre deti ■ burza det-
ských vecičiek ■ domáca knižnička

Priestor pre Vaše nápady, podnety
a rady, ktoré prijmeme s veľkou
ochotou.

Kurz predpôrodnej prípravy:
Každý utorok o 16. h od 14. mája
2002 s pani Slobodovou
Rady Vás privítame v našom Det-
skom centre aj s Vašimi drobčekmi.
Veď oni sú dôvodom všetkého náš-
ho snaženia.

Andy Timková 
krstnou mamou detského 
centra Vánok
Dokončenie z 1. strany

Polstoročie
na záchranu

71. záchranná brigáda CO
srdečne pozýva verejnosť na 

Deň otvorených dverí,
ktorý sa uskutoční 31. mája 2002 
od 9.00 do 12.00 h v areáli útvaru.

Program:
9.00 otvorenie kasární
9.00–10.00 vystúpenie hudobnej skupiny

10.00–10.30 ukážka činnosti záchranárov pri riešení mi-
moriadnej situácie 

10.30–12.00 ukážka techniky, zbraní, vysielačiek a špe-
ciálneho materiálu

Po celý čas
– statická ukážka špeciálnej techniky
– súťaže pre deti – 10 stanovísk
– predaj občerstvenia

Dokončenie z 1. strany

V rubrike ČO SA ČÍTA? vám priná-
šame prehľad najčítanejších kníh v Ma-
lackách – aspoň podľa záujmu návštev-
níkov kníhkupectva Ľubica v obchod-
nom centre hotela Atrium. Takže v má-
ji bol najväčší záujem o knihy: V Afga-
nistane boh iba plače (Siba Shakibo-
vá), Čarovný svet Harryho Pottera
(novinka), Veľká kuchárska kniha od-
delenej stravy (Jana Horecká) a Sny
a videnie (Vilma Jamnická).

Ak súhlasíte s tvrdením, že najlep-
ším priateľom človeka je kniha, môže-
te súťažiť s Malackým hlasom o legen-

dárnu knihu Karla Maya Old Sure-
hand. Do žrebovania vás zaradíme, ak
nám do 7. júna spolu s nalepeným ku-
pónom pošlete správnu odpoveď na
túto otázku: Rudolf Dilong (nar. v ro-
ku 1905), rodák z Trstenej, pôsobil 
v Malackách ako kazateľ a kateché-
ta. Je predstaviteľom katolíckej mo-
derny. V roku 1986 zomrel v USA, 
dlhé roky však žil v exile v:

a) Brazílii          b) Argentíne?
Minulý mesiac ste mali za úlohu

uviesť, kde je sídlo Vojenského karto-
grafického ústavu, š. p. Správna odpo-

veď: v Harmanci. Na výhru v podobe
Slovníka cudzích slov sa môže tešiť Mi-
chal Zajaček z Ul. L. Novomeského
v Malackách. Prosíme výhercu, aby sa
ohlásil v redakcii.

Kníhkupectvo Ľubica
Pondelok–piatok 9.00–17.30 h
Sobota 9.00–12.00 h

Č O S A Č Í T A ?

KNÍHKUPECTVO ĽUBICA

KUPÓN

5

Strach, beznádej i viera. Žena, ktorá ab-
solvovala mamografické vyšetrenie, vie,
čo znamená kombinácia týchto slov.
Mnohé z nich žijú aj v Malackách a oko-
lí. Na tvári úsmev, no v duši zmes neko-
nečných otáznikov.

Prečo práve ja?
Už štvrtý rok rastie konto určené na zakúpenie mamografického prístroja. Vyzbie-
raná suma umožnila Mestu Malacky – garantovi zbierky – v minulom roku vypísať
výberové konanie na verejné obstaranie mamografu. „Chcem touto cestou po-
prosiť všetkých ľudí, aby prispeli na konto zbierky na číslo účtu 3200103008/5600.
Je potrebné ešte splatiť polovicu z ceny mamografu. Nespoliehajme sa, že prispejú
tí druhí. Nespoliehajte sa na to, že vás sa to zatiaľ ešte netýka.”

JOZEF ONDREJKA, primátor

Plk. Ing. L. Balla (v strede) pozýva verejnosť na Deň otvorených
dverí 71. záchrannej brigády CO.

Detské centrum Vánok je otvorené. Veselý šašo rozosmial mamičky aj ich ratolesti. 
V malackom Vánku bude vládnuť smiech a pohoda.
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VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky
Máj 2002

24. piatok Kráľ škorpión MP-12
25. sobota Žáner: Dobrodružný
26. nedeľa Hrajú: Steven Brand, Michael Clarke Duncan,

Grant Heslov
30. štvrtok Jeepers Creepers MP-15
31. piatok Žáner: thriller/horor

Hrajú: Gina Philips, Justin Long, Jonathan
Breck

Jún 2002

1. sobota Úkryt MP-12
2. nedeľa Žáner: psychologický thriller 

Hrajú: Jodie Fosterová, Jared Leto, Kristen Ste-
wartová, Forest Whitaker, Dwight Yoakam

8. sobota Banditi MP-12
9. nedeľa Žáner: krimi komédia

Hrajú: Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Cate
Blanchett,Troy Garity, Bobby Slayton

15. sobota Showtime MP-12
16. nedeľa Žáner: akčná komédia

Hrajú: Robert DeNiro, Eddie Murphy, Rene
Russo

21. piatok Star Wars: epizóda II – klonovaní útočia
22. sobota Žáner: Sci–fi, slovenský dabing, MP

23. nedeľa Hrajú: Ewan McGregor, Natalie Portman, Sa-
muel L. Jackson, Hayden Christensen

27. štvrtok Pavúčí muž MP-12
Hrajú: Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kristen
Dunstová, James Franco, Rosemary Harrisová

28. piatok Prísaha MP
29. sobota Žáner: Animovaná komédia pre celú rodinu

Hrajú: Jack Nicholson, Robin Wright, Aaron
Eckhart, Sam Shepard, Vanessa Redgrave,
Mickey Rourke 

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

POTREBUJÚ KOČÍK:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Od 1. 4. do 30. 4. 2002
Dávid Oslej, Malacky; Tibor Kebis, Zohor;
Patrícia Martinkovičová, Moravský Sv. Ján;
Tomáš Ivanič, Želiezovce; Dávid Černek,

Rohožník; Nikola Valentová, Pernek; Kristína Balážová,
Veľké Leváre; Karolína Sirotová, Zohor; Denis Baďura,
Rohožník; Ondrej Miko, Studienka; Michaela Timea Jur-
sová, Kostolište; Róbert Poncer, Lozorno; Jakub Petráň,
Sekule; Klaudia Petrášová, Jakubov; Jakub Rybička, Ma-
lacky; Katarína Danihelová, Rohožník; Klaudia Krpčia-
rová, Malé leváre; Pavol Škrabák, Moravský Sv. Ján; Lau-
ra Šablicová, Lozorno; Nikoleta Kaššová, Malacky; Lau-
ra Hollá, Gajary.

Soňa Šarmírová a Peter Jankovič; Lucia
Masarovičová a Michal Bolf; Jana Orlíková
a Peter Štok; Magdaléna Hušková a Ľuboš

Jankových; Iveta Flámiková a Róbert Temer; Gabriela
Hajdinová a Ján Kühtreiber; Marianna Fartelová a Ma-
rián Prokop; Slávka Kubišová a Bronislav Michálek; Ka-
tarína Osuská a Pavol Hyža; Jana Demková a Peter Ma-
kyta; Katarína Zárecká a Henrich Sauberer; Renáta Bed-
náriková a Erik Opolcer.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

Etela Jurkovičová, 1927, Veľké Leváre; Jozef Po-
korný, 1923, Borský Sv. Jur; Rozália Zedeková,
1928, Plavecký Štvrtok; Mária Davidová, 1950,
Gajary; Emeric Feric, 1936, Rohožník; Cecília

Cabadová, 1925, Gajary; Ľudovít Kyselák, 1947, Ku-
chyňa; Ľudmila Drahošová, 1921, Lozorno; Peter Ma-
túšek, 1948, Veľké Leváre; Mária Kiripolská, 1916, Pla-
vecký Peter; Štefana Tormová, 1919, Veľké Leváre; Jozef
Majténi, 1934, Rohožník; Roza Poláková, 1916, Malacky;
Alžbeta Šelcová, 1929, Malacky; Helena Miklošová,
1916, Malacky; Katarína Kratinová, 1921, Studienka;
Františka Grófová, 1930, Rohožník; Cecília Husáková,
1932, Zohor; Jozefa Krátka, 1937, Malacky; Helena Pa-
vúčková, 1924, Borský Sv. Jur; Júlia Hološková, 1919, Vy-
soká pri Morave; Karol Kotleba, 1924, Malacky; František
Lukovský, 1946, Zohor.

ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ, matrikárka

††

80 – Anna Ondrášková, 16. 5. 1922; Ján
Krivda, 16. 5. 1922; 91 – Mária Šelbická, 1. 5.
1911; 93 – Štefánia Nováková, 11. 5. 1909.

Z A B Á VA N Á S
PA N I V O Z Á R O VÁ

Tábory mladých
ochrancov 
prírody – 
ZÁHORIE 2002

BROZ (Bratislavské regionálne ochra-
nárske združenie), SON (Spoločnosť
pre ochranu netopierov) a SOVS (Spo-
ločnosť pre ochranu vtáctva na Sloven-
sku), Štátna ochrana prírody SR –
CHKO Záhorie a mimovládna organi-
zácia Vidiek 2000, Lozorno vás pozý-
vajú do Tábora mladých ochrancov prí-
rody, ktorý sa bude konať od stredy 29.
mája do nedele 2. júna 2002 v CHKO
Záhorie na lokalite Gazárka pri obci Šaš-
tín-Stráže. 

Tábor bude zameraný najmä na po-
znávanie, výskum a praktickú ochranu
mokradí, ich vodného režimu, fauny
a flóry. Pracovať sa bude najmä v loka-
litách v okolí Borského Mikuláša, Šajdí-
kových Humeniec a Šaštína. 

Záujemcovia o účasť v tábore by sa
mali čím skôr zaregistrovať jedným
z nižšie uvedených spôsobov:
■ zaslaním vyplnenej priloženej návrat-

ky cez e-mail na adresu: 
mailto:broz@changenet.sk 

■ telefonicky na čísle: 0903 342 465
■ zaslaním návratky na: BROZ – Brati-

slavské regionálne ochranárske zdru-
ženie, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava
Vekový limit účastníkov tábora nie je

obmedzený. Účastníkov tábora, ktorí sú
ešte školopovinní, v prípade potreby vy-
žiadajú organizátori písomne od vede-
nia školy z dôvodu účasti na verejno-
prospešnej akcii. Účastníci mladší ako
15 rokov, ak prídu bez sprievodu dospe-
lých, by mali pri prezentácii doložiť pí-
somný súhlas rodičov s ich účasťou v tá-
bore.

Európsky fejtón -
Višegrádsky fejtón 

Asociácia organizácií spisovateľov
Slovenska a Obec moravskoslezských
spisoveľov vyhlasujú medzinárodnú
literárnu súťaž Európsky fejtón –
Višegrádsky fejtón 2002. 

Do súťaže možno prihlásiť texty
(fejtón, esej) napísané po česky, ma-
ďarsky, poľsky alebo po slovensky,
publikované v období od 1. 7. 2001
do 30. 6. 2002. Texty možno zasielať
na adresu: Asociácia organizácií spi-
sovateľov Slovenska, Laurinská 2,
815 08 Bratislava. 

Hlavná cena (1500 EUR) a štyri pré-
mie budú udelené v októbri v Brne.

„Ket tak, Janku, po večeroch premýš-
lám, došeu sem na to, že dochtorský vý-
skum spraviu také pokroky, že nakonec
na sviece už neni zdravého čovjeka,” vy-
znáva Jankovi Francek.

● ● ●

„Šéf mja mjeu na šecko,”chváli sa Fran-
cek súsedovi, „opravit auto, poumývat
auto, aj naštartovat a fčil ve stredu mu
idem na pohreb.”

„A co sa mu stauo?” pýta sa súsed.
„Naštartovau si sám,” smutne douoží

Francek.
● ● ●

„Pán vrchný, tú objednanú večeru do-
stanem ešte dneskáj?” kričí za vrchným
Francek.

„Bez debaty, šak už sa to nese,” poska-
kuje vrchný.

„Dzekujem, hned je mi lepší,” odfrfle
Francek.

Ovsené trojuholníčky
SPOTREBA:

50 g masla
150 g práškového cukru
1/2 balíčka vanilkového cukru
2 vajcia, štipka soli
120 g ovsených vločiek
80 g kokosovej múčky
20 g zemiakovej múčky

POSTUP:

Do misy dáme maslo, práškový a vanil-
kový cukor, celé vajcia, málo soli a dobre
vymiešame. Potom pridáme ovsené vloč-
ky, kokosovú a zemiakovú múčku. Plech
vymastíme a z cesta lyžičkou kladieme
naň malé kôpky, ktoré pomocou mokré-
ho noža upravujeme do trojuholníčkov.
Vložíme do vyhriatej rúry a upečieme do
ružova. Upečené posypeme práškovým
cukrom.

Medzinárodný deň detí
1. jún, 14.00 h – Miestna organizácia Sociálnodemo-

kratickej strany v Malackách pozýva deti a ich rodičov na
športové popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa
detí, ktoré sa uskutoční v priestoroch kynologického klu-
bu. Pre deti sú pripravené súťaže a sladké odmeny k ich
sviatku.

2. jún, 14.00 h – MsO SDĽ pozýva do areálu kynolo-
gického klubu Záhorák všetky deti. Program: hry, súťaže,
jazda na koči, prehliadka historických vozidiel, opekanie,
diskotéka. Pre deti sú pripravené sladké odmeny.

K tohtoročnému
Dňu matiek
sa v Malackách uskutočnilo viacero spo-
ločenských stretnutí. To prvé sa konalo
v zasadačke spoločnosti Nafta Gas, a. s.,
a pripravil ho Klub dôchodcov v Malac-
kách. Deti z Materskej školy na Kollárovej
ul. spievali o láske v očiach a dlaniach ba-
bičiek, Vierka Pútiková a dvojčence Kol-
manové zo základnej umeleckej školy
o horúcom materskom objatí. Vedúca
Klubu dôchodcov v Malackách Daniela
Malinová predniesla správu o činnosti klu-
bu za uplynulé obdobie, predsedníčka je-
ho samosprávy Mária Matúšková prehľad
o hospodárení. Z úst zástupkýň samo-
správy zazneli aj ďakovné slová za finanč-
ný dar, ktorý klub a ďalšie neziskové or-
ganizácie v meste dostali od primátora
mesta. Klub dôchodcov v Malackách re-
gistruje v súčasnosti 202 platiacich čle-
nov. text a foto: –ipo–

Primátor mesta Malacky 
Jozef Ondrejka,
OZ Vedecká hračka v B. Bystrici,
ZCK a RPIC v Malackách
pozývajú na interaktívnu výstavu 
hravého poznávania

VEDECKÁ HRAČKA
Výstava o niektorých tajomstvách 
vedy a hre s nimi bude otvorená od
20. mája do 15. júna v Spoločen-
skom dome ZCK na Mierovom ná-
mestí 10 v Malackách.
pondelok–piatok od 8.00–16.00 h
sobotu–nedeľu od 14.00–17.00 h

ZCK pozýva:
25. máj Majáles pre seniorov – spolupráca s Malokarpatským osvetovým stredis-

kom Pezinok, Kultúrny dom Gajary
26. máj nedeľné divadelné popoludnie, Divadlo PIKI (Ela a Hop), Pezinok: PIPI

DLHÁ PANČUCHA, Spoločenský dom ZCK, 15.00 h
29. máj šachový turnaj pre žiakov ZŠ, hlavný organizátor MDĽ, komisia školstva,

kultúry , mládeže a športových činností a ZCK, 13.00 h
20. máj–15. jún Vedecká hračka – hlavný organizátor MsÚ Malacky

ZCK pripravuje:
Konkurz do detského divadelného štúdia pri ZCK Malacky ■ Založenie Klubu malackých
fotografov (termíny budú upresnené) ■ Ukončenie Akadémie III. veku – posedenie pri hud-
be – 12. 6. ■ Ukončenie jazykových kurzov ■ Otvorenie výstavy Galéria dieťaťa – 23. 6.
Discohry Tešíme sa na prázdniny – 23. 6. ■ Malacké deti Malačanom – 26. 6. ■ Otvore-
nie Kultúrneho leta – 30. 6. ■ Pravidelné aktivity – jazykové kurzy – AJ, NJ ■ Vítame vás
u nás v knižnici!

Výtvarno-poznávací tábor (1.–4. 7. 2002)
Športový tábor (8.–13. 7. 2002)
Tábor-Krajina zázrakov (15.–19. 7. 2002)
Športovo-turistický tábor (22.–26.7. 2002)
Prímestské sústredenie tanečníkov mo-
derného tanca (27. 7.–2. 8. 2002)

Pobytový tábor Kováčová pri Zvolene
9.–16. 7. 2002, cena: 2 200 Sk
Pobytový tábor Šranek-Hlboké
29. 7–4. 8. 2002, cena: 1700 Sk
Pobytový zahraničný tábor Chorvátsko-
Povljana, 26. 7–4. 8. 2002, cena: 4 950 Sk

Centrum voľného času organizuje pre deti 
počas letných prázdnin prímestské tábory:

Čo neviete o pripravovanom projekte
Inkubátor pre malé podnikanie v Ma-
lackách?
■ poskytne podnikateľom priestory na

realizáciu podnikateľských zámerov
spolu s príslušenstvom, pomocnými
službami a zabezpečením informácií

■ umožní vytvorenie nových pracov-
ných miest

■ urýchli modernizáciu výroby a využí-
vanie progresívnych technológií

■ vytvorí väzby na Priemyselno-techno-
logický park Záhorie

■ poskytne kancelárske priestory s cel-
kovou plochou 2600 m2 (to je asi 85
kancelárií)

■ v rámci programu PHARE CBC Slo-
vensko–Rakúsko bolo podpísané fi-
nančné memorandum o pridelení
prostriedkov na realizáciu projektu

výstavby inkubátora v celkovej výške
1,8 mil. EUR

■ 14. mája sa uskutočnilo odovzdanie
cien zlúčenej architektonickej súťaže
a podprahovej metódy verejného ob-
starávania výkonu s vyššou cenou. Sú-
ťaž niesla názov Architektonický návrh
stavby Inkubátor malého biznisu v Ma-
lackách. Víťazom súťaže, do ktorej sa
zapojilo päť uchádzačov, sa stal Ing.
arch. Miroslav Duchoň. Primátor mes-
ta J. Ondrejka ocenil množstvo nápa-
dov, s ktorými sa architekti do súťaže
zapojili. Účastníci súťaže zase vysoko
hodnotili regulárny priebeh súťaže a
odvahu mesta vypísať ju. „Bodaj by ta-
kýchto miest na Slovensku bolo viac,”
uviedol doslova Ing. arch. K. Hoff-
mann. –ipo–

Inkubátor pre malé podnikanie vyrastie za vlnitým plotom na Mierovom námestí 
v Malackách.



Borievka obyčajná je dobrou dezin-
fekciou nielen v podobe borovičky. Bo-
lesti kĺbov a svalov, malá ohybnosť a po-
hyblivosť organizmu sú príznaky jarnej
únavy. Z plodov borievky si môžeme
pripraviť teplý vaňový kúpeľ. Borievku
môžeme použiť aj vnútorne a to tak, že
plody rozžujeme nalačno, pričom ne-
slobodno prekročiť dávkovanie.

Jahoda obyčajná – pekné a pôsobivé
sú najmä plody, ale ani listy sa svojím
tvarom nedajú v kráse zahanbiť. Na
liečebné účely však používame výhrad-

ne lesné jahody. Jahodový čaj je chutný
a mimoriadne zdravý. Je výborný aj sa-
mostatne, no ešte lepší je v kombinácii
s plodmi šípky a listami čučoriedky, ma-
liny a černice. Takto si môžeme pripra-
viť univerzálny lahôdkový čaj s obsa-
hom vitamínov.

Poznáte rooibos – čaj bez kofeínu?
Čaj tvoria sušené a fermentované lístky
rastliny Asphalatus linearis, ktorá rastie
len v južnej časti Afriky. Čaj má výrazne
červenú farbu a jemnú arómu. Neobsa-
huje kofeín, preto je vhodný aj pre deti

a starších ľudí. Rooibos je nápoj pre
každú príležitosť. Ráno pôsobí povzbu-
dzujúco, cez deň výborne hasí smäd,
večer uvoľňuje napätie. Je nekalorický,
a preto je vhodný pri odtučňovacej kú-
re. Obsahuje železo, draslík, meď, váp-
nik, mangán, fluór, zinok (nevyhnutný
pre zdravý rast), magnézium, sodík (po-
zitívny vplyv na rovnováhu tekutín v te-
le). Pre vysoký obsah minerálov je
vhodný pre športovcov.

IVETA KOVÁČOVÁ, čajovňa IVEKO

Za správnu odpoveď z minulého čís-
la odmeníme Ing. Petra Bartošeka
z Rastislavovej ul. v Malackách, ktorý
uviedol, že odborný názov žihľavy je
pŕhľava dvojdomá. Výhercu prosíme,
aby sa prihlásil v redakcii.

Dnešná otázka: Čo je to rooibos?
Odpovede spolu s kupónom posielajte
do 7. júna alebo hádžte do schránky na
budove MsÚ.

INZERCIA
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■ Kúpim RD s pozemkom v Malackách.
Tel.: 0907 557 199.
■ Prijmem do trvalého prac. pomeru murá-
rov. Práca v Čechách. Tel.: 042/46 33 973.
■ Hľadám prácu v administratíve, môže byť
na doma. Mám SŠ vzdelanie, ovládam prá-
cu na počítači, jednoduché účtovníctvo,
fakturácia, VP sk. B. Tel.: 0907 149 826.
■ Predám 110 l zásuvkovú mrazničku, ná-
bytok (buk), 1novú pneu Barum 145 SR 13
Tel.: 0905 64 54 50 

DROBNÁ INZERCIA

BILLA, spol. s r. o.
Bajkalská 19/a, P.O.BOX 57
820 09 Bratislava 29

prijme pre nový supermarket
v Malackách do oddelenia
mäsa:
• vyučených mäsiarov na

pozíciu vedúci oddele-
nia mäsa a mäsiar 

• vyučené predavačky na
pozíciu balička

Záujemcovia, volajte prosím na 
tel. č.: 0904 698 802 – p. Indrišek, 
alebo pošlite stručný životopis na
hore uvedenú adresu.

Politické strany v meste
V minulom čísle Malackého hlasu sme vám priniesli prehľad politických strán

pracujúcich v Malackách. Po termíne uzávierky dodatočne odovzdali podklady
aj zástupcovia ďalšieho politického subjektu. Poskytnuté informácie napriek 
neskorému doručeniu publikujeme v záujme kompletizácie údajov.

STRANA DEMOKRATICKEJ ĽAVICE,
Mestská organizácia SDĽ, M. Rázusa 30, 901 01 Malacky, tel.: 772 61 63
František Friala – predseda, štruktúra: predseda, podpredseda, tajomník,

hospodár, členovia výboru, 32 členov
Ktoré komunálne problémy v ostatnom období riešil politický subjekt? 
V spolupráci s poslancami MsZ za SDĽ sa riešia problémy, ktoré sú súčasne

predmetom rokovania komisií a MsZ – komunikácie v meste, školstvo, rozvoj kul-
túry. Príprava podujatí pre občanov mesta, deti (MDD), finančná i materiálna spo-
lupráca s občianskymi združeniami na organizácii celomestských podujatí.

CHCETE MAŤ 
VLASTNÚ STUDŇU?
NAJLACNEJŠIE CENY V KRAJI!
Najlacnejšia je voda z vašej 
vlastnej studne.
Kde iní končia, my začíname!!!
Neveríte? Zavolajte!

Vŕtanie studní
OÁZA
Objednávka a informácie:
tel.: 0905 383 110

0905 383 100
e-mail: oazas@ba.telecom.sk

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

MH 02/F1

MH 02/B5

MH 02/F7
MH 02/B4

Slovenská sporiteľňa začala od
1. apríla s implementáciou no-
vého konceptu starostlivosti
o klientov, ktorý sa osvedčil
v materskej rakúskej banke
Erste Bank. Pilotným projektom,
ktorý reprezentuje model no-
vého typu, sa stala pobočka Pe-
zinok a jej filiálky, vrátane ma-
lackej. 

Práve v Malackách sa 18. apríla us-
kutočnila prezentácia pilotného pro-
jektu novej koncepcie.

Nový typ pobočky sa orientuje na
zjednodušenie fungovania obsluhy
a na zdokonalenie formy i kvality po-
núkaných služieb.

Jednoduché hotovostné operácie
budú realizované v pokladnici. Štan-
dardné produkty s klasickým servisom

pri pulte budú klientom ponúkané v zó-
ne s obsluhou. Táto zóna ponúka ob-
sluhu formou otvorených pracovných
miest (bez sklených bariér). Zóna s po-
radenstvom a diskrétnym prístupom je
zriadená pre klientov, ktorí majú záu-
jem o produkty na vyššej úrovni
s orientáciou na komplexné poraden-
stvo. 

Individuálny prístup ku klientovi vie-
dol k zriadeniu funkcie osobného po-
radcu. Jeho úlohou je ponúknuť klien-
tovi okrem rutinnej bežnej bankovej
obsluhy aj produkt, ktorý by najviac vy-
hovoval jeho požiadavkám. Obsluha
klientely sa posúva od bankových trans-
akcií k poradenstvu. Novinkou v obslu-
he je i zavedenie info pointu, ktorý zna-
mená prvý kontakt s klientom v poboč-
ke. Klienta na základe jeho požiadaviek
usmerní info point k zóne s obsluhou
alebo poradenskej zóne. –vje–

Navštívte termálne kúpalisto 
vo Veľkom Mederi (Čalovo) –
ponúkam ubytovanie 
v rodinnom dome 
pre 4-členné rodiny.

Tel.: 0905 980 108 (večer)

MH 02/F8

Čo je to
numerológia?
(2)
Všetko na tomto svete podlieha pred-

vídateľnému vývoju v cykloch a tieto
cykly je možné merať číslami. Je ťažké si
predstaviť svet bez čísel, ktoré hrajú
v našom každodennom živote takú dô-
ležitú rolu, ale len málokto si uvedomu-
je, že vyjadrujú nielen kvantitu, ale aj
kvalitu. Kvalita čísel alebo skupiny čísel
v dátume narodenia vytvára neviditeľnú
silu – alebo vibráciu, podobnú neviditeľ-
nému elektrickému náboju. Vibráciu
ako takú vidieť nemôžeme, ale môže-
me sledovať jej prejavy.  

To, že dátum narodenia hovorí o na-
šich povahových rysoch, nie je zďaleka
všetko. Dá sa z neho vyčítať aj schop-
nosť človeka vyrovnať sa so svetom,  je-
ho profesionálne možnosti, zdravotné
problémy, sexuálna energia, problémy
v detstve a mnohé iné danosti. 

NUMEROLÓGIA znamená skúmať
dátum narodenia určitého človeka s cie-
ľom dospieť k lepšiemu pochopeniu je-
ho osoby.

JANKA SOPÓCIOVÁ,
Aquaviva

Otázka: Čo všetko sa dá vyčítať
z dátumu narodenia človeka?

Svoje odpovede spolu s nalepeným
kupónom posielajte do 7. júna na adre-
su redakcie. Využiť môžete aj schránku
s označním Malacký hlas na budove
MsÚ. Vyžrebovaný čitateľ si pôjde za-
cvičiť a využiť služby podľa vlastného
výberu do salónu Aquaviva na Ul. duk-
lianskych hrdinov v Malackách.

Správna odpoveď na otázku z minu-
lého čísla je: numerológia je veda o čís-
lach a ich vibráciách. 

Za správnu odpoveď vstupenku do
salónu získava Katarína Foltýnová zo
Záhoráckej ul. v Malackách. Prosíme vý-
herkyňu, aby sa prihlásila v redakcii.

KUPÓN
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Chemická zdravotná poisťovňa Apollo, pobočka Gbely, 
pri príležitosti MDD pripravila pre deti malú súťaž

Trom malým čitateľom, ktorí zašlú správne odpovede do redakcie Malackého
hlasu, CHZP Apollo pobočka Gbely venuje vitamínové balíčky.

1. Aké telefónne číslo má záchranná služba:
a – 150 b – 155 c – 158

2. Špecialista – odborný lekár , ktorý sa zaoberá poruchami zraku je:
a – internista b – oftalmológ c – endokrinológ

3. Ekzém je ochorenie:
a – zažívacie b – kožné c – očné

4. Vymenuj aspoň dve poruchy zraku: 
– – 

5. Speleoterapia, t. j. liečba pobytom v jaskyni lieči: 
a – pohybové ústrojenstvo        b – žalúdočné vredy c – dýchacie cesty

CHZP Apollo, pobočka Gbely

Správne odpovede posielajte na adresu Malackého hlasu alebo hádžte do
schránky s označením Malacký hlas na budove MsÚ do 7. júna. Za správnu od-
poveď z minulého čísla odmeníme vitamínovým balíčkom Máriu Puškáčovú
zo Záhoráckej ul. v Malackách, ktorá správne uviedla, že logo CHZP Apollo 
sa skladá z oranžovej a modrej farby. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila
v redakcii.

Malá abeceda čajov a liečivých rastlín

Očistime sa na jar

KUPÓN
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Bez sklených bariér

Ľahostajnosť
či surovosť?

Jedného piatočného rána som išla do
mesta nakúpiť. Pri banke pred lekárňou
je malý briežok a na ňom som videla
ležať človeka dolu hlavou. Predo mnou
ho určite videlo niekoľko desiatok ľudí.
Niektorí sa možno iba pozreli na bez-
vládne telo v ľahkej šuštiakovej bunde.
Ležalo bez známok života. Okoloidúci
sucho konštatovali: „Tak mu treba, nech
nechlastá!” Pokračovali nevšímavo ďa-
lej. Muž ležal bez známok života. Bol
úplne stuhnutý. Bolo zjavné, že tak ležal
aj niekoľko hodín. Nakoniec sa našiel
jeden človek, ktorý mi ho pomohol od-
tiahnuť na trávnik. Pokúšali sme sa muža
prebrať,  nedarilo sa nám to. Po chvíli sa
začal celý triasť a bolestivé zášklby tvá-
re svedčili o tom, že žije. Z banky napro-
ti nám službukonajúci zamestnanec za-
volal mobilom pohotovostnú službu.
Posádka okoloidúceho policajného auta
sa tiež na naše volanie pristavila a sna-
žila sa postihnutého identifikovať. Mla-
dý človek bol odkázaný na pomoc člo-
veka. Mnohí okolodúci ho odsudzovali,
avšak – kto z nás je bez viny? Často fr-
fleme na zdravotníkov, ale sú iba zdra-
votníci povinní pomáhať ľuďom v kaž-
dej situácii? Veď nešlo o profesionálny
čin, ale o ľudskosť a pochopenie situá-
cie, v ktorej sa môže ocitnúť hocikto
a hocikedy. Ako keby sa z našich sŕdc
stratila láska, cit a nahradila ju krutosť
a bezcitnosť.

RUŽENA KRÁKOVÁ, Malacky

Súťažte
o vkladnú
knižku z PKB

S Malackým hlasom si môžete
oprášiť vedomosti, osviežiť pamäť a zá-
roveň súťažiť o vkladnú knižku. Veríme,
že aj o čosi nižší základný vklad na kniž-
ke – 500 Sk – bude pre vás dostatočnou
motiváciou na zapojenie sa do súťaže.
Spoločne si na stránkach novín pripo-
menieme 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. Ak pozorne prelistujete Malac-
ký hlas, odpovedať na túto otázku nebu-
de pre vás ťažké. Kedy vznikla 71. zá-
chranná brigáda civilnej ochrany?

Svoje odpovede spolu s nalepeným
kupónom posielajte do 7. júna na adre-
su redakcie alebo hádžte do schránky
s označením Malacký hlas na budove
MsÚ. 

V minulom čísle Malackého hlasu
sme sa vás pýtali, kedy a kde sa v okolí
Malaciek vyskytol posledný prípad
ochorenia na antrax – sneť slezinnú?
Správna odpoveď znie: v sedemdesia-
tych rokoch v Perneku. Výherkyňou je
Anna Horáčková z Bernolákovej ul.
v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby
sa o svoju výhru prihlásila v redakcii.

KUPÓN
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Rybári
hodnotili...

V našom regióne okresu Malacky pô-
sobí Mestská organizácia Slovenského
rybárskeho zväzu ZÁHORIE so sídlom
v Zohore, ktorá zabezpečuje činnosť na
úseku športového rybárstva a starostli-
vosti o zverené rybárske revíry pre cca
1900 dospelých rybárov, 200 mladých
rybárov a cca 100 detí.

Členovia MsO SRZ Záhorie bilanco-
vali výsledky svojej činnosti na výročnej
konferencii, ktorá sa konala dňa 7. aprí-
la v kultúrno-spoločenskom zariadení
v Kuchyni za účasti delegátov zvolených
na výročných členských schôdzach de-
viatich miestnych organizácií SRZ.

Delegáti konferencie zvolili nové or-
gány organizácie. V predsedníctve bu-
dú v novom volebnom období praco-
vať: Ing. Pavol Ruža – predseda organi-
zácie, Ján Mifkovič – hlavný hospodár,
Peter Záhumenský – pomocný hospo-
dár, Štefan Kelemen – tajomník, Jozef
Kleštinec – vedúci rybárskej stráže,  An-
ton Šúňal – pokladník. Za predsedov
komisií boli zvolení nasledovní členovia:
JUDr. Marián Polakovič – kontrolná
a revízna komisia a JUDr. Emil Dvoran –
disciplinárna komisia.

V schválenom uznesení sa okrem
bežných úloh, ktoré organizácia na úse-
ku rybárstva zabezpečuje, prijali nové
úlohy súvisiace hlavne so zabezpeče-
ním prechodu na podmienky nového
zákona o rybárstve a určila sa konkrétna
zodpovednosť za ich splnenie.

Nezostáva nám nič iné iba popriať
všetkým rybárom na Záhorí, aby sa im
podarilo splniť úlohy, ktoré si pre lovnú
sezónu 2002 vytýčili, a aby sa im pošťas-
tilo uloviť také úlovky, ktoré budú pri-
merané vynaloženej starostlivosti o zve-
rené revíry. P e t r o v z d a r !!!

JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

POSTREH

Letná fotoškola
V dňoch 6.–14. júla sa v Dome fotografie v Poprade uskutoční už 7. ročník let-

nej fotoškoly. Tento rok sa bude pracovať v 17 triedach s rôznym žánrovým a tema-
tickým zameraním. Súčasťou akcie bude aj medzinárodná konferencia Network,
ktorá vytvorí priestor na diskusné fórum pre východoeurópske organizácie foto-
grafov. Bližšie informácie sú na webovskej stránke www.domfoto.sk. Možno 
ich získať aj na adrese: OZ Dom fotografie, Lucia Benická, Tatranská galéria, 
Poprad; tel.: 052/ 772 38 18, 0905 28 87 17.



Český básnik Karel Hynek Mácha vo
svojej známej básni Máj použil jazykový
prostriedok: máj je lásky čas. Áno, je to
tak! Veľa slávnych literátov využilo túto
vďačnú tému lásky vo svojej tvorbe a lás-
ka ako najhlbší ľudský cit má medzi ich
dielami popredné miesto.

Všetci si asi dokážeme spomenúť na
chvíle, ktoré sme prežili pod rozkvitnu-
tým orgovánom a za okúzlujúceho spe-
vu vtákov vo svojej mladosti. Iste bude-
te súhlasiť, že to boli krásne chvíle, na
ktoré sa nezabúda.

Pojem láska je veľmi frekventovaný aj
v rôznych výrokoch slávnych a múdrych
osobností našej histórie. Nevyhol sa mu
ani taký velikán, akým bol svetoznámy
dramatik Wiliam Shakespeare. V dneš-
nej tajničke nájdete dokončenie jeho vý-
roku o láske, ktorý znie: 

– Rozum je síce lekárom lásky, ale lás-
ka...(dokončenie v tajničke).

VODOROVNE 
A kôrovec; požívala tekutinu; spolu-

hlásky slova LODYHA; trávnatá púšť;

vyhynutý párnokopytník B podmien-
ková spojka; surovina na výrobu topá-
nok; predložka; chem. zn. kyslíka; časť
slova KARÉ; mesto vo Vietname; spojka
C rímskych 500; domácke meno Doro-
ty; miestnosť v zámku; vojenská pre-
dajňa; predložka s 2. p. D tajnička
E značka kozmetiky; tromf v kartách;
zhotoviteľ diela; starobylá pevnosť; prá-
ceneschopnosť F rezná zbraň; hovoril

akavským nárečím; Ján – Ivana – Ladi-
slav; vápencové pohorie; stupeň výkon-
nosti v jude G Kainov brat; meno psa;
rímskych 50; nekvalitná vec bez hod-
noty; ranná vlaha.

ZVISLE 
1 vyznamenanie; rázovitý kraj na

Morave 2 podmienková spojka; pred-
ložka s 2. p.; strukovina 3 chem. zn.

draslíka; domáce zviera; spojka 4 pra-
covný aktív; dĺžka v geometrii 5 obec
na juhu Slovenska; časť tela 6 popevok;
pojem duše u starých Egypťanov; vyťa-
huj meč 7 spojka; nevyhnutná pre ži-
vot; spoluhlásky slova LATA 8 mykaj
s niečím; začiatok abecedy 9 český he-
rec a komik 10 geometrický útvar – te-
leso; Boris 11 chem. zn. síry; prchavá
látka; hlas žaby 12 technická kontrola;

citoslovce bolesti; zábava 13 Elena do-
mácky; jeden zo zmyslov človeka 14 re-
štauračné zariadenie v Malackách; po-
lomer 15 tona; elegantná žena – obrá-
tene; predložka s 2. p. 16 zaraz; abvolt;
cestovný doklad 17 stopa po zásahu 
nožom; frekventované ženské meno.

Na pomoc: B Klaa
Pripravil:

JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám po-
slali správne vylúštenie tajničky
krížovky – „...lebo nemá žiadnu
tajničku,“ sme vyžrebovali Jolanu
Fehérovú zo Záhoráckej ul. v Ma-
lackách, ktorá získava voľný ná-
kup v Potrebách pre domácnosť
Augustína Mráza. Prosíme výher-
kyňu, aby sa ohlásila v redakcii.Ž

R
EB

O
V

A
N

IE
 Ak nám do 7. júna

spolu s nalepeným
kupónom pošlete
správne vylúštenie
tajničky krížovky,
zaradíme vás do
žrebovania o 10 kg
balenie krmiva pre
psa, ktoré venujú
chovateľské 
potreby Ňufák.

KRÍŽOVKA

Milí čitatelia,
v minulom čísle sme vám pripravili riadny hlavolam – svedčia o tom vaše od-

povede. Len zopár čitateľov zaslalo kupón so správnou odpoveďou. Tá znie:
Marika Görögová zo Zemianskych Kostolian, ktorá randila na Štrbskom plese,
je dnes Malačiankou Máriou Osuskou. Takto to uviedla aj Mgr. Eva Brimi-
chová a ku svojej odpovedi správne pripísala: M. Osuská je zakladateľkou
zbierky na mamograf. Prosíme
výherkyňu, aby sa o svoju výhru
prihlásila v redakcii. 

Aj dnes vás potrápime otázkou:
kto je na fotografii? Pomôcka –
narodila sa v Šumperku a rozsieva
dobro vo veršoch. 

Svoje tipy spolu s nalepeným
kupónom nám posielajte do 7. jú-
na. Víťaz si osladí život dobro-
tami z Dobrotky.

Tešíme sa aj na fotografie
z vašich rodinných albumov. Za-
listujte v nich a čo nájdete, pošlite,
prineste alebo vhoďte do schrán-
ky na budove MsÚ. Pomôžete tak
tvoriť rubriku Uhádnite, kto je na
fotografii?

KUPÓN
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Uhádnite, kto je na fotografii!

Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Vianoce 1960 – Anička má dva roky.

Jediný
pre všetkých
O tebe jedinom svedectvo chcem podať,
pošepnúť blúdiacim, napomôcť im 

hľadať
cestu lásky, zhody, vnútornej slobody, 
vedúcej do ľudských duší do pohody,
tam, kde spravodlivý ctí si láskavého 
a kde milosrdný ratuje biedneho.
Tam, kde miesta nie je pre pokrytca, vraha,
keby akým vencom pýšila sa hlava...

Tam, kde nedýchajú zvadou, hádkou, 
zradou,

každý zlomok času smerujú do kladu,
nepoddávajú sa strachu a odporu,
lebo v každej chvíli poznajú oporu,
jedinú pre všetkých, s menami rôznymi,
čo núka poznanie prorokmi mnohými,
zostáva od vekov tuná medzi nami,
ak raz precitneme, nikdy nie sme sami...

Hovorí jazykom každého národa,
počúvaj, človeče, to nie je náhoda!

Na Zemi už veky boje prebiehajú,
ľudia sa za svojho Boha zabíjajú,
hojnú krv nevinných hriešne prelievajú...

Najprv obchodníci sa úlohy zhostia,
potom masmédiá vojnu slova spustia,
štátnici kúpení rozkazy vydajú,
výrobcovia zbraní tovar vyskladňujú,
potom každý svoje štedré groše zráta,
na bezpečnom mieste na výsledok čaká...

Precitni už čierny, biely, pozeraj sa žltý,
na hviezdnaté nebo, na mesiac usmiaty,
poriadok zákonný vládne mimo Zeme,
to len vďaka tomu, že Boh jediný je!!!

Jediný pre vesmír, jediný aj pre Zem,
nenechaj sa klamať, ponižovať sa preň,
Boh nás všetkých lásku hlása 

a nie zabíjanie,
nech sa skoro Jeho vôľa medzi nami stane!

ANNA JANSKÁ

O návšteve veľvyslanca USA na Slo-
vensku Ronalda Weisera v Malackách
(12. apríla) informovali aj regionálne
médiá. Záhorák uvádza: „Po slávnost-

nom zápise
do Pamätnej
knihy mesta

Malacky vyjadril R. Weiser svoj dobrý
pocit z výborne pripravenej prezentá-
cie rozvoja mesta a priľahlého regiónu,
ktorú mu predostrel primátor Malaciek:
„Ide najmä o aktivity smerujúce k vybu-
dovaniu Priemyselného parku Záhorie,
ktorý urobí z tejto zaujímavej lokality 
ešte atraktívnejšiu oblasť. Na Slovensku
som už navštívil desiatky miest a prezen-
tácia Malaciek bola najlepšia z tých,
s ktorými som sa zatiaľ zoznámil.” Podľa
názoru veľvyslanca zohrávajú predsta-
vitelia samosprávy a miestnej štátnej
správy úlohu lídrov a na základe ich pro-
fesionality posudzujú eventuálni inves-
tori možnosti danej lokality. „Môžem
zodpovedne prehlásiť, že vedenie vášho

mesta i okresu je naozaj v dobrých ru-
kách. Vaši lídri sú muži na svojom mieste.”

Pozornosti tlače (najmä bulvárnej) 
neunikla desivá samovražda, ktorú spá-
chal obyvateľ Zohoru v Malackách. No-

vý čas 2. mája pod titulkom
Podnikateľ: „Už nevládzem,
hrob nepotrebujem!” napí-
sal: „Nevídaným spôsobom

spáchal samovraždu v centre Malaciek
klampiar František L. (56) zo Zohoru.
Krátko pred 19. hodinou v nedeľu 28. ap-
ríla pred budovou, v ktorej je aj daňový
úrad, inicioval na krku pripevnené dô-
myselné zariadenie, pripomínajúce gi-
lotínu. Ostrá plechová časť vnikla klam-
piarovi spredu hlboko do hrdla. Samo-
vrah zomrel na mieste drámy. Na vrch-
náku od škatule nechal nebohý klampiar
odkaz: „Úradníci, zmrvil som toho dosť.
Ale penále a poplatky – dane, toho má
dosť aj kôň. Už nevládzem. Ak je zo mňa
nejaká súčiastka dobrá – zdravá, rozo-
berte si ma. Hrob nepotrebujem... Zbo-
hom.”

Vážená redakcia 
MALACKÝ HLAS
Je máj. Mesiac, kedy je všetko v prírode v kvete. Všade vôkol nás je plno krásy,

ktorá poteší. Som veľmi šťastná, že udalosť, ktorá sa odohráva v tomto prekrás-
nom mesiaci v našej farnosti, je tiež ako príroda posiata krásnymi kvetmi. V našej
farnosti sa práve konajú Ľudové misie.

Naše duše, ktoré boli pred rozkvetom, a nevedeli presne, či sa rozvinú v správ-
nej dobe, sú zachránené. Prišlo správne počasie. Je nám ponúknutá obnova
našich duší. Prišla včas záchrana nás všetkých.

Samo nebo poslalo týchto mužov - misionárov. Sám Pán Boh im vložil do úst
slová, ktoré potešili, ovlažili. Slová, čo dodali odvahu.

Dostali dar títo muži zahrať na vzácny nástroj, ktorým je naša duša. Myslela
som si vždy, že len melódia môže dušu naladiť, ale mýlila som sa. Z úst jedného
z misionárov sa rovno balzam na dušu rozprašoval na nás prítomných.

Vtedy hádam ani tá najsmutnejšia duša nevedela povedať nie. Aj tá najväčšia
„zátka”, ktorá bránila pretekať Božej milosti k nám, musela sa po týchto slovách
uvoľniť a musela dovoliť vstúpiť hrejivým slovám do nášho vnútra. Mali sme stret-
nutie pod názvom Stavovská náuka pre ženy. Ani som nechcela veriť, že pred 
nami stojí kňaz. Každé slovo znelo z jeho úst naozaj ako balzam. Slová, ktoré ho-
voril, sa  museli dotknúť každej duše. Nenásilne poučil, poradil, vysvetlil a vniesol
svetlo do rôznych situácií v živote. Zdalo sa mi, že snívam, že som v raji. A to sa
teším na generálnu spoveď. A čo potom?

Potom už spokojnejšia budem usínať, s čistou dušou pod obyčajnú perinu si
líhať.  

ANNA BEŇKOVÁ, Malacky

Keď som v roku 1999 už ako dlhoročná obyvateľka mesta Malacky bola po-
zvaná do rodnej obce, aby som z rúk starostu obce Gajary prevzala krásne vy-
znamenanie Čestný občan obce Gajary za humánnu činnosť za uplynulé storo-
čie, bola som veľmi dojatá. Veď nestáva sa často, aby som ako jednoduchá žena
už pomerne v staršom veku sa dožila takej pocty, ale hlavne vďaky. Vyznamena-
nie mi osobne odovzdal starosta obce Gajary Ing. Tydlitát.

I keď mnohé ženy už v takom veku sa viac venujú svojim vnúčencom, ale už
i pravnúčencom, ja zostávam stále na tejto parkete už takmer pol storočia. 

Ako staronová občianka obce Gajary som viackrát navštívila klub pre telesne
postihnutých, spoločne som s nimi ako ČK navštívila ústav v Klasove pri Nitre pre
telesne postihnuté deti. Liečia sa tu aj dietky z Gajár a Malaciek. Na pravidelných
štvrtkových posedeniach sa v klube schádza aj dvadsiatka ľudí – posedia si pri ká-
ve, čaji, nejakej maškrte. Tak tomu bolo i 2. mája, keď do klubu zavítal miestny pán
farár Ján Bujna osláviť s nami svoju päťdesiatku. Za všetko patrí vďaka našim ve-
dúcim členkám: F. Kunákovej, T. Fajtákovej, Voltemarovej a T. Kunákovej.  

RUŽENA KRÁKOVÁ, Malacky

Torty 
z cukrárne
Dobrotka – 
to najlepšie 

na váš 
slávnostný 

stôl

Fotografia na marcipáne

Stále častejšie sa Malacky objavujú
aj vo vysielaní slovenských televízií. Slo-
venská televízia i televízia TA3 priniesli
reportáž z Prvomájových Malaciek
2002. 

STV v Televíznych novinách 1. mája
vyzdvihla, že na rozdiel od iných slo-

venských miest v Malac-
kách oslavy neorganizova-
li politické strany, ale mes-
to. A kým inde mal prvý

májový deň charakter štrajku, protes-
tu či demonštrácie za prácu, v Ma-
lackách bol spoločenskou udalosťou
a ľudovou zábavou. O deň neskôr v Re-
gionálnom spravodajstve priniesla slo-
venská verejnoprávna televízia aj prvo-
májové rozhovory s Malačanmi a pri-
mátorom mesta. 

O hroznom spôsobe vlastnej popra-
vy pred Daňovým úradom v Malackách,
akú si zvolil obyvateľ Zohoru, v hlavnej
spravodajskej relácii informovala tele-

vízia Markíza niekoľko
dní po smutnej udalosti.
„Celé Malacky sú šo-
kované a otrasené,”

uviedla redaktorka Danica Kleinová. 
Takýmto brutálnym spôsobom ešte

v histórii Európy nik nespáchal samo-
vraždu. 

„Niečo také som nezažil,” hovoril na
margo samopopravy Ing. Milan Kuzma,
riaditeľ Okresného riaditeľstva Policaj-
ného zboru v Malackách. 

Slovenský rozhlas sa vo svojom ra-
ňajšom vysielaní 24. apríla venoval úni-
ku pracovných síl zo Slovenska do za-
hraničia. Až 6,5 % Slovákov sa zo za-
hraničia nevráti – je ochotných vykoná-
vať aj prácu vyžadujúcu nižšiu kvalifiká-
ciu, avšak za adekvátne ohodnotenie.

SRo vidí nádej na stabilizovanie pra-
covných síl vo výstavbe priemyselných
parkov, konkrétne Priemyselno-techno-
logického parku Záhorie, s výstavbou
ktorého sa má začať v tomto roku. 

Špičkové technológie pre známe za-
hraničné firmy a zodpovedajúce finanč-
né ohodnotenie zamestnancov by mali
podľa Slovenského rozhlasu udržať Slo-
vákov doma.  

VYSYPANÉ Z OBÁLOK

PÍŠU O NÁS...

VYSIELAJÚ O NÁS...
MH 02/B3



V dňoch 4. a 5. mája sa uskutočnilo
v Nitre IV. kolo Slovenskej dorastenec-
kej ligy v boxe. Turnaja sa zúčastnilo
17 oddielov z celej SR.

Náš oddiel BC RTJ Malacky reprezen-
tovali traja borci všetci vo vekovej kate-
górii kadetov. Naši boxeri vybojovali po
dva zápasy, takže všetci boxovali vo finá-
le dorasteneckej ligy.

V hmotnosti do 48 kg sa predstavil
Erik Balasz. Prvý duel vyhral nad borcom
z Košíc Baloghom verdiktom R. S. C. v II.
kole. Druhý duel prehral s borcom
z EPOXU Bratislava Róbertom Šlezom
verdiktom n. b. 3:0. Náš Erik prehral za-
slúžene, pretože mu chýba bojovnosť,
ako aj kondícia, aby stretnutie mohol do-
tiahnuť do konca v plnom nasadení.

V hmotnosti do 51kg sa predstavil Mi-

roslav Michálek. Prvý duel vyhral nad bor-
com z Košíc Kuffom verdiktom R. S. C.
v III. kole. Druhý duel prehral tesne n. b.
2:1 s borcom z Košíc Gáborom, ktorému
bol už teraz rovnocenný súper hoci v mi-
nulosti s ním prehral R. S. C. v I. kole. Mi-
rovi chýbajú skúsenosti a viac bojovnosti.

V hmotnosti do 54 kg sa predstavil
Juraj Kimlička, v súčasnosti náš najlepší
boxer. Prvý duel vyhral verdiktom R. S. C.
v I. kole nad borcom zo Žiliny Policom.
Druhý duel vyhral takisto verdiktom 
R. S. C. v II. kole nad borcom z Jas-
lovských Bohuníc Jozefom Ťažkým. Ju-
raj sa ukázal v dobrom svetle, v zápa-
soch mu nechýbala bojovnosť, rýchlosť,
ako aj práca na nohách, ktorú predvie-
dol v druhom stretnutí.

ALI REISENAUER, tréner

Človek by si pomyslel, že v dneš-
nej dobe, keď do športu prenikol
totálny profesionalizmus, čisté
amatérstvo zanikne. Opak je
pravdou. O tom, že rekreačný
amatérsky šport má budúcnosť,
nás v Malackách presvedčili vo-
lejbalisti.

Už asi tri či štyri roky bojovali na rôz-
nych ihriskách medzi sebou záujemco-
via volejbalu. Začiatok bol asi vo vojen-
ských priestoroch na sídlisku Juh. Každé
tri mesiace sa niekde v meste či v okolí
uskutočnil volejbalový turnaj tých, ktorí
nebojujú o majstrovské body. Spoločné
záujmy, priateľstvá z paluboviek boli zá-
kladom stretnutia zástupcov týchto
družstiev v malackej Sokolovni a na sve-
te bola malacká mix-volejbalová liga.
Hlavný podnet na vznik súťaže bol prá-
ve u volejbalistov, ktorí bojovali v dre-

soch malackého Strojára. A tak neču-
do, že mužom č. 1 sa stal práve Viliam
Pavelka vo funkcii predsedu ligovej ko-
misie.

Sympatické je, že medzi podmien-
kami štartu je podmienka o neregistro-
vaní štartujúcich v súťažnom volejbale
či nutnosť štartu najmenej dvoch žien
v šesťčlennom družstve. O tom, že sú to
amatéri, svedčí i to, že za stretnutia ligy
či tréningy si musia hráči sami platiť pre-
nájom. Hrá sa väčšinou večer, trénuje
sa podľa voľných kapacít telocviční.

V prvom ročníku sa na štarte ligy
stretlo osem družstiev, ktoré hrali medzi
sebou štvorkolovo v Malackách, Veľ-
kých Levároch a v Gajaroch. I keď do
skončenia ročníka 2001/2002 chýbali
v čase uzávierky tohto čísla niektoré vý-
sledky, poradie na prvých troch mies-
tach bolo jasné. Prvým víťazom malac-
kej mix-volejbalovej ligy sa stalo druž-
stvo SKY LIFE, ktoré v rozhodujúcom

súboji porazilo družstvo ZÚFALCOV
3:1, a tak porazení obsadili druhé mies-
to v konečnej tabuľke. Tretie miesto v li-
ge patrilo PRÍŠELCOM. V tom ročníku
okrem týchto troch štartovali ARMMIX,
GAJARY, OÚ MALACKY, ŠUPLIKANTI
a TJ STROJÁR.  

O tom, ako súťaž berú jej samotní
účastníci, hovoria odpovede troch
z nich na jednoduchú otázku: 

čo z toho máte?
Tomáš a Martin Pavlíkovci ako súro-

denci svorne odpovedali: „Dobrý pocit
a zábavu a je to pre nás koníček.” Pavol
Chabreček odpovedal jednoducho:
„Dobrý pocit z hry.” Myslím si, že tieto
slová plne chrakterizujú pocity i ďalších
hráčov mix-volejbalovej ligy.

Po záverečných stretnutiach tohto
ročníka bude nasledovať určite vyhod-
notenie a možno vopred povedať, že
štart novej súťaže sa vydaril. Ak vás za-
ujali predchádzajúce riadky a máte chuť

spolu s kamarátmi si zahrať v novom
ročníku mix-volejbalovej ligy, stačí za-
ložiť si družstvo a obrátiť sa na „ligové-
ho predsedu” Viliama Pavelku – t. č.
0905/5353856???, že máte záujem

v novom ročníku štartovať. Po zozná-
mení sa s podmienkami štartu a zarade-
ní do súťaže možno o rok budete medzi
prvými tromi družstvami práve vy.

ANTON PAŠTEKA, foto: archív

Počas víkendu sa v Bratislave konali
majstrovstvá Bratislavského regiónu
v boxe za účasti celkov: ŠKP, EPOX, BC
RÓM – všetky z Bratislavy a družstvá
z Malaciek. Celkovo sa zúčastnilo 31
boxerov, medzi ktorými boli aj dve ženy
z BC RÓM Bratislava.

Malacky reprezentovali štyria borci,
všetci vo vekovej kategórii kadetov. Ma-
lačania vybojovali tri tituly zo štyroch
a jedno miesto bolo druhé. O najkrajšie
a najdramatickejšie stretnutie sa posta-

ral náš Juraj Kimlička, ktorý porazil svoj-
ho súpera rýchlosťou, bojovnosťou a tvr-
dosťou úderov.

Tu sú výsledky Malačanov (prvý me-
novaný je vždy víťaz): hmotnosť do 48
kg Róbert Šléz (Epos BA) – Erik Balasz
(Malacky) na body 3:0; do 51 kg Miro-
slav Michálek (Malacky) – Jozef Rúžek
(BC Róm) RSC II. kolo; do 54 kg Juraj
Kimlička (Malacky) – Milan Salay (BC
Róm) n. b. 3:0; do 81 kg Michal Polák
(Malacky) – Dimitrov (ŠKP BA) n. b. 2:1.
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Amatérsky šport nezaniká

Víťazný tím Sky life

Slovenská liga boxu 
kadetov a juniorov

Majstrovstvá 
Bratislavského regiónu

V sobotu 21. apríla sa
v športovej hale Malina
v Malackách uskutočnil
II. ročník aerobikového
maratónu Buď fit. 

Víťazi v kategórii do 30 rokov:
1. Oľga Bartalská z Malaciek (ob-

hájila minuloročné prvé miesto), 2. Mo-
nika Lackovičová z Trnavy (obhájila dru-
hé miesto), 3. Zuzana Gábrišová z Lip-
tovského Mikuláša, 4. Janka Opáková
z Trnavy, 5. Tomáš Strémy z Trnavy.

Najmladšou súťažiacou bola štr-
násťročná Tatiana Sláviková z Mala-
ciek.

Víťazi v kategórii 30 rokov a viac: 
1. Anna Majzlíková z Liptovského

Mikuláša (obhájila minuloročné prvé
miesto), 2. Dada Lorincziová z Mala-
ciek, 3. Michaela Ivanovičová z Trnavy,
4. Renáta Hlavnová z Trnavy, 5. Renáta
Farenzenová z Malaciek. 

Najstaršou súťažiacou bola Eva
Čapkovičová z Trnavy. 

„Najšmrncovnejším” súťažiacim sa
stal Maximilián Strémy z Trnavy.

Poďakovanie patrí sponzorom, bez
ktorých by nebolo možné zorganizovať
II. ročník aerobikového maratónu Buď
FIT: POZAGAS, a. s., Malacky, SPP, a. s.,
LITEX Slovakia, s. r. o., J. Migaš, predse-
da NR SR – za finančný príspevok, PKB,
a. s., pobočka Malacky, TOPVAR, a. s.,
SPORT FASHION, PATENIDIS BROT-
HERS – IFAA CZECH, s. r. o., FITNESS
VITALIS CENTRUM – I. škola aerobiku,
SMOZA, a. s., TEX-PRINT výrobné dru-
žstvo GAJARY, TLAČIAREŇ pána EB-
NERA, LV-PERFEKT, MESTO MALAC-

KY, OREX - E. Orgoňová, ZLATNÍCTVO
HELIÓDOR, R. RUŽA, FRUICO – ovo-
cie a zelenina, pán Karovič, FE-
VATRANS – F. Kubáš, POREAS – Ľ. Či-
novská, BILIARD NA VŔŠKU, Bratisla-
va-Lamač, KOZMETICKÝ SALÓN J.
Gallovej, A – obchodné centrum, s. r.
o., CASH – S. Búda, redakcie MUSCLE
and FITNESS, EVA, FIT STYL, cukráreň
HVIEZDA, DROGÉRIA – Spuchlák, Ai-
kido dojo, Bratislava, Ľ. Pollák, A. Što-
kingerová, V. Mihočko, M. Biksadský. 

Mediálni partneri:
MALACKÝ HLAS, MALACKO, PRO-

GRES MALACKY, spol. s r. o. 

Veľké poďakovanie patrí celému
organizačnému tímu.

MIRIAM TILLNEROVÁ
foto: archív

P O Z V Á N K A
pre všetkých tých, ktorí majú záu-

jem o tento zaujímavý šport, pozý-
vame na tréningy, ktoré sú

každý deň o 17.00 h
v budove RTJ 
na Ul. 1. mája 108.
Tréningov boxu sa môžu zúčast-

niť všetky vekové kategórie, t. z. aj
muži vo veku nad 30 rokov, ktorí
majú záujem ešte so svojím telom
niečo robiť a chcú si zvýšiť svoju si-
lu a kondíciu. Prednosť majú tí
chlapci, ktorí sa neboja postaviť muž
proti mužovi. Alebo takí v Malac-
kách a blízkom okolí už nie sú?

Prihlásiť sa môžete priamo v bu-
dove RTJ u trénera Aliho Reisenaue-
ra ml.

V druhú majovú sobotu sa uskutoč-
nil už XXX. ročník behu oslobodenia
a XI. ročník memoriálu Antona Šveca.
Usporiadateľmi týchto tradičných pre-
tekov pod patronátom komisie škol-
stva, mládeže a športových činností
Mestského zastupiteľstva v Malackách
sú Strojár Malacky, ŠK Malacky, VTJ
Malacky, AC Malacky a CVČ Malacky.
Mladší účastníci videli, že „behať” ve-
dia i organizátori – na čele s RNDr. Jo-
zefom Ondrejkom zvládli úspešne pr-
vých 400 m. 

Medzi prítomnými bola i manželka
jedného zo zakladateľov týchto prete-
kov Marta Švecová a dlhoročných or-
ganizátorov tohto behu v predvečer je-
ho uskutočnenia prijal na slávnostnom
stretnutí primátor mesta.

Výsledková listina:
najmladší žiaci (1.–2. roč.) – 1. M.

Koch (IV. ZŠ Malacky, 1:26:31 min), 

2. A. Šíra (ZŠ Gajary), 3. R. Tandlmeyer
(ZŠ Sološnica); 

najmladšie žiačky (1.–2. roč.) – 1.
L. Holičová (ZŠ Sološnica, 1:25:67
min), 2. P. Pazderová (III. ZŠ Malacky),
3. E. Eliášová (ZŠ Sološnica);

mladší žiaci I. (3.–4. roč.) – 1. K.
Gašpar (ZŠ Sološnica, 1:14:87 min), 
2. I. Pajdlhauser (ZŠ Sološnica), 3. R.
Letovanec (ZŠ Gajary);

mladšie žiačky I. (3.–4. roč.) – 1. R.
Corchis (ZŠ Sološnica, 1:22:75 min), 
2. S. Adamcová (ZŠ Závod), 3. K. Stu-
deničová (ZŠ Sološnica);

mladší žiaci II. (5.–7. roč.) – 1. E.
Tesár (IV. ZŠ Malacky, 1:06:31 min), 
2. L. Kubisa (ZŠ Sološnica), 3. F. Hasík
(III. ZŠ Malacky);

mladšie žiačky II. (5.–7. roč.) – 1.

M. Tóthová (IV. ZŠ Malacky, 1:10:73
min), 2. K. Ďuricová (IV. ZŠ Malacky),
3. L. Azzolini (IV. ZŠ Malacky);

starší žiaci (8.–9. roč.) – 1. D. Va-
šek (ZŠ Závod, 2:30:69 min), 2. S. Šar-
közy (ZŠ Jakubov), 3. M. Mráz (IV. ZŠ
Malacky);

staršie žiačky (8.–9. roč.) – 1. E. Ku-
bincová (IV. ZŠ Malacky, 1:58:37 min),
2. S. Školeková (IV. ZŠ Malacky), 3. Ľ.
Hečková (ZŠ Sološnica);

dorastenky – 1. L. Michalovičová
(Gymnázium Malacky, 4:23:00 min),
2. L. Mrázová (Gymnázium  sv. F. z As-
sisi, Malacky) , 3. P. Jursová (Gymná-
zium  sv. F. z Assisi, Malacky);  

dorastenci – 1. R. Palkovič (AK Ju-
nior Holíč, 5:57:00 min), 2. J. Valacho-

vič (AC Malacky), 3. M. Kora (RDM So-
lošnica);

ženy – 1. M. Vagašová (IŠŠŠ Tre-
nčín, 3:45:06 min), 2. J. Cigáňová
(Gymnázium  Malacky), 3. S. Zelenská
(Gymnázium  Malacky);

muži – 1. P. Palkovič (AK Junior 
Holíč, 9:33:52 min), 2. P. Palkovič 
(AK Junior Holíč), 3. J. Sloboda (Siba
Mac Trnava);

najmladší účastník – R. Matúšek
(MŠ Hviezdoslavova, Malacky, nar. 
16. 2. 1996);

najstarší účastníci – R. Beňová
(Rohožník, nar. 14. 7. 1972), J. Sloboda 
(Siba Mac Trnava, nar. 16. 7. 1946).

Celkovo štartovalo 245 pretekárov.
Memoriál Antona Šveca 1. ZŠ So-

lošnica, 2. IV. ZŠ Malacky, 3. ZŠ Zá-
vod, 4. III. ZŠ Malacky, 5. ZŠ Gajary, 6.
ZŠ Jakubov, 7.–8. ZŠ Jablonové, 7.–8.
II. ZŠ Malacky.

ANTON PAŠTEKA

II. ročník
aerobikového 
maratónu Buď FIT 

Bežali aj organizátori 
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