
Oslavy, na ktoré sa všetky tri školy dl-
ho pripravovali, sa začali vo štvrtok 3. ok-
tóbra v štátnom gymnáziu. „Naše gym-
názium bolo a je jedinou štátnou stred-
nou školou v Malackách. Preto prevažná
väčšina pedagógov, lekárov, právnikov,
ekonómov, inžinierov... v celom regióne
sú absolventmi práve našej školy. Toto je
najväčší prínos nášho gymnázia pre Ma-
lacky a ich široké okolie,” uviedla pred ši-
rokým auditóriom hostí, bývalých i sú-
časných pedagógov a žiakov školy riadi-

teľka RNDr. Elena Krajčírová. Nasledo-
vali príhovory hostí a vyhlásenie výsled-
kov literárnej súťaže o cenu primátora
mesta Malacké brko. Mladí básnici a pro-
zaici tvorili na tému Škola základ života.
Odborná porota, ktorej predsedal Ivan
Lehotský, profesor filozofie a nábožen-
ských vied, určila toto poradie: poézia, 
I. kategória – 1. Michal Jánoš, 2. Petra
Jursová. Próza, I. kategória – 1. Mária
Palkovičová, 2. Petra Jakubcová, 3. Mi-
chal Jánoš, II. kategória – 1. Ivana No-
váková, 2. Ingrid Friedlová, 3. Daniela
Nimschová. 

Na gymnáziu, ktoré vníma existenciu
františkánskeho gymnázia v r. 1927–45
ako významnú kapitolu svojej histórie,
sú dnes dva druhy štúdia: 4- a 8-ročné.
Škola sa podieľa na realizácii viacerých
projektov: Trojuholník nádeje, Protiko-
rupčné nástroje na stredných školách,
Exposcuola 2001, Voda – zdroj života,
Podnikateľský inkubátor.

Predchodcom hudobná škola
Pred 50 rokmi otvorilo širokej verej-

nosti svoje triedy aj umelecké školstvo –

Prvá zmienka o našom meste pochá-
dza z roku 1206. Koľkože odvtedy pre-
tieklo dolu Malinou vody a uplynulo
malackých dní? Za týždeň je ich se-
dem, za rok 365... Herec Vlado Zetek,
moderátor spoločenského večera Všet-
ci dobrí rodáci, sa priznáva, že s mate-
matikou si nikdy netykal. Vlastnú otáz-
ku však nenecháva bez odpovede
a o našepkanie žiada odborníka na čís-
la, percentá a integrály – Jozefa On-
drejku. Primátor mesta, občianskym
povolaním učiteľ matematiky, neza-
váha. Tých dní bolo viac ako 290 tisíc... 

V sobotu 5. októbra v podvečer sa
končí ďalší z nich a dve stovky Malača-
nov ho strávia v príjemnej atmosfére

rozprávania, spevu a hudby v podaní ro-
dákov, na ktorých majú právo byť hrdí. 

S ideou pripraviť na jeseň sériu podu-
jatí s názvom Malacké dni, na ktorých
sa budú podieľať všetky spoločenské or-
ganizácie v meste, prišla Mária Trenčí-
ková, predsedníčka komisie kultúry pri
MsZ v Malackách, už v minulom roku.
Po vlaňajšom vlažnom pokuse o skĺbe-
nie všetkých akcieschopných síl v meste
začalo v tomto roku podujatie (3.–6.
10.) naberať konkrétne kontúry. Jeho
skutočným vrcholom bol spoločenský
večer s názvom Všetci dobrí rodáci. 

Kým starší žiaci základných škôl v pia-
tok 4. októbra prechádzali Malackami
historických období, ich mladší spolu-
žiaci absolvovali v knižnici ZCK kvíz Po-
znaj svoje mesto. Jeho víťazom sa stalo
družstvo ZŠ M. Olšovského, v zložení
Jakub Reif, Kristína Slobodová a Magda-
léna Vicianová, ktoré získalo najväčší
počet bodov. Na ďalších miestach skon-
čili ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Ul. 1. mája a ZŠ

Čítajte v budúcom čísle:
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voľby 2002
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Od 23. septembra 2002 pôsobí v Ma-
lackách pobočka HVB Bank Slovakia
a. s. (HVB Bank). Banka patrí medzi
päť najväčších univerzálnych bánk na
Slovensku a má silné zázemie v Euró-
pe.Materskou spoloč-
nosťou a100 percent-
ným vlastníkom HVB
Bank je rakúska Bank
Austria Creditanstalt,
ktorá patrí do jedného z najväčších
európskych bankových koncernov
HVB Group. Novú pobočku HVB Bank
v rozhovore pre Malacký hlas pred-
stavil jej riaditeľ Jaroslav Masrna.

Ako sa Vám darí v prvých dňoch?
Rýchly rozbeh pobočky nás potešil.

Nepochybne sa na tom podpísalo dob-
ré meno banky, ktoré je síce v Malac-

kách nové, ale napr. v Bratislave máme
6 zabehnutých pobočiek. Vlastne, ani
v Malackách už nie je značka HVB Bank
úplne nová, keďže od začiatku októbra
beží regionálna reklamná kampaň.

Ktorými produktmi
chcete najviac osloviť
potenciálnych klien-
tov?
Poskytujeme služby

pre obyvateľstvo aj pre podnikovú
a podnikateľskú sféru. Ponúkame plný
výber bankových produktov a služieb.
Klienti oceňujú náš imidž, kvalitu slu-
žieb, bezpečnosť, spoľahlivosť a dôve-
ryhodnosť. Z ponuky pre súkromné oso-
by by som zvýraznil najmä súčasnú ak-
ciu na 3-mesačné termínované vklady,
kde ponúkame až 6,5-percentný ročný

HVB Bank Slovakia
v Malackách 
s výhodnou ponukou

Pokračovanie na 2. strane

O výnimočnosti momentu položenia
základného kameňa hovorí Jozef On-
drejka: „Za ostatné tri roky sme vložili
obrovské úsilie do projektu rozvoja prie-
myselných zón na Záhorí. Dnešné polo-
ženie základného kameňa symbolizuje
zúročenie našich snáh a možno aj za-
čiatok lepšej budúcnosti Záhoria. Ale

čaká na nás ešte veľa práce. Preto pre
mňa bude osobným zadosťučinením až
chvíľa, v ktorej sa bude otvárať prvá fir-
ma v Priemyselno-technologickom par-
ku Záhorie.” Primátor mesta Malacky
navštívil niekoľko priemyselných parkov
v zahraničí a má teda možnosť porovná-

Európske údolie je
otvorené
KAMENNÝ MLYN – Vo štvrtok 19. sep-
tembra sa pri Malackách uskutočnil
slávnostný akt osadenia základného
kameňa Priemyselno-technologického
parku Záhorie – EUROVALLEY. Symbo-
lom nových technológií – kompaktným
diskom – na 8-tonový základný kameň
pred očami asi troch stoviek svedkov
poklopali Ľubo Roman, predseda Bra-
tislavského samosprávneho kraja, Du-
šan Prokop, prednosta Okresného úra-
du v Malackách, Milan Vaškor, podpred-
seda BSK, Peter Weber, predseda Rady
Eurovalley, Jozef Ondrejka, primátor
mesta Malacky, Margita Fischerová,
starostka obce Plavecký Štvrtok a Edu-
ard Hollý, starosta obce Veľké Leváre.

Pokračovanie na 4. strane

Most
Ktosi múdry raz povedal, že minu-

losť sa končí v budúcnosti. Pre nieko-
ho je minulosť včerajším nešťastným
dňom, keď si v autobuse zabudol
dáždnik. Prosto ľudsky sa pri mono-
tónnej ceste pozabudol, rozmýšľaľ
o svojej účasti na rodičovskom zdru-
žení, na ktoré sa práve viezol, a dážd-
nik mu začal chýbať až pri bráne ško-
ly, keď sa spustila spŕška jesenného
dažďa. Neskoro. Budúcnosťou bude
niektorý z dní nasledujúceho týždňa,
keď dostane výplatu a pôjde si kúpiť
nový „parazól”. Tá zbytočne vyhode-
ná suma mrzí, ale čo sa dá robiť – bez
dáždnika nad šticou to jednoducho
nejde. Tým sa končí v budúcnosti
dáždniková minulosť.

Pre iného je minulosťou vynájde-
nie kolesa, žiarovky, celuloidového
pásika či elektrónky. Aj táto minulosť
sa prenáša do budúcnosti každého
nasledujúceho večera, keď sa dokrú-
tia kolesá nášho auta, rozsvietime
v byte, unavení padáme do kresla
a všetku svoju nádej obraciame k ob-
razovke televíznej skrinky.

V minulosti žili, pracovali, smiali sa
či plakali naši predkovia. Budúcnosť
patrí našim potomkom. Mostom 
medzi generáciami sme my. Čakajú
nás novembrové dni, dušičkový čas.
Sviatok všetkých svätých a Pamiatka
zosnulých. V drogériách sú najžiada-
nejším tovarom sviečky, kahančeky
a zápalky, pietne miesta pokoja sa
pozvoľna zapĺňajú. Nechoďme k hro-
bom svojich blízkych len z povinnos-
ti. Myslime na to, že sme mostom.
Mostom generácií. Práve cez nás pre-
chádza minulosť do budúcnosti.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Malacké dni 2002 priniesli chvíle zábavy pre dospelých, poučenia pre zvedavých i krás-
na pre citlivých. Sobotňajšie predpoludnie patrilo najmenším. Pred Centrom voľného 
času v Malackách, ako vidno aj na našej titulnej fotografii, objavovali krajinu zázrakov
– v tejto chvíli ju našla Nikolka Kamenistá. Po poludňajšom spánku na deti čakala dis-
kotéka s detským centrom Vánok. Drobčekovia, ste naše poklady! –ipo–, foto: –oTaNo–

Malacké dni 2002

Pozvanie na oslavy založenia Gymnázia v Malackách prijal aj dlhoročný riaditeľ tejto ško-
ly Stanislav Havlík (vľavo). Na poste riaditeľa pôsobil úctyhodných 27 rokov! V sprievode
svojho bývalého kolegu Dušana Dobrovodského si pozrel výstavu fotografií, publikova-
ných materiálov a zaspomínal si na časy, keď spolu vysádzali ihličnany v areáli školy.

Malacké dni 2002 sa niesli aj v znamení výročia založenia troch škôl, ktoré
v meste pôsobia. Gymnázium Malacky a Gymnázium Sv. Františka Assiského si
vedno pripomenuli 75. výročie založenia (ich spoločným predchodcom je františ-
kánske gymnázium, ktoré vzniklo v roku 1927 a čoskoro sa stalo uznávanou
vzdelávacou inštitúciou), Základná umelecká škola v Malackách zase 50. výročie.

Rok školských výročí
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Svätý Florián, patrón hasičov, mal kedysi
dôkladný prehľad o živote v meste. Z pod-
stavca pred mäsiarstvom na Záhoráckej uli-
ci sledoval kroky chodcov. Dnes torzo zni-
čenej sochy leží v lapidáriu pod kláštorom.
Podstavec však už dlho nebude zívať prázd-
notou. Kamenná socha patróna hasičov sa
už v najbližších dňoch opäť stane jednou
z dominánt centra mesta.

„Socha svätého Floriána jednoducho patrí
ku koloritu mesta. Obyvatelia na ňu boli zvyk-
nutí, pútala zraky návštevníkov. Bolo našou po-
vinnosťou postarať sa o to, aby opäť nadobud-
la dôstojnú podobu,” hovorí primátor mesta
Jozef Ondrejka v deň, kedy akademický so-
chár doc. Juraj Gavula osádzal sadrový odlia-
tok. Na jeho základe následne vyrobil lukopré-
novú formu a dal novú podobu z umelého ka-
meňa soche sv. Floriána.

Podstavec z marchegského pieskovca uvá-
dza letopočet 1777. Akademický sochár v sna-
he dodržať všetky znaky, ktoré by mala obsa-
hovať neobaroková socha a zároveň postava
Rimana opradeného legendou, navštívil mno-
ho záhorských obcí a vytvoril si vlastný fotoal-
bum sôch sv. Floriána. Z nich potom vytvoril
vlastný návrh, ktorý obsahuje nevyhnutné prv-
ky: uniformu rímskeho vojaka, plášť, oceľovú
prilbu, vedierko, vlajku, domček s plameňmi,
prúd vody i ostré črty tváre postavy. Nuž, svä-
tý Florián, vitaj opäť v hlavnom meste Záhoria!

–ipo–, foto: autorka

AKTUALITY
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POZNÁTE SVOJHO
POSLANCA?

VLADIMÍR 
MORAVČÍK, 
nar. 4. 10. 1946,
hlavný radca pre
otázky verejnej
správy Kancelárie
NR SR, poslanec
vo volebnom ob-

vode č. 9 za HZDS, člen legislatívnej
komisie MsZ.

Je ťažšie byť poslancom alebo pri-
mátorom?

Zákon o obecnom zriadení hovorí, že
obidva tieto orgány samosprávy majú
rôznu zodpovednosť, ako aj rozsah svo-
jej činnosti. Primátor podobne ako po-
slanec je verejná funkcia, obaja sú vo
svojej funkcii vystavení určitému riziku
pri posudzovaní svojej práce zo strany
verejnosti. Primátorova zodpovednosť je
spojená s jednou osobou a o to je väčšia
možnosť jeho kritiky, kým poslanec je
členom kolektívneho orgánu, je tu väčšia
možnosť anonymity. Preto zodpoved-
nosť primátora je ďaleko väčšia ako zod-
povednosť poslanca.

Priemyselný park, to by mala byť
budúcnosť Záhoria, aký je váš názor?

Priemyselný park Záhorie je vládou
schválený, je to myšlienka, ktorá rezonu-
je v mestskej samospráve nášho mesta
od roku 1994. Pri dnešných legislatív-
nych, ekonomických a politických pod-
mienkach má táto myšlienka zelenú a za-
čína sa realizovať. Osobne, ak sa mám
vyjadriť, či za alebo proti, hovorím áno,
ale za uváženie stojí rozsah 1130 ha tejto
plochy, pretože sa domnievam, že je to
veľký zásah do prírodného prostredia,
vrátane klímy. A viem zo svojich poznat-
kov, aký veľký dosah mal napríklad po-
žiar v roku 1992 v lesnom poraste vojen-
ského obvodu na životné prostredie
v ňom, vrátane klímy. 

Čo ťaží obyvateľov vo vašom vo-
lebnom obvode?

Sú to hlavne všeobecné problémy
mesta, ale konkrétne u nás je to potreba
rekonštrukcie kanalizačnej siete. Je veľmi
potrebná na Kukučínovej ul. spojenej
s Ul. 1. mája. Potrebné je rozšírenie ka-
nalizácie na Pribinovej ul.. Riešením ka-
nalizácie by sa vytvoril i priestor na ro-
zšírenie výstavby rodinných domov.

Blíži sa záver volebného obdobia.
Akú hlavnú úlohu by ste postavili pred
Malacky do budúcnosti?

Jedna úloha by zrejme bola málo, tre-
ba si stanoviť určitý systém priorít, ktoré
toto mesto potrebuje. Každý problém
v meste je potrebné riešiť a môže byť
riešený ako prvý či desiaty. Je potrebné
vytvárať podmienky pre riešenie týchto
priorít. Potrebné je vybudovať infraštruk-
túru v doprave, technickej i sociálnej ob-
lasti. Prišlo by tým k zlepšeniu životného
prostredia. Pozornosť treba venovať
výstavbe Záhoráckej a Radlinského ulice
ako kostre mesta. Táto skutočnosť zo-
stáva akosi v pozadí budovania priemy-
selného parku, no i tu výstavbou poly-
funkčných domov dokážeme zvýšiť za-
mestnanosť, i keď v menšom rozsahu.
Netreba zabúdať ani na výstavbu ná-
jomných bytov pre mladých ľudí. Mest-
ská samospráva by sa mala stať koordi-
nátorom spolupráce so štátnou správou,
s podnikateľmi i s tretím sektorom. Jedi-
ne touto spoluprácou navzájom je za-
bezpečená budúcnosť nášho mesta.

–ap–

úrok na vklady v slovenských koru-
nách a 2 % ročne na euro.

Aj v oblasti úverov máme veľmi
kvalitnú ponuku. Predovšetkým sú to
hypotekárne úvery, kde po odrátaní
štátnej prémie ponúkame veľmi
priaznivú úrokovú sadzbu od 3,95 %. 

Ďalej sú to spotrebné úvery, kde
až do výšky 300 tis. Sk nemusí klient
preukazovať účel, na ktorý úver čerpá.

A aké produkty ponúkate pre
podniky a podnikateľov?

Vďaka zázemiu európskeho ban-
kového koncernu HVB Group pri-
nášame na Slovensko skúsenosti, bez-
pečnosť a prístup na medzinárodné
trhy. Pre podnikateľov, ktorí aktívne
obchodujú so zahraničím, ponúkame
vynikajúce spojenie na nemecký a ra-
kúsky trh, ale aj do ďalších krajín v Eu-
rópe a vo svete.

Ponúkame financovanie pre veľké
podniky aj pre podnikateľov. Ak prí-
de klient so solídnym projektom, do-
kážeme mu ponúknuť konkurencie-
schopnú úrokovú sadzbu a rýchle

spracovanie žiadosti. Samozrejmos-
ťou je individuálne poradenstvo.

Akú perspektívu vidíte pre ďalší
rozvoj pobočky?

Malacky sú ekonomicky napredu-
júcim regiónom. Stačí sa pozrieť na
možnosti, ktoré ponúkajú blízke prie-
myselné parky. Chceme ponúkať pre
slovenských podnikateľov spojenie do
sveta, ale zároveň osloviť aj potenciál-
nych zahraničných investorov, aby
prišli na Slovensko. Takže o našu per-
spektívu sa nebojím.

–mh–

HVB Bank Slovakia v Malackách 
s výhodnou ponukou
Dokončenie z 1. strany

Vo štvrtok 10. októbra sa v hoteli
Atrium v Malackách uskutočnilo pod-
písanie koaličnej dohody siedmich
politických strán pracujúcich v meste
a následne tlačová konferencia, ktorú
viedol Milan Zavřel. Zmluvné strany
sa dohodli na podpore a spoločnom
kandidátovi na primátora mesta Ma-
lacky, ktorým je RNDr. Jozef Ondrej-
ka (37 rokov), povolaním učiteľ, vo vo-
ľbách do orgánov samosprávy obcí
konaných 6. a 7. decembra. Vznikla
tak pozoruhodná široká koalícia strán
z rôznych pólov politického spektra.

–ipo–

Zástupcovia mestských a okresných organizácií politických strán (zľava): Iveta
Pastorková (ANO), MUDr. Eduard Granec (DS), Edita Vozárová (KDH), Ján Vaškor
(SDKÚ), Ing. Peter Danovič (SMER), Norbert Šatan (SDA) a František Friala (SDĽ)
pri podpise koaličnej dohody. foto: –oTaNo–

Patrón hasičov
opäť v Malackách

Na podstavci sa začiatkom októbra objavil za-
tiaľ len sadrový odliatok, koncom mesiaca už
svätý Florián v kamennej podobe definitívne za-
ujme svoje miesto na Záhoráckej ulici.

P O Z V Á N K A
Najbližšie zasadnutie MsZ v Ma-
lackách bude v utorok 12. no-
vembra 2002. Srdečne naň pozý-
vame všetkých obyvateľov mes-
ta. O programe zasadnutia bude
informovať mestský rozhlas, zve-
rejnený bude aj v oznamovacej
skrinke na budove MsÚ.

Program 
cezhraničnej 
spolupráce 2000 
SR – Rakúsko

Úrad vlády SR – Centrálna finančná a kon-
traktačná jednotka zverejnil výzvu na predlo-
ženie návrhov pre Program cezhraničnej spo-
lupráce 2000 – Slovenská republika a Rakús-
ko. Účelom fondu malých projektov je pod-
porovať aktivity malého rozsahu „ľudia ľu-
ďom” a miestne rozvojové činnosti cezhra-
ničnej povahy. Minimálna výška grantu na
projekt je 1000 EUR, maximálna výška na pro-
jekt 50 000 EUR, pričom minimálne 10 % výš-
ky nákladov projektu musí financovať pred-
kladateľ projektu. Maximálna doba trvania
projektu je 9 mesiacov. O grant sa môžu
uchádzať: neziskové organizácie, mestá alebo
obce v hraničnom regióne, združenia práv-
nických osôb, organizácie založené a spravo-
vané mestami alebo obcami, profesionálne
združenia a komory, školy a univerzity, nadá-
cie. Uzávierka predkladania žiadostí je 2. de-
cembra 2002 o 16.00. Podrobné informácie
o tejto sú zverejnené na internetovej web
stránke Úradu vlády SR www.government.sk. 

Spoločná 
podpora
kandidáta
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Záhorácka 95. Deti preukázali veľmi
dobrú znalosť histórie i súčasnosti mes-
ta a „podarilo” sa im aj zopár kúskov:
v jednej z odpovedí napríklad uviedli,
že primátorom mesta Malacky je Ivan
Gašparovič... Žiaci základných škôl po-
znajú názvy ulíc, inštitúcií i osobností
a v časti kvízu, v ktorej mali vytvoriť
oslavnú báseň na malackú tému, druž-
stvo ZŠ Záhorácka 95 napísalo: „Malac-
ky sú krásny kraj, keď som doma, je mi
fajn. V Malackách je čistý vzduch, letia
vtáky z pekných lúk. A my sa tu dobre
máme, lebo Záhorie radi máme. Ráno
máme už aj hmlu, lebo máme lesy tu...”

Sobotňajšie ráno patrilo krajine zázra-
kov – veselému predpoludniu pod ho-
lým nebom. Farebné Malacky, Svet oča-
mi cez masku, koncert folklórnych sku-
pín, detská diskotéka i Requiem – boha-
tý program, ktorému však konkurovala
potreba veľkej časti malackých domác-
ností uskutočniť veľký sobotňajší nákup
a ešte väčšie upratovanie. 

Do prípravy Malackých dní sa v tom-
to roku aktívne zapojilo aj Záhorské
centrum kultúry. Príjemná atmosféra

vernisáže dvoch výstav: Neznámi ma-
lackí umelci a Macek – maskot malac-
kých dní s recitálom Moniky Slezákovej
a jej hostí bola pozvánkou na nasledu-
júci večer plný spomienok, vtipov, dob-
romyseľných rád, hovoreného i spieva-
ného slova. Do spoločenského domu sa
zišli takmer Všetci dobrí rodáci z Mala-
ciek: klavirista Ľudovít Marcinger, spe-
vák Karol Malý, herec Stano Král, brati-
slavský župan Ľubo Roman, herec Mi-
chal Dočolomanský i moderátorská dvo-
jica Petra Kolevská-Vančíková (predsta-
viteľka Alžbety z Jakubiskovho filmu 
Perinbaba), ktorá žije v neďalekom Jab-

lonovom, a Malačan Vlado Zetek. Plná
sála ďalších malackých rodákov sa
okrem iného dozvedela, že rozprávková
Alžbetka obdivuje nádherné záhorské
borovicové lesy, že „Dočko” majstruje
na svojej chalupe na Záhorí a bez prob-
lémov vysloví jazykolam „houé ohué
oje”, že Ľubovi Romanovi sa veľmi páči
záhorácke pomenovanie rebríka – „vy-
lézák” a chce, aby sa raz Malačania do-
viezli až do stredu Bratislavy električkou,
že Stano Král veľmi rád spomína na svo-
je účinkovanie v kapele mladých hu-
dobníkov „z Malacek a z Levár” Tenor,
že Ľudovít Marcinger pochodil s hud-
bou celý svet, ale domovom sú preňho
Malacky, že Karol Malý sníva o tom, že
na Slovensku ubudne hlúposti a arogan-
cie. Po chvíľach, kedy sa spoločenský
dom otriasal smiechom, nastúpil Michal
Dočolomanský a svojím hitom Ľúbim ťa,
prekonávajúcim všetky módne hudob-
né vlny, urobil bodku za večerom. Dlaň
našla dlaň, líce sa priblížilo k lícu a s po-
pevkom na perách opúšťali návštevníci
sálu, ktorej už dávno odpustili, že sa pre
nich na dve hodiny stala saunou. 

Posledný z malackých dní patril pre-
hliadke mažoretiek a vyhodnoteniu sú-
ťaže s názvom Macek – maskot Malac-
kých dní. O štyri roky oslávi naše mesto
veľké okrúhle jubileum (800 rokov pr-
vej písomnej zmienky). Bolo by úžasné,
ak by sa do prípravy Malackých dní z ro-
ka na rok zapájalo viac a viac organizá-
cií, aby sa oslava osemstoročnice stala
udalosťou, za ktorú sa nebudeme mu-
sieť hanbiť.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: –oTaNo–

z Mestského hudobného ústavu sa sta-
la Základná hudobná škola. Svoju čin-
nosť začala s tromi učiteľmi hudobného
odboru a 119 žiakmi. Prvým riaditeľom
školy bol Dr. Albert Bránsky. V školskom
roku 1954–1955 sa škola presťahovala
do priestorov budovy Na brehu, vyučo-
valo sa tu do roku 1993 (budova bola
reštituovaná – pozn. aut.). K hudobné-
mu postupne pribudli ďalšie odbory: vý-
tvarný, tanečný a literárno-dramatický.
O umiestnenie nových odborov sa po-
staral vtedajší mestský národný výbor –
v budove synagógy pôsobia dodnes.

V súčasnosti je riaditeľkou ZUŠ Eva
Zaicová. Žiaci školy dosahujú v celo-
slovenských i medzinárodných súťa-
žiach mimoriadne úspechy a Malacky
prenikajú do povedomia verejnosti aj

ako liaheň hercov a spevákov zvučných
mien.

Svieca pre Františka
„Otec biskup Vladimír, vítame vás me-

dzi nami. Vaša prítomnosť nás teší, lebo
kde je biskup, tam je cirkev.” Týmito slo-
vami privítala Marta Šimková, riaditeľa
Gymnázia sv. Františka Assiského, otca
biskupa i ďalších hostí v deň osláv. „Tou-
to svätou omšou chceme poďakovať Pá-
nu Bohu za dar múdrosti, vzdelania
a umenia, ktorý štedro rozdeľoval tomu-

to mestu, celému kraju i celej vlasti pro-
stredníctvom františkánskeho gymnázia,
ktoré bolo založené pred 75 rokmi. Litur-
gia tejto bohoslužby bude ozdobená
kontinuitou, ktorá spája dve etapy života
školy: od založenia po násilné zatvorenie
a od znovuotvorenia po dnešok.”

Po slávnostnej svätej omši nasledo-
valo stretnutie v kresliarni, v ktorom
súčasní študenti pripravili program ho-
voreného i spievaného slova pre abitu-
rientov z rokov 1927–48.

„Bývalí absolventi františkánskeho
gymnázia srdečne ďakujú všetkým, kto-
rí sa podieľali na príprave osláv 75. výro-
čia vzniku školy: Mestu Malacky, J. On-
drejkovi – primátorovi, J. Bullovi – vice-
primátorovi, riaditeľkám, profesorom
i žiakom oboch gymnázií. Ďakujeme za
to, že ste nám umožnili vrátiť sa dnes už
iba do snov našej dávnej mladosti. Vďa-
ka vášmu úsilu oslavy presiahli rámec
mesta i Záhoria a zvýraznili aj terajší veľ-
ký spoločenský a kultúrny význam
oboch gymnázií,” píše vo svojom liste
v mene všetkých zúčastnených spolu-
žiakov Dr. Ivan Budinský. 

Primátor mesta Malacky RNDr. Jozef
Ondrejka slávnostne odovzdal v rámci
osláv každej zo škôl riaditeľkám E. Kraj-
čírovej, E. Zaicovej a M. Šimkovej me-
dailu Za zásluhy o rozvoj mesta. 

Hľadiac na tváre prvých absolventov
františkánskeho gymnázia, počúvajúc
z ich úst životné i odborné skúsenosti, si
autorka týchto riadkov dovolí povedať:
to, čo dnes v škole získavame a ukladá-
me si do súkromných archívov myšlie-
nok, dokážeme skutočne oceniť a zúro-
čiť až oveľa, oveľa neskôr... 

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
absolventka Gymnázia v Malackách

foto: autorka

Malacké dni 2002
„Volali ma „Lekvár” a bý-
val som na Lekvárovej
ulici,”spomína si na mla-
dosť prežitú v Malac-
kách herec Stano Král
(vľavo). Spolu s bratislav-
ským županom Ľubom
Romanom a ďalšími tro-
ma rodákmi zabávali
Malačanov na spoločen-
skom večere s prísloveč-
ným názvom Všetci dob-
rí rodáci. 

Historický moment prvého kontaktu s publikom zažili maličkí ochotníci z Detského diva-
delného štúdia na záverečnom podujatí Malackých dní 2002. Ich veľká chvíľa však príde
v nedeľu 17. novembra – uskutoční sa premiéra predstavenia Najkrajšie na svete, ktoré
v týchto dňoch študujú podľa knihy Márie Ďuríčkovej a režisérskeho oka Beáty Reifovej.

Dokončenie z 1. strany

História Malaciek hrou – takýto názov niesla vedomostno-zábavná hra zameraná na re-
meselné zručnosti a vedomosti o Malackách, ktorú pre žiakov druhého stupňa ZŠ pre-
cízne pripravili metodičky z Odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry OÚ v Malackách
Mgr. A. Šurinová a Mgr. J. Barinková. Súťažiaci žiaci prešli rôznymi historickými obdo-
biami vývoja mesta: pravekom, kde lovili mamuty a zakladali oheň, stredovekom (obrá-
bali pôdu a plietli dožinkový veniec), renesanciou (husacím brkom písali o Macejkovi
z „Malacek”), v období baroka sa ocitli na panstve Pálfiovcov a skladali rozbitý erb mes-
ta a konečne v súčasnosti „zarappovali” pre naše mesto tak populárnu pieseň Išeu Ma-
cek do Malacek. Na púti históriou mesta sa najviac darilo družstvu zo ZŠ Dr. J. Dérera
v zložení Lucia Nádaská, Kristína Čermáková a Veronika Freundová. Ďalšie miesta ob-
sadili ZŠ Ul. 1. mája, ZŠ Záhorácka 95 a ZŠ M. Olšovského. –tre–

Do súťaže s názvom Macek – maskot Malackých dní zaslali svoje práce asi tri desiatky
malých i veľkých výtvarníkov. Za technické stvárnenie udelila odborná porota čestné
uznanie Lenke Turkovičovej. Primátor mesta J. Ondrejka odovzdal ocenenia v kategó-
rii žiakov II. stupňa ZŠ Natálii Fexovej (1. miesto), Kristíne Čermákovej (2.) a Márii Bul-
lovej (3.). Cenu za drevorezbu si odniesol Vincent Veselý. 

Rok školských výročí
Dokončenie z 1. strany

Jednou z prvých učiteliek v ZUŚ bola Má-
ria Miková. Pri príležitosti osláv vzniku
školy sa podpísala do Pamätnej knihy mes-
ta Malacky. 

Škola základ života – takúto tému vybral primátor mesta Jozef Ondrejka pre študen-
tov malackých gymnázií, ktorí mali záujem získať Malacké brko. Na fotografii sú najús-
pešnejší mladí literárni tvorcovia s Jozefom Ondrejkom (vpravo) a Dušanom Proko-
pom, prednostom OÚ (vľavo). 

Slávne Františkánske
gymnázium v Malac-
kách vyprevadilo do
sveta stovky vzdela-
ných a múdrych absol-
ventov, ktorí ďalej šíri-
li jeho dobré meno.
Na oslavu 75. výročia
vzniku školy prišlo do
kresliarne Gymnázia
sv. Františka Assiské-
ho aj päť desiatok ma-
turantov z rokov 1935–
–1948. V tomto obdo-
bí opustilo školu cel-
kovo 503 absolventov.

Koniec ježibáb na Slovensku. Hru s týmto
názvom naštudovali šikovné žiačky ZUŠ
v Malackách pod vedením K. Trenčanskej.
Jej realizácia bola súčasťou osláv výročia
založenia školy i Malackých dní 2002.



„Donedávna bolo naše mes-
to „krajinou ničoho”, pusta-
tinou. Aj preto sme pri voľbe
názvu nášho občianskeho
združenia siahli po anglic-
kom slove Neverland. Dnes
už je to už, našťastie, minu-
losťou. Mesto ožilo, zmeny
vo vedení samosprávy
i Záhorského centra kultúry mu vý-
razne prospeli. Pod názvom Never-
land treba teraz hľadať už len občian-
ske združenie, ktoré uskutočňuje ak-
tivity pre mladých ľudí.” Oto Divin-
ský, 28- ročný mladý muž z Malaciek,
zasvätene rozpráva o práci svojej mi-
movládnej organizácie.

OZ Neverland bolo zaregistrované
na Ministerstve vnútra SR 19. 6. 1996.
Od toho času sa mu podarilo uskutoč-
niť viacero osožných aktivít. K jeho naj-
väčším úspechom patrí zriadenie Kul-
túrno-spoločenského centra pre mla-
dých Priestor na Záhoráckej ulici v ja-
nuári tohto roku. Cieľom mladých ľudí
z Malaciek je vytvoriť tu priestor pre
umenie a pohodu. Svedčí o tom aj bo-
hatý program, ktorým Priestor oslovuje
mladú generáciu nášho mesta: literár-
ne večery (čítanie diel známych i menej
známych autorov), voľné pódiá pre hu-
dobné a spevácke talenty, koncerty, di-
vadlo, filmový i diskusný klub. Veľkej
obľube sa tešia cestopisné rozprávania,
kde organizátori využívajú jednak „do-
máci potenciál” – ich hosťami boli Ma-
lačania Miloš Kuchárek alebo
Peter Patsch, jednak „cezpoľ-
ných” cestovateľov –naprí-
klad členov slovenskej expe-
dície OMO, ktorá viedla po
etiópskej rieke Omo k nezná-
mej civilizácii. Za relatívne
krátke obdobie svojej činnosti Priestor
uskutočnil viac ako 150 akcií klubového
charakteru! „Dvere do KCM Priestor

majú otvorené všetky ume-
lecké aktivity – hudba, foto-
grafia, výtvarné umenie...
Naším cieľom je v Priestore
vytvoriť priestor pre rodinnú
atmosféru spojenú s kultúr-
nym zážitkom. Každý je u nás
vítaný,“ pozýva O. Divinský.    
Mladí Malačania však nese-

dia len zatvorení medzi múrmi budovy.
Vedia nasadnúť aj na bicykle a uskutoč-
ňiť cyklotúru po Záhorí. Z pripravova-
ných aktivít treba spomenúť koncert
skupín THE REEL a SKA PRA ŠUPINA.
Neodmysliteľná je aj spoluúčasť OZ
Neverland na organizácii celomest-
ských podujatí festivalového charakteru

– Prvomájových Malaciek či Advent-
ných Malaciek. „V ostatných rokoch

urobilo mesto pre mladých
veľa,” hodnotí Oto Divinský.
Aby sa aj v budúcnosti darilo
presadzovať v samospráve
mesta problémy a požiadav-
ky mladých ľudí, rozhodol sa
v nastávajúcich komunálnych

voľbách kandidovať za poslanca MsZ. 
–ipo–,

foto: autorka

PUBLICISTIKA

MALACKÝ HLAS                   10/20024

alebo okénko
jak biuo, jak je
a jak bude

Záhorácka verzia slovenčiny nie je
reč vtipov, ako by sa nám podľa no-
vín, časopisov a televízie už roky zda-
lo (Slovákov totiž rada predstavovala
ako bačalákov s krpcami a holými
pupkami a Záhorákov ako vyvrheľov,
ktorí sa nevedia ani riadne vyjadro-
vať), je to chvalabou doteraz reč živá,
použiteľná na písanie poézie, prózy,
príspevkov do novín a môže sa ob-
javiť aj na doskách, ktoré znamenajú
svet, ako dokazuje záhorácka verzia
Ženského zákona od Štefana Morav-
číka … 

Pokús sa napísať niečo aj ty, milý
čitateľ. 

Ako si spomínaš na príbehy, ktoré
Ti rozprávala Tvoja matka alebo „sta-
rénka”? V tých nám zašifrovali svoje
odkazy naši predkovia, keď ešte ne-
poznali magnetofónový záznam, tele-
víziu, rádio alebo video. Tam je naša
múdrosť, a nie v pochybných otáz-
kach našich neprajníkov „dokazujú-
cich nám našu úbohosť s kamerou 
na ulici”.

Dovoľujem si ponúknuť jeden
z mojich mladíckych príbehov: 

„V Národním divadle sem biu na
predstavení jak žák ZDŠ. Potom dúho,
dúho nic, lebo sa renovouauo. Ked
sem už začau robit, dostávali sme cez
ROH lístky na kultúru. Tak ráz moja
žena Marta donésua dva lístky do lóže
v národním. Netušiu sem, co tam hrajú
– misleu sem si, že ňejakú operu alebo
balet. Priznám sa bez bitki, že mi to
biuo maximálňe nesimpatické, ale co
pro ženu čovjek nespraví.

Oblékaní nám trvauo jaksi dúho,
predehru sme teda zmeškali. Do lóže
nás usádzaua uvadzačka z batérkú.
Pódium biuo konc tmavé, v okolí sa 
črtali enem postavi ludzí, co došli skú-
re. Ked sem už čekau, že začne hučat
orchestr, ozvau sa ze stredu pódia Ka-
rol Machata: – Ná, já ťa naučím létat...
– Potom sa začali rozsvicovat reflek-
tori... a mje biuo dopopuku, ale zdržau
sem sa, lebo šeci ostatní bili cicho, ne-
vjedzeli, že sem Záhorák, kerí biu pri-
chistaní na operu alebo balet... a tu sa
začauo predstavení v naší reči. Už ne-
vím od jakého autora to biuo, ale me-
novauo sa to: Pokus o lietanie.”

Ešte raz opakujem. Napíš aj ty! Mô-
že to byť príbeh zo súčasnosti alebo
z minulosti. História sa rodí už dnes,
napíšme si našu záhorácku históriu
z našich príbehov.  

TONI GÚTH

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

TONI GÚTH S RODINOU
Levárčansko-slovenský
Slovensko-levárčanský
slovník na čítanie

(Vydavateľstvo Liečreh Gúth, 2001)

Pod písmenom C o. i. nájdeme:
cafra – nadávka nedbanlivej žene
canti – centimeter
cepíc – malý cep
ceuú siuú – všemožne, všetkými spô-
sobmi
cibazól – hlupák
curug! – dozadu, pokyn pre kone
cvancikovat – utekať

Veríme, že aj výňatky z Levárčansko-
slovenského slovníka budú pre vás
inšpiráciou na písanie príbehov zo
života v záhoráčtine. Čitateľa naj-
zaujímavejšieho príbehu odmeníme
poukážkou na nákup v supermar-
kete .

„Za našich čias to bolo iné. Ľudia sa
stretávali a hoci bola chudoba, bolo ve-
selo.” Aj vy počúvate takéto spomína-
nie svojich starých rodičov? Dobrá
správa pre všetkých – v Malackách sa
skončilo obdobie kultúrneho odmäku,
zatrpknutosti a uzatvorenia za dvere
panelákových bytov. Celomestské po-
dujatia Prvomájové Malacky či Ad-
ventné Malacky už prebudili túžbu Ma-
lačanov po stretávaní, zapĺňajú sa kon-
certné sály Spoločenského domu i sy-
nagógy a svoju činnosť začal aj ochot-
nícky súbor s názvom Divadlo na ham-
bálku. 

V Malackách bol už niekoľko rokov
hlad po ochotníckom divadle. Ten za-
rezonoval v období návratu manželov
Zetkovcov (obaja majú akademické
vzdelanie v oblasti kultúry) z Nitry na
Záhorie. Želanie sa stalo skutočnosťou
– po júnovom konkurze začal ochot-
nícky súbor, ktorý si neskôr zvolil ná-
zov Divadlo na hambálku, pracovať.
V týchto dňoch študuje Tajovského
Ženský zákon v úprave bratov Mora-
včíkovcov. Po Slovenskom národnom
divadle, ktoré túto hru v záhoráčtine
uviedlo s obrovským úspechom, sa na
dialógy v našom zvučnom dialekte
môžu tešiť aj Malačania. Prvá premiéra
sa uskutoční 23. novembra a druhá 29.
novembra v SD ZCK.

„Divadlo na hambálku je súborom
ochotníkov vo veku 16 až 50 rokov
z Malaciek i priľahlých dedín,” hovorí
vedúci súboru a režisér Vlado Zetek.
„Cvičíme každý pondelok a piatok od
19. do 22. hodiny. Radi privítame aj ďal-
ších záujemcov o ochotnícke divadlo –
vek ani skúsenosti nerozhodujú. Žen-
ský zákon, s ktorým sa onedlho pred-
stavíme malackému obecenstvu, bude
v „echt uákanej” záhoráčtine a veru aj
jazyky rodených Záhorákov dostávajú

na skúškach pri slovných hrách zabrať.“
Zákon je zákon, aký je však režisér?

„Prísny muž s veľkým srdcom,” hodno-
tí jedna z ochotníčok, učiteľka na Gym-
náziu v Malackách Zuzana Alenová. Na
každú skúšku chodí a odborným okom
dozerá aj Jozef Šatan – skúsenosti
s ochotníckym divadlom z predchá-
dzajúceho bydliska ho predurčujú na
pozíciu konštruktívneho pozorovateľa.
Prezradíme ešte toľko, že hlavným hr-
dinom hry bude Miško Mauacký. Ak
máte pripravené bránice a neprekáža
vám, keď sa vám po lícach valia prúdy
sĺz (od smiechu), príďte sa pozrieť do
Spoločenského domu ZCK na premié-
ru Ženského zákona v podaní Divadla
na hambálku.

I. POTOČŇÁKOVÁ
foto: autorka

Divadlo na hambálku 
sa učí „uákat”

Nadšení ochotníci
nosia z domova
rekvizity i kostýmy,
nesmierne sa tešia
na premiéru. Šep-
kárka Mária Šama-
jová pred skúškou
s nadšením vyberá
z tašky skvosty po
starých rodičoch:
„Tu je päťdesiatro-
čná košeľa a táto
šatka má sedemde-
siat sedem rokov!“
Režisér Vlado Ze-
tek je spokojný -
o kostýmy na pre-
miéru je postarané. 

Malacky už nie sú
neverlandom

Mažoretky mesta Malacky, ktoré pracujú pod vedením Janky Sedlákovej, omladili svo-
ju základňu. Z rúk primátora mesta Jozefa Ondrejku prevzali vo štvrtok 10. októbra
Osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktorý navštevovali v období od marca do októbra toh-
to roku a podpísali sa do Pamätnej knihy mesta. Príjemnú atmosféru slávnostného ak-
tu dotvárala prítomnosť rodičov a pozvaných hostí. Nová generácia mažoretiek už má
za sebou premiéru – účinkovanie na medzinárodnom športovom podujatí. Čakajú na
ne ďalšie domáce i zahraničné vystúpenia. Za všetkých Malačanov mažoretkám želá-
me, aby sa im darilo a aby robili radosť divákom a svojmu mestu. –mh–

V školskom roku 2000–2001 začala
polícia v okrese Malacky realizovať
projekt spolupráce polície so školami.
Ide o preventívny projekt, ktorý je za-
meraný na zvýšenie právneho vedomia
žiakov 5. ročníka ZŠ a na skvalitňova-
nie ich sociálneho správania. Dôleži-
tým cieľom projektu je i budovanie dô-
very verejnosti v Policajný zbor SR.
V projekte SPRÁVAJ SA NORMÁLNE!
odučia policajti v priebehu jedného
školského roku desať rôznych tém

(cestná premávka, krádeže, drogy, ha-
zardné hry, alkoholizmus, rasizmus, zá-
bavná pyrotechnika...) Lektormi na zá-
kladných školách budú piati policajti –
vybraní a špeciálne na túto činnosť za-
školení. Do projektu bolo zaradených
7 škôl (I., II., III. ZŠ v Malackách, ZŠ
Stupava, ZŠ Vysoká pri Morave, ZŠ So-
lošnica, ZŠ Rohožník). Doteraz sa stret-
nutí s policajtom zúčastnilo 765 žiakov.
Po skončení dostanú OSVEDČENIE
O ABSOLVOVANÍ PROJEKTU.

Správaj sa normálne

Európske 
údolie 
je otvorené
vať. Ako bude Eurovalley vyzerať o päť-
desiat rokov? „Z hľadiska životného pro-
stredia môže byť pre nás vzorom priemy-
selný park Sophia Antipolis vo Francúz-
sku. Park sa pomalým plánovaným sys-
témom rozvíja už desaťročia. Na Taiwa-
ne boli pre nás inšpiratívne najmä eko-
nomické ukazovatele a prínosy pre
región, štát i firmy.”

„Život na Záhorí sa zmení,”hovorí Ľu-
bo Roman. „Prichádzajú sem nové tech-
nológie, ponuky pracovných miest, kto-
ré majú inú kvalitu ako profesia zameta-
čov či kopáčov. Nastane veľký rozvoj re-
giónu, ku ktorému treba vybudovať škol-
stvo, kultúru i športoviská. Prídu sem sku-
piny ľudí,vyžadujúce iný životný štandard.
V tom vidím obrovský rozvoj Záhoria.”
Štúdia hovorí o tom, že podielové dane
z činnosti PTP Záhorie by mali byť 35
miliárd korún ročne. Tie sa budú deliť
medzi obce, samosprávny kraj a štát.
Rozhodne by sa však mali premietnuť do
rozvoja mesta a okresu Malacky. 

IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: –oTaNo–

Dokončenie z 1. strany

Divadlo 
na hambálku
Komu by to napadlo,
že v Malackách zas bude divadlo.
Dlho o tom hútali,
až Divadlom na hambálku sa nazvali.
Mladí ľudia s talentom sem prišli,
aj skúsení herci sa tu zišli.
Vstúpili na dosky, čo svet znamenajú
a skvelé predstavenie tu odohrajú.
Tvrdím vám jednoznačne,
že na jeseň sa všetko začne.
A režisér, čo je veľké zviera,
určil: 
„V NOVEMBRI JE PREMIÉRA!”

RENÁTA BIKSADSKÁ
Malacky

Zmena výplatného 
termínu dôchodkov
Sociálna poisťovňa, ústredie, ozna-
muje, že vzhľadom na skutočnosť,
že piatok 1. november je dňom pra-
covného pokoja, dôchodky splatné
2. novembra budú vyplatené už vo
štvrtok 31. októbra 2002.
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VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky
Október 2002
24. štvrtok BAD COMPANY MP-12
25. piatok Žáner: akčný (komédia). Hrajú: A. Hopkins, Ch.

Rock, G. Macht, P. Stormare, J. Slattery
26. sobota o 17.00 hod.
27. nedeľa LILO A STITCH MP

Žáner: animované! Slovenská dabing!
o 19.15 h ANJELSKÁ TVÁR MP-12

Žáner: historický/romantický. Hrajú: M. Kuklová,
F. Blažek, J. Pomeje, J. Krampol, E. Vášáryová

November 2002
9. sobota MYŠIAK STUART 2 MP
10. nedeľa Žáner: rodinný. Hrajú: M. J. Fox, G. Davisová, H.

Laurie, J. Lipnicki, A. Hoelcková, A. Hoelck
14. štvrtok AUSTIN POWERS V ZLATOM ÚDE MP-12
15. piatok Žáner: komédia. Hrajú: M. Myers, M. Caine, B.

Knowles, M. York, R. Wagner.
16. sobota MINORITY REPORT MP-12
17. nedeľa Hrajú: T. Cruise, C. Farrell, S. Mortonová, M. von

Sydow, L. Smithová, P. Kilpatrick
21. štvrtok PROROCTVO Z TEMNÔT MP
22. piatok Hrajú: R. Gere, L. Linney, W. Patton, D. Messing,

L. Jeneey
23. sobota ČERVENÝ DRAK MP-12
24. nedeľa Hrajú: Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph

Fiennes, Emily Watsonová,Mary-Louise Parkerová
30. sobota AGENT BEZ MINULOSTI MP-12
31. nedeľa Hrajú: M. Damon, F. Potenteová, Ch. Cooper, C.

Owen, B. Cox

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

ZCK pozýva:
23. 10. AKADÉMIA III. VEKU (prednáška)
24. 10. FOTOTRIBÚNA – stretnutie milovníkov fotografie

(o 18.00 h)

26. 10. Koncert skupiny REQUIEM (krst CD o 18.00 h)
27. 10. Rozprávková nedeľa v spoločenskom dome ZCK,

divadlo PIKI - ČIN ČIN (o 15.00 h)
4. 11. AKADÉMIA III. VEKU, SD ZCK, prednáška MUDr.

Kováča na tému Respiračné choroby (o 14.00 h)
4. 11. Vernisáž výstavy TVORBA MARTINY GALLOVEJ

(o 17.00 h)
5. 11. Výchovné koncerty pre ZŠ POPOLVÁR, SD ZCK

(o 8.15, 9.30, 10.45 h)
10. 11. Tvorivá dielňa Malí majstri z Vánku, SD ZCK

(o 15.00 h)
17. 11. Najkrajšie na svete – Detské divadelné štúdio

(15.00 h)
20. 11. Anna Beňková-Ružičková DUŠA NA DLANI, pre-

zentácia knihy, SD ZCK (o 16.30 h)
21. 11. Výchovný koncert pre ZŠ ČO JE MUZIKÁL?, SD

ZCK (o 8.15, 9.30, 10.45 h)
23. 11. Divadlo na hambálku, Š. a J. Moravčík ŽENSKÝ

ZÁKON, prvá slávnostná premiéra MOD (o18.00 h)
24. 11. Teátro Neline MRAVOUČNÉ PRÍBEHY TETKY

BETKY, rozprávková nedeľa (o 15.00 h)
28. 11. FOTOTRIBÚNA, stretnutie milovníkov fotografie

(o 18.00 h)
29. 11. Divadlo na hambálku, Š. a J. Moravčík ŽENSKÝ

ZÁKON, druhá slávnostná premiéra

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
Pondelok, piatok 19.00–22.00 h – pravidelné skúšky ochot-
níckeho divadla
Streda 19.00–21.00 h skupina historického šermu OCELOT
Sobota, nedeľa 14.00–17.00 h – skupina historického šermu
OCELOT
Sobota 10.00–12.00 h – detské divadelné štúdio
Piatok 16.00–19.00 h – stretnutie OZ PEER
Jazykové kurzy – nemecký jazyk – streda, anglický jazyk –
pondelok

Výstava Tvorba Martiny Gallovej 4. 11.–29. 11., otvorená:
pondelok–piatok 9.00–17.00 h, sobota–nedeľa14.00–17.00 h.

Krypty sú otvorené na požiadanie: tel.: 772 25 37

POTREBUJÚ KOČÍK:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Od 1. 9. do 30. 9. 2002
Matúš Dinuš, Malacky; Hana Juricová,
Láb; Milan Polák, Malé Leváre; Dominik
Zeman, Plavecký Štvrtok; Juraj Hušek,

Borský Sv. Jur; Erika Písečná, Malacky; Ema Molitorová,
Malé Leváre; Michaela Kwašnievska, Kostolište; Mária
Sekerová, Kúty; Jozef Zeman, Plavecký Štvrok; Michaela
Jánska, Malacky; Lucia Štefanovičová, Moravský Sv. Ján;
Berenika Velšmidová, Sološnica; Teo Keszi, Malacky; Bar-
bora Michalicová, Lakšárska Nová Ves; Pavol Danihel,
Veľké Leváre; Sofia Fajnorová, Jakubov; Lukáš Drinka,
Malacky; Dominika Ledníková, Lozorno; Kristína Pleš-
ková, Plavecký Štvrtok; Mária Dzurillová, Malacky; Vi-
liam Zeman, Lozorno; Henrieta Slezáková, Malacky; Si-
mona Hojzáková, Záhorská Bystrica; Sára Horváthová,
Zohor; Erik Pavlovič, Kúty; Andrej Freund, Malacky; Filip
Božík, Plavecké Podhradie; Simona Krajčíriková, Rohož-
ník; Alena Polakovičová, Plavecký Štvrtok; Simona Bore-
ková, Rohožník; Roman Pollák, Malacky; Kristína Zema-
nová, Záhorská Ves; Oliver Mihál, Sekule.

Petra Juríková a Michal Melicher; Alena
Masárová a Radovan Kubeňák; Jana Vallo-

vá a František Repiský; Lenka Foltínová a Juraj Lisý; Ka-
tarína Havlíková a Ing. Branislav Kováčik; Lenka Hajdi-
nová a Miroslav Belanský; Martina Olahová a Marián
Baláž; Monika Tomková a Ľudovít Král; Jana Masarovi-
čová a Peter Palka; Martina Hulmanová a Roman Má-
jek; Zuzana Mikušová a Ľudovít Pernecký; Lucia Lan-
gerová a Branislav Koryťák; Elena Novotová a Ing. Ri-

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

Štefan Kaminský, 1951, Malacky; Ján Kopča,
1923, Vysoká pri Morave; Tibor Kostka, 1944,
Zohor; Alojz Mráz, 1916, Závod; Rudolf Kopo-
rec, 1942, Studienka; Mária Jurkovičová, 1922,

Malacky; František Rehák, 1924, Malacky; Leonard Mi-
kudík, 1917, Borinka; Jaroslav Pavlásek, 1927, Zohor; Šte-
fan Vývoda, 1941, Jablonové; Milan Krajčírovič, 1959,
Malacky; Mária Hušková, 1925, Sekule; Ilona Sršníková,
1913, Malacky; Ján Samochin, 1946, Zohor; Júlia Malino-
vá, 1907, Sekule; Viliam Kratochvil, 1926, Malacky; Emí-
lia Kordošová, 1947, Malacky; Jozefa Kamenistá, 1923,
Malacky; Filoména Beňková, 1923, Malacky; Kornel Ba-
zala, 1922, Malacky; Michal Studenič, 1919, Borský Sv.
Jur; Serafína Janíčková, 1911, Prievaly; Ján Sláma, 1944,
Malacky; Rozália Kratochvílová, 1922, Borský Sv. Jur.

ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ, matrikárka

††

September:
80 – Jozef Krasňanský, 25. 9. 1922; Jozef
Prášil, 19. 9. 1922; Jozef Uher, 17. 9. 1922;
Mária Jašková, 14. 9. 1922; 90 – Ing. Rudolf
Popp, 5. 9. 1912; 91 – Johana Dobrovodská,

23. 9. 1011; 93 – Michal Vozár, 24. 9. 1909; Jozefína
Weismannová, 20. 9. 1909.

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

chard Oravec; Katarína Maňuchová a Slavomír Škra-
bák; Barbora Volná a Peter Falát; Katarína Malášková
a Róbert Geze; Natália Žáčková a Ing. Jaromír Novák;
Nikoleta Obtulovičová a Ján Hus; Jana Štanglerová
a Stanislav Závora; Lenka Fránerová a Ernest Jančárek. Uderiua hodzina a Mariška išua do

dúchodku. Po čase poslaua ministrovi 
financií svoje zuby, že ket nemjeua na
maso, ešče ich používaua na kašu z mlé-
ka, ale ket už nemá ani na mléko, nač sú
í zuby.

● ● ●

– A jak byuo v Rakusku? – pýta sa sú-
sed Francka, kerý sa fčéra vráciu z dovo-
lenky.

– Dobre. Cíciu sem sa jak doma. Dze-
dzina to byua mauá, ale narátau sem
tam sedemnást šenkú, na jedném z nich
byu nápis: „Toto je poslední šenk pred
dalším.”

● ● ●

– No, a zas máme f parlamence stopa-
desát učňú,– dokuádá súsedovi Francek.

Vyprážaný hrášok
SPOTREBA:

1/2 vajca, 1/2 dl mlieka
6 dkg krupicovej múky
soľ, masť na vyprážanie
POSTUP:

Vajce, mlieko, múku a soľ vymiešame na
hladko. Cesto cez obrátené strúhadlo va-
reškou pretierame do horúcej masti,
v ktorej ho vyprážame. Cesto prijme asi 
2 dkg masti, na vypraženie jej treba dať
viac, aby sa hrášky pekne vypražili. Použí-
vame ich ako závarku do mäsovej po-
lievky.

Kto majetkové priznanie podáva?
* Fyzické osoby, ktoré v čase od 1. 9.

1999 do 31. 12. 2001 nadobudli ne-
hnuteľný majetok v hodnote nad 1,5
milióna Sk.

* Fyzické osoby, ktoré vlastnia hnuteľný
majetok a majetkové práva a iné ma-
jetkové hodnoty, ktorých súhrnná
hodnota je vyššia ako 1,5 milióna Sk.

* Ak fyzická osoba spĺňa podmienku na

podanie majetkového priznania len
pri nehnuteľnom majetku, uvedie
v majetkovom priznaní len ten. Po-
dobne ak spĺňa podmienku len pri
hnuteľnom majetku, majetkových prá-
vach a iných majetkových hodnotách,
uvádza len tento majetok a neuvádza
nehnuteľný majetok.

* Povinnosť podať majetkové priznanie
sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré

majú na území Slovenskej republiky
trvalý pobyt alebo majú povolenie na
trvalý pobyt. Vzťahuje sa aj na osoby,
ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí
z pracovných alebo iných dôvodov,
ak majú v SR trvalý pobyt.

* V prípade manželov majetok v bez-
podielovom spoluvlastníctve uvádza
každý z manželov rovnakým dielom.
Pravda, len vtedy, ak súhrnná hodno-
ta majetku prevyšuje 3 milióny Sk. Ak
niektorí z manželov získal majetok na-
príklad dedičstvom alebo darovaním,
uvádza majetok ten z manželov, ktorý
ho nadobudol.

Zdroj: PRAVDA

Rodičovský 
príspevok
po novom

Dňa 1. novembra 2002 nadobúda
účinnosť zákon NR SR č. 280/2002 Z. z.
o rodičovskom príspevku, v zmysle kto-
rého jediným vecne príslušným orgá-
nom na uplatnenie nároku na rodičovský
príspevok a jeho výplatu bude okresný
úrad. Znamená to, že od tohto dátumu
zamestnávatelia a Sociálna poisťovňa
prestávajú byť platiteľmi rodičovského
príspevku. Oprávnené osoby si nárok
na rodičovský príspevok uplatnia po-
daním písomnej žiadosti na miestne
príslušnom okresnom úrade, podľa
miesta trvalého pobytu alebo pre-
chodného pobytu oprávnenej osoby.
Okresné úrady vyplatia rodičovský prí-
spevok oprávneným osobám prvýkrát
v decembri 2002 za november 2002,
a to už v novej výške 3 790 Sk za kalen-
dárny mesiac. TS

Euregioforum
2002
Poysdorf (Rakúsko) – Mládež, ženy
a pohraničné regióny – tieto tri témy
sa skloňovali vo všetkých pádoch na
konferencii Euregioforum 2002, ktorá
sa za účasti dvoch stoviek hostí kona-
la 11. októbra v Kolpingovom dome
v rakúskom mestečku Poysdorf.

Zúčastnili sa ho aj zástupcovia Re-
gionálnej rozvojovej agentúry Záhorie
so sídlom v Malackách a Mesta Malacky.

Euregioforum je sieť regionálneho
manažmentu a rozvojových zväzov
z piatich oblastí Rakúska, Južnej Mora-
vy, Záhoria a župy Györ v Maďarsku.
V rámci tejto siete sú podporované
združenia, inštitúcie, obce, mikroregió-
ny a podnikatelia, ktorí chcú spolupra-
covať s partnermi z oboch strán hraníc
pri realizácii projektov. Regionálna roz-
vojová agentúra Záhorie so sídlom
v Malackách, ktorá bola zaregistrovaná
v júli tohto roku, ponúka obciam, záuj-
movým združeniam i mimovládnym or-
ganizáciám pomoc a spoluprácu pri hľa-
daní partnerov i tvorbe projektov. Sídlo
RRAZ je v budove OÚ v Malackách, vý-
konným riaditeľom agentúry je Ing. Pe-
ter Nagy, tel. č. 034/772 21 01. –ipo–

Vodiči,
rozsvieťte!
Okresný dopravný inšpektorát v Ma-
lackách upozorňuje všetkých vo-
dičov vozidiel, že sú povinní do-
držiavať zákonné ustanovenia:
* idúce vozidlo musí mať za zníže-

nej viditeľnosti a v čase od 15. 10.
do 15. 3. počas celého dňa roz-
svietené ustanovené osvetlenie,

* vodič nesmie jazdiť so zapnutými
obrysovými svetlami, ak nemá roz-
svietené stretávacie svetlá, 

* predné svetlá a zadné svetlá do
hmly smie použiť len za hmly, sne-
ženia alebo za hustého dažďa.

Do 31. októbra treba podať 
majetkové priznanie

Záplavy sa stali v ostatných rokoch
strašiakom, ktorý prichádza so železnou
pravidelnosťou. V tomto roku na Záho-
rí najviac ohrozovali obce Zohor a Vy-
soká pri Morave. Ako prejav vďaky za
pomoc a obetavosť pri záchranných
prácach pripravila okresná povodňová
komisia, Okresný úrad v Malackách
a Povodie Dunaja pre zástupcov po-
stihnutých obcí a všetkých, ktorí sa po-
dieľali na povodňových prácach plavbu
výletnou loďou Kriváň. Jej trasa viedla
spod Devína do Čunova a naspäť. 

Na lodi sa najviac hovorilo, pochopi-
teľne, o vode. O tom, ako v budúcnos-
ti pred ňou chrániť životy a majetky oby-
vateľov. V auguste akútne hrozilo, že sa
hrádza Maliny preleje. Maximálna na-
meraná výška hladiny bola 143 metrov
nad morom. Malinu chválabodu doká-
zala spútať hrádza. Priemerná nadmor-
ská výška v Zohore a Vysokej pri Mora-

ve je 141 metrov nad morom... Ak by sa
hrádza pretrhla, pod vodou by zostala
celá Vysoká, dve tretiny Zohoru až po
Záhorskú Ves. Tŕpli najmä plynári –
ohrozená bola čerpacia stanica tranzit-
ného plynovodou. Ak by sa hrádza pre-
trhla, škoda na tranzite by predstavova-
la 160 miliónov korún denne! „Musíme
urobiť všetko pre to, aby sa podarilo
zvýšiť hrádze a opraviť zhybky pod Ma-
linou,” zamýšľa sa Ing. Dušan Prokop,
prednosta OÚ v Malackách a predseda
okresnej povodňovej komisie. „Veď
o rok nám ľudia môžu povedať: prečo
ste nič neurobili, keď ste presne vedeli,
čo treba robiť?” Otázkou zostáva, kde
hľadať zdroje na financovanie nevy-
hnutných technických zásahov. Isté
však je, že prípadné škody by mnoho-
násobne presiahli náklady, ktoré si v sú-
časnosti úpravy vyžadujú.

–ipo–

Chýbalo len pár centimetrov

Na konto 
mamograf

Počas Malackých dní (3.–6. 10.) sa
v Spoločenskom dome ZCK na Mie-
rovom nám. v Malackách uskutočnila
zbierka na mamograf. Vyzbieraných
3.232 Sk putovalo na konto finančnej
zbierky, ktorá podporuje zriadenie Diag-
nosticko-onkologického centra v Ma-
lackách. Ďakujeme všetkým darcom!

Vďaka mestskej
polícii

V mene obyvateľov Ul. Ľ. Fullu 1–6
chcem poďakovať pracovníkom Mest-
skej polície v Malackách za prácu, ktorú
odvádzajú na sídlisku Juh. Na stretnutí
s primátorom mesta sme vo februári
tohto roku žiadali, aby mestskí policajti
častejšie navštevovali našu lokalitu a po-
máhali tak chrániť ľudí a ich majetky.
Sľub plnia, ďakujeme.

B. Žilavá, Malacky, sídlisko Juh



Obecné noviny (8. 10.) i niektoré den-
níky priniesli správu, ktorú 24. septem-
bra zverejnila Slovenská ratingová agen-
túra. Ide o jej už trináste ratingové hod-
notenie, tentoraz Mesta Malacky.

Slovenská ratingová agentúra pri-
radila Mestu Malacky takéto hodno-
tenie:

Dlhodobý korunový rating BB+
(pozitívny výhľad)
Dlhodobý devízový rating B+
(pozitívny výhľad)
Krátkodobý rating S 3
Za najvýznamnejšie pozitíva považu-

je agentúra proces zmien, ktorých potre-

ba vyplynula z ekonomickej a finančnej
situácie mesta na prelome rokov 1998
a 1999– voči mestu boli vedené viaceré
exekučné konania a mesto sa nachádza-
lo v platobnej neschopnosti. Vypracova-
ním jasnej stratégie v oblasti riadiacich
procesov, finančného manažmentu,
v oblasti nakladania s majetkom a nové-
ho systému interných smerníc došlo nie-
len k stransparentneniu a sprehľadneniu
spravovania mestských financií a majet-
ku, ale najmä k lepšiemu zhodnocovaniu
a využívaniu zverených financií. Ako uvá-
dza správa, je nevyhnutné, aby sa v zača-
tých procesoch smerujúcich k posilne-
niu a transparentnosti hospodárenia
a ku konsolidácii mestských financií po-
kračovalo aj v nasledujúcom období.

INZERCIA

MALACKÝ HLAS                   10/20026

■ Predám RD v Malackách na Štúrovej ul.
Cena dohodou. Tel.: 034/65 941 64.
■ Kúpim 2-izbový byt v OV v Malackách,
nie Juh. Tel.: 0903 136 011. 
■ Predám satelitnú anténu – parabolu, 
s konvertorom. Cena dohodou. 

Tel.: 0904 205 996.
■ Predám T 815 S3 r. v. 1987, T 815 AGRO
r. v. 1987, JCB 3D r. v. 1990, V3S HR 3001.
Tel.: 0907 208 671. 
■ Hľadáme väčší počet mužov a žien
z Malaciek a okolia na funkciu operáto-
rov alebo pomocných robotníkov do pá-
sovej výroby. Požadujeme vzdelanie zá-
kladné až po maturitu. Info na čísle:
02/5263 4607, 0908 430 524.

PÍŠU O NÁS...

DROBNÁ INZERCIA

Čo urobiť, ak idem 
pracovať do zahraničia?

Súčasná doba priniesla pre obyvateľov nutnosť často cestovať za prácou nie-
len do druhých okresov, ale aj do zahraničia. Poistenec si niekedy nájde pra-
covný pomer ľahšie v zahraničí ako na území SR, preto rýchlo vycestuje a za-
budne na povinnosti voči svojej zdravotnej poisťovni. Zvyčajne sa zobudí, až
keď od nás obdrží poštovú poukážku s rozpisom úhrad, v horšom prípade pla-
tobný výmer na dĺžnú sumu. Každopádne je to zbytočné zaťažovanie pracov-
níkov registra poistencov v zdravotnej poisťovni, zvyšovanie adrenalínu pois-
tencov a mrhanie času.

Preto by sme chceli upozorniť našich poistencov: ak máte uzatvorený pra-
covný pomer v zahraničí a ste tam aj zdravotne poistení na základe zákona NR
SR č. 273/1994 Z.z., ste zo zdravotného poistenia na území Slovenskej repub-
liky vyňat.í V tom prípade predložíte fotokópiu pracovnej zmluvy so zamestná-
vateľom v zahraničí, potvrdenie zahraničnej zdravotnej poisťovne, odkedy ste
ich klientom a spolu s prekladom do slovenského jazyka zašlete na adresu našej
expozitúry, prípadne priamo na pobočku. Poistenec je povinný vrátiť preukaz
poistenca CHZP Apollo.

Osoby, ktoré sa dlhodobo zdržujú v cudzine a sú v cudzine zdravotne poiste-
né, sú vyňaté z povinného zdravotného poistenia. Za dlhodobý pobyt v cudzi-
ne sa považuje pobyt dlhší ako 6 mesiacov.

Poistenie liečebných nákladov v cudzine pred vycestovaním cez Union,
p. a. s., je možné uzatvoriť aj na našich pracoviskách. Je dôležité, aby poistenec
pred odchodom do cudziny predložil na najbližšom pracovisku ZP kópiu poiste-
nia liečebných nákladov v zahraničí a vrátil preukaz poistenca CHZP Apollo. Po
návrate na území SR vám bude preukaz na počkanie vystavený.

Ak potrebujete bližšie informácie obráťte sa s dôverou na pobočku CHZP
Apollo, sídlo 909 01 Skalica, Ul. pplk. Pljušťa 1, č. t. 034 664 67 90.

JOZEFA HOLÚBKOVÁ, marketing
CHZP Apollo, pobočka Gbely

Otázka: Čo sa považuje za dlhodobý pobyt v cudzine?

Odpovede posielajte alebo hádžte do schránky s označením Malacký hlas na
budove MsÚ do 8. novembra. Za správnu odpoveď zo súťaže z minulého čís-
la odmeníme vitamínovým balíčkom Irenu Hefkovú zo Záhoráckej ul. v Ma-
lackách, ktorá správne odpovedaal na otázku o kúpeľnej starostlivosti. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

Exekútorský úrad Bratislava II.,Mgr.
Libor Samec, Košická 6, Bratislava
oznamuje, že 29. 10. 2002 o 10.00 h
sa uskutoční 

DRAŽBA NEHNUTEĽNOSTI
zapísanej na LV číslo: 3888, okres
Malacky, katastrálne územie: Malac-
ky, parcela č. 813, 814, 815, 816, 817
súpisné číslo: 99
ZASTAVANÉ PLOCHY
A NÁDVORIA
číslo vchodu: 22, poschodie 3, číslo
bytu 12, ktoré sú vo vlastníctve po-
vinného: Prokopa Juraja. Bližšie in-
formácie na tel. č. 02/53413039.

Čo je to
numerológia?

Každé číslo v numerologickej
mriežke niečo vyjadruje. Ich vý-

skyt a počet potom vytvára vibrácie,
ktoré utvárajú náš charakter, povahové
vlastnosti, danosti a dispozície. Ako sme
si už povedali, numerológia pozná len
1-ciferné čísla. A tak si o týchto číslach
niečo povieme. Je to len stručná cha-
rakteristika, základné pojmy o jednotli-
vých číslach:

1 – slovná komunikácia – schop-
nosť hovoriť o svojich citoch, zároveň
vyjadruje naše ego a je to prvé vodcov-
ské číslo;

2 – je presný opak jednotky – značí
družnosť, citlivosť, intuíciu, duchovno,
schopnosť používať pravú hemisféru;

3 – kreativita – tvorčia predstavi-
vosť, najsilnejšie mentálne číslo, kama-
rátstvo;

4 – fyzické číslo znamenajúce zruč-
nosť našich rúk, fyzickú činnosť, organi-
začné schopnosti.

O ďalších číslach si porozprávame
v budúcom čísle. 

Otázka pre vás: ktoré je najsilnejšie
mentálne číslo?

Odpovede nám posielajte alebo há-
džte do schránky na budove MsÚ do 8.
novembra. Za správnu odpoveď z mi-
nulého čísla odmeníme voľnou vstu-
penkou do salónu Aquaviva Martina
Johanesa z Kukorelliho ul. v Malac-
kách. Prosíme výhercu, aby sa ohlásil
v redakcii.
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Pobočka v Malackách oznamuje
zmenu pokladničných hodín:

Pondelok 8.00–17.00
Utorok 8.00–17.00
Streda 8.00–17.00
Štvrtok 8.00–13.00
Piatok 8.00–17.00

MH 02/F23

Milý darček – prvý krok k vlastnému bývaniu

Získajte plyšového 
bobra a 500 Sk navyše
Bývanie patrí v rebríčku takmer každého z nás na jedno z popredných miest.
Ani nám, ktorí už máme vlastnú strechu nad hlavou, nie je jedno, ako budú
bývať naše deti. O možnom riešení tohto problému sme hovorili s Mgr. 
Boženou Štiglicovou, okresnou riaditeľkou Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,
v Malackách. 

Čo môžu rodičia urobiť pre bývanie svojich detí?
Všetkým, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť vlastných detí, odporúčam, aby

využili exkluzívnu ponuku PSS, a. s., a uzatvorili stavebné sporenie pre deti v tari-
fe junior extra. Nízkymi mesačnými vkladmi už od 150 Sk môžu svojim deťom uľa-
hčiť cestu k vlastnému bývaniu. K vkladom pripíše PSS, a. s., úrok a štátnu prémiu
až do výšky 4 000 Sk. Zhodnotenie vkladov dosahuje aj pri tejto tarife až 10,5 %
ročne, čo zodpovedá 12,4 % úročeniu vkladov v komerčných bankách, pretože
štátna prémia a úroky sa nezdaňujú. Samozrejme aj títo klienti môžu získať zau-
jímavý stavebný úver s ročnou úrokovou sadzbou iba 4,7 % a dobou splatnosti 
až 17 rokov. 

V čom je spomínaná exkluzivita tejto tarify?
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., poskytuje rodičom extra istotu až do výšky 

280 000 Sk. Extra istota znamená, že v prípade úmrtia zákonného zástupcu, kto-
rý je uvedený v zmluve o stavebnom sporení, bude Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
pokračovať v sporení pravidelnými mesačnými vkladmi až do nasporenia 50 %
cieľovej sumy, maximálne do výšky 280 000 Sk. Extra istota je bezplatná. 

Sporenie v tarife junior extra je dlhodobým sporením. Môžu klienti oča-
kávať aj „okamžitú“ odmenu?

Áno. Klientovi, ktorý uzatvorí pre svoje dieťa novú zmluvu o stavebnom spore-
ní v tarife junior extra s cieľovou sumou minimálne 100 000 Sk a zaplatí poplatok
za uzatvorenie zmluvy, pripíše Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., na účet 500 Sk. Ak
klient uzatvorí zmluvu s cieľovou sumou minimálne 200 000 Sk, okrem tohto dob-
ropisu dostane jeho dieťa priamo v obchodnom zastúpení milú hračku – plyšo-
vého bobra.

Podrobnejšie informácie získate v obchodných zastúpeniach PSS, a. s.:
Malacky, Radlinského 1153, tel.: 034/772 56 42
Rohožník, Obchodná 31, tel.: 034/658 84 34

Mesto Malacky, Mestský úrad, Záhorácka ul. č. 1919, 901 01 Malacky, pri-
mátor Mesta Malacky (podľa § 4 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe
a § 7a zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe v znení neskorších predpisov) 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 

Riaditeľ Materskej školy
na Bernolákovej ul. 18 v Malackách – rozpočtovej organizácie mesta.

NEVYHNUTNÉ POŽIADAVKY:  
* pedagogická a odborná spôsobilosť
* minimálne päť rokov pedagogickej praxe
* absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
* návrh koncepcie rozvoja materskej školy – výhodou sú prax v riadení a zna-

losť cudzích jazykov

Prihlášky na výberové konanie spolu:
– s profesijným životopisom (uveďte aj číslo telefónu)
– dokladmi o dosiahnutom vzdelaní
– dokladmi o doplňujúcom vzdelaní 
– dokladom o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)

zasielajte v zalepenej obálke s označením VÝBEROVÉ KONANIE v termíne do
8. 11. 2002 do 12.00 h na adresu:
Mesto Malacky, Mestský úrad, sekretariát prednostu MsÚ, Záhorácka 1919,
Malacky. Bližšie informácie budú podané na t. č. 034/796 61 55

Súťažte 
o vkladnú knižku
z PKB
S Malackým hlasom si môžete
oprášiť vedomosti, osviežiť pamäť
a zároveň súťažiť o vkladnú knižku.
Na stránkach novín si spolu pripo-
menieme udalosti, ktoré ovplyvnili
vývoj mesta a jeden z vás získa 500-
korunovú vkladnú knižku od Prvej
komunálnej banky, a. s.

V tomto čísle MH prinášame v repor-
táži z Malackých dní informácie o troch
malackých školách, ktoré si v tomto ob-
dobí pripomínajú výročie založenia. Na-
píšte nám, ktoré školy to sú a koľké vý-
ročie založenia oslavujú. Odpovede
posielajte na adresu redakcie alebo há-
džte do schránky s označením Malacký
hlas do 8. novembra.

V minulom čísle sme sa vás pýtali,
ktoré sú partnerské mestá Malaciek.
Správna odpoveď znie: Žnin (Poľsko),
Veselí nad Moravou (ČR), Albertirša
a Sarvaš (Maďarsko). Takúto odpoveď
uviedla aj Margita Plušová z Bernolá-
kovej ul. v Malackách a získava za ňu
vkladnú knižku. Prosíme výherkyňu, aby
sa ohlásila v redakcii.
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Spoločnosť HÍLEK a spol., a. s.
vypisuje výberové konanie 
na pozíciu
pracovník oddelenia
akvizícií
Váš profil:
• VŠ/SŠ vzdelanie • prax v oblasti pre-
daja • vodičsky preukaz „B” • komu-
nikatívny, organizačný typ • občian-
ska a morálna bezúhonnosť • ovlá-
danie cudzieho jazyka výhodou
Žiadosti doložené profesijným 
životopisom zasielajte na adresu:
HÍLEK a spol., a. s. 
Vajanského 23, Senica
Vhodných uchádzačov pozveme na vý-
berové konanie.

MH 02/F25

V rubrike ČO SA ČÍTA? prinášame prehľad najčítanejších kníh v Malackách, aspoň
podľa záujmu návštevníkov kníhkupectva Ľubica v obchodnom centre hotela 
Atrium. V októbri bol najväčší záujem o knihy: Mňam – prima vareška, J. Satin-
ský – Chlapci z Dunajskej ulice, T. Poppe – Cvičme v rytme luny, J. Garwoo-
dová – Kráľovský dar. 
Ak súhlasíte s tvrdením, že najlepším priateľom človeka je kniha, môžete súťažiť
s Malackým hlasom o zaujímavú knihu Škola chrbtice alebo ako Predísť bolesti
od Antona Gútha (autora našej rubriky Písané našú rečú). Do žrebovania vás za-
radíme, ak nám do 8. novembra spolu s nalepeným kupónom pošlete správnu
odpoveď na otázku: Nová mapa mesta Malacky, ktorú v spolupráci so spo-
ločnosťou GARP mesto v tomto roku vydalo, prináša informácie o Malackách
okrem slovenčiny aj v dvoch jazykových mutáciách: a – anglickej a španiel-
skej, b – nemeckej a francúzskej, c – anglickej a nemeckej?
V minulom kole ste mali uviesť, do akého časopisu už ako klerik prispieval 
Teodorik Jozef Zúbek. Správna odpoveď je v odpovedi Márie Gelingerovej
z Ul. 1. mája v Malackách: „Som v príbuzenskom vzťahu s rodinou Zúbkovcov.
O dôstojnom pánovi Teodorikovi mám aj životopisnú knihu – samizdat. Celá ro-
dina strýčka Jána si dosť vytrpela za totality. Páter Jozef - Teodorik Zúbek, keďže
bol františkán, prispieval a redigoval časopis františkánskej rehole Serafínsky
svet.” M. Gelingerovú odmeníme kni-
hou S batohom po Slovensku – Malé
Karpaty. 
Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v re-
dakcii.

Č O S A Č Í T A ?

KNÍHKUPECTVO ĽUBICA
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Nový penzión
pre dôchodcov

1. januára 2003 otvoríme v Holíči pen-
zión pre dôchodcov. Okrem iných slu-
žieb bude poskytovať celoročné ubyto-
vanie, stravovanie a opatrovateľskú služ-
bu. Informácie na tel. 0903/942 190.

STANISLAVA MRÁZOVÁ, 
Agentúra ECHO, Holíč

MH 02/F22

MH 02/F24

MH 02/N8

(2)



V jedno mlhavé októbrové ráno sa
stretnú dvá dúchodci, Joška a Francek.
Pofrflú na výsledky voleb, preberú, de
majú jaký burčák a nevyhnú sa ani pre-
chodu z letňího na zimňí čas. Joška za-
bŕdne do Francka a pýta sa ho:

„Čuj, Francku, ty robíš teho nočňího
vartáša na majetkoch, nebude ťa mýlit
ten zimňí čas, na kerý to fčil budeme pre-
chádzat, nezaspíš?”

Franckovi sa otevreua huba jak dvera
na kredenci, vydau čudný zvuk, lebo byu
po koštovce burčáku nevyspatý a skor-
múceňe povidá Joškovi:

„Mje je to už jedno, Joško, mja si v ro-
boce aj tak nevážá. Sú ke mňe nespra-
vedlivý. Každú chvílu mi vystŕkajú, že
chodzím o patnást minút neskúre do ro-
boty. To si ale veru ňigdo nefšimne, že
každý deň idem o... (dokončenie je
ukryté v tajničke).

VODOROVNE – A staroveká zbraň;
pigmentová škvrna; MPZ Španielska; 
telocvičný úkon; nepravda  B túz; jest-
vovala; meno herca Romančíka st.;

skrášľuj; značka terénnych automobilov
z Rumunska  C predložka s 2. p.; od-
borná náuka; druh literárnej a divadel-
nej tvorby; omám; chemická značka cí-
nu  D rímska jednotka; začiatok tajnič-
ky; chemická značka kyslíka  E časť dňa;
stavebný tvar; rímskych 500; vývojové
štádium hmyzu; dĺžka života  F pretlač
na bývalých čs. známkach; staršia det-

ská výživa; lodenica; dielo nevšedných
rozmerov; cudzia predložka  G che-
mická značka draslíka; český spevák
a politik; reuma; nie vnútri; rímskych 50.

ZVISLE – 1 vinárske mestečko pod
Karpatmi  2 ŠPZ Rimavskej Soboty; vý-
lučok žliaz; predložka 3 BRALO bez
spoluhlások; vyšší územný celok; TAK

po nemecky  4 Karol; atletická disciplí-
na; časť slova Olomouc  5 takmer taká
istá  6 ženské meno; pracuj s dlátom  7
hektár; bývalý minister obrany ČSSR;
tvrdá spoluhláska 8 spojka; mužské me-
no; daruje  9 známa slovenská hudobná
skupina; ukončenie tajničky;  10 MPZ
Nemecka; pomýlenie; ŠPZ Kežmarku
11 René – Zuzana; pokladňa – obráte-

ne; začiatok abecedy  12 Eduard; nosná
časť strechy  13 podriadilo sa pokynu
14 posledné písmeno názvu hlavného
mesta Bieloruska; jednotka tlaku; obyva-
teľ starovekej Aónie  15 popevok; silný
krik; označenie slovenskej meny 16 ume-
nie po latinsky; otrava; označenie napä-
tia vo fyzike  17 druh starších okuliarov.

Pripravil: JUDr. Marián Polakovič

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám
poslali správne vylúštenie tajnič-
ky krížovky – „...šak tam už sem
hledau”, sme vyžrebovali Janu
Osuskú z Ul. 1. mája v Malac-
kách, ktorá získava voľný nákup
v Potrebách pre domácnosť
Augustína Mráza. 
Prosíme výherkyňu, aby sa ohlá-
sila v redakcii.

Ž
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 Ak nám do 8. no-
vembra spolu s na-
lepeným kupónom
pošlete správne vy-
lúštenie tajničky
krížovky, zaradíme
vás do žrebovania
o tričko, ktoré ten-
toraz do súťaže 
venuje občianske
združenie 
NEVERLAND.

KRÍŽOVKA

Milí čitatelia,
v minulom čísle sme vám pripravili poriadny rébus. Spoznať všetky dvojča-

tá, ktoré sa v školskom roku 1967–68 zúčastnili Akcie dvojčatá na jednej z ma-
lackých základných škôl bola riadna fuška. Tváre sa menia a tie mladučké na
našej fotografii patrili: K správnemu výsledku sa najbližšie dopracovala Jarka
Formanová z Hurbanovej ul. v Malackách, ktorá uviedla mená ôsmich 
súrodeneckých dvojíc! V našej rubrike vyhráva balík zákuskov z cukrárne
Dobrotka. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii. Milý list sme dostali
aj od Daniely a Evy – rodným menom Krajčírových, dnes však už nosia nové
priezviská, ktoré sa na fotografii našli: „Na školské roky si spomíname ako na 
časy pekné, príjemné a veselé. Boli to pre nás skutočne krásne roky.”

Aj na fotografii, ktorú uverejňujeme dnes, je skupinka ľudí, ktorí perlivým
mokom krstia základný kameň Priemyselno-technologického parku Záhorie.
Keďže ide o súčasníkov, isto nebude pre vás problém napísať ich mená. Ak to
stihnete do 8. novembra a priložíte aj kupón, zaradíme vás do žrebovania
o dobroty z Dobrotky. Uhádnite, kto je na fotografii? 

Aj naďalej nám posielajte fotografie z vašich rodinných albumov. Osviežme
si spolu okamihy detstva a mladosti.

KUPÓN
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Malá abeceda čajov 
a liečivých rastlín

Lapacho –
liečivý čaj Inkov

Kôru zo stromu života kedysi využívali
Inkovia, dnes si na nej pochutnávame aj
my. Čajovina lapacho pochádza z Južnej
Ameriky. Je to vnútorná kôra získaná
z dvoch druhov stromov: Lapacho Colo-
rado a Lapacho Morado. Čaj je známy
ako všeliek vďaka tomu, že obsahuje mi-
moriadne cenné kombinácie účinných
látok, ktoré pôsobia ako silné antibioti-
kum. Čaj povzbudí bunky a posilní imu-
nitný systém a obranyschopnosť tela.
Týmto spôsobom sa darí udržať vírusy
a baktérie v šachu, alebo dokonca ich
celkom zneškodniť. Úžitok pociťuje srd-
ce, krvný obeh, trávenie, nervy a svaly,
kosti a zuby, koža aj tkanivá. Lapacho pô-
sobí aj na stabilizáciu funkcie pečene,
žlčníka, zníženie vysokého tlaku, odstrá-
nenie nespavosti a stavu tiesne.

Otázka: 
Vymenujte aspoň tri liečivé účinky

Lapacha.
Odpovede spolu s nalepeným kupó-

nom posielajte na adresu redakcie ale-
bo hádžte do schránky s označením
Malacký hlas do 8. novembra. Za správ-
nu odpoveď z minulého čísla (zelený
čaj obsahuje vitamíny B a C) odmení-
me balíkom čajov Máriu Švecovú zo
Štúrovej ul. v Malackách. Prosíme vý-
herkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

Čajovňa IVEKO sa teší na vašu 
návštevu na druhom poschodí OD
Stred.

KUPÓN
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Keď sme v minulom čísle na titulnej strane uverejnili fotografiu z „Akcie dvoj-
čatá”, ktorú pripravili v školskom roku 1967–1968 na jednej z malackých základ-
ných škôl, netušili sme, že vyvolá taký veľký ohlas medzi dvojčatami, ktoré 
medzičasom vyrástli na dospelých ľudí. 

Daniela Barniaková, rodená Krajčírová, píše: 
„Kúpila som si Malacký hlas a milo ma prekvapilo, keď som na titulnej strán-

ke našla fotografiu zo svojich školských liet. S úsmevom na tvári sme spolu so ses-
trou Evou spomínali na školské roky. Stojíme v druhom rade, celkom vpravo,
v bielych pulóvrikoch. Toto fotografovanie zorganizovala pani učiteľka Duba-
jová. Som šťastná, že pri vašej práci ste si našli čas aj na spomienky.”

„Na titulnej fotografii som sa našiel ja – Stanislav Knotek aj s bratom. Obaja
sme navštevovali II. ZDŠ na Kláštornom námestí. Na školu spomíname veľmi 
radi.” 

Brat Peter Knotek vo svojom liste píše: 
„Je mnoho spomienok na školu, ktoré sa jednoducho nedajú zabudnúť.”
Najdlhší list plný krásnych spomienok sme dostali od Silvie Adamczakovej-

Hosťovej. Vyberáme z neho: 
„8. marca 1967 sme sa vybrali na snežienky. Stratili sme sa, snežienky sme

nenašli. Odrazu sme sa ocitli na letištnej ploche letiska v Kuchyni. Tak sme sa 
aspoň dosýtosti pobicyklovali – po dráhe. Mali sme výborných učiteľov. Boli pre
nás ozajstnými autoritami (i keď sme prišli na to možno neskoro). Pani učiteľka
Bednarčíková bola našou druhou mamou. Aj dnes, keď sa stretneme, vyobjí-
mame sa. Pán učiteľ Sehnal nás trápil so slovenčinou, ruštinou i telocvikom. Za
to, že ovládam materinský jazyk, vďačím práve jemu. Veľmi si vážim pani učiteľ-
ku Dubajovú. Vštepovala nám lásku k ľuďom, prírode a najmä kvetom. V živej 
pamäti mám farbami hýriaci a vôňou lákajúci vchod do budovy školy. Pani uči-
teľku Jakubcovú zase spájam s nácvikom rozprávok a prvými pokusmi o varenie.
To bolo len zopár spomienok na učiteľov s veľkým U. A keďže teraz som ja uči-
teľkou, želala by som si, aby si aj moji žiaci na mňa spomínali len v dobrom. Tak
ako si ja spomínam na svojich učiteľov.”  

Ďalší list sme dostali z Nových Zámkov od Vlasty Ďurišovej a Vladislava 
Kovačovského: 

„Do obdobia detských rokov sa stále vraciame. Tie roky boli také bezstarost-
né, veselé a šantivé... Živo si spomíname na prestávky v škole, cez ktoré sme sa
s kamarátmi bláznili, smiali a robili veci, ktoré sme nemali (na hodine slovenského
jazyka s pani učiteľkou Havlíkovou sme do kachiel dali sírny knôt – celá 
trieda páchla dymom, všetkým nám slzili oči a hodina bola hneď kratšia). Akoby
to bolo včera, čo sme v deviatom ročníku poslednýkrát zasadli do školskej lavice
a so slzami v očiach sme sa lúčili so spolužiakmi. Dvojčatá Kovačovské dospeli,
založili si rodiny a rozpŕchli sa po republike, ale na malackú školu nikdy neza-
budnú. Pocítili sme veľkú radosť, že sme sa objavili vo vašich novinách.”

Ďakujeme za srdečné spomínanie. Všetkých pisateľov listov odmeníme dar-
čekovým balíčkom, ktorý venuje spoločnosť Hílek a spol., a. s. Prosíme D. Bar-
niakovú, S. a P. Knotka, S. Adamczakovú i V. Ďurišovú a V. Kovačovského, aby
sa ohlásili v redakcii (tel.: 034/79 66 123). –ipo–

DVOJČATÁ SPOMÍNAJÚ...

„Obyvatelia vchodu č. 41, domu č. 1931, na Záhoráckej ulici v Malackách, má
svojho zástupcu Jozefa Holeša, ktorému nebolo ľahostajné, ako náš vchod – od ha-
ly počnúc až po siedme poschodie, výťah, vyzerá. Podujal sa rokovať s konateľmi
firmy SLUŽBYT, s. r. o., ako skultúrniť a obnoviť spomenuté priestory a fa Službyt
bola ústretová, zaviazala sa financovať náklady nákupu farieb s tým, že prácu spo-
jenú s maľovaním, náterom okien si budú musieť majitelia a nájomcovia bytov uro-
biť sami. Od plánu k skutkom nebolo ďaleko, zapojili sa ďalší nadšenci, ako páni
Pomšár, Holeš, Jánsky, Pečovský a ostatní, dali sa do práce aj ženy, pani Pomšáro-
vá, Bartalská, obe panie Holešové, Majerská so synom a teraz je radosť vojsť do ha-
ly a vchodu, všetko svieti novotou, čistotou, náš vchod môže byť príkladom. Za-
bezpečili sme aj kontajner, kam sme vyniesli z pivníc haraburdy naukladané v prie-
behu rokov. Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na
nie ľahkej práci.” VIERA TURKOVIČOVÁ

VYSYPANÉ Z OBÁLOK

Pri príležitosti 80. výročia
založenia Zemskej hasič-
skej jednoty na Sloven-
sku sa v Trnave uskutoč-
nilo udeľovanie najvyš-
šieho vyznamenania
Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR – čestného
titulu Zaslúžilý člen DPO
SR. Získal ho aj veliteľ
Dobrovoľného hasičské-
ho zboru v Malackách
Ivan Šíra. Pri tejto príleži-
tosti sa 2. októbra konal
slávnostný zápis do Pa-
mätnej knihy Mesta Ma-
lacky.

foto: –oTaNo–

Ivan Šíra zasúžilým členom 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
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Uzatvorte stavebné sporenie pre deti junior extra s cieºovou sumou
od 200 000 Sk aj pre va‰e dieÈa a zabezpeãte jeho b˘vanie v budúcnosti.
Okrem ply‰ového bobra získa extra istotu a 500 Sk navy‰e.

Vy ho e‰te nemáte?
Vá‰ PLY·OV¯ BOBOR ãaká v najbliÏ‰om obchodnom zastúpení PSS, a. s.

• STUPAVA, Hlavná 46, 02/65 93 59 90

• ROHOÎNÍK, Obchodná 31, 034/658 84 34

• MALACKY, Radlinského 1153, 034/772 56 42

NAV·TÍVTE NÁS ALEBO NÁM ZATELEFONUJTE.

MH 02/F20



V minulom školskom roku navštevo-
valo 50 krúžkov a kurzov spolu 633 čle-
nov, hlavne žiakov ZŠ nielen z mesta, ale
i celého okresu. Centrum aktívne spolu-
pracovalo so spoločenskými a politický-
mi organizáciami, aj občianskymi zdru-
ženiami. V spolupráci s odborom škol-
stva, mládeže a telesnej kultúry, ako aj
okresnou asociáciou športu v školách za-
bezpečovalo organizovanie okresných
súťaží v oblasti vedomostnej i športovej.

Už tradične bola bohatá ich prázdni-
nová aktivita. Zorganizovali päť prímest-
ských táborov za účasti 143 detí. Ďalších
65 detí sa zúčastnilo troch pobytových
táborov na Slovensku i v Chorvátsku.

Tak ako rýchle prešli prázdniny, tak
rýchlo a súčasne zodpovedne sa pod ve-
dením riaditeľky Mgr. Antónie Čuvalo-
vej pripravoval i nový školský rok. Začiat-
kom októbra pri otvorení nového škol-
ského roku v podmienkach centra už bo-
lo zapísaných asi 300 členov v 40 krúž-
koch na úsekoch estetiky, telesnej výcho-
vy a športu, techniky, jazykov a v oblasti
rodičia a deti. Nárast členov útvarov záuj-
movej činnosti sa predpokladá v priebe-
hu celého školského roku. I teraz venujú
veľkú pozornosť jazykovej príprave detí
a mládeže. Už od predškolského veku
môžu záujemcovia získavať základy
i zdokonaľovať sa v nemeckom a anglic-
kom jazyku. Priestor majú i počítače.
Športovci majú ponuku volejbalu, bas-
ketbalu, hokejbalu, stolného tenisu, fut-
balu, turistiky i jogy. Tanečníci si vybera-
jú širokú ponuku od country až po mo-
derné tance. Pretrváva veľmi dobrá spo-
lupráca s materskými školami v meste.

Už teraz sa mnohí tešia na jednorazo-
vé podujatia, ktoré pravidelne každý rok
CVČ organizuje. Tí, ktorí by sa chceli do
záujmových útvarov ešte prihlásiť, majú
stále dvere otvorené a bližšie informácie
získajú na telefónnom čísle 772 22 28.

Príležitostná záujmová činnosť,v rám-
ci ktorej sa uskutočňujú i žiacke súťaže,
prilákala v minulom školskom roku množ-
stvo záujemcov. Na úseku estetickej vý-

chovy ich bolo 1331, na úseku spoločen-
ských vied 309, na úseku techniky 305
a na úseku telesnej výchovy a športu
6781. V rámci úseku koordinácie záujmo-
vej činnosti sa do jednotlivých akcií za-
pojilo 1820 účastníkov a do príležitost-
ných akcií 10546 účastníkov, z toho 1213
dospelých. Mažoretky centra reprezen-
tujú mesto nielen v regióne, ale i na Slo-
vensku. Populárna je každoročná akcia
pre deti prvého stupňa ZŠ v rámci MDD
pod názvom Cesta rozprávkovým lesom.
Centrum je spoluorganizátorom viace-

rých celomestských podujatí určených
hlavne deťom a mládeži. Z tých športo-
vých sa nedá nespomenúť Večerný beh
zdravia či Beh oslobodenia.

Výpočet aktivít by mohol pokračovať,
a tak známka výborná za činnosť tomu-
to zariadeniu ozaj sedí. Voľný čas detí
a mládeže je asi hlavnou doménou boja
proti drogám a kriminalite mládeže, a tak
svoje miesto a opodstatnenie si centrum
nemusí vybojovať, patrí mu. A záleží prá-
ve na novom zriaďovateľovi, ako toto za-
riadenie pre rozvoj mesta využije.   –ap–
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Začala sa basketbalová sezóna, a tak
sme niekoľko otázok položili Mgr.
Branislavovi Orthovi, zanietenému
trénerovi mládeže i dospelých, bez
ktorého si basketbal v meste v po-
sledných rokoch nevieme predstaviť.

Koľko družstiev štartuje v ročníku
2002/2003 v majstrovských súťažiach?

Celkom štyri. Družstvo mužov zosta-
lo v druhej celoštátnej najvyššej súťaži,
II. lige. Okrem dospelých budú v súťa-
žiach tri mládežnícke družstvá, a to ka-
deti a dve družstvá žiakov.

Nedávno sa uskutočnil tradičný
Memoriál PhMr. Karola Oreského,
ako sa darilo Malačanom?

Malačania obsadili druhé miesto,
keď podľahli ŠTARTU Bratislava 92:97
a porazili Petržalku 92:91.

Aká bola príprava ďalších družstiev?
Kadeti štartovali o. i. na dvoch medzi-

národných turnajoch – v Malackách
a v Žďári nad Sázavou. Žiaci najmladšej
kategórie majú za sebou turnaje v Žiline,
Dolnom Kubíne a v Malackách. Verím,
že dobrá príprava sa odzrkadlí i na vý-
sledkoch v majstrovských súťažiach.

A čo najmladší záujemcovia o bas-
ketbal?

Už tradične venuje basketbalový od-
diel pozornosť náboru nových členov.
V tomto roku robíme nábor chlapcov
i dievčat. U chlapcov máme záujem
o žiakov 6. a 7. ročníka, u dievčat 2. a 3.
ročníka. Prípravky sú základom výchovy
tých najmladších záujemcov o basket-
bal. 

Čo povedať na záver. 
Verme, že sa basketbalistom bude

dariť v novom ročníku majstrovských
súťaží a vo výchove mládeže si postavia
do budúcnosti také základy, ktoré sú
hodné tradíciám malackého basketbalu.

–ap–

Nástup mladých
Nová sezóna 2002/2003 sa začína

i v športe, ktorý najviac reprezentuje
naše mesto nielen doma, ale aj v za-
hraničí. Samozrejme, že ste uhádli, ak
máte na mysli stolný tenis. Čo je nové
v tomto športe v našom meste nám
povedal prezident klubu MSK MARE-
KA Malacky Mgr. Vladimír Guba.

Čo sa zmenilo v superligovom druž-
stve mužov?

Prišlo k určitým prestupom. Odišiel
nám Martin Grežo do Španielska a na
poslednú chvíľu Karol Hašek do Novej
Stráže. Naopak prišiel nádejný repre-
zentant Slovenska v kategórii juniorov
Martin Palovčík z ŠKST Michalovce.
Družstvo sa pripravovalo na súťaž od
začiatku augusta sústredením v Senci,
nasledovali rôzne turnaje. Družstvo bu-
de v novej sezóne hrať dve súťaže, a to
najvyššiu slovenskú súťaž extraligu za
účasti troch slovenských účastníkov su-
perligy a, samozrejme, medzinárodnú
súťaž, superligu. Táto sa bude hrať vždy
v utorok a naše družstvo sa postupne
v základnej B skupine stretne s celkami
na domácej pôde nasledovne: 1. 10 –
Start Horní Suchá, 5. 11. – Turnerschaft
Sparkasse Innsbruck, 26. 11. – Postas
MATAV SE, 17. 12. – Kecskemet Profit-
holding Spartacus, 21. 1. – ASKÖ Linz-
Altstadt. V prípade postupu sa semifi-
nále hrá vo februári a finále v apríli. Ex-
traliga sa bude hrávať v sobotu.

Ako v pohári Nancy Evansovej?
Tak ako v minulom ročníku i teraz sa

naše družstvo vďaka druhému miestu
na Slovenku zúčastnilo Pohára ETTU –
Pohára Nancy Evans. Je to niečo iné ako
superliga, hrá sa novým spôsobom.
V prvom kole v Grécku sme sa stretli
s českým družstvom Mokré Lazce, s ra-
kúskym družstvom ASKÖ Mauthausen

a domácim Elefsinom. Po jedinej prehre
s Rakúšanmi sme obsadili druhé miesto,
čo značilo postup do druhého kola.
Chlapci výborne bojovali, najlepší bol
mladý Baženov, ktorý porazil i Sadílka
a Demeka. I v zápase s Rakúšanmi na-
priek výsledku 0:3 naši hráči podali dob-
rý výkon. Druhé kolo na domácej pôde
znamenalo stop našim nádejám, keď
sme obsadili až tretie miesto, no do
osemfinále postúpili prvé dve družstvá.
Porazili sme TTC Moldan Maxit Kuchl,
ale prehrali s poľským ZKS Gaz ZSMP
Racula a francúzskym SAG Cestas.

Ako sa darí ženám?
Aj družstvo žien sa konsolidovalo.

V ročníku 2002/2003 hrajú najvyššiu
slovenskú súťaž. Za družstvo hrajú tak-
isto mladé hráčky, ktorým pomáha Mi-
šejová. Ďalej sú v kádri Pavlína Rajtoko-
vá, Pavlína Režná, Zuzana Kurová. Po-
čas súťaže dostanú možnosť i ďalšie
mladé hráčky.

Mládež mala vždy silné zázemie,
ako to vyzerá dnes?

Malacký stolný tenis má bohatú his-
tóriu a výchovou mládeže patrí náš klub
medzi popredné na Slovensku. V súčas-
nosti máme tri oddelenia školského
športového strediska a centrum talento-
vanej mládeže, kde máme sústredených
viacerých hráčov, ktorí sú v užšom či ši-
ršom reprezentačnom výbere vo svojich
vekových kategóriách na Slovensku. Me-
dzi nich patria i terajší hráči superligo-
vého družstva mužov Martin Palovčík,
Valentín Baženov a Martin Palček, kto-
rých v družstve dopĺňa skúsený Jaromír
Truksa. Medzi ďalších talentovaných
mládežníkov patria napríklad Novota,
Lazarčíková, Režná, Bednár, Bednárová,
Handlová. Naši mladí hráči chodia na
celoslovenské bodovacie turnaje, kde
získavajú popredné umiestnenia. –ap–

Basketbalové čriepky

Medzinárodný turnaj v boxe
Boxing club Robotníckej telovýchovnej jednoty v Malackách usporiada 8. roč-
ník Medzinárodného turnaja o putovný pohár Záhoria v boxe kadetov a junio-
rov v dňoch 23.–24. novembra v športovej hale Malina za účasti družstiev
z Maďarskej republiky, Českej republiky, Bosny a Hercegoviny a výberu Slo-
venskej republiky. Za slovenský výber štartujú traja úspešní malackí  borci na če-
le s Róbertom Blažom (dvakrát tretí na ME a účastník MS juniorov na Kube). Tur-
naj otvorí primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka v sobotu 23. 11. o 15.00 h.
V nedeľu 24. 11. o 9.00 h boxujú družstvá o 3.–4. miesto a o 10.30 h sa začne
finále o víťazné družstvo turnaja. Na záver sa uskutoční slávnostné odovzdáva-
nie cien podľa umiestnenia jednotlivých družstiev. V priebehu turnaja sa bude
žrebovať tombola s hodnotnými cenami. Pozývame všetkých priaznivcov a špor-
tových priateľov. Organizačný výbor BC RTJ Malacky

Na druhý deň ráno mi zazvonil tele-
fón a malacká pošta mi oznámila,

že mám dôležitý súrny telegram a ozna-
mujú mi jeho obsah. Telegram znel:
„Uhynuté kačeny JRD Gajary ornitho-
za Ústav.” Nechcel som tejto správe ve-
riť, veď odkiaľ by sa táto papagájová
choroba vzala. Chcel som vedieť, či ne-
jde o omyl, ale pošta mi overila správno-
sť textu. Šiel som na JRD a tu som sa do-
zvedel, že už 5 žien leží s vysokými tep-
lotami na „chrípku”.

Okamžite som volal do Bratislavy na
Diagnostický ústav, kde bola pohotovo-
sť, a zisťoval som, či nejde o nejaký
omyl, veď tu predsa žiadne papagáje
alebo iné exoty nemáme. Pýtali sa na
pôvod kačíc a keď som povedal, že po-
chádzajú z českých rybníkov, boli do-
ma. Vraj tieto české rybníky sú touto ná-
kazou zamorené od tam sa nachádzajú-
ceho migrujúceho exotického vtáctva,
ktoré je nositeľom a rozširovateľom tej-

to exotickej choroby. To však u nás nik
nevedel, neboli sme na túto okolnosť
upozornení, lebo všetko sa tajilo. Toto
exotické vtáctvo potom nakazilo na túto
nákazu veľmi vnímavé kačky. Tak sa ná-
kaza rozšírila.

Avšak vtedy mi už nešlo o kačice, ale
o choré ženy. Tie zrejme nemali žiadnu
„divnú chrípku”, ale boli nakazené pa-
pagájovou chorobou. Hoci bola nedeľa,
čakať sa nedalo. Ihneď som avizoval
okresného hygienika, ktorý o chvíľu
prišiel i so sanitkami a nariadil odvoz
žien do skalickej nemocnice, kde mali
karanténne oddelenie. Pretože diagnó-
za bola už jasná, mohli sme si zrekapi-
tulovať, prečo neprišlo k najhoršiemu.

Gajarský lekár, keď k nemu ženičky
s takýmito „čudnými chrípkovými prí-
znakmi” prišli, aplikoval im ihneď strep-
tomycín, ktorý sa práve objavil i na
našom trhu, lebo sa mu už osvedčil pri
iných chrípkových ochoreniach. To bola

ich záchrana. Spomenul som už, že do
vynájdenia streptomycínu to bola smr-
teľná choroba. Lekár použil toto 
antibiotikum celkom mimovoľne, a tým
ženičkám zachránil život.

Ženičky boli potom ďalej liečené
streptomycínom (dnes je už celý rad
i iných antibiotík) a poležali si tri týždne
v karanténe. Jediné, čo im vadilo, že si
nemohli ísť poklebetiť s ostatnými pa-
cientkami, lebo i jedlo im vraj podávali
okienkom ako v „árešce”.

Medzitým prišla kafiléria a zvyšok asi
500 kačíc miesto na pekáč išlo na spále-
nie. Škodu uhradila Štátna poisťovňa
a my sme mali o jednu skúsenosť viac.

Zakrátko dostalo takéto kačky i JRD
Malacky. Opakovala sa presne tá istá si-
tuácia ako v Gajaroch, ale keď ochore-
nie vypuklo, už sme vedeli, o čo ide.
Samozrejme, že ženy tiež ochoreli a pre-
tože diagnóza bola už z gajarského prí-
padu jasná, ihneď ich odviezli na infekč-

né oddelenie do karantény, kde si tri
týždne poležali a vrátili sa v poriadku do-
mov. Kačice opäť vzala kafiléria, škodu
zaplatila ŠP a JRD sa o chov kačíc viac
nepokúšalo.

Nuž takýmto spôsobom sa táto smr-
teľná nákaza dostala i k nám. Nebyť ná-
hodného ošetrenia žien gajarským leká-
rom streptomycínom, môžeme len há-
dať, ako by to bolo skončilo. Nákaze ľu-
dí sa mohlo predísť, keby vtedajšie mi-
nisterstvo poľnohospodárstva nebolo
celú vec utajilo. Od toho času si družstvá
odchovávali kačičky z vlastných chovov.

Tento prípad nech je poučením pre
všetkých chovateľov exotického vtáctva,
čo sa môže i dnes prihodiť, lebo neli-
centovaným chovaním a množením
exotov sa už zaoberá veľa ľudí. Nákaza
nás stále ohrozuje, i keď je dostatok rôz-
nych liekov, ale bolestivá liečba nie je
nijako príjemná.

Dr. PAVOL HALLON

Už 19. ročník bežeckého 
podujatia 

Malacká 
desiatka
sa uskutoční 9. novembra s pre-
zentáciou od 8.00 do 9.45 h na Zá-
kladnej škole Záhorácka 95. 
Štart pretekov bude o 10.00 h. 

Trasa: ZŠ Záhorácka–Cesta mlá-
deže (smer Vinohrádok)–obrátka na
ceste Plavecký Štvrtok a späť. 

Podmienky: asfaltový povrch, trať
dlhá 10 km. 

Kategórie: žiačky, žiaci do 15 ro-
kov, dorastenky, ženy do 34 rokov,
ženy nad 34 rokov, dorastenci, muži
do 30 rokov, muži 30–40 rokov,
muži 40–50 rokov, muži 50–60 ro-
kov, muži nad 60 rokov.

JOZEF PULLMAN
hlavný rozhodca

2.
Papagájová choroba v Malackách a na okolí

CVČ opäť s širokou ponukou Asi tak by vyzera-
lo školské hodno-
tenie práce Cen-
tra voľného času
v Malackách. Na-
priek zmenám,
ktoré sa odohrali
v oblasti riadenia
tejto inštitúcie,
jej činnosť stále
zabezpečuje vy-
užívanie voľného
času detí a mlá-
deže. 
CVČ od júla pô-
sobí ako právny
subjekt pod zria-
ďovateľskou
funkciou mesta.
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