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Malacké brko
2003
Kam zmizla 
Štefánikova hlava?
Mesto 
a podnikatelia

O náprave vecí
ľudských

„Keby bolo možné ukázať ľuďom
všetko ich dobro, nemohlo by sa stať nič
iné než to, že by boli ním nielen unese-
ní, ale dokonca i uchvátení.” Možno veľ-
mi idealistické alebo možno až priveľmi
reálne myšlienky učiteľa, narodenie kto-
rého si v týchto dňoch pripomíname. 28.
marca 1592 sa narodil učenec, filozof,
humanista, demokrat, pedagóg a refor-
mátor v jednej osobe, ktorý celý svoj ži-
vot zasvätil „náprave vecí ľudských”, Ján
Amos Komenský. Jeho dielo je dôkazom
nadčasovosti, ktorá nerobí rozdiely me-
dzi minulosťou a budúcnosťou.

Ak by sme boli ďalej, ako dospel vo
svojom poznaní Komenský, ľudia by 
boli doma všade na zemi, rozumeli by
všetkému, vedeli by účinne pomáhať
a svorne spolunažívať. Komenský zdô-
razňuje všestrannú výchovu a vzdelá-
vanie človeka už od útleho veku. Aj die-
ťa má právo poznávať, rozumieť, vedieť
sa orientovať vo svete. Poznanie nezjed-
nodušuje len na pozorovanie a na po-
rovnávanie vecí a javov. V poznaní je
nutné prejsť cez analýzu a syntézu k od-
haleniu príčin a následkov, k podstate
zákonitosti diania. Len takýmto spôso-
bom môže človek„ovládnuť”svet. Z člo-
veka sa stane mysliteľ – tvorca, ktorý
chce svet nielen poznávať, ale ho bude
vedieť a môcť pretvárať. 

Nielen Komenského dielo v podobe
spisov, korešpondencie, úvah a kníh
svedčí o jeho snahe o „dokonalý svet”.
Jej dôkazom je aj odkaz pre súčasný
svet, z ktorého sa aj napriek uplynutiu
niekoľkých storočí nevytratili vojny, 
nenávisť medzi národmi, náboženská
neznášanlivosť, intolerancia, ba dokon-
ca ani prízemné ľudské vlastnosti ako
lenivosť, hlúposť, zlo a závisť.

ALENA KMECOVÁ

ÚVODNÍK

ČÍTAJTE V BUDÚCOM ČÍSLE

Tréner AC Malacky, učiteľ na ZŠ Zá-
horácka ulica v Malackách Petr Filip
zabehol ako člen štafety Slávie UK
na halových majstrovstvách Sloven-
ska slovenský rekord na 4 x 400 m
čas 3:21, 78! Pri tejto príležitosti sme
mu položili niekoľko otázok.

Peter, najprv blahoželanie v mene či-
tateľov Malackého hlasu. Mohlo to byť
aj lepšie?

Samozrejme, mohlo. 
Ako divák ste absolvovali aj Maj-

strovstvá v atletike Čiech a Moravy, po-
rovnajte ich s výkonmi Slovákov.

Priemer Čechov a Moravanov je lepší
ako u nás, ale individuálne sa našim suse-
dom vyrovnáme. 

Atletika sa presúva z haly na dráhu,
váš program?

Začiatkom mája odštartuje súťaž
Grand Prix 2003. Dovtedy absolvujem

špeciálny program, čo znamená špeciál-
nu prípravu na dráhe. Moji zverenci a ja
budeme kombinovať tréningy s dráhou
v Malackách a tou na Interi v Bratislave,
ktorá je oveľa kvalitnejšia.

Kto všetko bude trénovať?
Pre málo priestoru nemôžem uviesť

všetkých, pretože máme širokú základňu
talentov, ale uvediem mená tých, o kto-
rých budete počuť. Tak teda zranenie ko-
lena doliečila Alena Patkánová, ďalej to
bude prekvapenie tohtoročnej haly Bar-
bora Šimková, Jana Sedláková – stredno-
tratiarka, Michal Gelinger a obrovský ta-
lent na 800 m Aneta Hollá, s výrazným ta-
lentom atletiky Monika Tóthová a napo-
kon Juraj Moravčík.

Počas prvého marcového víkendu
pribudol do vitríny Jaromíra Truksu
už tretí titul majstra Slovenska v stol-
nom tenise v dvojhre mužov. 

Truksa patrí medzi stálice slovenského
stolného tenisu a z predchádzajúcich ti-
tulov v dvojhre sa tešil v rokoch 1999
a 2000. Tentoraz vo štvrťfinále zdolal ma-
lackého rodáka Tomáša Jančiho, v semifi-
nále po tuhom boji Michala Bardoňa a vo
finále Ľuba Pišteja. Keďže to bol prvý slo-
venský titul pre Malacky v novom roku,
požiadali sme jeho držiteľa o bleskový
rozhovor.

Prvé dojmy po získaní titulu?
Bol som veľmi dojatý, pretože titul som

nečakal, ale o to viac som bol šťastný.
Hlavne, keď som si spomenul na semifi-
nálový súboj, v ktorom som odvrátil päť
mečbalov, prehrával som 0:2, 1:3, no do-
kázal som to zvrátiť.

Čo vás najbližšie čaká?
Reprezentačne sú to asi tak o mesiac

majstrovstvá Európy družstiev i jednotliv-
cov v Taliansku a potom majstrovstvá sve-
ta.

Ako si predstavujete svoju budúc-
nosť?

Zlato spoza 
zeleného stola

Pokračovanie na 8. strane

Petr Filip majstrom Slovenska

Pokračovanie na 8. strane

Držiteľ ocenenia Pálfiho srdce Petr Filip sa opäť stal majstrom Slovenska.

Už v minulom čísle sme informovali
o tom, že v týchto dňoch finišujú prá-
ce na projekt Public relations (vzťahy
s verejnosťou – pozn. aut.) samo-
správy dolného Záhoria. Projekt pod-
porila Nadácia otvorenej spoločnos-
ti – Open society foundation a reali-
zuje ho Mesto Malacky, referát me-
diálnej činnosti.

Po úvodnom prieskume verejnej mien-
ky, úlohou ktorého bolo zmapovať po-
hľad občanov jednotlivých obcí Malacké-
ho okresu na prácu samosprávy, sa usku-

točnil workshop s formulovaním cieľov
a následne séria siedmich vzdelávacích
modulov. V priebehu mesiacov septem-
ber 2002 až január 2003 absolvovali sta-
rostovia obcí či nimi vybraní pracovníci
obecných úradov komplexný modulárny
program. Na jednotlivých tréningoch si
osvojovali zručnosti z oblasti vedenia tla-
čovej konferencie a brífingu, tvorby tlačo-
vých správ, vedenia verejných stretnutí
a verejných vypočutí, tvorby jednotnej
identity a budovania dobrého mena samo-
správy, posilnenia prezentačných zruč-

Milené babenky, súbor vystupujú-
cich, ktorý na každej schôdzi Mest-
skej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Malackách zabáva
takmer tri stovky členov, sa dočkal
slávnostného krstu svojho názvu. 
Na výročnej schôdzi, ktorá sa konala
vo veľkej zasadačke spoločnosti Naf-
ta Gas, a. s., si za veľkého potlesku
prítomných dôchodcov práve tento
názov zvolili aktívne seniorky. 

A hneď spustili do rytmu: „Keď sa v tej
Jednote ľudia zišli, treba ich privítať, jak 
sa patrí. Treba im povedať, že sme veľmi
radi, keď sme takto spolu v dobrom 
zdraví...”

S cieľom zhodnotiť činnosť organizá-
cie v uplynulom roku a priblížiť program
a ciele činnosti v roku, ktorý sa nedávno
začal, sa členovia JDS stretli v utorok 4.

marca.  V úvode predsedníčka Mest-
ského výboru JDS v Malackách Mgr. Alž-
beta Dubajová vystúpila s hodnotiacou
správou o činnosti organizácie za uply-
nulý rok. Za rozsiahlou správou sa skrýva
bohatý výpočet podujatí a aktivít. Najpo-
četnejšia organizácia v meste združuje
307 členov, o ktorých sa stará 9- členný
výbor. Predsedníčka poďakovala za dob-
rú spoluprácu v minulom roku niekoľkým
organizáciám: spoločnosti Nafta Gas,a. s.,

Základnej umeleckej škole, Mestskému
úradu v Malackách, Mestskému centru
sociálnych služieb, DC Vánok, základným
a materským školám, odboru sociálnych
vecí OÚ v Malackách, Záhorskému cen-
tru kultúry. V minulom roku organizácia
blahoželala aj svojim jubilujúcim členom:
65-ročným (15 seniorov), 70-ročným (21),

Jednota dôchodcov na Slovensku 
hodnotila uplynulý rok

Milené babenky 
sú pokrstené

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... Malackí dôchodcovia sa s fašiangmi rozlúčili veselo –
spevom a tancom. foto: –ipo–

Pokračovanie na 4. strane

Čo všetko sa dá stihnúť za jeden deň,
dokázali ochotníci z Divadla na ham-
bálku v prvú marcovú sobotu. V roz-
medzí niekoľkých hodín absolvovali
fašiangový sprievod ulicami brati-
slavského Starého Mesta i vlastný
fašiangový karneval v Spoločenskom
dome ZCK!

„Piesne zo Záhoria i repliky z nášho
Ženského zákona vzbudzovali úsmev na
tvárach i potlesk dlaní okoloidúcich Brati-

slavčanov,” spomína Mgr. Vladimír Zetek,
vedúci súboru a režisér.„Našlo sa aj veľa ta-
kých, ktorí si pesničky nôtili spolu s nami.”

Vyzdobená spoločenská sála na Miero-
vom námestí zažila v ten istý večer pre-
hliadku sedemdesiatich masiek (každý
účastník fašiangového karnevalu vzal na
seba niečiu podobu). Hlasná vrava, smiech
prechádzajúci do výbuchov a dobrá hud-
ba svedčili o tom, že divadelníci vedia
a chcú zabávať nielen publikum, ale aj sa-
mi seba. Až brieždenie nedeľného slnka
urobilo koniec karnevalovým radovánkam.

Každé jedno predstavenie Divadla na
hambálku je vypredané. A nielen vystú-
penia v malackom Spoločenskom dome
(najbližšie sa uskutočnia 22. 3. a 5. 4.), ale

O tom, že v Malackách sa hrá výborné ochotnícke divadlo, vedia už aj za hranicami mes-
ta a regiónu. Divadlo na hambálku sa však nezatvára len medzi štyri steny spoločenskej sá-
ly - ochotne zostupuje z dosiek, ktoré znamenajú svet a plným priehrštím ľuďom rozdáva
životnú energiu na uliciach a námestiach. (Čítajte pod titulkom Fašiangy s Divadlom na
hambálku.) –ipo–, foto: J. Zetková 

Fašiangy s Divadlom
na hambálku

Desatoro správnej 
samosprávy Pokračovanie na 4. strane

Pokračovanie na 2. strane
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JEDNOU VETOU

TIENE DNÍ

PÝTAME SA ZA VÁS

Násilník za mrežami
43-ročný muž z Malaciek bol obvi-

nený z trestného činu násilia proti
skupine obyvateľov a jednotlivcovi.
Tento pod vplyvom alkoholu v prie-
behu roka 2000 v prítomnosti svojich
detí niekoľkokrát fyzicky napadol 
svoju manželku, pričom jej zlomil reb-
rá a rozbil hlavu. Po tomto útoku man-
želka odišla s deťmi k svojim rodičom.
Obvinený jej i naďalej vulgárne nadá-
val a vyhrážal sa jej zabitím. Posledný
týždeň roka 2002 sa vyjadril, že za
ňou príde a urobí všetkému koniec.

Keďže obvinený stále nosil so se-
bou nôž, často bol pod vplyvom alko-
holu a neustále sa manželke vyhrážal
jej zabitím, vzbudil obavu poškode-
nej, že skutok uskutoční, bol na príkaz
Okresného súdu v Malackách dňa 
1. 3. 2003 umiestnený do väzby.

Dôvera sa opäť 
nevyplatila

Policajti OO PZ Malacky objasňu-
jú trestný čin krádeže, ktorého sa do-
pustili dve doposiaľ nezistené pácha-
teľky. V stredu 5. marca v čase medzi
10.15–10.30 h navštívili v Malackách
na Ul. Olšovského 76-ročného muža
v jeho rodinnom dome a ponúkali mu
na predaj deky. Jedna zo žien využila
nepozornosť poškodeného, keď bol
v kuchyni, zo skrine v spálni mu odcu-
dzila finančnú hotovosť vo výške 10 ti-
síc Sk. Páchateľky z miesta činu ušli.

Popis páchateliek: 1. žena rómske-
ho pôvodu vo veku asi 30 rokov, vy-
soká 160–165 cm, plnoštíhla posta-
va, kučeravé čierne dlhé vlasy, čierne
oči, husté obočie, oblečená do dl-
hého čierneho kabáta. 2. žena róm-
skeho pôvodu vo veku asi 25–30 ro-
kov, asi 165 cm vysoká, oblečená do
tmavej zimnej bundy a krátkej sukne.

Smrteľné úrazy treba
hlásiť ihneď

OR PZ v Malackách žiada kompe-
tentných funkcionárov všetkých pod-
nikov, organizácií a firiem, aby v prí-
pade výskytu smrteľného pracovného
úrazu ho ihneď bez zbytočných od-
kladov oznámili na najbližšie Obvod-
né oddelenie PZ. Je to dôležité z dô-
vodu objektívneho posúdenia úrazu
a zistenia aktuálneho a reálneho stavu
na mieste úrazu. Týmto sa polícii vy-
tvorí možnosť správne posúdiť, či
k úrazu prišlo zavinením porušenia
pracovnej disciplíny, alebo či k úrazu
prišlo bez zavinenia prítomných osôb.

Nedávny prípad pochádza zo 4.
marca, keď k smrteľnému úrazu prišlo
o 21.05 h, no na políciu prišlo ozná-
menie až o 21.50 h prostredníctvom
hasičov z Holcimu Rohožník.

ZMENA
telefónnych čísel

Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-
chranného zboru v Malackách, Legionár-
ska 882 oznamuje zmenu telefónnych čí-
sel platných od februára 2003: 

riaditeľ 772 58 01
sekretariát, fax 772 58 02
vedúca odd. 
požiarnej prevencie 796 91 13
vedúci odd. 
operatívno-technického 796 91 16
operačné stredisko, 
hasičská jednotka 796 91 20
linka tiesňového volania 150
fax 796 91 20

Hospodárska
súťaž a EÚ

TAIEX – úrad Európskej komisie v spo-
lupráci so Slovenskou obchodnou a prie-
myselnou komorou pozývajú na seminár
s názvom 

Politika EÚ v oblasti hospodárskej
súťaže a štátnej pomoci,
ktorý sa uskutoční 27. marca 
v hoteli Danube v Bratislave.
Na programe bude Aktuálna situácia

na Slovensku v aproximácii práva EÚ v ob-
lasti hospodárskej súťaže, antitrastové zá-
konodarstvo EÚ: dohody, zvyklosti a zne-
užitia dominantného postavenia, EÚ
úpravy spájania podnikov, posilnenie pra-
vidiel štátnej pomoci ako kritérium vstupu
do EÚ, panelová diskusia.

Bližšie informácie a prihlášky: 
Bratislavská regionálna komora SOPK,
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava,
tel.: 02/48 29 12 47.

V minulom roku vyvinulo Mesto Ma-
lacky maximálne úsilie, aby bola výstavba
novej školy na Jánošíkovej ulici v Malac-
kách delimitovaná do jeho kompetencie
(dovtedy bol investorom Krajský úrad
v Bratislave – pozn. aut.). Po preskúmaní
všetkých dokladov Mesto Malacky začalo
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
rokovanie na vypracovanie projektovej
dokumentácie pre stavbu školy.

Mesto Malacky obnovilo rokovania
s vlastníkmi pozemkov, na ktorých by
mala škola stáť v snahe pozemky odkúpiť.
Vyvlastnené budú len tie pozemky, ktoré
nebude možné odkúpiť z rôznych dôvo-
dov (neznámi vlastníci či nemožnosť uza-
tvorenia dohody o odkúpení s vlastníkmi).

Na základe predloženého návrhu zmlu-
vy bude projekt pre stavebné povolenie
vypracovaný do dvoch mesiacov od pod-
písania zmluvy. Inžiniersku činnosť – za-
bezpečenie podkladov pre stavebné po-
volenie zabezpečí mesto prostredníctvom
vlastných pracovníkov. Po odovzdaní vy-
pracovanej projektovej dokumentácie sa
začne výberové konanie na dodávateľa
stavby. Výberové a stavebné konania sa
môžu uskutočňovať súčasne. Po vydaní
stavebného povolenia sa začne výstavba
novej základnej školy. Nevyhnutným pred-
pokladom začatia stavby je však úspešné
vysporiadanie vlastníckeho práva k po-
zemkom, ktoré sa uskutočňuje v týchto
dňoch. –mh–

Ako sme ďaleko vo výstavbe
novej školy?

Ing. Dušana Vavrinca, prednostu
Mestského úradu v Malackách

ČO VÁS V OSTATNOM ČASE
POTEŠILO
Teší ma, že sa konečne začne realizo-

vať výstavba polyfunkčného domu na
pozemku pri mestskom úrade, ktorý bol
niekoľko rokov oplotený vlnitým ple-
chom bez náznaku stavebnej činnosti.

ZARMÚTILO
Som smutný z prístupu majiteľov po-

zemkov na sídlisku Juh, na ktorých sa
má realizovať výstavba novej školy. Od-
mietnutím odpredaja veľmi komplikujú
situáciu mesta. Veď v novej škole sa bu-
dú učiť aj ich deti či vnuci. Trápi ma aj
prístup občanov k životnému prostre-
diu – ľahostajnosť, s akou zahadzujú
ohorky či smeti na verejnom priestran-
stve. 

ROZOSMIALO
Pri pracovnej vyťaženosti sa nestí-

ham radovať z bežných vecí, ktoré spô-
sobujú ľuďom radosť... Úsmev na tvári
mi však vylúdilo jarné slnko, ktoré vnies-
lo aj do života zaneprázdnených ľudí
závan nového života. –ipo–

• Zasadnutie k otázkam stanovenia pri-
orít mesta v oblasti investícií a ich za-
radenia do rozpočtu mesta sa uskutoč-
nilo 24. februára.
• Problémom s poskytovaním pošto-
vých služieb v našom meste bolo ve-
nované pracovné stretnutie s riadite-
ľom Strediska poštovej prevádzky
z Dunajskej Stredy. Predmetom roko-
vania bolo zlepšenie podmienok pre
poskytovanie poštových služieb a mož-
nosti rozšírenia služieb na sídlisku Juh. 
• Od začiatku marca sa každý ponde-
lok uskutočňuje zasadnutie komisie
k dvom významným aktivitám mesta
– výstavbe Priemyselno-technologic-
kého parku Záhorie a výstavbe školy
na Jánošíkovej ul. Prvá z porád sa us-
kutočnila 3. marca.
• Vybudovanie závodu na recykláciu
odpadu bolo témou rokovania, ktoré
sa 5. marca uskutočnilo na Mestskom
úrade v Malackách.
• Ponuku moderných produktov a pre-
zentáciu možností spolupráce prinies-
li zástupcom malackej mestskej samo-
správy predstavitelia Tatra banky
a Všeobecnej úverovej banky.
• 6. marca sa uskutočnilo rokovanie so
zástupcami VÚB k dohode o odstúpe-
ní od zmluvy o budúcej zmluve, pred-
metom ktorej bolo odkúpenie pozem-
ku na Záhoráckej ul.
• Na Okresnom úrade práce v Malac-
kách sa konalo rokovanie so zástupca-
mi miest a obcí Malackého okresu
v súvislosti s využívaním evidovaných
nezamestnaných na menšie obecné
služby.
• O poskytnutí príspevku na zakúpenie
novej sanitky rokovali 7. marca pred-
stavitelia mesta so zástupcami Zá-
chrannej a dopravnej zdravotníckej
služby.
• V dňoch 12.–13. marca sa primátor
mesta zúčastnil zasadnutia Rady Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska na Štrb-
skom Plese. Na programe zasadnutia
boli informácie o súčasnom stave deli-
mitácie kompetencií na samosprávu,
o finančnom zabezpečení prenese-
ných kompetencií, o vytváraní spoloč-
ných obecných úradov. Na rokovaní
sa hovorilo aj o problémoch na úseku
stavebného konania, školstva, sociál-
nej oblasti a príprave snemu ZMOS
(15.–16. apríl, Bratislava).
• Od 17. marca pôsobia na Mestskom
úrade v Malackách experti Európskej
únie; ich hlavnou úlohou je tvorba
technickej asistencie pre Inkubátor pre
malé a stredné podnikanie v Malac-
kách.
• 18. marca sa uskutočnilo zasadnutie
Mestskej rady v Malackách. O dva dni
neskôr (20. marca) sa konalo zasad-
nutie Mestského zastupiteľstva v Ma-
lackách. Spravodajstvo z oboch za-
sadnutí prinesieme v nasledujúcom
čísle Malackého hlasu. 
• Rokovanie s majiteľmi o odkúpení
parciel, na ktorých má stáť nová zá-
kladná škola, sa uskutočnilo 19. marca.

–ipo–

Podnikatelia 
na ceste do EÚ

Slovenská obchodná a priemyselná 
komora v spolupráci s Úradom vlády SR
pripravuje cyklus seminárov v rámci Eu-
roklubov SOPK, zameraný na prípravu
podnikateľov na vstup do Európskej únie
a na integráciu do spoločného európske-
ho trhu. Cyklus seminárov bude trvať od
marca až do predpokladaného termínu
vstupu Slovenska do EÚ v máji 2004.

Cieľom seminárov je priblížiť legisla-
tívne normy EÚ v jednotlivých oblastiach
hospodárstva, vynegociované výsledky
vybraných kapitol pre SR a ich dopady na
podnikateľskú sféru. Odborná úroveň se-
minárov je garantovaná lektormi, ktorí 
sa podieľali na prístupových rokovaniach
SR do EÚ, i ďalšími odborníkmi z praxe.

Ďalšie informácie o časovom harmo-
nograme i obsahovom zameraní seminá-
rov získate v:

Bratislavskej regionálnej komore SOPK, 
Jašíkova ul. 6, 826 73 Bratislava,
tel.: 02/48 29 12 47–57,
e-mail: sopkrbl@sopk.sk. Prvá komunálna banka, a. s., pripravila

6. marca v hoteli Atrium v Malackách pre
zástupcov samospráv z Bratislavského
a Trnavského kraja seminár s názvom Mo-
derné metódy riadenia samospráv. Zú-
častnil sa ho aj RNDr. Jozef Ondrejka, pri-
mátor mesta Malacky, a sedemdesiat ďal-
ších volených zástupcov miest a obcí.

Cieľom stretnutia, ktoré moderoval ria-
diteľ regionálnej pobočky PKB, a.s., v Bra-
tislave Mgr. Bronislav Vosátko, bola okrem
predstavenia možností čerpania úverov

s dlhodobou splatnosťou pre mestá a ob-
ce aj prezentácia projektového financo-
vania a novinky – porovnávacieho softvé-
ru. Prostredníctvom tohto produktu, ktorý
banka primátorom a starostom darovala,
môžu samosprávy porovnávať vlastné
hospodárenie s hospodárením iného mes-
ta na Slovensku, ktoré má porovnateľný
počet obyvateľov. Hlavy obcí privítali aj
prezentáciu možností čerpania prostried-
kov zo štrukturálnych a kohéznych fon-
dov EÚ. –ipo–, foto: –oTaNo–

Moderné metódy riadenia 
samosprávy

ností a projektu načúvania. Do modulárneho prog-
ramu sa zapojili zástupcovia mesta Malacky a obcí
Kuchyňa, Jablonové, Lozorno, Láb, Plavecký Štvr-
tok, Pernek, Veľké Leváre, Závod a VO Záhorie.

K hlavným výstupom projektu, okrem odborného
plánu postupu samospráv s verejnou mienkou, pat-
rí „desatoro”, ktoré na svojom poslednom stretnutí
formulovala pracovná skupina. Graficky spraco-
vaných Desať princípov kontaktu s verejnosťou sa-
mosprávy dolného Záhoria dostanú do vienka všet-
ci primátori a starostovia v okrese. Odborníkmi vyš-
kolení pracovníci úradov po realizácii tréningového
cyklu pokladajú za desať najdôležitejších princípov
stanovenie vízie, aktuálne informovanie občanov,
otvorenosť samosprávy, partnerstvo, motiváciu, tvo-
rivosť, profesionalitu, dôslednosť, akčnosť a pravidel-
né vyhodnocovanie aktivít. Súčasťou pilotného tes-
tovania PR plánu je aj vydanie príloh Malackého
hlasu pre jednotlivé samosprávy, ktoré sa zapojili do
projektu. V dnešnom čísle nájdete vložené noviny
obce Jablonové, ktorá sa prostredníctvom novozvo-
leného starostu Ing. Ľudovíta Brichtu aktívne zapo-
jila do realizácie cieľov projektu. V nasledujúcom
vydaní mesačníka vyjdú pokusné vydania ďalších
obecných novín. –ipo–, foto: autorka

www.sopk.sk @+
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Chcete ísť do kúpeľov?

Desatoro správnej samosprávy
Dokončenie z 1. strany

Pri žiadosti o kúpeľnú starostlivosť do-
držte tento postup: návrh na kúpeľnú sta-
rostlivosť vám vystaví ošetrujúci lekár na
špeciálnom tlačive (návrh sa predkladá
pobočke Sociálnej poisťovne podľa mies-
ta trvalého pobytu uchádzača), uchádzač
obdrží od pobočky oznámenie o eviden-
cii návrhu. Pri prideľovaní poukazov sa
uprednostňujú indikácie označené zna-
mienkom X, rovnako sa prihliada na to, či
už klient v kúpeľoch bol a v prípade, že sa

vyskytnú dva identické prípady, uprednost-
ňuje sa ten klient, ktorý ešte v kúpeľoch
nebol. Ak sa uchádzačovi do jedného ro-
ka od podania žiadosti neujde poukaz na
kúpeľnú starostlivosť, treba návrh u ošet-
rujúceho lekára nechať aktualizovať. Dĺž-
ka kúpeľnej starostlivosti poskytovanej
Sociálnou poisťovňou je od 21 do 28 dní.

www.socpoist.sk @+
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Napätie okolo irackej krízy sa stup-
ňuje, nervozita hláv svetových veľ-
mocí za ním v ničom nezaostáva.
Naša malá krajina nepatrí k tým, kto-
ré hýbu celosvetovým dianím, a pred-
sa – vyčíňanie teroristických skupín
v rôznych kútoch sveta vyvoláva oba-
vy. Odpoveď na otázku položenú
v titulku i na ďalšie nezodpovedané
otázniky sme hľadali u Františka Ši-
moníka, referenta CO a BOZP (civil-
nej ochrany a bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci – pozn. aut.) Mest-
ského úradu v Malackách.

Minister vnútra ubezpečuje verejnosť,
že v súvislosti so stupňujúcim sa napä-
tím okolo irackej krízy je Slovensko pri-
pravené čeliť prípadným hrozbám. Sú
pripravené aj Malacky?

Aj Malacky, a to na úrovni mesta i okre-
su, vykonávajú trvale opatrenia na zabez-
pečovanie civilnej ochrany. Zasadnutie Krí-
zového štábu okresu Malacky sa uskutoč-
nilo už 9. januára. Bola vykonaná každo-
ročná aktualizácia dokumentácie pre jed-
notný informačný systém hospodárskej
mobilizácie vrátane núdzového stravova-
nia a ubytovania. Zabezpečovanie kon-
krétnych opatrení vyplýva z prijatých do-
kumentov – Hlavné úlohy mestského úra-
du pri zabezpečovaní civilnej ochrany
v meste Malacky v roku 2003 a Odbor-
no-metodické pokyny k príprave na CO
v meste Malacky pre rok 2003. V tomto
smere sa musí pozornosť zamerať na prí-
pravu obyvateľstva na sebaochranu a vzá-

jomnú pomoc. Mestský úrad v Malackách
inicioval opakované pracovné stretnutia
zástupcov záchranných zložiek s cieľom
zabezpečenia pripravenosti zložiek zá-
chranného systému pre mesto Malacky
a pre dopravné komunikácie. Priaznivým
faktom je, že na teritóriu mesta Malacky sa
nachádzajú všetky základné záchranné
zložky – Hasičský a záchranný zbor, Zá-
chranná a dopravná zdravotná služba, Po-
licajný zbor, Záchranná brigáda Hasič-
ského a záchranného zboru, Hlavná ban-
ská záchranná stanica.

Priniesli stretnutia záchranných zlo-
žiek konkrétny výsledok?

Stretnutia, ktoré sa uskutočnili 31. ja-
nuára a 13. februára, vyústili do vypracova-
nia dokumentu s názvom Pripravenosť zlo-
žiek záchranného systému pre mesto Ma-
lacky a pre dopravné komunikácie, pričom
eventuálny zásah pri výskyte mimoriadnej
udalosti zahŕňa aj ďalšie zložky, firmy a or-

ganizácie – Slovenskú správu ciest, Tekos,
Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, Slo-
venský plynárenský priemysel, Západoslo-
venskú energetiku...

Máme dostatok plynových masiek
a úkryty s dostatočnou kapacitou? Koľko
percent obyvateľstva sa v prípade mimo-
riadnej udalosti zmestí do úkrytov?

Pre obyvateľstvo mesta Malacky máme
pripravených dostatok prostriedkov indivi-
duálnej ochrany, a to v troch lokalitách
mesta. Máme ochranné rúška OR-1, detské
ochranné masky DM-1 (lícnice s filtrami
a kapsami), ochranné masky CM-3, ochran-
né masky CM-4 (lícnice s filtrami a kapsa-
mi) i ďalšie prostriedky na osobnú ochranu.
Možnosť ukrytia sa rieši umiestnením v och-
ranných stavbách rôznych druhov a typov
(odolné, plynotesné úkryty, jednoduché
úkryty budované svojpomocne, chránené
pracoviská). Keďže odolných a plynotes-
ných úkrytov v celoštátnom meradle je ne-

dostatok, treba vopred pripraviť suterénne
priestory rodinných a bytových domov do
podoby svojpomocne vybudovaných jed-
noduchých úkrytov. Najlepšiu ochranu po-
skytujú úkryty umiestnené pod úrovňou te-
rénu: zapustené a polozapustené. Pamätať
pritom musíme na kolektívnu i osobnú och-
ranu nielen pred konvenčnými zbraňami,
ale aj pred nebezpečenstvom chemickým,
biologickým, jadrovým a neutrónovým.

Na čo treba klásť dôraz pri svojpo-
mocnej príprave úkrytu?

Je praktické a účelné, aby úkryty v kaž-
dom rodinnom a bytovom dome boli v po-
hotovosti. Vyžaduje to vybaviť takto pripra-
vené úkryty potrebným materiálom – pra-

covným náradím, sedadlami, ležadlami, ná-
dobami na vodu a na odpadky, svietidlami,
hasiacimi prostriedkami, lekárničkou, pro-
striedkami na upratovanie. Pre dlhodobé
ukrytie je potrebné vybavenie sociálnymi
zariadeniami, vodovodom, kanalizáciou,
telefónom.

Ako sme vybavení maskami? V akom
technickom stave masky sú a aká je ce-
na novej plynovej masky?

Ochranné masky, ktoré obhospodaruje
mesto, sú vo funkčnom stave. Pojem och-
ranná maska zahrňuje príslušnú lícnicu,
ochranný filter a textilnú kapsu na jej úscho-
vu. Tieto prostriedky sa poskytujú obča-
nom bezplatne. Na Slovensku je výrobcom
filtračnej techniky a súprav ochranných ma-
siek spoločnosť SLZ Chémia, a. s., Hnúšťa.
Cena jednej súpravy je 6500 Sk, cena samo-
statného ochranného filtra je 710 Sk.

Ako sme pripravení na ochranu ma-
lých detí, mladších ako 18 mesiacov? 

Aj ochrana malých detí je zabezpeče-
ná. V skladoch CO mesta máme súpravy
detských ochranných vakov 2 typov 
DV-65 a DV-75. Trvalý prísun prostriedkov
individuálnej ochrany pre obyvateľstvo
mesta zabezpečuje odbor CO obyvateľ-
stva Okresného úradu v Malackách.

Vedia podľa vás obyvatelia mesta, kde
nájdu v prípade mimoriadnej udalosti
úkryt a plynovú masku?

Obyvatelia mesta bývajú buď v rodin-
ných domoch alebo bytových domoch.
Najviac účinné je ukrytie pod úrovňou te-
rénu. To v praxi znamená ukrytie v suterén-
nych priestoroch domov.

Aj jednotliví zamestnávatelia musia mať
zabezpečené ukrytie vlastných zamest-
nancov. Okrem toho väčšie firmy a orga-
nizácie majú pre svojich zamestnancov
pridelené dostatočné množstvo prostried-
kov individuálnej ochrany. Pracovne neak-
tívne obyvateľstvo obdrží tieto ochranné
prostriedky zo skladov CO mesta, ktoré sú
v troch lokalitách: na Mierovom námestí,
na Ul. 1. mája a na Břeclavskej ulici. Za mi-
moriadnej situácie sa oznam o presnom
mieste i čase odberu týchto prostriedkov
vyhlási v mestskom rozhlase alebo mobil-
ným rozhlasovým zariadením mestskej po-
lície, prípadne megafónom.

Podľa referenta CO je mesto pripravené
na ochranu svojich obyvateľov. V prípade
mimoriadnej udalosti je však rovnako dô-
ležitá príprava a pohotovosť samotných
občanov. V čase prípravy tohto materiálu
bola za pravdepodobný začiatok vojnové-
ho konfliktu označovaná druhá polovica
marca. Zostáva nám veriť, že mocní tohto
sveta budú mať dostatok zodpovednosti
a rozumu, aby táto publikovaná strana
o príprave Mesta Malacky na ochranu civil-
ného obyvateľstva bola zbytočná.

TÉMA MESIACA
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TO NAJDÔLEŽITEJŠIE...

Citíte sa byť ohrození v súvislosti
s krízou v Perzskom zálive? Viete, čo
treba robiť v prípade mimoriadnej 
situácie? S týmito otázkami sme
oslovili niekoľkých Malačanov. Tu 
sú ich odpovede.

Hrozba vojny 
sa týka
každého z nás
Ingrid Schneiderová, 25 rokov

Bezprostredné ohro-
zenie nepociťujem –
Irak je predsa len ďa-
leko – avšak uvedo-
mujem si, že táto té-
ma sa týka každého
z nás. V prípade ne-

bezpečenstva by som vzala bicykel,
manžela a dieťa a uháňala do úkrytu
na Ul. 1. mája! Naša batožina by ob-
sahovala základné potraviny a vodu.

Jakub Šmahlík, 11 rokov
Michal Horecký, 12 rokov

Taká vojna ohrozí ľudí, celý svet. Už
sme niečo počuli o chemických lát-
kach, raketách i zbraniach hromadného
ničenia. Ani zo školy, ani z domu však
nevieme, ako sa v prípade mimoriadnej
udalosti chrániť. 

Zlatica Vozárová, 32 rokov
Mám štyri malé deti,
preto ma hrozba voj-
ny znepokojuje. Ne-
viem, kde sa v Ma-
lackách nachádzajú
úkryty. Určite by som
však v stave ohroze-

nia zbalila zopár potravín, vodu, plienky
a trochu oblečenia a telefonovala na
mestský úrad.

Jozef Orlický, 79 rokov
Ak to bude nevy-
hnutné a vyčerpajú
sa všetky cesty mie-
rového riešenia, pod-
porujem zásah proti
Iraku, ale len s man-
dátom OSN. Pozor-

ne sledujem správy, kde sa hovorí 
o vývoji situácie. Ak by nastala mimo-
riadna situácia, pripravil by som si zá-
kladné potraviny a hľadal by som mož-
nosti získania masky.

František Friala, 48 rokov
Cítim sa byť veľmi
ohrozený. To, čo pod-
písala naša vláda, 
mi pripomína do-
kument, ktorý v roku
1968 roku umožňo-
val vstup sovietskych

vojsk na naše územie. Dodnes to všet-
ci kritizujeme... Iracký národ uznáva
Saddáma Husajna – myslím si, že za-
sahujeme do jeho vnútorných vecí. Tu
ide predovšetkým o obchodné záujmy
a ropu. Ak by prišlo k najhoršiemu, vez-
mem si jedlo na dva týždne a zatvorím
sa do pivnice!

Dôchodkyňa, 73 rokov
Keby vypukla svetová vojna, táto by

bola úplne iná než dve predchádzajú-
ce. Vtedy sme prebiehali z pivnice do
pivnice, teraz by nám asi ani toto nepo-
mohlo...

ANKETAMožnosť svetového vojnového konfliktu
visí vo vzduchu. Sú Malacky pripravené?

Vážení čitatelia,
na tejto strane budeme otvárať témy, ktoré sa nás všetkých bytostne dotýkajú.
Prinesieme pohľad odborníkov, štatistické údaje i anketu občanov venovanú otáz-
kam našej súčasnosti. Ak máte návrh či námet, akým témam venovať priestor
v Malackom hlase – podeľte sa oň. Na vaše tipy čakáme na telefónnom čísle
034/796 61 23, faxe 034/796 61 22, mailovej adrese: malackyhlas@malacky.sk či
v schránke s označením Malacký hlas na budove MsÚ na Záhoráckej ulici. –red–

František Šimoník po vykonaní základnej vojenskej
služby absolvoval Učilište vojsk MV – smer civilná
ochrana (1962–1966). Nastúpil ako dôstojník do 
VÚ CO 3016 v Malackách, kde pôsobil osem rokov
až do núteného odchodu do zálohy z politických
dôvodov v roku 1974 (vystúpil proti okupácii Česko-
slovenska sovietskymi vojskami). Šestnásť rokov pra-
coval vo viacerých organizáciách na pozícii pracov-
níka BOZP, CO a PO. Po rehabilitácii a reaktivácii
opätovne nastúpil ako dôstojník na VÚ CO v Malac-
kách. Pôsobil tu deväť rokov (1990–1999). Od roku
2001 pracuje na Mestskom úrade v Malackách na
pozícii referenta CO a BOZP.

Čo má obsahovať úkrytová batožina
(hmotnosť 10–15 kg)?
• osobné doklady a cennosti, toaletné

potreby, bielizeň, odev a obuv, osob-
né lieky, teplú prikrývku alebo spací
vak, trvanlivé potraviny a nápoje,
vreckové svietidlo, veci na zábavu aj
pre deti, ďalšie nevyhnutné veci (oku-
liare, mobil atď.).

AKO IMPROVIZOVAŤ?
Ochrana pred nebezpečnými látkami

(chemické otravné látky, rádioaktívne
látky, biologické prostriedky) sa vykoná-
va aj improvizovanými prostriedkami,
ktoré sú rýchlo dostupné. Sú určené na
ochranu dýchacích ciest, očí a povrchu
tela.
• Na ochranu hlavy treba využiť čiapky,

šatky, šály, kapucne, ale aj ochranné
prilby pracovné, cyklistické, lyžiarske.

• Na ochranu úst a nosa použijeme vrec-
kovku, flanelovú tkaninu alebo froté
uterák mierne navlhčené vo vode, vod-
nom roztoku sódy alebo kyseliny cit-
rónovej. Rúška na prekrytie úst a nosa
s tkanicami je možné si vopred pripra-
viť aj z viacerých vrstiev textilu. Ušije-
me si textilný ovál cca 15x25 cm s tka-
nicami, ktoré sa zaväzujú na zátylku.

•  Na ochranu očí využijeme ochranné
okuliare uzavretého typu: potápačské,
plavecké, lyžiarske. Vetracie prieduchy
na okuliaroch treba prelepiť.

•  Na ochranu rúk treba použiť gumené
rukavice, nohy chránime gumenými
a koženými čižmami, koženými vy-
sokými topánkami. Pri použití nízkych
topánok si treba zhotoviť návleky
z igelitových tašiek.

•  Na ochranu trupu treba použiť dlhé
kabáty, bundy, nohavice, kombinézy,
šuštiakové športové súpravy. Odev tre-
ba dostatočne utesniť na krku, ruká-
voch a nohaviciach. Viac vrstiev ode-
vu zvyšuje koeficient ochrany. 

VAROVNÝ SIGNÁL CO
Po varovnom signále CO nasleduje

slovná informácia o mimoriadnej uda-
losti v mestskom rozhlase, ktorá obsa-
huje zvyčajne tieto údaje: deň, čas vzni-
ku mimoriadnej udalosti, zdroj a miesto
ohrozenia, druh ohrozenia – nebezpe-

čenstva, veľkosť a rozsah ohrozenia, zá-
kladné pokyny pre konanie obyvateľ-
stva.

AKÉ SÚ VAROVNÉ SIGNÁLY?
•   Všeobecné ohrozenie – dvojminúto-

vý kolísavý tón sirén pri ohrození ale-
bo vzniku mimoriadnej udalosti.

•   Ohrozenie vodou – šesťminútový
stály tón.

•   Vzdušný poplach – kolísavý tón po-
plachových sirén v trvaní dvoch mi-
nút sa vyhlasuje počas brannej poho-
tovosti štátu a počas vojny v prípade
možného vzdušného napadnutia úze-
mia republiky.

•   Koniec ohrozenia – dvojminútový
stály tón sirén bez opakovania.
Ak zaznie signál, nastáva núdzová si-

tuácia. Varovné signály a signál Koniec
ohrozenia sa následne dopĺňajú hovo-
renou informáciou prostredníctvom roz-
hlasu. Pozorne počúvajte signál a zistite,
pred čím vás varuje. Počúvajte aj hláse-
nie mestského rozhlasu, rádia a televízie.

AKO POSTUPOVAŤ PRI EVAKUÁCII
V prípade, že chcete rýchlo opustiť

priestor ohrozenia a nachádzate sa
v uzatvorených priestoroch, vykonajte
nasledujúce opatrenia:
1. Uzatvorte prívod plynu, vody a elek-

triny.
2. Pripravte si a vezmite so sebou naj-

nutnejšie veci (doklady, lieky...).
3. Uzamknite byt.
4. Skontrolujte, či vaši susedia vedia

o vzniknutej situácii.
5. V prípade, že vo vašom okolí sa na-

chádzajú deti bez dozoru, starí alebo
nevládni ľudia, pomôžte im.

6. Počúvajte mestský rozhlas, pokyny
orgánov vykonávajúcich evakuáciu
alebo autorádio, kde sa dozviete ďal-
šie potrebné informácie.

7. Priestor opúšťajte vždy kolmo na smer
vetra.

8. Ak odchádzate k príbuzným alebo
známym, nezabudnite po príchode
nahlásiť svoj pobyt na príslušných úra-
doch (je to dôležité na zistenie počtu
zasiahnutých či nezvestných).

9. Vždy zachovajte rozvahu!
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Čo by ste mali vedieť

✃

✃

Stranu pripravila IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: –oTaNo–

Čo má každý vedieť
v prípade ohrozenia
• Dôležité čísla tiesňového volania:
150 Hasičský a záchranný zbor,
155 Zdravotná záchranná služba,
158 Polícia,
159 Mestská polícia.

• Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu
má ľudský život a zdravie, až potom
záchrana majetku.

• Pamätajte na sebaochranu a vzá-
jomnú pomoc v tiesni.

• Nerozširujte poplašné a neoverené
správy.

• Nepodceňujte vzniknutú situáciu
a zachovajte rozvahu.

• Dodržiavajte pokyny pracovníkov
CO a ďalších záchranných zložiek,
orgánov štátnej správy a samosprávy.

Príslušníci záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách prechádza-
jú permanentným výcvikom. Bodaj by nemuseli zasahovať „naostro”...



i v Rohožníku, Modre či Kuchyni. Hranice
Záhoria sú nadšeným ochotníkom priúz-
ke – po pripravovaných predstaveniach
v Závode a Záhorskej Bystrici sa chystajú
otestovať bránice obyvateľov Pezinka,
Zvolena a Trenčína.

Anička Jurkovičová, prvá slovenská
ochotnícka herečka a rodáčka z Nového
Mesta n/Váhom, svojím odkazom natoľko
inšpirovala rodákov, že sa rozhodli založiť
tradíciu organizovania celoslovenskej pre-
hliadky neprofesionálnych divadelných sú-
borov. Pod názvom Festival Aničky Jurko-
vičovej pripravuje mesto už 6. ročník toh-
to podujatia. A práve v tomto roku bude
mať na ňom premiéru aj malacké Divadlo
na hambálku. V dňoch 6.–9. apríla tu vystú-
pi so svojím Ženským zákonom v úprave
bratov Moravčíkovcov v konkurencii ďal-
ších slovenských ochotníckych súborov,
ktoré budú prezentovať inscenácie slo-
venskej a svetovej dramatickej tvorby. Uš-
ľachtilým poslaním festivalu je mapovať po-
stavenie ženy v živote spoločnosti a pesto-
vať lásku a úctu k nej. Zároveň si organizá-
tori kladú ambiciózny cieľ v dnešnom mul-
timediálnom svete uvádzaním divadelných
predstavení získavať diváka a pestovať
v ňom stálu potrebu prijímania a rozvíjania
duchovných umeleckých hodnôt.

Hambálkovci, Malacky vám držia palce!
–ipo–, foto: J. Zetková

Fašiangy s Divadlom na hambálku
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V dňoch 14. a 15. februára sa v Tajo-
ve pri Banskej Bystrici konala kon-
ferencia materských  centier. Jej cie-
ľom bolo vytvorenie únie, ktorá bude
zastrešovať snahu centier zviditeľniť
potreby mladých rodín a zároveň ze-
fektívni ich spoluprácu so štátnou
správou. 

V súčasnosti pracuje na Slovensku 33
materských centier, ktoré sa podieľajú na
formovamí občianskeho vedomia matiek. 

Na strategickom plánovaní v Tajove ne-
chýbali ani zástupkyne malackého detské-
ho centra Vánok Mgr. Dušana Bieleszová
a Zuzana Dziaková. „Porovnávaním pre-
zentácií jednotlivých centier rady konštatu-
jeme, že veľkou prednosťou Vánku sú ľud-
ské zdroje. Dnes už 24 aktívnych kmeňo-
vých členiek úspešne zvláda dynamiku
skupiny. Počet zaevidovaných sympatizan-
tiek, nepočítajúc aktívnych oteckov, už pre-
siahol prvú stovku. Matky s ochotou využí-
vajú možnosť vystúpenia z izolácie a ponú-
kajú nové alternatívy aktivít, v ktorých sa
ukazuje aj ich schopnosť samostatne vystu-
povať a prejaviť sa,” hovorí D. Bieleszová.

Na konferenciu prijala pozvanie i pod-
predsedníčka parlamentu Zuzana Marti-
náková. Už dlhší čas podporuje myšlienky
materských centier. Východisko pri  rieše-
ní stratégie rodinnej politiky vidí v rozšíre-
ní aktivít cez sociálne služby. Podľa jej slov

tam niekde treba hľadať príležitosť pre ak-
tivity tretieho sektora. Prisľúbila i presa-
dzovanie konkrétnych krokov, ktoré by
zlepšili postavenie matiek a rodín, naprí-
klad daňové úľavy pre rodiny s deťmi. No-
vá daňová reforma by mala využívať ná-

stroje na podporu rodiny. Plánuje sa zria-
denie pracovnej komisie pri parlamente,
ktorá by sa venovala problémom žien. Zu-
zana Martináková bude aj členkou komi-
sie novovytvorenej Únie materských cen-
tier. 

„Podpresdníčka parlamentu venovala
do kroniky Vánku spolu s podpisom i mi-
lý pozdrav pre všetky aktívne mamy. 

Podľa jej slov kľúčom k zdravej rodine
je spokojná a zdravá matka. Pevne dúfa-
me, že tieto myšlienky si osvojí čo najväč-
ší počet volených zástupcov ľudu,” uza-
tvára Dušana Bieleszová.

–mh–, foto: archív 

Prednosťou Vánku sú ľudské zdroje

V detskom centre Vánok to často vyzerá ako v úli. Do kroniky Vánku pribudlo želanie od podpredsedníčky parlamentu Z. Martinákovej.

Milené babenky si zanôtili podľa tónov piesne Slovenské mamičky: „Milené babenky, pek-
né deti máte. Tie vás majú rady, že ste stále mladé. Pošlú vás na výbor, tam sa dobre raď-
te; a pre svojich členov program vymýšľajte.”

75-ročným (5), jednému 85-ročnému. Pý-
chou činnosti organizácie sú pravidelné
stretnutia v Babičkinej čajovni, na ktorých
sa popri popíjaní voňavého čaju a chrum-
kaní čerstvého pečiva seniori rozprávajú
s pozvaným hosťom o aktuálnych témach
malackej i slovenskej súčasnosti. V minu-
lom roku dôchodcovia v čajovni hostili
MUDr. Weissovú, MUDr. Kollárikovú,
Mgr. Zetkovú, Mgr. Mikulovú, RNDr. On-
drejku, MUDr. Slobodovú a Mgr. Jurko-
viča. Celá členská základňa sa v priebehu
roka stretáva na štyroch veľkých stretnu-
tiach, ktoré sú venované fašiangovému
hodnoteniu predchádzajúceho obdobia,
Dňu matiek, Mesiacu úcty k starším a Via-
nociam.

V doplňujúcich voľbách bola za členku
výboru zvolená A. Šimkovičová a členovia
delegovali 12-člennú skupinu svojich zá-
stupcov na Valné zhromaždenie Okresné-
ho výboru Jednoty dôchodcov na Sloven-

sku. Ladislav Malášek si zaspomínal na ča-
sy, keď moderoval prvomájové oslavy
a dôverným oslovením „vážené súdruž-
ky a súdruhovia” pri predkladaní návrhu
volebnej komisie pripomenul členom jed-
noty časy dávno minulé. A. Dubajová po-
ďakovala za doterajšiu činnosť odstupu-
júcej členke výboru Irene Támerovej.

Rámcový plán činnosti na tento rok ho-
vorí o príprave ďalších veľkých spoloč-
ných stretnutí, návštevách termálneho kú-
paliska vo Veľkom Mederi, zájazdoch, Ba-
bičkinej čajovni i účasti na spoločenských
podujatiach v meste.  

Po oficiálnej časti stretnutia sa svojej
práce chopili masky a šabliari – malackí
dôchodcovia sa rozlúčili s fašiangmi. Mi-
lené babenky vniesli do sály humor a dob-
rú náladu, a tak sa posedenie pri šiškách
a teplom čaji  premenilo na príjemné se-
niorské popoludnie.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: autorka

Dokončenie z 1. strany

Vo chvíli, keď režisér
a herec Vladimír Ze-
tek preberal z rúk pri-
mátora mesta Malac-
ky Jozefa Ondrejku
ocenenie Pálfiho srd-
ce, povedal: „Pred
pätnástimi mi man-
želka dala svoje srd-
ce. Dnes ja venujem
Pálfiho srdce jej.” 
Janka a Vlado Zet-
kovci na fašiango-
vom karnevale.

„Spievali s nami, smiali sa a tlieskali...” Takto
privítali Bratislavčania malackých ochotní-
kov. Paľo Knotek alias Francek nemá žiaden
problém podmaniť si hoci aj čerticu.

BRATISLAVA – V Bratislave počas fa-
šiangového karnevalu prevzali vládu
komedianti! Šašovia, divadelníci, žon-
gléri, choduliari, šermiari či „pojedači
ohňa”. Všetci sa zoradili do sprievodu,
ktorý sa tiahol uličkami Starého Mesta. 
Do rezkej chôdze im hrala skvelá mu-
zika a zaplnené historické centrum
miestami pripomínalo brazílske Rio de
Janeiro. Namiesto tanečníc samby sa
však na korze vznášali papagáje, med-
vede, ryby či dokonca brontosaury,
balóny, ktoré si pevne v rukách držali
najmenší účastníci staromestského
karnevalu.

Zdroj: Nový čas

Milenébabenkysúpokrstené

Dokončenie z 1. strany

www.vanok.host.sk @+
Ď A L Š I E I N F O R M A C I E  N Á J D E T E N A A D R E S E
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POTREBUJÚ KOČÍK:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Od 1. 2. do 28. 2. 2003
Denis Michalovič, Kosto-
lište; Roman Májek, Ro-

hožník; Dominik Hurban, Malacky;
František Oláh, Plavecký Štvrtok; Kris-
tína Salayová, Plavecký Štvrtok; Nina
Laffersová, Malacky; Nikola Koryťá-
ková, Malacky; Ernest Jančárek, Ma-
lacky; Silvester Riška, Kúty; Regina
Mrázová, Bratislava; Kevin Bolf, Seku-
le; Tomáš Gbelský, Záhorská Ves; Ali-
ca Hózová, Malé Leváre; Mário Ma-
lík, Záhorská Ves.

Lenka Bernátová a Milan
Hollý; Viera Balogová a Dušan Bölcs;
Beáta Hašková a František Hurban;
Lucia Tesarovičová a Dušan Pull-
mann; Valéria Petrášová a Miroslav
Binčik; Silvia Nitschneiderová a Ladi-
slav Bittó; Ľubomíra Poláková a An-
drej Baťko; Miriam Goldschmidtová
a Martin Zeman; Zuzana Khúlová
a František Spusta.

Anna Holešová, 1928, Ma-
lacky; Ondrej Hanisko,

1934, Malacky; Radoslav Malík, 1972,
Jakubov; Ján Petrík, 1939, Kuchyňa;
Izidor Salay, 1924, Vysoká pri Morave;
Mária Morávková, 1921, Lozorno;
František Danko, 1923, Malacky; Zu-
zana Ránová, 1941, Malacky; Mária
Mackovičová, 1932, Zohor; Emília
Barboříková, 1934, Malacky; Michal
Mizner, 1924, Gajary; Ivan Konečný,
1940, Malacky; Ján Šifel, 1924, Ma-
lacky; Juliana Valovičová, 1913, Pla-
vecký Štvrtok; František Škopík, 1930,
Malacky; Jozefína Ondrušová, 1930,
Stupava; Ladislav Rečný, 1926, Ma-
lacky; Ján Jánoš, 1914, Lozorno; Alž-
beta Balážová, 1930, Jablonové.

ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka 

††

Marec:
80 – Ľudmila Jakubcová,
26. 3. 1923; Vojtech An-
draško, 23. 3. 1923; Mgr.
Františka Zaičková, 10. 3.

1923; Jozefa Peltznerová, 6. 3. 1923;
František Havlík, 6. 3. 1923; Terézia
Oslejová, 5. 3. 1923; 85 – Zoltán Lu-
kovský, 3. 3. 1918; 90 – Albína Mi-
chalovičová, 5. 3. 1913; Jozef Tichý, 5.
3. 1913; 93 – Gabriela Kordošová, 31.
3. 1910.

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky
Marec 2003

22. sobota NÁVŠTEVNÍCI 3 – CESTA DO AMERIKY MP-12
23. nedeľa Komédia
27. štvrtok ANALYZUJ ZNOVA MP-12
28. piatok Komédia
29. sobota CHYŤ MA, AK TO DOKÁŽEŠ MP-12
30. nedeľa Krimi

Apríl 2003

5. sobota KNIHA DŽUNGLE 2 o 17.00 h       MP
6. nedeľa Kreslený film, slovenský dabing

10. štvrtok 8 MILE MP-12 
11. piatok Príbeh
12. sobota BABY TO CHCÚ TIEŽ MP-12
13. nedeľa Komédia
17. štvrtok DAREDEVIL MP-12
18. piatok Akčný
24. štvrtok SOLARIS MP-12
25. piatok Sci-fi
26. sobota DVA TÝŽDNE NA ZAĽÚBENIE MP-12
27. nedeľa Krimi

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 Malacky pozýva:
24. marec o 9.00 a 11.00 h v SD ZCK – Rytmy Latinskej Ame-
riky • 26. marec o 19.00 h – Dobrodružstvo v Indii, pred-
náška Vlada Lineka • 27. marec o 18.00 h – Fototribúna
v ZCK, Čulenova ul.• 28. marec – Krajská prehliadka taneč-
ných sólistov • 30. marec o 15.00 h – Rozprávková nedeľa –
Divadlo Maškrta: Ako sa po zime zajačkovci rozjarili • 4. ap-

ríl o 16.00 h – klavírny recitál profesora Ľudovíta Marcinge-
ra, v synagóge (II. koncert Malackej hudobnej jari) • 5. apríl
o 18.00 h – Divadlo na hambálku – Ženský zákon v réžii Vla-
da Zeteka – v SD ZCK • 6. apríl o 15.00 h – Malí majstri
z Vánku – tvorivá dielňa pre detičky, organizátor DC Vánok –
v SD ZCK • 7. apríl o 14.00 h – Akadémia III. veku – stret-
nutie s primátorom v SD ZCK, spoluorganizátor Jednota 
dôchodcov • 8. apríl o 9.00 a 11.00 h – Vláčik doremifáčik –
výchovné koncerty pre ZŠ v SD ZCK • 12. apríl od 8.00 do
12.00 h – Zberateľská burza (známky, mince, samolepky, od-
znaky, telefónne karty a pod.) v SD ZCK, spoluorganizátor:
Klub filatelistov 52–32 v Malackách • 13. apríl o 16.30 h – or-
ganový koncert na Kvetnú nedeľu v rímskokatol. kostole (III.
koncert Malackej hudobnej jari), účinkujú: Erika Strešnáková –
soprán, Marek Vrábel–organ • 16. apríl o 9.00 a 11.00 h – MJF
Divadlo na hambálku v réžii Vlada Zeteka Tak to nazvi, prvé
jazvy v SD ZCK. Predstavenie pre verejnosť o 19.00 h • 24. ap-
ríl o 18.00 h – Fototribúna – stretnutie milovníkov fotografie
v ZCK na Čulenovej ulici • 25. apríl o 14.00 h – Vernisáž vý-
stavy prác žiakov v SD ZCK, organizátor výstavy: Špeciálna
ZŠ, Praktická škola a ZŠ pri nemocnici v Malackách • 26. ap-
ríl o 18.00 h – Divadlo na hambálku Ženský zákon v SD
ZCK. Réžia: Vlado Zetek • 27. apríl o 15.00 h – rozprávková
nedeľa – Divadlo K.O.ZA: Utekajme! v SD ZCK. Réžia: Oľga
Zálesňáková

Výstavy
Od 24. 3. do 12. 4. – Klíma okolo nás, organizátor: Centrum
environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA.
Od 25. 4. do 18. 5. – Výstava prác žiakov, organizátori: Špe-
ciálna ZŠ, Praktická škola a ZŠ pri nemocnici v Malackách.

Pravidelné aktivity:
Jazykové kurzy: anglický jazyk – pondelok, nemecký jazyk –
streda • Divadlo na hambálku – pondelok, piatok • Detské
divadelné štúdio DNH – sobota • Štúdio mladých DNH –
pondelok • Tanečná škola Fanatik HIP-HOP – streda • sku-
pina historického šermu OCELOT – streda, sobota, nedeľa •
Škola spoločenského tanca – piatok.

PANI VOZÁROVÁ
– Už sem si mysleu, že f Čechách

s týma prezidentskýma volbama dojdú
až po kolo tricáté a furt nebude koho
volit, – vyprávjá Janek Franckovi.

– No, u nás na Slovensku to s nama
neni až také zlé, – douoží Francek, – my
sme tu furt pred volbama.

• • •
– Ket pijem, mja focíš, – kričí z obý-

vačky muž, – a ket myslím, tak nee.
– Tak krátku momentku tam nemám,

– kričí mu naspátek žena.
• • •
– Každý čovjek sa bojí svojého kríža,

– dokuádajú si pred domem Anča s Ma-
ryšú, – ale šak do neba sa nejde na ko-
či, ale chodníkem cez kalváriu.

a FRANTIŠEK BAKLÍK
– Ná, Cyríle, tys dau synovi za také

vysvječení ečše aj stofku?!
– To nebyuo, Ančo, za vysvječení. To

byuo za odvahu, že mi ho ukázau!
• • •
– Dežo, de robíš?
– Nigde, strýčku Francku.
– A co vlastne robíš?
– Nic.
– Fíha, temu povidám fajnové za-

mjestnaní!
– Je, strýčku, fajnové. Enem je v nem

veliká konkurencia.
• • •
Povidá žandár Cyrílovi:
– Čovječe, šak vy ste narazili do auta,

keré stáuo!
– No a co si myslíte, že na temto strep-

je dobjehnem nejaké auto, keré jede?

BLAHOŽELÁME SPOLOČENSKÁ KRONIKA

ZABÁVA NÁS

Výstava žiakov
špeciálnej školy

Špeciálna základná škola a Praktická
škola a Základná škola pri nemocnici
v Malackách v spolupráci so Záhorským
centrom kultúry v Malackách Vás pozý-
vajú pri príležitosti 55. výročia založenia
školy na Výstavu prác žiakov do Spolo-
čenského domu ZCK v Malackách. 

Výstava bude otvorená 
od 26. 4. do 18. 5. 
Po–Pia   9.00–12.00  a  13.00–17.00
So–Ne  14.00–17.00

Mrežovník
SPOTREBA:

Cesto
200 g hladkej múky, 125 g Palmarínu
1 žĺtok, 1 lyžica práškového cukru, tro-
chu soli, ríbezľový lekvár, tuk a múka
na plech

Plnka
150 g práškového cukru, 4 žĺtky, 1 lyži-
ca vody, 140 g orechov, strúhaná kôr-
ka z 1 citróna, sneh z piatich bielkov
POSTUP:

Múku, Palmarín, žĺtok, cukor a soľ zmie-
sime na cesto. Tri štvrtiny cesta oddelíme
a vyložíme ním dno menšieho plechu (asi
18 x 35 cm), ktorý sme predtým vymastili
a vysypali múkou. Na cesto rozotrieme lek-
vár. Plnku pripravíme vymiešaním cukru so
žĺtkami, vodou, pomletými orechmi a citró-
novou kôrkou. Do plnky vmiešame tuhý
sneh z bielkov. Navrstvíme ju na lekvárom
natreté cesto. Zo zvyšku cesta urobíme
šuľky na mriežku a uložíme na koláč.
Upečieme ho v stredne vyhriatej rúre.

Postrehy z decembrových výstav v ZCK Malacky
V novembri a decembri 2002 boli vo výstavných priestoroch Záhorského centra kul-

túry v Malackách slávnostne otvorené dve výstavy súčasného výtvarného umenia. Au-
tormi diel boli výtvarníci strednej generácie žijúci na Záhorí i mimo neho, majúci vzťah
k tomuto regiónu.

Štvoricu výtvarníčok prezentujúcich sa na v poradí prvej z týchto výstav a zároveň
na svojej prvej spoločnej výstave, spájajú roky štúdia na Strednej umelecko-priemy-
selnej škole v Bratislave v rokoch 1972–1976. Anna Holaňová, Františka Krebsová, Eva
Jurásová a Gabriela Verešová spoločne v jednom ročníku na oddelení keramiky nabe-
rali vedomosti v oblasti umelecko-remeselného stvárnenia hmoty hliny pod vedením
odborných profesorov. Vypestovaný cit pre materiál, získané praktické a teoretické ve-
domosti v tejto oblasti vychádzali tak u autoriek z jednotného zdroja a rozvinuli sa
ďalej samostatným pomaturitným vývojom.

Prezentované diela preukazujú osobnostnú a výtvarnú zrelosť svojich tvorkýň. Do-
kazujú zároveň, že základy získané štúdiom jedného umelecko-priemyselného od-
boru je možné ďalej rozvíjať v odlišných materiáloch a technikách, pokiaľ si výtvar-
ník osvojí vedomosti aj o materiáloch, v ktorých chce vyjadriť nové zo svojho vnú-
torného sveta a vypovedať tak ľuďom o svojom vzťahu k svetu a životu.

Chuť tvoriť a vyjadrovať sa prostredníctvom výtvarných diel je príznačná aj pre čle-
nov združenia ARTCLUB 2002, ktorí sa predstavili na výstave od 14. 12. 2002 do 10. 1.
2003. Prezentovali sa dielami olejomaľby – Richard Grega, Pavol Žák, Martin Hajdin,
a keramiky – Libuša Čtveráková, Rozália Habová a Eva Režná.

Celkovo možno povedať, že autori disponujú bohatou škálou vyjadrovacích pro-
striedkov vo zvolených materiáloch a neboja sa experimentovať.

Mgr. ELIŠKA KOVÁČOVÁ, Bratislava

VYSYPANÉ Z OBÁLOK

Malacký klub filatelistov počtom svo-
jich členov nepatrí medzi veľké kluby, vý-
sledkami z výstav sa však určite neradí me-
dzi malé. Už v minulom čísle Malackého
hlasu sme vás zoznámili s úspechom zbier-
ky Poštovníctvo na Záhorí v 17.–19. storo-
čia na svetovej výstave v Kórei. V prvom
decembrovom týždni sa uskutočnila kraj-
ská výstava poštových známok Laugarício
03 v Trenčíne, kde Malacky reprezentova-
li štyri zbierky, a to Kompletná zbierka zná-
mok a cenín Litvy po roku 1990, Renesan-
cia a manierizmus XV. a XVI. storočia, Ba-
lónová a vetroňová pošta v Poľsku od roku
1958 a Československá letecká pošta.
Všetky získali postriebrené medaily.

Malackí filatelisti sa pravidelne raz za
mesiac schádzajú vždy v posledný štvrtok
v priestoroch jedálne Nafty na Radlin-
ského ulici v Malackách a určite vás, ak

máte vážny záujem o filateliu, medzi se-
bou radi privítajú. Členovia Klubu filatelis-
tov 52–32 v Malackách majú možnosť
pravidelného odberu nových známok 
SR i ČR.

Škoda, že sa v našom meste nekonajú
pravidelné burzy či výmenné stretnutia.
Najbližšie sa konajú v Bratislave každú ne-
deľu dopoludnia v priestoroch tzv. Suvo-
rovovho internátu na Dobrovičovej ul. 14.
Po dlhšom čase sa zberateľská burza
uskutoční i v Malackách. Bude to v pries-
toroch Spoločenského domu ZCK na
Mierovom námestí v sobotu 12. apríla
od 8.00 do 12.00 h. Usporiadatelia veria,
že okrem zberateľov známok sa objavia
i zberatelia mincí, bankoviek, pohľadníc,
rôznych nálepiek či samolepiek, telefón-
nych kariet, ako aj ďalšieho zberateľského,
hlavne historického materiálu. –ap–

Pozvánka na burzu

Druhého apríla sa dožíva krásneho ži-
votného jubilea naša čitateľka, rodáč-
ka z neďalekých Gajár
Zdenka Koblencová, rod.Vokurková.
Za všetkých čitateľov a rodákov jej že-
láme veľa šťastia, pevné zdravie a mno-
ho krásnych chvíľ strávených v kruhu
rodiny. Redakcia Malacký hlas

Strom roku 2003
Hovorí sa, že keď vyhynú stromy, vy-
mrú ľudia. Treba na to myslieť už
dnes, keď stromov stále ubúda a ľu-
dí je čoraz viac... 

V súčasnosti sme svedkami rozličných
súťaží krásy, pokúsme sa spoločne oce-
niť aj krásu stromov. Možno aj vy máte
vo svojom okolí, v parku, obci či meste
strom alebo celé stromoradie, ktoré je
niečím pozoruhodné, viaže sa k nemu
určitý príbeh alebo si inak zaslúži, aby 
sa mu venovala pozornosť.

Navrhnite svoj strom
na titul Strom roka 2003!

Uveďte: rod a druh stromu, dôvod,
prečo ho navrhujete a príbeh stromu (ak
ho má), lokalitu, kde sa nachádza, obvod
kmeňa meraný vo výške 130 cm od zeme,
približný vek stromu a priložte fotografiu.
Návrhy zasielajte do 31. augusta 2003
na adresu: 

REC Slovensko, 
Vysoká 18, 811 06 Bratislava,
e-mail: rec@changenet.sk.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

www.zelen.sk @+
Ď A L Š I E I N F O R M A C I E  N Á J D E T E N A A D R E S E

Sociálna poisťovňa (SP), ústredie, pri-
jala v roku 2002 dovedna 1144 sťažnos-
tí, čo je o 146 sťažností menej ako v roku
2001. Spolu so zostatkom 73 nevybave-
ných sťažností v roku 2001 bolo na vyba-
venie 1 217 podaní. Prešetrené boli aj
anonymné sťažnosti, ktorých bolo 263. 

Z vecného hľadiska sa vybavené sťaž-
nosti týkali dôchodkových vecí, činnosti
posudkových komisií sociálneho zabez-
pečenia (PKSZ), dávok nemocenského
poistenia, platenia poistného na nemo-
censké poistenie a dôchodkové zabez-
pečenie, penále, poskytovania kúpeľnej
starostlivosti, poistenia zodpovednosti za-

mestnávateľa za škodu pri pracovnom
úraze a pri chorobe z povolania, činnosti
riaditeľov a zamestnancov pobočiek SP. 

Ako príklad, na čo sa môžete v Sociál-
nej poisťovni sťažovať, uvádzame poda-
nie s podozrením na neoprávnené pobe-
ranie vdovského dôchodku z dôvodu
uzavretia nového manželstva občiankou
zo Stupavy. Upozornil naň anonymný pi-
sateľ. Vykonaným šetrením bola preuká-
zaná pravdivosť tohto tvrdenia, dávka dô-
chodkového zabezpečenia bola odňatá
a preplatok za čas od 10. júla 2002 do 
9. januára 2003 v sume 35 923 Sk predpí-
saný na náhradu. TS

Ako vybavuje sťažnosti
Sociálna poisťovňa?

Na Majstrovstvách Slovenska v halovej
atletike seniorov v bratislavskej hale Elán
vyrovnal slovenský rekord v skoku do
výšky (180 cm) Vladimír Handl – učiteľ,
tréner a prezident atletického klubu AC
Malacky.   Foto: Leo Linek 
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■ Predám drevený obklad, za 170 Sk/m2.
Dovoz v cene. Tel.: 0905/465 733. 
■ Mladá rodina kúpi 2–3-izbový byt
v OV v MA, najradšej Domky alebo blíz-
ko centra, nie Juh. Tel.: 0903/257 123.
■ Inštalujem MODchipy do všetkých 
typov konzol PlayStation, ceny už od
700 Sk. Tel.: 0904/477 999.

DROBNÁ INZERCIA

AJ TOTO SÚ MALACKY

alebo okénko
jak biuo, jak je
a jak bude
Jak sem sa chodzívaua
ze starenkú modlívat
k Jozéfkovi

Devjet týdňu pre Vánocama aj pred
svátkem svatého Jozefa chodzívauo sa
raz týdne modlívat devátnik k Ježiškovi
a potom k Jozéfkovi. To už bili doma, de
sme sa schádzali, večinú ženy s dzetma
a sem tam sa primotau aj nejaký starší
kmeť. Zvlášť k Jozéfkovi zme sa rádzi
modlili, lebo to už jaro klopauo na dve-
re, báraj ze začátku biua ešče porádna
zima. Modlívali sme sa hoďinki, rúže-
nec aj litánie k svatému Jozefovi a ne-
spočet očenášu na všelijaké úmysle.

Hoďinky sa skuadali z nekonečne
dúheho modleňá a spívaňá, aspoň nám
dzetom sa to tak zdáuo, a pri rúženci,
kerí nasledovau, část prítomných za-
spávaua. Ukonané huavi klckali, enem
koncové amééén za Zdravas Maria sa
nésuo síňu. Ked nás dzeci dúhe modle-
ní též ukonauo, začali zme sa na uavici
vrcet, drgat a sem tam aj kočkovat. Do-
stauo sa nám zahlédnucá, napomenúca
a ked nepomohuo aj pohuavka. Na
konci modleňá sa zaspívaua rezká pjes-
nička: „Primi, Bože dobrotiví, toto naše
modlení a buď dušam milostiví v jejich
ťažkém trápení. Odpust tím, co provini-
li a primi ich do neba. Budú tam, o Pane,
milí vječne chváliti tebja.” Na to sa obu-
dzili aj najvječí spáčki a oduševnením
spjevem sme naše modlení ukončili.

No a zatím nasledovali správi z dze-
dzini, televízora ešče nebiuo, co sa de
a komu stauo, pospomínali sa aj starší
príbjehi a ked sa pretrásaua háklivjejší
téma: do s kím spau a prespau, co do
a de pokradeu, do sa pobiu aj zabiu...,
starenka zavelili: „Ti nepočúvaj.” „Sta-
renko, šak já nepočúvam,” ale uši sem
mjeua dvojnásob natrčené. No a bo-
sorky a strašidua bili též pripomenuté.

Ked sa správi vičerpali, pobrali sme
sa hrúzu oblétí každí svojú stranú dom.
Jak sem sa drapua starenki pod halinku,
tak sem ich pusciua až doma v kuchini.
Ani nemohli odemknút vráta, co sem
sa ich tak držaua. Lebo ešče aj na na-
šem domje od ulice byu pod oknem
mauej izbi na omítce takí vječí flek. Sta-
reček povidali, že tam ve vojne zastre-
lili takého tustého Rusa a jak tam dúho
ležau, zamasciu nám scenu. Starenka
vyhuásili, že ked sem taká posraná, vjec
s nima nepujdem! Ale naščascí svoju
hrozbu nikedi nesplnili, a tak sme další
stredu kráčali spouem na modlení.
A tak to biuo po šecky roky pokád sem
neodešua preč z domu.  

EVA LIBUŠOVÁ

Evu Libušovú, podobne ako každého
čitateľa, ktorý nám napíše svoj príbeh
v záhoráčtine, odmeníme poukážkou
na nákup v supermarkete           .

Napíš aj ty, milý čitateľ. Môže to byť
príbeh zo súčasnosti alebo minulosti.
História sa rodí už dnes, napíšme si
našu záhorácku históriu z našich prí-
behov.

TONI GÚTH

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

Pravé kiahne alebo, ako sa im ľudovo
hovorilo, čierne neštovice, boli ešte v 18.,
ba i 19. storočí postrachom mestečiek
i dedín. Hlavne na dedinách znamenalo
vypuknutie tejto nákazy veľkú pohromu.
Domácnosti boli v tej dobe väčšinou troj-
generačné, t. z. mladí s deťmi bývali v jed-
nej domácnosti i so starými rodičmi, kto-
rých dochovávali. Takto mala nákaza bo-
hatú žatvu. Domčeky po dedinách býva-
li veľmi malé, väčšinou to bola jedna izba
s kuchynkou a nejakou tou predsieňou.
Spávalo sa všade na laviciach i na peciach
a v posteli spávali často rodičia s deťmi.
Hygiena bola mizivá, prádlo sa vymieňa-
lo v posteliach iba občas a deti nosili ob-
leky jedno po druhom. Bývalo tam množ-
stvo detí a my dnes sa iba čudujeme, ako
mohlo v takýchto podmienkach v jednej
domácnosti bývať toľko ľudí. Takýto origi-
nálny domček môžeme vidieť ešte v Bor-
skom Svätom Mikuláši, kde pietne zacho-
vávajú rodný domček Jána Hollého. Ak sa
v takomto domčeku nejaká nákaza vy-
skytla, infekcia zachvátila celú rodinu.

Pravé kiahne sú vírusovým ochorením,
ktoré začína vysokou teplotou a po tele sa
začínajú vyhadzovať vyrážky asi vo veľ-
kosti šošovičky. Tieto sa po niekoľkých
dňoch menia na pľuzgieriky a po ich výs-
kyte teplota obyčajne klesá. Na tele však
ostáva množstvo jazvičiek, lebo pľuzgie-
riky sa takto hoja. Videli sme svojho času
množstvo sovietskych vojakov, hlavne Si-
bírčanov a Orientálcov, ktorí takto, ako sa
tomu ľudovo hovorilo, boli „poďobaní”.

Úmrtnosť pri tejto chorobe sa udáva

až do 20 %. Sú známe prípady, že koloni-
zátori priniesli túto chorobu do novoob-
javených krajov a tamojšie obyvateľstvo,
ktoré nebolo imúnne, nakazili tak, že vy-
mreli celé dediny, ba i celé ostrovy.

Naša populácia s výnimkou najmlad-
ších má na ramenách rôzne oválne jazvič-
ky – stopy po vykonanom povinnom oč-
kovaní proti kiahňam, ktoré sa tu desaťro-
čia vykonávalo. Dnes sa už povinne neoč-
kuje, lebo údajne celá ľudská populácia je
už imunná. Vraj bolo uskutočnené očko-
vanie aj u Eskimákov a obyvateľov prale-
sov, lebo prekonanie choroby prináša ce-
loživotnú imunitu. Pretože celá populácia
bola preočkovaná, vraj už netreba ďalej
očkovať. Posledný prípad výskytu tejto
choroby sa zaznamenali v Somálsku 
28.10.1977. Dnes v období svetového te-
rorizmu, keď sa otvorene hovorí, že sa vy-
rábajú bakteriologické zbrane obsahujúce
i zárodky kiahní, vyrába sa na západe ob-
rovské množstvo očkovacích látok, lebo
sa predpokladá, že by tento vírus mohli
teroristi použiť ako bakteriologickú zbraň.

Aj Malacky bývali ťažko postihované
touto nákazou. Keď tak listujeme v sta-
rých malackých matrikách zomretých,
v ktorých sa ešte zapisovala príčina úmr-
tia, môžeme vidieť, že niektoré strany sú
popísané diagnózou „variola”. Choroba
si nevyberala. Postihnutí bývali v prvom
rade chudáci. Ale nevynechala ani lepšie
vrstvy. Nákaza sa totiž prenášala i kva-
pôčkovou infekciou, odevmi, stykom
osôb, skrátka nevyberala si.

Stará františkánska kronika, do ktorej

františkáni zapisovali nielen udalosti
v kláštore, ale i v meste, prináša nám v zá-
pise z roku 1916 jednu veľmi zaujímavú
správu. V Malackách v tomto roku upro-
stred leta vypukli čierne kiahne. Vonku
zúrila strašná vojna, vojaci prichádzali
z ďalekých frontov na dovolenky, a tak sa
nejako dostala nákaza i k nám. Vypukla
panika, lebo tu zrazu v srdci oblasti, z kto-
rej rukovali tisícky vojakov, vypukli kiah-
ne. V Malackách síce boli traja lekári, ale
dvaja boli odvelení na front. Tretí lekár
Dr. Polakovič ihneď telegraficky oznámil
vrchnostiam, čo sa v Malackách deje, a tá
nelenila. V tej dobe sa už robilo i proti
tejto nákaze úspešné očkovanie. Svetové
zdravotnícke organizácie a laboratóriá už
mali vyvinutú úspešnú očkovaciu látku,
a preto vrchnosť nariadila povinné plošné
očkovanie všetkého obyvateľstva Mala-
ciek a okolia. Z frontu stiahli sedem leká-
rov, ktorí prišli do Malaciek, a začali očko-
vať všetko obyvateľstvo. O tejto udalosti
mi rozprával pán Hoffmann, ktorý bol vte-
dy tiež úspešne očkovaný. Očkovanie bo-
lo vraj veľmi bolestivé. Očkovali ich me-
dzi plecia, dostávali horúčky a okolie vpi-
chu bolo veľmi bolestivé. Všetko to však
o pár dní prestalo. Akcia bola veľmi úspeš-
ná, lebo na kiahne nezomrel nik, ich šíre-
nie sa zastavilo.

Z malackej minulosti vieme o jednom
prípade, keď v priebehu dvoch dní vy-
mrela rodina učiteľa Blažíčka. Najprv zo-
mrel on, potom jeho manželka, syn i do-
spelá dcéra. Zomrel ešte i brat miestneho
farára. Nuž bývali v jednom byte, zrejme
sa nakazili všetci naraz i zomreli.

Spomenuli sme tento prípad posled-
ného výskytu pravých kiahní v Malackách
ako memento toho, čo sa všetko v našom
meste v minulosti prihodilo.

Dr. PAVOL HALLON

Posledný prípad „pravých”
čiernych kiahní v Malackách

Bocian
Ešte sedem minút a skončí vyučko. Ne-

dočkavo tlačím ručičky hodiniek dopredu.
Dnes je posledná hodina priam historicky
nekonečná. Musím sa ponáhľať na obed,
lebo poobede mám španielčinu. Rýchlo
prezuť a von. Čerstvý vzduch a vôňa jari.
Okamih čista a ekológia má plus.

Vtom ho zazriem. Samotára, kráľovsky
našliapavajúceho z nohy na nohu. Dôstoj-
nosť je v každom jeho pohybe, hoci zobá-
kom rýpe v tráve ako celkom obyčajný
vták. Bocian čierny. Jeho príchod bezpeč-
ne ohrozil vládu snehu a chladu.

Bocian je symbolom nového života, no-
vého začiatku, ale celkom iste príkladom
presného návratu. Každý rok sa s neuveri-
teľnou tvrdošijnosťou vracia do svojho do-
mova. Ani stovky nalietaných kilometrov
neprekážajú pravidelne sa opakujúcej tvr-
dohlavosti prírody. Majestátny prelet nad
domami a s úľavou si sadá do svojho
hniezda. Tu privedie na svet mladé, aby 
vykúzlil úsmev a spokojnosť na tvári och-
rancov prírody.

Aj v obci Láb hniezdi pár bociana čier-
neho. Hniezdo má postavené vo dvore 
rodinného domu na vysokom strome. Jeho
každoročný príchod poteší všetkých oby-
vateľov, ale najmä deti. Tie by si rady ob-
zreli hniezdo aj zblízka, ale je nedostupné.
Uspokoja sa aspoň tým, že každý rok 
hádajú, koľko mladých privedie na svet.

Tešme sa na blízke potešenie z pohľadu
na tieto kráľovské vtáky, ktoré sa na nás
z bezpečnej výšky pozerajú.

Naučme sa aj my rozdávať radosť úpl-
ne nepatrnými činmi, a tak pretepliť všed-
nosť dňa. Od srdca k srdcu. Nečakať na
vďaku – tá iste príde. Život nás odmení
rôznymi spôsobmi, a to práve v neoča-
kávanej chvíli.

ZLATICA GRELIKOVÁ

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

MH 03/F1

MH 03/B3

Reštaurácia MODRÝ DOM prijme 
do trvalého pracovného pomeru
KUCHÁRA vyučeného v odbore ale-
bo s dlhodobou praxou s nástupom
ihneď a DVE ČAŠNÍČKY vyučené 
v odbore. 

Informácie na tel.: 034/772 27 54
0905/49 95 92

TIP NA NÁKUP

v supermarkete 

TÝŽDEŇ OD 17.–30. 3. 2003
• LINTEO – vatové tyčinky, 200 ks 
za 10,– Sk • cibuľa voľná, 1 kg za
10,– Sk  • Pamela perfect, hygienic-
ké vložky, 8 ks za 10,– Sk • M

H
 0

3/
B2

Ak si chcete po zaškolení vyrobiť viac ako 30 000 Sk, 
volajte na tel. č. 00420/547236323.
Hľadáme dynamických a spoľahlivých spolupracov-
níkov na distribútorskú činnosť.

MH 03/F6

Staré rubriky končia,
nové otvárame

Vážení čitatelia, v tomto čísle Malacké-
ho hlasu už nenájdete niektoré rubriky,
s ktorými ste sa stretávali v predchádzajú-
com roku (Čo je to numerológia?, Čo sa čí-
ta? Abeceda čajov). Nahradili ich nové rub-
riky (Čo vás v ostatnom čase potešilo, za-
rmútilo, rozosmialo; Jednou vetou), ktoré
by mali obohatiť obsah novín. Ak máte ná-
met na vznik pravidelnej rubriky v novi-
nách, budeme radi, ak sa nám s ním zveríte.

Výherkyňou rubriky Čo sa číta? z minu-
lého čísla je Mgr. Júlia Novotová z ulice
Pri Maline. Prosíme ju, aby sa ohlásila v re-
dakcii – získava knihu Neohybné slovné
druhy a citoslovcia od L. Navrátila.

Malé námestie v nedeľu ráno. Cez týždeň
tu klokoce život od rána. Obklopujú ho
kaviarničky, obchody a v neposlednom ra-
de byty obyvateľov Malaciek. Práve tu sa
v priebehu roka odohrávajú celomestské
oslavy. Na snímke sa slniečko láska s bal-
kónmi a vežou kostola na dolnom konci
Záhoráckej ulice. Foto: LEO LINEK 

MH 03/B1

Vynikajúce zákusky a torty 
na každú príležitosť 

S Malackým hlasom si môžete osvie-
žiť pamäť a zároveň súťažiť o vklad-
nú knižku. Na stránkach novín si spo-
lu pripomíname udalosti, ktoré
ovplyvnili vývoj mesta a jeden z vás
získa 500-korunovú vkladnú knižku
od Prvej komunálnej banky, a. s.

Na ktorý rok sa viaže posledný prípad
„pravých” čiernych kiahní v Malackách?
To je otázka dnešného kola súťaže. Od-
povede spolu s nalepeným kupónom
nám posielate alebo hádžte do schránky
na budove MsÚ do 11. apríla. Na víťaza
čaká vkladná knižka.

Za správnu odpoveď z minulého čísla
odmeníme Dušana Novotu z Veľkomo-
ravskej ul. v Malackách, ktorý správne
uviedol názvy niekoľkých spolkov, ktoré
v medzivojnovom období pracovali
v našom meste. Prosíme výhercu, aby sa
ohlásil v redakcii.

Súťažte o vkladnú
knižku z PKB

PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA
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Čo sa nezmestilo do zápisníka
O pätnástich tisícoch kilometrov, ktoré

Malačan Peter Patsch s kolegom Braňom
Sýkorom absolvoval na trase I. slovenskej
cykloturistickej expedície Hodvábna ces-
ta 2002, sme písali už v minulom čísle.
Dnes vám ponúkame zopár spomienok
z rozprávania vytrvalého malackého cyk-
listu, ktoré sa nedostali do do oficiálneho
cestopisu.

„S ľuďmi sme nikde nemali problémy,”
hovorí Peter Patsch. „V Turecku sme od
pohostinných domácich museli dokonca
odmietať ponúkaný čaj. Varia ho veľmi
silný, výluh potom riedia vodou prihrieva-
nou nad uhlíkmi –ak by sme sa zakaždým
ponúkli, boli by sme drogovo závislí!”

Manažérka Daniela
Manažérkou celej výpravy bola Danie-

la Patschová. Priamo z Malaciek pomo-
cou internetu, mobilného telefónu a ese-
mesiek zabezpečovala plynulý priebeh
expedície. „Nie je problém za veľké pe-
niaze urobiť cyklotúru, spať v drahých ho-
teloch a stravovať sa v reštauráciách,” za-
mýšľa sa D. Patschová. „Chlapci sa snaži-
li minúť čo najmenej. K najväčším polož-
kám patrilo 383 dolárov za lodnú dopra-
vu a 250 dolárov za víza.” Pani Daniele
však nebolo všetko jedno, keď dostala
správu: sme na dne, pošli nám zopár tisíc.
Nelenila, vybavila, poslala. 

Sedem dní a sedem nocí
„Pagoda choladnaja, temperatura

–18°C.” Už hlásenie v rozhlase po prícho-
de loďou do Vladivostoku vyvolávalo
u cykloturistov, zvyknutých počas dlhej
túry spať v stane, zimomriavky. No na-
zdar, veď tu zamrzneme! A vlak do Mos-
kvy pôjde až o štyri dni... Sympaťák Kosťa

Pavlenko sa o Slovákov postaral – noco-
vali v kostole, kde sa práve uskutočňovala
rekonštrukcia podlahového kúrenia. Ba čo
viac, našli tu aj ďalšiu spriaznenú dušu,
26-ročnú evanjelickú farárku z Giraltoviec.
Spolu si zaspievali vo vysielaní tamojšej
rozhlasovej stanice pieseň Išeu Macek do
Mauacek. Potom už nasledovalo sedem
dlhých dní a sedem nocí strávených vo
vlaku na transsibírskej magistrále.   

Ochranná ruka
Pater Patsch spomína aj na chvíle, keď

už bicykel nemohol ani vidieť a na najku-
rióznejší nocľah. „Spali sme v erotickom
moteli. Majitelia nám na spestrenie veče-
ra požičali videokazetu, a tak sme unave-
ní po celodennom šliapaní do pedálov ve-
čer pri erotickom filme prali bielizeň...”
Pri otázke smerujúcej na dodržiavanie
polročného celibátu cyklista odpovedá:
„Väčšinou sme boli takí vyčerpaní, že na
radovánky sme ani len nepomysleli.”   

Niekoľkokrát v priebehu cesty sa cyklo-
turistom zdalo, že je s nimi koniec: keď do
Petra vrazilo auto, keď padali z nôh od
hladu, alebo keď nemali kde prenocovať.
P. Patsch sa zamýšľa: „Vždy to však dobre
dopadlo a my sme napokon šťastne do-
razili do cieľa. Cítim, že niekto nad nami
držal ochrannú ruku.” 

Japonka Emi a Austrálčan Steve, ktorí
spolu uskutočnili cestu okolo sveta na bi-
cykloch, napísali aj pozdrav rodine Pat-
schovcov: „Máte veľkého otca, buďťe
naňho hrdí.” Odkaz z druhej strany ze-
megule si osvojujú aj Malacky - mesto je
nesmierne pyšné na človeka, ktorý mu ta-
kýmto spôsobom robí dobré meno.  

–ipo–, foto: archív P. P.

Po tisícoch na-
šliapaných ki-
lometrov pri-
šlo dojímavé
zvítanie s Aus-
trálčanom Ste-
vom v Osake:
„Vitajte, Slo-
váci. Dokázali
ste to!”
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Mesiac marec je známy svojím prí-
vlastkom MAREC – MESIAC KNIHY. Pri
návšteve našej mestskej knižnice som sa
spýtal, aký záujem je o knižný fond zo
strany obyvateľov mesta. Odpoveď bola
nasledovná: „Dospelí občania čítajú po-
merne dosť. Horšie je to s mládežou, kto-
rá sa väčšinou obmedzuje len na čítanie
povinnej literatúry na základe požiada-
viek školy.”

Dnešná doba je, žiaľ, taká, že mládež
je zaplavená ponukou rôznych obsahovo
lacných videokaziet, vnímanie kultúry
obmedzuje pasívne len na konzumáciu
televíznych programov a číta veľmi má-
lo. Je to škoda a následky sa dostavujú už
dnes. Rodičia by mali viac dbať o to, aby
ich dieťa zaspávalo s knihou, využívať
oslavy menín, narodenín a iné príležitos-
ti na obdarovanie detí peknou a hodnot-
nou knihou. Je to investícia, ktorá sa urči-
te vráti.

Využime mesiac marec, navštívme
kníhkupectvo a kúpne svojim deťom ale-
bo ľuďom, ktorých máme radi, peknú
knižku alebo sa s nimi vyberme do našej
knižnice.

V tomto smere je pre každého z nás
veľmi výrečný výrok DE MONTAIGNA,
ktorý znie: „MUSÍME EŠTE VEĽA KNÍH
PREČÍTAŤ, ... dokončenie v tajničke”.

VODOROVNE – A sladkovodná ryba;
vyslovuj po hláskach; slovenský básnik 
B koralový ostrov; opak dobra; druhá 
časť tajničky; Slovan; neúplná-stručná 
C starodávna zbraň; koncovka ženských
priezvisk; laba zvieraťa; medzinárodné

označenie Slovenska; potreba lukostrel-
ca D tiež; začiatok tajničky; nie po čes-
ky E tretia časť tajničky; zelenina; pra-
coval ako krajčír; východ po nemecky;
švédske mestečko F jedovaté rastliny;
mazľavá hlina po česky; rímskych 50; naj-
vyššia karta; ukončenie tajničky G náš
prvoligový futbalový brankár; jednodu-
chý výkon kresliara; mužské meno.

ZVISLE – 1 nádoba na atrament 2 tka-
nina na výrobu vriec – obrátene; plošné
miery 3 jednotka času; taliansky spiso-
vateľ – obrátene 4 hliník; sibírsky veľtok;
osobné zámeno 5 síra; obyčaj; časť slova
KRYT 6 oznamuj; citoslovce radosti; kys-
lík 7 čínske ženské meno; tvorivosť mlá-
deže; natieraj steny po záhorácky 8 dlhá
samohláska; český maliar s menom Mi-
koláš; rímskych 51 9 pokazila 10 draslík;
opojil alkoholom; ON po nemecky 11 Ur-

šuľa-Radúz; starorímsky peniaz; bodavý
hmyz 12 naschváľ po záhorácky; TAK po
nemecky; predložka so 7. pádom 13 vo-
dík; jas-svetlo; česká predložka 14 býva-
lé označenie slovenských lietadiel; spo-
luhlásky slova OKULI; angl. šľachtický 
titul 15 vyrušuj; predmety – obrátene 
16 obec vo východných Čechách; stred
slova KLAMÁRI 17 hornina.

Na pomoc: 16 Osín
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ 
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky krížovky –
...pretože neexistujú, sme vyžrebova-
li Valériu Hubinovú zo Záhoráckej
ul. v Malackách, ktorá získava pou-
kážku na voľný nákup v OD Jednota.
Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila
v redakcii.

Ak nám do 11. aprí-
la pošlete správne
vylúštenie tajničky
krížovky spolu s na-
lepeným kupónom,
zaradíme vás do žre-
bovania o voľný ná-
kup v Potrebách pre
domácnosť Augus-
tína Mráza.

KRÍŽOVKA

Milí čitatelia,
v liste Andreja Wascheka sa píše: „Na
fotografii v Malackom hlase č. 2/2003
sú divadelníci, ktorí boli študentmi SVŠ
v Malackách v rokoch 1964–1969. Sú
to (sediaci sprava doľava): T. Trajlínko-
vá, M. Blažíčková, profesor A. Bičan,
profesor I. Popelár, T. Kavčiaková, Z. Il-
lá. Horný rad (stojaci sprava doľava):
P. Holejšovský, M. Vaškor, A. Swan, I.
Potocký, J. Gašpar a L. Nemečková.”
Za vyčerpávajúcu odpoveď získava A.
Waschek z Pribinovej ul. v Malackách
poukážku na nákup zákuskov z cuk-
rárne Dobrotka. Prosíme výhercu, aby
sa ohlásil v redakcii.

Na dnešnej fotografii vidíte detskú
dvojicu – hádajte, kto je plavovlasým
dievčatkom? Dnes možno túto pria-
teľku všetkých zvierat vidieť najčastej-
šie na sídlisku Juh.

Svoje tipy spolu s nalepeným kupó-
nom posielajte na adresu redakcie ale-
bo hádžte do schránky na budove
MsÚ do 11. apríla. 

Na výhercu čaká sladká odmena
z cukrárne Dobrotka.
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Uhádnite, kto je na fotografii!

Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Svetlovlasej slečne koluje v žilách šľachtická
krv.

KTO JE NA FOTOGRAFII?

Tohtoročnej výročnej členskej schôdze
sa zúčastnila väčšina dospelých členov
obvodnej organizácie SRZ, ktorých je
v Malackách asi 260. Predseda organizá-
cie Augustín Škrabák privítal medzi člen-
mi už po tretí rok primátora mesta RNDr.
Jozefa Ondrejku, ako aj hlavného hospo-
dára MsO SRZ Jána Mifkoviča.

V správe o činnosti, ktorú si prítomní
vypočuli, bola zachytená minuloročná
práca organizácie. Tak ako po minulé ro-
ky pracoval krúžok mladých rybárov, kde
sa najmladší záujemcovia zoznamovali so
stanovami zväzu, rybárskym poriadkom
a pripravovali sa na záverečné skúšky. Ne-
chýbalo ani skúšobné a cvičné chytanie

rýb. Skúšky, ktoré malí rybári absolvovali
v apríli, dopadli nad očakávanie dobre.
V septembri sa začalo opäť s prípravou
tých najmenších.

Nezabúdalo sa ani na vodnú stráž.
V priebehu roka boli kontrolované vzorky
vody z vodnej nádrže Kuchyňa, Lábskeho
jazera, Axov a z nového i starého štrko-
viska v Jakubove. Svoje povinnosti si
nezanedbávala ani rybárska stráž, ktorá
uskutočňovala priebežné kontroly v roz-
sahu asi 60 hodín. Počas roka sa uskutoč-
nili brigády členov na štrkovisku I v Jaku-
bove, na Centnúzi, ako aj v Plaveckom Št-
vrtku. Celkovo sa odpracovalo 600 bri-
gádnických hodín.

Rybárov najviac zaujímala správa o za-
rybnení revírov, tých je celkovo zaryb-
nených 34, zarybnenie kaprom K3 bolo
v rozsahu 218 q, karasom 50 q a pstru-
hom potočným 2500 ks v Stupavskom
potoku. Kapor bol najviac daný do revírov
VN Lozorno II, štrkovisko I Jakubov, Veľké
Axi, pieskovňa Plavecký Štvrtok, Štvorec
Vysoká pri Morave, Vachalkov rybník Stu-
pava, VN Centnúz a štrkovisko II Jakubov.
Karas zase do revírov VN Lozorno II, pies-
kovňa Plavecký Štvrtok, Malé Axi, VN Lo-
zorno I, kanál Malina I Zohor, Horná Ru-
dávka Vysoká pri Morave, kanál Malina II
Malacky a Morava II.

Do budúceho roku si okrem iného na-
plánovali zabezpečenie preškolenia no-
vých členov, pravidelné čistenie brehov
na lokalite Centnúz, zabezpečovať čin-
nosť rybárskej stráže, vrátane kontrol pri
nočných lovoch, venovať zvýšenú pozor-
nosť životnému prostrediu a kvalite vody
v revíroch. Úloh nemálo.

Diskusné príspevky sa týkali hlavne
problematiky zarybnenia revírov, otázke
„vlastnej” vody brigádnickej činnosti, ako
aj vydávania rybárskych lístkov. V rámci
diskusie vystúpil i primátor mesta, ktorý
sa dotkol problematiky „vlastnej” vody.
Vzhľadom na zmeny hraníc vojenského
obvodu sa dostanú rybníky do katastra
mesta Malacky, a tak sa reálne otvára šan-
ca, aby aj malackí rybári mali „vlastnú” vo-
du. Po rokoch čakania sa v tejto oblasti vy-
jasnieva. A tak možno pozdrav „Petrovi
zdar!” bude znieť medzi malackými rybár-
mi ešte radostnejšie.

ANTON PAŠTEKA, foto: archív

Budú mať malackí rybári „vlastnú” vodu?

Aj takéto kusy plávajú v záhorských vodách.

Alexander Saprykin sa narodil v Odese
v júli 1953. Učiteľ telesnej výchovy poži-
čal na prázdniny chalanom pig-pongový
stôl, Sašova mama nad balkón zavesila
lampu a stolnotenisová aréna bola hoto-
vá. Hrala vtedy celá ulica. Saprykin ne-
skôr skončil vysokú školu v Kijeve, osem
rokov bol v reprezentácii bývalého Soviet-
skeho zväzu, vo vitrínach má niekoľko
titulov a víťazných pohárov a diplomov.
Pri svojej retrospektíve Saša pridupľuje,
že stolný tenis sa má hrať od šiestich ro-
kov. Odmalička je potrebné vštepovať
adeptom profesionalitu a disciplínu. Špor-
tová kultúra patrí k tomu. Rodičia zohrá-
vajú v tomto procese veľkú úlohu. Tréne-
ri potom iba dotvárajú to, čo rodičia pri-
pravili.

V roku 1998 prišiel Saša do Michalo-
viec, od roku 1999 pôsobil v MSK Mare-
ka Malacky. Aj manželka bola mesiac na
návšteve v Malackách a páčilo sa jej tu.
Snom Saprykina je urobiť v Malackách
medzinárodnú školu stolného tenisu.
Saprykin potvrdzuje aj tú skutočnosť, že
majiteľ klubu mu dôveruje a túto dôveru
nesklame. Zrod centra talentovanej mlá-
deže stolného tenisu má podľa Saprykina
pevný základ. Jeho zárukou sú Marek,
Truksa a pochopiteľne mravčia práca. Do
tamdemu sa môže dostať iba ten, kto reš-
pektuje zásady tvrdého športu. Talenty
stolného tenisu majú možnosť v Malac-
kách v MSK Mareka Malacky rozkvitať do
športovej krásy.

LEO LINEK, foto: autor

Výrazným talentom malackého stolného tenisu je Samuel Novota. Po úraze už opäť napl-
no trénuje v hale MSK Mareka pod vedením trénera A. Saprykina.

Môj život – stolný tenisUteká, akoby ho
hnali...
Pondelok, utorok, streda a či štvrtok
líšia sa od seba hádam iba kúsok,
robíme na odev, teplo, kúsok chleba,
keď sme prišli na svet, aj prežiť nám treba.

Piatok ale býva radostnejším dňom,
bežíme na víkend za svojím snom.
Do chalúp, do záhrad, s košíkom na huby,
za ľuďmi, prírodou, za kúskom pohody...

Sobota prebehne, ani sa nenazdáme,
ráno si povoľkáme, obedík nezmeškáme,
niekto do samoty, iný medzi ľudí sa utiahne,
trošku poklebetí, popije, niečo si 

zahryzne...

V nedeľu nás čaká polievka voňavá,
rezeň so šalátom sa bežne podáva,
ešte len prišli sme, už treba baliť,
pod mesta kulisu podvečer sa náhliť...

Život náš meriame pondelkom a piatkom,
a tak ešte trochu vyhláseným sviatkom.
Preto tak uteká, akoby ho hnali,
kde by mnohí slabší silu naňho brali?

Ak ďalej nevládzu, zostanú v kluse,
vnímajú len chrbty mocných, 
čo sú práve v pluse...

ANNA JANSKÁ

Aj slovenské plnofarebné týždenníky venovali pozornosť udeľovaniu ocenenia 
Pálfiho srdce. Slovenka publikovala fotografie
O. Bartalskej a keramického srdca s vloženým
pergamenom. „Peknú tradíciu – každoročné
oceňovanie občanov, ktorí v predchádzajúcom roku šírili dobré meno mesta
Malacky – si pestuje metropola Záhoria. Primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka
sa pri tomto slávnostnom akte inšpiroval udalosťou zo stredoveku: zakladateľ tunaj-
šieho františkánskeho kláštora, gróf Pavol Pálfi z Erdödu v testamente poručil, aby
jeho srdce bolo uložené v Malackách.”

pod titulkom Hruda zlata v hrudi
a perom reportéra Emila Semanca
píše: „Nechýbal ani jeden ocenený!

A práve na cenu tohto poznania, na bytostnú prítomnosť srdca laureátov by som vás
chcel upriamiť. Veď každý rok nás v priamych i nepriamych televíznych prenosoch
„prenášajú a unášajú” do sveta virtuálnych hodnôt a kváziosobností všelijaké voľ-
by, výbery, rebríčky a ankety, kam sa rozmaznaným, mediálne vyklonovaným, dnes
žiariacim a zajtra zapadajúcim hviezdam, a vraj celebritám, ani neráči prísť pre 
honosné tituly, niekoľkotisícové prézenty a okrúhle sumičky. Profesor Hrdlovič je ur-
čite zaneprázdnenejší človek ako dievčinka, pre ktorú reklamné agentúry a hudob-
né vydavateľstvá vyrobia sezónny hit alebo jednoúčelovú a protekčnú „misku”...” 

v stredu 5. marca uverejnil materiál pod titulkom Most do Rakúska je
stále v oprave. „Ľudia zo Záhoria sú znepokojení. Obdobie sezónnych
prác v Rakúsku je už predo dvermi a mostu cez Moravu nikde. Poš-
kodili ho ľady, tak ho museli demontovať a odviezť. Predstava, že by

mali za prácou do Rakúska chodiť až cez Bratislavu alebo Břeclav, je pre Záhorákov
desivá. Faktom však je, že pontónový most, ktorý spája Moravský Svätý Ján s Ho-
henau už deväť rokov, bol na Silvestra poškodený. Most Rakúšania, ktorí ho vlast-
nia, vytiahli na breh, odviezli a stále ho opravujú.” Podľa denníka je zarážajúce, že
oblasť Záhoria a Dolného Rakúska doteraz neprekleňuje fixný most. –ipo–

PÍŠU O NÁS...

ExPRESS



Do histórie malackého športu pri-
speli v minulom roku i tenisti, a to
bolo hlavným dôvodom na oslovenie
predsedu tenisového oddielu TJ Stro-
jár Malacky Ing. Jána Gelingera.

V čom spočíva historický úspech te-
nistov?

Zrodil sa v jeho mužskej zložke. A dru-
žstvo mužov vyhralo I. triedu s bilanciou 7
víťazstiev v 7 zápasoch a v roku 2003 sa
stane účastníkom tretej najvyššej tenisovej
súťaže – II. slovenskej ligy. Je to najväčší
úspech v histórii malackého tenisu. O po-
stup sa zaslúžili hráči: Janko, Bogdalík, J.
Kachút, Gelinger, Korbel a Dobrovodský.
Je však na škodu, že ligové zápasy bude-
me musieť hrať v Zohore, pretože v areáli
Zámockého parku nie sú k dispozícii 3 kur-
ty, čo je v tejto súťaži podmienkou.

Postup i záujem o tenis v našom mes-
te by mali byť podporou pre rozšírenie
areálu...

Touto myšlienkou sa zaoberáme už dlh-
šie. Vzhľadom na tréningové možnosti
nemôžeme uspokojiť ani veľký záujem
o členstvo a ešte menej rekreačných tenis-

tov. Možnosti sme hľadali i v spolupráci
s volejbalistami, no najperspektívnejšie sa
zdá rozšírenie areálu o jeden kurt v rámci
II. etapy rekonštrukcie Zámockého parku.
Veríme, že ak mesto bude túto etapu rea-
lizovať, na túto požiadavku sa nezabud-
ne.

Ako sa darilo ďalším družstvám?
Družstvo veteránov nad 35 rokov si ako

nováčik II. triedy Bratislavského regiónu
vybojovalo postup do I. triedy, družstvo
dorastencov obsadilo v II. triede 2. miesto,
mladšie žiačky taktiež v II. triede 5. mies-
to a B družstvo mužov skončilo tiež na 5.
mieste v II. triede. O úspech veteránov sa
postarali hráči Veruzáb, Čepka, L. Čas, L.
Petrivalský, Sabol a Rehák.

Kde figurujú malackí tenisti v sloven-
ských rebríčkoch?

U mužov je najvyššie Korbel, u doras-
tencov Uher, Šutovský, S. Hušek, u doras-
teniek Harmatová a Uhrová, medzi st.
žiakmi Lapin, mladšími žiačkami Gelinge-
rová. Existujú i rebríčky veteránov a tu naj-
lepšie z Malačanov stoja Veruzáb, Sabol,
Rehák a L. Čas podľa jednotlivých veko-
vých kategórií.

Nielen majstrákmi žijú tenisti, aké
iné aktivity ponúkajú členom?

V prvom rade dbáme o budúcnosť.
Niektorí naši žiaci hosťujú v iných kluboch,
aby mali možnosť hrať súťaže družstiev.
V uplynulom roku pokračovala tenisová
prípravka a na dvorcoch dostali možnosť
i deti z tenisového krúžku CVČ Malacky.
Usporiadali sme 6 oficiálnych turbajov
STZ. Popri majstrovských stretnutiach
a oficiálnych turnajoch sme zorganizovali
turnaj Malacký rebríček 2002. Celkovým
víťazom sa stal v minulom roku Juraj Ka-
chút, ktorý vo finále zdolal Rastislava Jan-
ka. V spolupráci s firmou M. P. B. Artemis
sme zorganizovali v Stupave halové maj-
strovstvá Malaciek v dvojhre mužov, kde
bol víťazom Bogdalík.

Nezabúdate na tenisových amatérov?
Problém v tejto oblasti tvorí nedosta-

tok kurtov, a tým aj priestoru či času pre
tieto aktivity. No v spolupráci už so spo-
menutou firmou sme usporiadali turnaj
neregistrovaných amatérskych tenistov
ARTEMIS CUP 2002. Spomedzi 31 účast-
níkov si prvenstvo vybojoval Michal Ge-
linger, ktorý bol v minulosti aktívnym hrá-
čom. V tomto roku chceme uskutočniť 
už štvrtý ročník tohto podujatia.

Potrebuje i tenis sponzorov?
Samozrejme. Na činnosť si prispievajú

i členovia klubovými príspevkami, tu mô-
žem podotknúť, že pri mládeži sú podstat-
ne nižšie ako v Bratislave. Bez sponzorov
to nejde. Chcel by som všetkým poďako-
vať, v minulom roku to boli hlavne M. P. B.
Artemis, s. r. o., Malacky, VD Texprint Ga-
jary, Pozagas, a. s., Malacky a Nafta, a. s.,
Gbely.

Čo plány do budúcnosti?
Je toho viac. Bude trvať snaha o nový

kurt, udržať mužov v II. lige, pri mladších
žiakoch bojovať o medailové umiestnenie,
u veteránov možno o titul majstra Slo-
venska. Zorganizovať tradičné podujatia
a hlavne venovať sa mládeži. Nie je toho
málo.

ANTON PAŠTEKA, foto: archív
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Domáci i Rakúšania
suverénne

Mladší žiaci Strojára a rakúske druž-
stvo UHC Gänserndorf suverénne
zvíťazili vo svojich kategóriách už
v 3. ročníku hádzanárskeho turnaja
žiakov pod názvom STOP DROGÁM.

Strojár v prvej kategórii porazil Hloho-
vec 12:4, Brno-Julianov 10:4 a Házenú Br-
no 14:5. Druhé miesto patrilo družstvu HK
Julianov Brno, ktoré zdolalo Házenú Brno
10:6 a Hlohovec11:5. O treťom mieste roz-
hodol zápas medzi Drôtovňou Hlohovec
a Házenou Brno, ktorý skončil 8:7 pre ma-
lých Hlohovčanov. Najlepším strelcom sa
stal Tomáš Kuklovský, ktorý strelil 15 gólov,
za najlepšieho hráča vyhlásili taktiež domá-
ceho, Daniela Martiša, a cenu najlepšieho
brankára si odnášal domov Jindřich Sta-
něk z Brna-Julianova.

Starším žiakom kraľovali chlapci z rakús-
keho Gänserndorfu. O tom, že hrali kvalit-
nú hádzanú, svedčí i fakt, že za najlepšie-
ho hráča bol vyhlásený Martin Tóth a za naj-
lepšieho brankára Lukas Bláha z tohto cel-
ku. Rakúšania porazili Hustopeče 18:6
a potom postupne vo veľmi dobrých stret-
nutiach Hlohovec 23:18 a domáci Strojár
12:9. Druhé miesto v tejto kategórii sa 
ušlo Drôtovni Hlohovec, ktorá v úvodnom
zápase porazila domáci Strojár 11:8 a po-
radila si aj s Hustopečmi v pomere 24:14.
O treťom mieste Strojára Malacky rozhod-
lo jeho víťazstvo nad družstvom Regata
Hustopeče u Brna 17:12. U starších žiakov
bol najlepším strelcom Hlohovčan Vladi-
mír Salvata, ktorý vsietil 26 gólov.

Organizátori by i touto cestou chceli
poďakovať sponzorom podujatia, a to 
A-centrum Malacky, Pavlovi Perneckému,
Pozagasu, a. s., Malacky, Vierke Mikšíko-
vej a Miroslavovi Fabiánovi. K dobrému
priebehu prispeli i rozhodcovia Juhás,
Oslej a Pašteka. Turnaj určite prispel i prí-
prave malackých celkov na majstrovské
súťaže, kde po jesennej časti sú starší žia-
ci na 3. mieste a mladší na 1. mieste v Bra-
tislavskom kraji.

Radostná bilancia
vodných motoristov

Vo vnútri každého dieťaťa sa nachá-
dza niečo, čo by sa dalo nazvať ma-
lou dušičkou s veľkými a krásnymi
plánmi, snami. Našou úlohou je tieto
plány a sny plniť, a to formami, me-
tódami, osnovami, ktoré sú deťom
najbližšie – hrou. A preto sme vzni-
kol športový klub ŽOLÍK. 

Vo význame slova žolík si nájde to svo-
je hádam každé dieťa – vtipkár, trompf,
výhoda, univerzálnosť a chuť po víťazstve.
Deťom sa snažíme vytvoriť podmienky na
veľmi dobrej úrovni:

– trénujeme nenásilnou formou pod
dohľadom trénerov s futbalovou li-
cenciou

– rozvíjame širokú škálu športovej
zručnosti a schopnosti detí

– zabezpečujeme konfrontáciu s muž-
stvami vysokej úrovne

– každé dieťa má šancu, aby pravidel-
ne hrávalo zápasy

– vítaná je aj zainteresovanosť rodičov
do klubu

– spolupracujeme s inštitúciami, ktoré
pracujú s deťmi: CVČ, ZŠ na Záho-
ráckej ulici, kde sa po zmluvnej do-
hode medzi mestom, školou a ŠK
ŽOLÍK  vytvorilo športové stredisko.
Touto cestou vyslovujem vďaku ria-
diteľke CVČ A. Čuvalovej, riaditeľovi
ZŠ Záhorácka 95 P. Škrabákovi.

Novou motiváciou pre deti sú už aj 
úspechy z turnajov vo Vsetíne, Nitre,
Malackách aj v Bernolákove, kde si naše
ročníky 1994, 1995 odnášali okrem po-
hárov aj víťaznú eufóriu pocitov.

Ak máte chuť, štipku talentu, zmysel
pre kolektív, deti narodené v rokoch
1993, 1994, 1995, tešíme sa v máji na 
výberovom stretnutí.

Mgr. FRANTIŠEK LÖRINCZI, foto: archív

Horný rad (zľava): Radko Majzún, Tomáško Janečka, Marko Lörinczi, Silvia Lapinová,
Heňa Žáčková, Adam Martinkovič, Ondrej Virgovič, Jakub Júza, Martin Koch, Patrik Šimek,
tréner František Lörinczi
Dolný rad – Roman Sirota, Martin Ritomský, Martin Roško, Jozef Sedlák, Tomáš Gabriš,
Radko Džurný, Robko Partl, Erik Žáček, Miško Lörinczi

Športový klub 
vytiahol žolíka

Historický úspech tenistov

Vodní motoristi sú pýchou malackého športu

Vodní motoristi mohli byť na tradič-
nom vyhlasovaní najlepších v tomto špor-
te, ktoré sa za rok 2002 uskutočnilo na
Kamennom mlyne pri Malackách, spo-
kojní. Malačania štartovali na majstrov-
stvách Slovenska, medzinárodných pre-
tekoch a majstrovstvách Európy. Najús-
pešnejším pretekárom bol v oddieli urči-
te Emil Jung, ktorý sa stal majstrom Slo-
venska v triede T 850 cm3, vyhral i Slo-
venský pohár v tejto kategórii, patril mu
i Putovný pohár vodných motoristov za
rok 2002 a 1. miesto v prestížnej súťaži
Castrol Cup 2002. Malackí vodní moto-
risti na medzinárodných pretekoch získa-
li 6 prvých, 2 piate a jedno štvrté miesto.

V rámci triedy FORMULE 1000 cm3
v seriáli majstrovstiev Európy získali v Lo-
tyšsku 5. miesto, v Rakúsku 4. miesto,
v Nemecku 5. miesto, z čoho bolo celko-
vé 5. miesto v Európe.

Na spomenutom ročnom bilancovaní
oddiel vodného motorizmu z Malaciek

bol vyhodnotený ako tretí najlepší na Slo-
vensku. O tom, že postavenie Malačanov
je ozaj dobré, svedčí i fakt, že titul slo-
venského majstra získal už spomenutý
Emil Jung pred pretekármi Interu Bratisla-
va Milanom Blahom a Gustávom Kram-
nickým. Ďalším dôkazom ich dobrej prá-
ce je, že odchovanec oddielu Marián
Jung, ktorý štartuje za Duklu Banská Bys-
trica, je reprezentantom Slovenska a v no-
vej sezóne bude štartovať na MS v USA.

I v tomto roku čaká Malačanov boha-
tý program. Jednak sú to majstrovstvá Slo-
venska 10. mája v Bratislave, ale i medzi-
národné preteky v Komárne, Púchove, na
Oravskej priehrade a na Liptovskej Mare.
Nebude chýbať ani účasť na ME v Portu-
galsku, kde by chceli získať medailu. Ve-
dia však, že to nebude ľahké, pretože
konkurencia v triede T 850 cm3 je silná,
ale veria, že sa nestratia, ale naopak bude
stále vidieť, že patria do európskej špičky.

–ap–, foto: archív

Dá sa povedať, že v súčasnosti o tom
dosť rozmýšľam. Vyzerá to tak, že zatiaľ
budem pôsobiť ako hrajúci tréner, v bu-
dúcnosti sa tejto profesii chcem venovať
naplno.

Čo čaká najbližšie malackých stol-
ných tenistov?

Sú to superligové súboje s ŠKST Brati-
slava o 11. miesto v apríli, ako aj závereč-

né stretnutie v extralige, kde sme stále
v hre o prvé miesto.

Veríme, že Jarov úspech priláka do
stolnotenisovej herne na superligové a ex-
traligové stretnutia (22. 3. – Rača, 5. 4. –
Nová Stráž, 19. 4. – Michalovce, 3. 5. –
ŠKST) všetkých priaznivcov malej loptičky
a hala sa bude zapĺňať divákmi tak ako
v minulosti.

–ap–, foto: Pospíšil 

Dokončenie z 1. strany

Petr Filip majstrom Slovenska
A čo financie?
V súčasnosti ešte stále je možnosť ve-

novať jedno percento z dane na konto
malackej atletiky. Práve preto s kolegom
Vladimírom Handlom sa sústreďujeme na
zháňanie peňazí práve zo spomínaného
percenta. 

Naše konto je na čísle účtu:
0019193666/0900,  IČO: 31873901, 

Občianske združenie 
Atletický klub AC Malacky.
Spomínali ste aj účasť na pretekoch

v Írsku.
Áno, ide o majstrovstvá Európy klubov

v atletike, kde sme ako Slávia UK boli 
nominovaní na základe víťazstva v dlho-
dobej súťaži družstiev Grand Prix SR.

LEO LINEK,
foto: autor

Dokončenie z 1. strany

Zlato spoza zeleného stola
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