
Slovami Jána Ámosa Komenského sa
Alena Kmecová z MsÚ v Malackách
v predvečer tohtoročného Dňa učiteľov
prihovorila zástupcom pedagógov všet-
kých škôl pracujúcich v meste: „Škola má
pestovať nielen um, ale i vôľu a schopnos-
ti. Vďaka vám za to, že pracujete v dielni
ľudskosti.” V smutnom období, ktorým
slovenské školstvo prechádza, prijali pe-
dagógovia v zaplnenej veľkej rokovacej
miestnosti mestského úradu blahoželanie
i kvety od primátora mesta a učiteľa Jo-
zefa Ondrejku: 

„S láskou odovzdávajte svoje vedo-
mosti deťom. A ony po rokoch na vás s hr-
dosťou ukážu: toto je môj učiteľ!”
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Prvomájové
spomienky
Pre všetky mamy
Malačan 
medzi východom 
a západom

Enem pro nás 
a pro naše dzeci

Eurooptimisti tvrdia, že nová Európ-
ska únia bude spoločenstvom silných re-
giónov. Je dôležité, aby regióny do nej
vstúpili pripravené.

Zdá sa, že globalizáciou prechádza aj
Záhorie. Napomôcť pozitívne zmene bo-
lo aj ambíciou projektu Public relations
samosprávy dolného Záhoria, ktorý reali-
zovalo Mesto Malacky. Jeho hlavným cie-
ľom bolo postaviť na kvalitatívne novú
úroveň vzťahy samosprávy s verejnosťou.
V priebehu realizácie projektu vzniklo
štvoro nových obecných novín. Je však
zarážajúce, že aj napriek prijatému Zá-
konu o slobodnom prístupe k informá-
ciám existujú samosprávy, ktorým vyho-
vuje neinformovanosť občanov. O nič
menej prekvapujúcim záverom projektu
je, že obyvatelia záhorských obcí nevy-
tvárajú spolupatričnosť k vlastnej obci.

U nás na Záhorí zvykneme hovoriť, že
to či ono robíme „enem pro nás a pro na-
še dzeci”. Zdravý lokálpatriotizmus je ur-
čite namieste. Dôležité je vedieť zomkúť
sily a potiahnuť za jeden koniec povrazu.
Zatiaľ máme na Záhorí žalostný nedosta-
tok propagačného materiálu obcí i regió-
nu. Občania žiadajú aktuálne informá-
cie podávané z rôznych informačných
zdrojov. Samospráva im ich v dostatočnej
miere neposkytuje. Pripravme Záhorie na
vstup do Európy. Stavajme na tom, čo má-
me – neobjavujme znova Ameriku. Ozaj,
viete, že na Záhorí sú najkrajšie západy
slnka? Tá naša nekonečná rovina umož-
ňuje sledovať slnko po celej jeho trajek-
tórii...

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

ÚVODNÍK

ČÍTAJTE V BUDÚCOM ČÍSLE

Cieľom návštevy jeho excelencie Martina Bolldorfa, rakúske-
ho veľvyslanca, v Malackách bolo okrem prehliadky mesta a je-
ho pamätihodností spoznať aj ľudí, ktorí spravujú chod mesta.
Aj preto sa 26. marca stretol s primátorom mesta Jozefom On-
drejkom a zástupcom primátora Jozefom Bullom. 

Pevné premostenie oboch brehov Moravy, rozširovanie Eu-
rópskej únie, možnosti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych
fondov, nelegálna migrácia i legálna ekonomická migrácia bo-
li témami, okolo ktorých sa krútil dialóg hosťa a hostiteľov. „Od-
porúčam všetkým samosprávam využívať možnosti, ktoré im
ponúkajú európske fondy. Tento región vyvinie silnú dynamiku
vývoja – hospodárstvo na ňu hneď zareaguje, úlohou politikov
je len určovať pravidlá. Nenechávajte peniaze ležať v Bruseli.”
Rakúsky veľvyslanec so živým záujmom hovoril o budúcnosti
Záhoria a Slovenska v európskom priestore. Zaujímal sa aj
o projekty Priemysleno-technologický park Záhorie a Priemy-
selný park Malacky a vyslovil obavy krajín EÚ z veľkého príle-
vu ekonomických migrantov zo Slovenska a ostatných kandi-
dátskych krajín po vstupe do únie.              –ipo–, foto: –oTaNo–

Most, EÚ i fondy

Pracujú v dielni ľudskosti

Poslanci opäť zasadajú do noci

V piatok 4. apríla sme opäť s Ligou
proti rakovine nosili kvet ľudskosti.
Študenti Gymnázia v Malackách už
po siedmy raz zbierali do poklad-
ničiek finančné príspevky určené na
boj proti zákernej chorobe. 

Malačania v tomto roku darovali cho-
rým nádej v podobe 67 tisíc korún.  An-
drea Kováriková a Ivan Gvozdják: „Od
mladých sme pýtali, starší ľudia nás oslo-
vovali sami. Najvyšší príspevok? Vo fir-

Pokračovanie na 2. strane

Pokračovanie na 2. strane

Po prvý raz v tomto volebnom obdo-
bí trvalo zasadnutie mestského za-
stupiteľstva dlhšie – vyše 8 hodín.
Celkom mali poslanci v pláne prero-
kovať 13 bodov programu. Medzi
úvodné body patrilo schválenie
dvoch VZN, a to o deratizácii na úze-
mí mesta a o spôsobe určenia náhra-
dy za poskytovanie sociálnych slu-
žieb v meste Malacky. 
Prvá zmena rozpočtu
V rámci prevodov nehnuteľností a ná-

jomných zmlúv poslanci odsúhlasili pre-
vod 20 bytov do osobného vlastníctva,
dva návrhy kúpnych zmlúv s občanmi, je-
den návrh na prevod pozemkov pod by-
tovým domom do podielového spolu-
vlastníctva a schválili odplatný prevod po-
zemkov pre výstavbu novej školy.

Asi najdôležitejším bodom rokovania
bolo schvaľovanie prvej zmeny rozpočtu
na rok 2003, ktorý schválilo ešte pred-
chádzajúce mestské zastupiteľstvo. Na

prekvapenie však diskusia nebola až taká
dlhá, ako sa predpokladalo. Poslanci na-
koniec schválili vyrovnaný rozpočet vo
výške 266 029 000 Sk. Daňové príjmy
predstavujú 64 850 000 Sk a nedaňové
príjmy 11 390 000 Sk. Granty a transfery
by mali tvoriť 8 163 000 Sk. Kapitálové
príjmy by mali tvoriť 181 626 000 Sk.

Šport za vyššie vstupné
O to dlhšiu diskusiu vyvolal nasledujú-

ci bod programu rokovania, ktorý sa týkal
úpravy cien v športovej hale Malina. Ná-
vrh predkladal riaditeľ spoločnosti AD
HOC Ing. Róbert Rehák, ktorý vychádzal
zo zvyšovania cien energií a v diskusii vy-
stúpil i podpredseda TJ Strojár Mgr.
Dušan Šuster. Nakoniec poslanci s preva-
hou troch hlasov zvýšenie cien schválili.

Poslanci ďalej schválili nový rokovací
poriadok a zobrali na vedomie správu o vy-
bavených sťažnostiach za rok 2002, ktorú
predložila Ing. Ľubica Čikošová, hlavná
kontrolórka mesta, a správu o vyhodnote-

ní systému odpadového hospodárstva za
uplynulý rok predložený Ing. Gabrielou
Rehákovou, vedúcou oddelenia ÚRŽP.

Interpelácie o problémoch
Blok informácií začala informácia o vy-

konaných rekonštrukciách a pláne rekonš-
trukcií mestských komunikácií na rok
2003. Poslanci sa dohodli, že návrh po-
stupu pripraví jedna z odborných komisií
MsZ a predloží na najbližšie zasadnutie.
Nasledovala správa o činnosti Mestskej
polície Malacky za rok 2002, ktorú pred-
ložil jej náčelník Mgr. Ivan Jurkovič. Roz-
siahla bola i správa o stave civilnej ochra-
ny v meste, ktorú predkladal Ing. Jozef
Bulla a dopĺňal František Šimoník, refe-
rent CO a BOZP MsÚ. V rámci interpelá-
cií vystúpilo 11 poslancov. Išlo o problé-
my parkovania na sídliskách, stav mest-
ského rozhlasu, inštaláciu odpadových
košov, čistenia mestských komunikácií,
stavu mestskej zelene, legalizáciu grafi-
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Zámocký park, pýcha nášho mesta, bude na 1. mája opäť patriť zábave, oddy-
chu, relaxu, kultúre i športu. Mesto Malacky v spolupráci s ďalšími organizá-
ciami a sponzormi pripravilo Prvomájové Malacky 2003.
Srdečne Vás na ne pozývam.

JOZEF ONDREJKA, primátor

Prvomájové Malacky 2003
HLAVNÁ TRINÚNA, Zámocký park
9.00 h Otvorenie; 
9.10–10.15 h Dobré ráno so Záhorienkou; 

10.30–12.00 h Zahoď starosti (D. Grúň, L. Volejníčková, M. Laiferová); 
12.30–14.00 h Jak to bývá na Záhorí – Gbelané, folklór; 
16.00–22.00 h Majáles s tombolou, hudobná skupina RAMAT;
LÚKA PRI KAŠTIELI
11.00–14.00 h Stan detskej radosti, tvorivé výtvarné dielne, súťaže;
11.00–11.30 h OCELOT – skupina historického šermu; 
12.00–13.00 h Túlavé divadlo – Hamlet (réžia J. Nvota); 
HÁDZANÁRSKE IHRISKO
10.00–11.30 h Majster N; 
12.00–13.00 h Diskotéka s rozprávkovými bytosťami, vystúpenia tanečných sku-

pín CVČ. 
FUTBALOVÉ IHRISKO
12.30 h Malacky–Velké Pavlovice, futbalový zápas žien;
ŠKVÁROVÉ IHRISKO
od 10.00 h Koncert – Strana 156, Oné, s. r. o., Requiem, Sifón, No Perfect;
14.00 h HEX
SPRIEVODNÉ AKCIE V ULIČKÁCH ZÁMOCKÉHO PARKU

Výtvarný ateliér ZUŠ, marionetové divadlo J. Jiráska, pouliční mu-
zikanti, Divadlo na hambálku, maľovanie na tvár, fotografovanie;

ZÁHORSKÉ CENTRUM KULTÚRY
od 9.00 h Výstavy – Ján Patka, Sochy v kryptách;

Práce žiakov špeciálnej školy.

DDrraahhoocceennnnéé
kkvvaappkkyy  žžiivvoottaa

Trikrát v roku organizuje Mestská 
organizácia Slovenského Červeného
kríža v Malackách odber krvi svojich
členov. 

Zíde sa na ňom štyridsiatka darcov
a v dobrej nálade pri povzbudzujúcom

červenom vínku a vitamínoch kvapka 
za kvapkou sa odčerpáva životodarná 
tekutina.

Predsedníčka organizácie Ružena Krá-
ková, nositeľka diamantovej Janského
plakety, žiarila 8. apríla – v deň ďalšieho

Pokračovanie na 4. strane

Výsledok zbierky–67 tisíc
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TIENE DNÍ

Zmena výplatného
termínu dôchodkov

Sociálna poisťovňa, ústredie, vzhľa-
dom na skutočnosť, že 8. máj je dňom
štátneho sviatku, oznamuje zmenu ter-
mínu výplaty dôchodkov: dôchodky
splatné 8. mája budú vyplatené o deň
skôr, teda 7. mája.

Tragická dopravná
nehoda

V stredu 19. 3. o 22.05 h došlo k tra-
gickej dopravnej nehode na ceste I/2
medzi Stupavou a Malackami. 31-roč-
ný vodič osobného motorového vo-
zidla zn. Fiat-Punto z Malaciek nepri-
spôsobil rýchlosť jazdy vozidla najmä
svojim schopnostiam a poveternost-
ným podmienkam a čelne narazil do
33-ročného chodca z obce Lozorno.
Spôsobil mu ťažké zranenia, ktorým na
mieste podľahol. U vodiča bolo dy-
chovou skúškou zistené, že nepožil 
alkoholické nápoje. Na vozidle vznikla
škoda vo výške 50 000 Sk. Vyšetrova-
teľ Okresného úradu justičnej polície
PZ v Malackách obvinil vodiča pre
trestný čin ublíženia na zdraví.

Dôchodky očami
štatistiky

Podľa informácií Štatistického úradu
SR vyplácala Sociálna poisťovňa spolu 
1453550 dôchodkov. Z toho: invalidných
223 395; čiastočných invalidných 70 090.

Priemerná mesačná výška vyplácaných
dôchodkov k 31. januáru bola: invalid-
ných 5 638 Sk; čiastočných invalidných
2 991 Sk.

Na podporu 
podnikateľského
Inkubátora

Mesto Malacky pozýva na informatív-
ne stretnutie k zriadeniu podnikateľské-
ho Inkubátora v meste Malacky. Účast-
níkmi stretnutia budú zástupcovia inštitú-
cií podporujúcich malé a stredné podni-
kanie, regionálny rozvoj, záujemcovia
o problematiku Inkubátora v regióne Ma-
lacky, malí a strední podnikatelia z regió-
nu. Stretnutie sa uskutoční v stredu 
28. mája 2003 o 17.00 h vo veľkej za-
sadačke Mestského úradu, Záhorácka
1919 Malacky.

SPOLOČNOSŤ
PRIATEĽOV ZEME
pozýva na seminár

Implementácia
zákona 
o obaloch
určený je predovšetkým povinným
osobám podľa zákona Národnej rady
SR č. 529/2002 Z. z. o obaloch – vý-
robcom a dovozcom uvádzajúcim na
trh výrobky v obaloch.
Cieľom seminára je pomôcť povinným
osobám v implementácii niektorých
environmentálne prínosných ustano-
vení zákona o obaloch poskytnutím in-
fomácií a sprostredkovaním poraden-
stva pre oblasť prevencie.
Termín:
29. apríl 2003, 8.00–16.30 h
Miesto konania:
Istropolis, Bratislava, Trnavské mýto
1, prednášková sála 3
Záštitu nad seminárom prevzal
minister životného prostredia 
prof. RNDr. László Miklós, DrSc.

Ďalšie informácie nájdete na adrese
EFORMAT

Rozširovanie Európskej únie je veľkou
výzvou nielen pre kandidátske krajiny, ale
aj pre ich susedov – členov EÚ. Aj Dolné
Rakúsko tento proces prijíma ako veľkú
výzvu predovšetkým v oblasti hospodár-
stva. V rámci programu Interreg III A vzni-
kol projekt Spolu – spoločne pre nové
trhy, iniciátorom ktorého sú regionálny
manažment Weinviertel, hospodárska ko-
mora Dolného Rakúska a spoločnosť Eco
Plus. Cieľom projektu je pripraviť rakúske
malé a stredné podniky na cezhraničnú
spoluprácu so Slovenskom a Českom.

Weinviertel manažment pripravil na
23. apríl informačný seminár na tému Za-
kladanie podnikania v regióne Weinvier-
tel, úspešné investovanie na Slovensku.
Cieľovými skupinami sú malé a stredné
podniky z pohraničného regiónu Dolné-
ho Rakúska a Slovenska, ktoré majú záu-
jem rozšíriť svoje aktivity do susednej kra-
jiny. Rakúski a slovenskí experti na stret-

nutí, ktorého sa zúčastnili aj podnikatelia
zo Záhoria, informovali o podmienkach
pri zakladaní podniku a o možnostiach
získavania podpory. Súčasťou stretnutia
bola aj prezentácia nového RIZ-u (Regio-
nálneho informačného centra v Gänsern-
dorfe).

Ďalší seminár na túto tému sa bude 
konať 15. mája na opačnom brehu rieky
Moravy – na Kamennom mlyne pri Ma-
lackách. Garantom účasti slovenských
podnikateľov je Regionálna rozvojová
agentúra Záhorie so sídlom v Malackách.
Kontakt: 
RRAZ, M. Rázusa 30, 901 01 Malacky,
Tel.: 034/772 21 01, 772 57 33,
GGSSMM: 0905 420 133,
peter.nagy@ma.vs.sk. –ipo–

Ďalšie informácie nájdete na adrese
http://www.euregio-weinviertel.org
mailto:rm@euregio-weinviertel.org

V predvečer 58. výročia oslobodenia mesta Malaciek
Sovietskou armádou 4. apríla sa uskutočnila spomien-
ková slávnosť pri pamätníku Sovietskej armády na Kláš-
tornom námestí. Slávnosti sa zúčastnili zástupcovia mes-

ta, okresného úradu, politických strán a spoločenských
organizácií.

Prítomní si vypočuli slávnostnú báseň a príhovor Mgr.
Antona Pašteku, poslanca MsZ, ktorý zhodnotil histo-

rický význam udalostí spred päťdesiatimi ôsmimi rokmi,
ktoré znamenali ukončenie najstrašnejšej vojny v histó-
rii ľudstva. Nechýbala ani výzva pre tých, ktorí majú mož-
nosť ukončiť vojnový konflikt v Iraku, aby tak urobili čo
najskôr. Záverom si prítomní uctili pamiatku padlých vo-
jakov položením vencov.

–ap–, foto: –oTaNo–

Výzva na ukončenie vojny v Iraku

Šanca pre podnikateľov

Výsledok zbierky–67 tisíc
mách sme asi päťkrát inkasovali po tisíc-
ke. Najmenším darom bol desaťhalier-
nik...”

Pokladničky sa zapĺňali a žlté kvietky

rýchlo míňali. Anna Benková z Družstev-
nej ulice priniesla náruč živých narcisov
z vlastnej záhradky: „Rozdajte ich, nech
prinesú šťastie chorým.”   

–ipo–, foto: –oTaNo–

Dokončenie z 1. strany

Pracujú v dielni ľudskosti
Učiteľom materských, základných

a stredných škôl, Centra voľného času
a základnej umeleckej školy sa prihovori-
la aj poslankyňa MsZ Alžbeta Dubajová,
tiež bývalá učiteľka: „Nečakajte veľkú
vďaku od svojich súčasných žiakov. Až
po rokoch si uvedomia a skutočne úprim-

ne ocenia, čo všetko ste pre nich urobili.”
Poslankyňa zároveň pedagógov ubezpe-
čila o snahe mesta čím skôr začať s vý-
stavbou novej základnej školy na Jánoší-
kovej ulici a verejne poďakovala všetkým
majiteľom pozemkov, ktorí súhlasili s od-
predajom parciel určených práve na vý-
stavbu školy. –ipo–, foto: J. Hurban

tov či pripravenosť referenda. 
Opäť Mierové námestie
V poslednom bode rokovania sa rieši-

lo šesť problémov. Rokovalo sa aj o návr-
hu na využitie nehnuteľností mesta, ktoré
sú v súčasnosti využívané rôznymi ná-
jomcami. Ide o desať objektov či kom-
plexov, z ktorých určite najzaujímavejší je
priestor na Mierovom námestí. Možností,
ako tento problém riešiť do budúcnosti, je
veľa: je možné odpredať ich doterajším

užívateľom - nájomcom, vybrať najlukra-
tívnejšiu ponuku na odpredaj zo strany
domácich podnikateľov, zabezpečiť ich
opravu a ponechať v majetku mesta, pre-
dať verejnou dražbou či predať v pria-
mom predaji. Mesto sa musí zachovať
ako správny hospodár a musia o tom roz-
hodnúť poslanci. A tak konečné uznese-
nie hovorí o vzniku komisie, ktorá navrh-
ne riešenie. 

ANTON PAŠTEKA

Verejnoprávny charakter Sociálnej poisťovne naznačuje, že okrem iných činností jej
daných zákonom má predovšetkým slúžiť občanom. Dlhodobou snahou Sociálnej
poisťovne je, aby bola modernou, proklientsky orientovanou inštitúciou. A práve sna-
ha vyjsť občanom v ústrety bola motiváciou pre Sociálnu poisťovňu, aby zriadila tzv. 

HOTLINE – horúcu linku Sociálnej poisťovne
Občania, ktorí sú z akýchkoľvek dôvodov nespokojní, či už s prácou pracovníkov
ústredia a pobočiek, ich neochotou, zlým prístupom, alebo sú presvedčení o ne-
správnosti vybavovania svojich záležitostí, môžu zavolať vždy  
v utorok a vo štvrtok v čase od 9.00 do 12.00 h na tel. číslo: 02/59 248 482
Na tomto čísle budú pracovníci z oddelenia kontroly a sťažností Sociálnej poisťov-
ne, ústredie, ktorí sťažnosti občanov preberú a zaevidujú.

Poslanci opäť zasadajú do noci

Dokončenie z 1. strany
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Primátor mesta Malacky 
vyhlasuje literárnu súťaž 
pre študentov malackých gymnázií

Malacké brko 2003 
Súťažné témy:
PRÓZA – Legendy sa počúvajú, roz-
právajú a niekedy aj vymýšľajú (príbe-
hy z prostredia, v ktorom žijeme); roz-
sah dve a viac strán rukopisom.
POÉZIA – Láska vo všetkých jej podo-
bách; je potrebné zaslať minimálne 5
ukážok z tvorby jedného autora.

KATEGÓRIE:
I. kat.  – študenti 1. a 2. ročníka, kvinty

a sexty
II. kat. – študenti 3. a 4. ročníka, septi-

my a oktávy 

Súťažné práce je potrebné v troch
exemplároch doručiť do 30. júna 2003
na MsÚ v Malackách, referát mediálnej
činnosti, Záhorácka 1919, 901 01 Ma-
lacky. Po vyhodnotení súťažných prác
odbornou porotou budú výsledky vy-
hlásené v októbri t. r. v rámci podujatia
Malacké dni 2003. Autorov úspešných
prác ocení primátor mesta keramic-
kým brkom a finančnou odmenou: 
1. miesto 1000 Sk, 2. miesto 500 Sk, 
3. miesto 300 Sk. Bližšie informácie na
tel.: 034/79 66 123.

Aké sťažnosti
rieši mesto?

Správa o vybavených sťažnostiach za
minulý rok, ktorú na ostatnom zasadnutí
MsZ predložila Ing. Ľubica Čikošová,
hlavná kontrolórka mesta, uvádza, že
v centrálnej evidencii mesta bolo zaevi-
dovaných 31 sťažností a 3 petície. V po-
rovnaní s rokom 2001 to bolo o 20 sťaž-
ností menej. Správa uvádza, že z celko-
vého počtu 34 bolo 21 opodstatnených,
2 čiastočne opodstatnené a 11 neopod-
statnených sťažností. 

Najviac sťažností riešilo oddelenie
územného rozvoja a životného prostre-
dia MsÚ. Týkali sa predovšetkým porušo-
vania stavebného zákona, čistoty životné-
ho prostredia, dodržiavania VZN o chove
hospodárskych zvierat na území mesta,
opráv miestnych komunikácií a ochrany
ovzdušia. 

Na MsÚ boli doručené aj petície tý-
kajúce sa zachovania ZŠ Kláštorné ná-
mestie a ZŠ Ul. 1. mája a petícia občanov
sídliska Juh vo veci neriešenia problémov
v oblasti životného prostredia, ochrany
ovzdušia a verejného poriadku. Hlavná
kontrolórka vo svojej správe skonštatova-
la, že občania si už prisvojili možnosť pria-
meho kontaktu domáhania sa svojich
práv na jednotlivých oddeleniach Mest-
ského úradu. –ipo–



Som častou návštevníčkou športovej
haly Malina a v poslednom čase som zne-
pokojená stavom tejto haly. Svoje názory
na tento stav a celkový chod haly zhŕňam
v troch bodoch:
1. Odbornosť a športový duch zamest-

nancov – tieto vlastnosti mi v športovej
hale chýbajú. Príkladom je kolkáreň,
kde si zaplatíte za 1 hodinu slušné pe-
niaze, z toho pol hodiny hľadáte nieko-
ho, kto vás pustí dovnútra a ďalšiu pol-

hodinu máte pokazenú dráhu. Tiež ob-
sluha vo fitnescentre nie je na takej
úrovni, ako by mala byť. Keď ste neskú-
sený a potrebujete poradiť, ako na tom-
ktorom náradí cvičiť, máte jednodu-
cho smolu – obsluhu tam zastihnete
len výnimočne. Má to aj „svetlejšiu”
stránku, a síce, že si pokojne môžete
vziať kľúče od pánskej alebo dámskej
šatne bez toho, aby o tom niekto vedel.

2. Kvalita služieb – je na nízkej úrovni.
Nemyslím si, že je celkom normálne,
aby cvičiteľka počas hodiny musela tri-
krát odbehnúť z pódia len kvôli tomu,
aby si prehodila CD, ktoré potrebuje.
Tiež je dosť čudné, že pri vyberaní líst-
kov a „cvakaní” permanentiek sa strie-
dajú ľudia, ktorí sú práve poruke. Uve-
diem ešte jeden príklad: zaplatíte si 
dosť veľké peniaze za jednu hodinu
v hale, napríklad na volejbal a z čisté-
ho času 15 minút sami staviate sieť. 
Nemyslím, že je to v poriadku.

3. Stav budovy – je naozaj zlý. Keď chce-
te ísť na plaváreň, tak jedine v šľap-
kách, aby ste nedostali nejaké plesne,
lebo v sprchách to vyzerá dosť hrozne
(a vôňa tam tiež nie je veľmi príjemná).
Do fitnescentra môžete ísť v teniskách
s bielou podrážkou, ale či si kvalitne
zacvičíte, to je otázka. Na pokazenom
náradí si môžete akurát tak ublížiť, na
bicykli, ktorý je pokazený už rok, si asi
veľmi nezabicyklujete. A pri vzduchu,
aký tam je, môžete akurát tak skolabo-
vať. Môžete si zahrať aj kolky v nie
veľmi využívanej kolkárni, ale len, ak
sa „im” bude chcieť. No a nakoniec,
keby ste sa náhodou išli pozrieť na ne-
jaký zápas, zoberte si so sebou aj mas-
ku na dýchanie. Malé vetracie okienka
sú síce milé, ale neúčinné. V lete si mu-
síte dávať pozor, aby na vás nejaký vra-
bec nevypustil „šťastíčko” a v zime za-
sa, aby ste nedostali studenú sprchu
kvapkajúcu zo stropu. Keď už sa vyhne-
te týmto nástrahám a budete chcieť
pokojne sledovať zápas, všimnete si

otrhané oranžové závesy, vypadnutý
poklop na kúrení, detskú vaničku za-
chytávajúcu kvapkajúcu vodu a, samo-
zrejme, plesnivé fľaky na stenách. Mi-
mochodom, viete, že takéto fľaky sa
skladajú z jedovatých húb, ktoré spôso-
bujú okrem iného aj rakovinu? Ani žu-
vačkami oblepené a pošliapané stolič-
ky nie sú ničím príjemné. Je to problém
nevychovanosti ľudí (a hlavne mláde-
že!), ale nestačila by prítomnosť zod-
povedného pracovníka, ktorý by dával
pozor na čistotu a usmerňoval mla-
dých v ich správaní?
Cestou Malackého hlasu prosím o vy-
jadrenie vlastného názoru na túto té-
mu pána primátora RNDr. Jozefa On-
drejku.

KATARÍNA KLÍMOVÁ, Malacky

O stanovisko k listu Kataríny Klímovej
sme požiadali riaditeľa spoločnosti AD
HOC Ing. Róberta Reháka:

„Musím na úvod povedať, že v niekto-
rých názoroch má K. Klímová pravdu.
1. Zamestnancov sa snažíme prijímať as-

poň trochu odborne spôsobilých, ale,
žiaľ, pri momentálnych platových mo-
žnostiach veľký záujem o túto prácu
nie je. Po uverejnení inzerátu o prijatí
pracovníka do TPP sa za mesiac nepri-
hlásil nik. Teraz odišiel jeden pracov-
ník a prijali sme novú silu. Veríme, že si-
tuácia sa zlepší. Boli by sme radi, keby
konkrétne nedostatky oznámili návš-
tevníci ihneď – riešenie, resp. postih
zodpovedného bude adresnejší. Kol-
káreň je poruchová už od otvorenia ha-
ly. Jej rekonštrukcia by stála cca 750 tis.
Sk, a preto je momentálne nereálna.

2. Kvalita služieb vyplýva z dôvodov, kto-
ré sú uvedené vyššie – musíme praco-
vať s personálom, ktorý v hale je. Pri
väčšom počte pracovníkov „v službe”
by sa kvalita určite zlepšila, ale stúpli
by neúmerné náklady.

3. Stav budovy je prekvapujúco zlý na
budovu prevádzkovanú osem rokov.
Jednotlivé opravy vykonávame podľa
finančných možností. Len energie v ha-
le stoja mesačne 300 tis. Sk, a to sme
ešte nekúpili ani jeden čistiaci prostrie-
dok alebo toaletný papier... Ako príklad
uvediem, že pri havárii filtra vody v ba-
zéne (zožrala ho hrdza), pýtali firmy za
inštaláciu nového cca 2,5 mil. Sk. Na-
miesto inštalácie nového sme po pora-
de s odborníkmi zvolili inú cestu (repa-
sovanie a premiestnenie jedného filtra
z kúpaliska) za 300 tis. Sk.
Postupne sa snažíme odstraňovať nedo-
statky, limitujúca je však výška dostup-
ných financií. Samostatnou kapitolou
je správanie návštevníkov. Niektorí sa
správajú skutočne hrozne. Stačí sa po-
zrieť na schodisko vedúce do hľadiska
a je jasné všetko. Neverím tomu, že to
napraví jeden pracovník, vykonávajúci
dozor. Tých by tu, vzhľadom na rozlo-
hu haly, muselo byť aspoň päť, ale ne-
máme ich z čoho zaplatiť.

Na záver by som chcel podotknúť, že
neodmietam kritiku a netvrdím, že pisa-
teľka nemá pravdu. Veľmi ma však pre-
kvapil postoj pisateľky pri osobnom stret-
nutí, keď si problémy nechcela dať vysvet-
liť – odmietla o nich diskutovať s konštato-
vaním: „Je to môj názor.” 

Myslím si, že by malo ísť o riešenie
problémov a nie o kritiku za každú cenu.”

Športové organizácie predložili písom-
ne svoje požiadavky a komisia rozdelila
prostriedky vo výške 453 000 Sk. Hlav-
nými hľadiskami pri rozdeľovaní bol po-
čet členov, práca s mládežou, výška sú-
ťaží, reprezentácia mesta a záujem divá-
kov.

Peniaze sú rozdelené
Zo športových organizácií v tomto ro-

ku mesto najviac prispeje na činnosť TJ
Strojár, a to sumou 221 000 Sk. V tejto
najväčšej malackej TJ pracuje viacero od-
dielov a odborov. Sú to basketbalisti, há-
dzanári, kulturisti, karatisti, volejbalisti,
džudisti, turisti, tenisti a odbor RTVŠ. Fut-
balistom z ŠK na činnosť pripadlo 34 500
Sk a športovcom Nafta Gas 18 000 Sk
(sálový futbal a ženský futbal). BC RTJ,
ktorý sa venuje mládežníckemu boxu má
pridelených 26 000 Sk. Školské telový-
chovné jednoty ŠVK (volejbal) 18 000 Sk
a AC Malacky (atletika) 23 500 Sk. MSK
Mareka Malacky (stolný tenis) môže vo
svojom rozpočte rátať s 28 000 Sk z mest-
ského rozpočtu. Vodní motoristi dostali 
11 000 Sk, Veterán klub 8 000 Sk, horo-
lezci z HK James 8 000 Sk a novovznik-
nutý oddiel mladých futbalistov ŠK Žolík

má na činnosť s mládežou 11000 Sk. CVČ
na športové podujatia dostalo 6 500 Sk.

Komisia má patronát nad viacerými
medzinárodnými a celoslovenskými špor-
tovými podujatiami, ktoré reprezentujú
mesto, ako aj masovými športovými po-

dujatiami, určenými hlavne pre mládež.
Spolu na tieto podujatia je v rozpočte na
rok 2003 vyčlenených 39 500 Sk. Komi-
sia si v rezerve na mimoriadne športové
akcie ponechala 47 000 Sk, ktoré budú
využité v priebehu roka pre všetkých
športovcov v meste.

Školstvo a mládež
Možno po prečítaní uvedených čísel

sa zdá, že mesto prispieva pomerne má-
lo na šport. Nezabúdajme, že najväčšia
časť financií určených na šport končí
v prevádzkových nákladoch mestskej
športovej haly Malina, v prevádzke let-
ného kúpaliska a v prevádzkovaní športo-
vísk, ktoré sú v majetku mesta.

Komisia pod vedením predsedníčky
Mgr. Drahomíry Lörincziovej ako porad-
ný, iniciatívny a kontrolný orgán má vo
svojej pôsobnosti i problematiku školstva
a mládeže. 

Členovia komisie 
o športe v meste

DRAHOMÍRA LÖRINCZIOVÁ, 32 r.,
poslankyňa, predsedníčka komisie, peda-
gogická pracovníčka na Ekonomickej uni-

verzite Bratislava, dlhoročná cvičiteľka
aerobiku.

Aké hlavné ciele si dáva komisia pre
najbližšie obdobie?

Byť otvorenou a napomáhať všetkým
športom, t. j. zvyšovať kvalitu podmienok
všestranného športového vyžitia všetkých
občanov. V spolupráci s primátorom oslo-
viť veľké priemyselné parky na podporu
športu. Iniciovať VÚC na zriadenie odbor-
nej strednej školy v našom meste.

Mgr. ANTON PAŠTEKA, 54 r., posla-
nec, vedúci odboru školstva, mládeže a te-
lesnej kultúry OÚ Malacky, dlhoročný
športový funkcionár.

Čo trápi školstvo a šport v našom
meste?

V školstve sú to jednoznačne priestoro-
vé problémy v základnom školstve, výstav-
ba novej školy a chýbajúce stredné odbor-

né školstvo. V športe to bude asi nedo-
statok financií na prevádzkovanie športo-
vísk v majetku mesta (hala, štadión, kúpa-
lisko) a nedostatok financií na činnosť
športových organizácií.

PaedDr. JANKA PAGÁČOVÁ, 40 r.,
zástupkyňa riaditeľa ZŠ na Záhoráckej 
ulici.

Čo by malo priniesť riadenie ZŠ mes-
tom?

V prvom rade by mali v meste pôsobiť
ľudia, ktorí problematike školstva rozu-
mejú a až potom by sme mali vidieť vý-
sledky tohto riadenia či spolupráce.

Mgr. BRANISLAV ORTH, 30 r., učiteľ
na gymnáziu, tréner basketbalistov TJ
Strojár.

Ako sa pozeráte na stav športu
v meste?

Myslím si, že úroveň športu je na dobrej
výške, veď niektoré športy patria medzi
slovenskú špičku, v meste sú zastúpené
skoro všetky športové odvetvia a veľká sta-
rostlivosť je venovaná hlavne mládeži, čo
ma ako učiteľa nesmierne teší. Myslím si,
že tento fakt je z pozície mesta nedoce-
nený. 

Mgr. DUŠAN ŠUSTER, 41 r., riaditeľ ZŠ
Ul. 1. mája, tréner hádzanárov TJ Strojár.

Čo najviac ťaží malacké školstvo?
Určite nevyhovujúce priestory pre zá-

kladné školstvo. Chýba budova pre jednu
základnú školu, a tak jednoznačne rezo-
nuje potreba výstavby novej školy.

PETER KONEČNÝ, 31r., referent OÚP
v Malackách, sálový futbalista Nafta Gas
Malacky.

Športovcom chýbajú financie, treba
hľadať riešenie, čo navrhujete?

Bolo by dobré, ak by vedenie mesta
oslovilo podnikateľské subjekty, aby spo-
ločnými financiami prispeli na rozvoj ma-
lackého športu.

Ing. FRANTIŠEK HLAVATÝ, 34 r., ma-
nažér logistiky Tower-Automotive Malac-
ky, dlhoročný funkcionár VTJ Malacky,
športový spravodajca.

Ako hodnotíte doterajšiu spoluprá-
cu mesta a športových organizácií?

Je chvályhodné, že mesto finančne pri-
spieva na šport v meste, ale viem si pred-
staviť dotácie i vo vyššej výške.

MARIE JURDÁKOVÁ, 48 r., dlhoročná
tajomníčka komisie, pracovníčka MsÚ.

Aký máte názor na výstavbu školy?
Je určite potrebná a mala by byť čo 

najskôr realizovaná. Momentálne je po-
trebná pre základné školstvo a v budúc-
nosti by mohla slúžiť ako budova strednej
školy.

TÉMA MESIACA
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Už tri zasadnutia má za sebou komisia školstva, mládeže a športových 
činností. Hlavným programom bolo rozdelenie finančných prostriedkov
mesta, určených na podporu činnosti športových organizácií v meste.

Prvé boli financie
Názor na stav a fungovanie 
športovej haly Malina

• v športovej hale sa vyskytli čiastočné
poruchy – opadanie keramického
obkladu, šmykovým zaťažením po-
rušený obklad, predpäté stropné nos-
níky a iná nosná konštrukcia zatečená
strešnou odpadovou vodou, trhliny
v obvodových konštrukciách,

• z obáv pred vážnym statickým poru-
šením konštrukcie dalo vedenie haly
vypracovať statický posudok,

• správa uvádza, že konštrukcia špor-
tovej haly, ktorá sa stavala v rokoch
1994–1995, je železobetónová pre-
fabrikovaná, jej detaily však nie sú
známe, pretože neexistuje kompletná
projektová dokumentácia, 

• výpočty potvrdzujú nevhodnosť
konštrukcie pre účely dynamického
zaťaženia, synchronizovaného ryt-
mického cvičenia väčšieho počtu
osôb – aj preto bolo zrušené pravi-
delné aerobikové cvičenie,

• statici navrhujú do dvoch mesiacov
vypracovať projekt zabezpečenia
konštrukcie stropu pred kolapsom
a následne jeho realizáciu, 

• mestský rozpočet na rok 2003 pred-
pokladá vynaloženie príspevku pre
AD HOC vo výške 4 milióny Sk – prís-
pevok zahŕňa aj kapitálové výdavky
a premietnutie zvýšených cien ener-
gií; celkovo mesto podporí športové
aktivity svojich obyvateľov 5 miliónmi
Sk (tu sú zahrnuté i príspevky a dotá-
cie športovým klubom a úhrada ener-
gií na štadióne vo výške 500 tisíc Sk).

ČO VÁS BUDE ZAUJÍMAŤ

Stranu pripravili:
Ivana Potočňáková a Anton Pašteka

foto: –oTaNo–

Vážení čitatelia,
na tejto strane budeme otvárať té-
my, ktoré sa nás všetkých bytostne
dotýkajú. Prinesieme pohľad odbor-
níkov, štatistické údaje i anketu ob-
čanov venovanú otázkam našej sú-
časnosti. 
AK MÁTE NÁVRH ČI NÁMET, AKÝM
TÉMAM VENOVAŤ PRIESTOR V MA-
LACKOM HLASE–PODEĽTE SA OŇ. 
Na vaše tipy čakáme na telefónnom
čísle 034/796 61 23, 0903 23 83 48,
faxe 034/796 61 22, mailovej ad-
rese: malackyhlas@malacky.sk či
v schránke na budove MsÚ na Zá-
horáckej ulici.
(Do tohto čísla sme plánovali zara-
diť tému Mesto a podnikatelia – pre
aktuálnosť sme ju nahradili športo-
vou problematikou. Pôvodne pripra-
vovaný okruh zaradíme v niektorom
z budúcich čísel.) –red–

„Podstata problémov sa odvíja od financií. Na jednej strane
chceme, aby Malina fungovala bezchybne a špičkovo, no na
druhej strane chceme mať vstupné čo najnižšie. Takéto požia-
davky sú síce pochopiteľné, ale sú protichodné. Riešením by,
podľa môjho názoru, mal byť optimálny model medzi požia-
davkami a možnosťami. Z ekonomického hľadiska je potrebné
vypracovať presnú kalkuláciu vstupného, zohľadňujúcu všetky
náklady, ale aj tvorbu základnej reprodukcie vo výške odpisov
či fondu rozšírenej reprodukcie. Tak by sa vytvoril finančný pred-
poklad na rozvoj, opravy a údržbu. Ale tento krok by bez akej-
koľvek podpory Mesta Malacky znamenal zvýšenie vstupného
asi o 200 až 300 %. Podpora zo strany mesta v roku 2003 bu-

de viac ako 4 mil. Sk. Ďalšie zvyšovanie nie je možné, lebo svo-
je si pýtajú komunikácie, verejná zeleň, osvetlenie, kultúra, škol-
stvo,... Myslím si, že tou správnou cestou je znižovanie nákladov.
Preto sa pracuje na využití alternatívnych zdrojov energií. Uve-
domujem si, že marketing ŠH má obrovské rezervy, ale má i svo-
je riziká. Máme ponuky klubov z Bratislavy na tréningy a zápa-
sy. Ako by sa nám páčilo, keby nemalacké kluby mali prednosť
pred našimi len preto, že sú ochotné zaplatiť viac?

Rád by som všetkých ubezpečil, že problémom športovej ha-
ly sa spolu s riaditeľom AD HOC a poslancami zastupiteľstva 
neustále venujeme. Budeme vďační každému za rady či nápa-
dy, ktoré budú viesť k lepšiemu fungovaniu Maliny.”

K situácii v ŠH Malina nám poskytol vyjadrenie 
aj primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka 



plánovaného odberu, spokojnosťou. Do
evidencie darcov pribúdal záznam za 
záznamom. Po 36-krát prišla darovať aj
Emília Veismanová (snímka na titulnej
strane) z Kostolišťa a zišla sa tu rodina Pi-
tekovcov (na snímke) z Malaciek: dcéra

Martina zažívala svoju darcovskú pre-
miéru, syn Daniel začal s darcovstvom na
vojenčine a otec Milan po strate darcov-
ského preukazu len odhaduje, po koľký
raz je darcom – vychádza mu to na číslo
štyridsať.

–ipo–, foto: –oTaNo–

V spoločnosti skautov je veselo, zá-
bavne i poučne. V utorok 8. apríla sa
o tom presvedčil aj primátor mesta
Jozef Ondrejka.

Na mestskom úrade prijal skupinu
skautov vedenú Kamilom Ftáčnikom.
Nadšená mládež v uniformách rozpráva-
la o skautských táboroch, družinovkách
i cieľoch organizácie, ktorá si kladie za
cieľ vychovávať mladých ľudí k láske k prí-
rode. Dnešný oddiel nadväzuje na práci
skautského hnutia, ktoré pôsobilo v Ma-
lackách v medzivojnovom období. 

69. skautský zbor nesie meno Milana
Rastislava Štefánika a aj preto požiadal
primátor skautov o pomoc – mesto hľadá
ďalšie súčasti sochy Štefánika, torzo, kto-
rej sa našlo pri výkopových prácach na
Mierovom námestí na jeseň minulého 
roku. Skupina siedmich skautov prijala tú-
to úlohu s hrdosťou hodnou nositeľov
Štefánikovho mena a pripravuje aj reali-
záciu ankety medzi Malačanmi, ktorí by
sa mohli pamätať na udalosti spojené

s odstránením sochy – dominanty Miero-
vého (predtým Gottwaldovho) námestia.
Skauti prejavili vôľu viac komunikovať

s mestskou samosprávou aj informačnými
médiami. 

text a foto: –ipo–
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ČÍTAJTE A VYHRAJTE

SDĽ hodnotila
Krajská konferencia Strany demo-
kratickej ľavice, ktorá rokovala 23.
marca, zhodnotila prácu a postave-
nie ľavice v uplynulom období s dô-
razom na výsledky parlamentných
a komunálnych volieb v Bratislav-
skom kraji. 

Svoje stanoviská a pripomienky do bu-
dúcnosti delegáti zakomponovali do ná-
vrhov Stanov strany a Projektu pôsobenia
strany v zmenených podmienkach v ro-
koch 2003–2006.

Na rokovaní vyslovili nesúhlas s vojnou

v Iraku bez mandátu OSN a vyzvali člen-
skú základňu, aby podporila humani-
tárnu akciu SČK, ktorá organizuje sily 
na pomoc trpiacemu ľudu Iraku a vyjad-
rili hlbokú účasť a konkrétnu podporu. 
Delegáti Krajskej konferencie SDĽ na 
humanitárnu akciu SČK poskytli sumu 
5 660 Sk.

Na predsednícku kandidátku na aprí-
lový 9. zjazd SDĽ navrhli delegáti Ľubo-
míra Petráka, zastupujúceho predsedu
SDĽ. Za člena Krajského výboru SDĽ
v Bratislave bol zvolený za okres Malacky
František Friala, predseda Okresného 
výboru SDĽ Malacky.

ŽOFIA LOMNICKÁ

V novej rubrike vám budeme pred-
stavovať knižné novinky a vy môžete
súťažiť – vždy jeden čitateľ získa
predstavovanú knihu.

Mesačné orchidey od Patricie Haga-
novej vyšli vo vydavateľstve Ikar. 

Mladá Jaime sa vydáva na západ za
svojím otcom, ktorý podľahol zlatej ho-
rúčke. Len jediný muž ju môže bezpeč-
ne previezť z Kansas City do San Fran-
cisca. Je to Cord Austin, ktorého unies-
li a vychovali Apači. Bieli osadníci ho
pohrdlivo označujú za divocha. Zapri-
sahal sa, že nikdy nepodľahne citom.
Prebudená náklonnosť k Jaime ho však
prinúti k novej prísahe. Bezpečne ju do-
praviť na miesto určenia. Obaja mladí
ľudia však musia prekonať mnohé pre-
kážky, aby sa splnil krásny sen, ktorý im
predurčil osud...

Ak vás príbeh zaujal, vystrihnite ku-
pón a spolu s vašou adresou ho pošlite
do 9. mája na adresu redakcie alebo
vložte do schránky s označením Malac-
ký hlas na budove MsÚ. 

Ak sa na vás usmeje šťastena, kniha
bude vaša. 

Kníhkupectvo Ľubica, 
Obchodné 
centrum 
hotela Atrium
tel.: 
034/772 67 34
Po–Pia
9.00–17.30 h;
So
9.00–12.00 h

Druhý ročník súťaže Čarovný príbeh
2003, ktorej cieľom je obnoviť a pod-
poriť záujem detí o knihy a literatú-
ru, sa dostal do finále. Z celkového
počtu 346 doručených súťažných
diel vybrala odborná porota 24 naj-
lepších. 

Súťaž trvala od 31. októbra 2002 do
15. februára tohto roka. Mladí umelci ma-
li pod vedením svojich pedagógov vytvo-
riť vlastnú ilustrovanú knihu na tému Ta-
juplné príbehy z nášho mesta. Fantázii sa
medze nekládli. Hodnotil sa kreatívny prí-
stup k celkovému spracovaniu knihy po
obsahovej a výtvarnej stránke, ako aj sa-
motný vzhľad knihy. Porota rozhodla o ví-
ťazoch na spoločnom stretnutí 13. marca. 

Odmenou pre víťazné kolektívy je troj-
dňový výlet do detského tábora Twistovo

pri Piešťanoch a premietanie detského fil-
mu v trojdimenzionálnom kine IMAX
v Bratislave. Okrem toho dostane každá
škola, ktorej žiaci boli ocenení, od spoloč-
nosti Coca-Cola sadu kníh pre školskú
knižnicu alebo knihy vhodné ako učebné
pomôcky. 

Všetkých Malačanov môže tešiť, že
v silnej konkurencii uspela aj jedna škola
z Malaciek – Základná škola Mansvéta
Olšovského. Žiaci zo 6. B triedy napísali
čarovný príbeh – časť z neho budeme
publikovať v budúcom čísle Malackého
hlasu. Snahou spoločnosti Coca-Cola,
ktorá je organizátorom súťaže Čarovný
príbeh, je vytvárať pre jednotlivcov, rodi-
ny, podniky a mestá príležitosť realizovať
sa, a tak prispievať k zvýšeniu kvality živo-
ta všetkých občanov. 

TS

Skauti budú hľadať hlavu Štefánika

Čarovný príbeh 
sa dostal do finále

KUPÓN
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Kníhkupectvo
Ľ U B I C A

Darcovia

Dokončenie z 1. strany

„Zbehlo sa to všetko veľmi, veľmi
rýchlo.” Malačianka Denisa Kotrlová
(26 rokov) rozpráva o svojej návšte-
ve Laponska – časti severského Fín-
ska. U svojho zamestnávateľa získa-
la medzinárodné ocenenie Interna-
tional Awards 2002 za skvelý zákaz-
nícky servis. „Odovzdávanie ocenení
sa konalo v Budapešti. V pozvánke
nám oznámili veľmi tajuplne: vezmi-
te aj svojho partnera a do
batožiny si pribaľte ob-
lečenie do tuhej zimy.”

Až na galavečere po prevzatí ocenenia
sa Denisa a ďalších deväť ocenených do-
zvedeli, že bezprostredne po ukončení
ceremoniálu cestujú do Fínska. Čakalo 
na nich mestečko Rovaniemi, ktoré leží 
8 km od severného polárneho kruhu. Pre
teplomilnú mladú manažérku bola táto
cesta obrovským dobrodružstvom. Ľa-
dová mozaika tejto cesty je poskladaná
z jazdy na saniach ťahaných sobmi, návš-

tevy reštaurácie, ktorá bola
celá zo snehu a ľadu, jazdy
na psom záprahu či snežnom
skútri. 
K osobitným zážitkom patrí
návšteva kancelárie Santa

Clausa – mestečka, v ktorom funguje san-
taclausovská pošta, obchody i úrady. 

„Skutočným zážitkom bol neuveriteľný
pokoj, ktorý vládol všade okolo nás,” spo-
mína Denisa Kotrlová. „Tula, naša lapon-
ská sprievodkyňa s okrúhlou tvárou a šik-
mými očami, nás s úsmevom na perách
sprevádzala po všetkých farmách a trpez-
livo odpovedala na naše otázky.” Suvenír-
mi, ktoré z Rovaniemi dorazili až do Ma-
laciek, sú malý plyšový sobík a pravý sobí
paroh. V čase návštevy manželov Kotrlov-
cov trval biely deň v meste necelých šesť
hodín – rozvidnievalo sa okolo 10. hodi-
ny predpoludním, o 16.00 už vládla tma.
„Turisti si zvyknú z Laponska voziť sušené
sobie mäso – to sme oželeli. Zato dodnes
spomíname na úžasný pocit, ktorý sme
naplno vychutnávali stojac na severnom
polárnom kruhu!”

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: archív D.K.

Horúci čaj 
v ľadovej reštaurácii

Onedlho dostane naše mesto a celý
región Záhorie opäť jednu z príleži-
tostí, ktoré sa zriedkakedy v histórii
opakujú–budeme sa vyjadrovať k zá-
sadnej otázke – k našej budúcnosti.
V dňoch16.–17. mája sa uskutoční re-
ferendum o vstupe Slovenska do Eu-
rópskej únie.

Regionálna rozvojová agentúra Zá-
horie so sídlom v Malackách
v spolupráci s Regionálnou
rozvojovou agentúrou Senec-
Pezinok pripravili pre obyva-
teľov Záhoria sériu stretnutí,
na ktorých sa debatuje najmä
o tom, čo prinesie Slovensku
členstvo v Európskej únii. Pro-
jekt (č. 122-MP-2-03) je súčasťou predre-
ferendovej kampane Úradu vlády Sloven-
skej republiky. 

Z výhod členstva Slovenska v Európ-
skej únii vyberáme:
• Z členstva v Európskej únii (EÚ) jed-

noznačne vyplýva pre slovenských obča-
nov bezpečnejší a spokojnejší život, pre-
tože únia je založená na princípoch slo-
body, demokracie a ochrany ľudských
práv a slobôd. Budeme môcť plnoprávne
rozhodovať a presadzovať svoj názor na
fungovanie jednotlivých politík EÚ a teda

Slovensko si bude lepšie môcť spravovať
svoje veci verejné.

• V inštitúciách EÚ bude mať Slovensko
zastúpenie porovnateľné s Dánskom, Fín-
skom alebo Írskom - bude úplne rovno-
právne s ostatnými členskými štátmi. Slo-
venský jazyk sa stane jedným z oficiál-
nych jazykov EÚ.

• Každý Slovák sa stane plnoprávnym
občanom únie a bude mať právo voľného

pohybu v rámci celej únie, právo žiť, pra-
covať a študovať kdekoľvek v iných člen-
ských štátoch.

• Slovensko bude mať prístup k ná-
strojom finančnej pomoci zo strany EÚ
pre regionálny rozvoj, poľnohospodár-
stvo a sociálnu oblasť. Slovensko ako
súčasť európskej rodiny sa stane dôve-
ryhodnou krajinou, čo následne prispeje
k prílivu ďalších investícií a vytváraniu
nových a dobre platených miest. Toto
umožní zvýšenie zamestnanosti a ži-
votnej úrovne.

Treba tiež hovoriť o niektorých ne-
výhodách:
• Slovensko sa po vstupe do EÚ vzdá

časti svojej suverenity v prospech inštitú-
cií, akými sú Európska komisia, Rada EÚ
a Európsky súdny dvor – prirodzene, že
v týchto inštitúciách budeme mať svojich
zástupcov rovnako ako iné krajiny. Šta-
tistiky v tejto súvislosti hovoria jasnou 
rečou – dnes je len asi 40 % rozhodnutí
prijímaných v Bruseli a zvyšných 60 %
v členských štátoch.

• Bude nás čakať prechodné obdobie
na plné zavedenie voľného pohybu pra-
covníkov – nesmie byť však dlhšie ako 
7 rokov.

• Vznikne nárast konkurencie pre slo-
venských podnikateľov.

• Slovenskí poľnohospodári po vstupe
do únie získajú v prvom roku 25 %, resp.
50 % z úrovne priamych platieb, ktoré do-
stávajú ich kolegovia zo súčasných člen-
ských štátov. Únia však v tejto súvislosti
ponúka poľnohospodárom až o 50 %
viac prostriedkov na vidiecky rozvoj, ako
je tomu v súčasných členských štátoch.

• Vnútorné hranice medzi súčasnými
členskými krajinami a novými krajinami,
teda aj Slovenskom, nebudú odstránené
okamžite – nejaký čas ešte budú na hra-
niciach kontroly. 

Oplatí sa teda premýšľať o vstupe Slo-
venska do EÚ, nepochybne to prinesie
veľa pozitívneho aj pre obyvateľov Záho-
ria. Uvažujme o tom.

Vitaj, Európan, si tu doma!

Stretnutia pre seniorov z mes-
ta Malacky sa uskutočnia:
• 30. apríla o 14.00 h a 18.00 h

v SD ZCK na Mierovom nám.
• 6. mája o 14.00 h v Mestskom

centre sociálnych služieb na
Ul. 1. mája

MH 03/F7



Transfúzne oddelenie NsP v Malac-
kách ďakuje darcom, ktorí vo februári
darovali krv na oddelení hematológie:
Marián Siekel, Peter Fartel, Ján Čermák,
Dana Spuchláková, Martin Roško, Peter
Gallo, Katarína Čermáková, Ing. Mária He-
gyiová, Ľubomír Holeš, Lukáš Kujan, Ján
Voltemar, Adrián Valachovič, Vladimír Ko-
ričár, Ľudovít Slemenský, Pavol Pullman,
Vladimír Kupec, Alojz Mravík, Peter Partl,
Anna Taškárová, Oldrich Hozák, Štefan
Čermák, Pavol Hallon, Miroslav Makyta,
Anton Hurban, Jozef Hacaj, Marta Paš-
téková, Ing. Stanislav Začal, Miroslav Re-
hák, Roman Buranský, Róbert Huňara, Mi-
chal Hardík, Ladislav Danoczi, Ing. Rado-
van Švirloch, Radoslav Mozner, Ladislav
Chlepko, Peter Waschek, Peter Bartek,
Igor Buček, Martin Buček a Jaroslav Gažo.

V marci darovali krv: Patrik Brenner,
Marián Čambalík, Stanislav Bilkovič, Du-
šan Chvíla, Luboš Malý, Peter Hasoň, La-
dislav Kleinedler, Richard Martiniak, Mi-
chal Mikulášek, Peter Szabo, Jozef Havel-
ka, Marián Salinka, Rozália Habová, Kris-
tína Pullmanová, Dušan Pullman, Janka Tu-
reková, Bohumil Hauptvogel, Marek Ve-
lebný, Pavol Bartoš, Marcel Brenner,
Adriana Brennerová, Michal Liška, Peter
Šurina, Rastislav Balaščík, Štefan Polák, Ra-
doslav Pullman, Ján Bodnár, Zdena Bed-
náriková, Ján Beňka a Alena Pániková.
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MALACKÝ HLAS                  4/2003 5

POTREBUJÚ KOČÍK:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Od 1. 3. do 31. 3. 2003
Hana Havlíková, Zohor; Pa-
trik Hajach, Jakubov; Zuza-

na Féderová, Pezinok; Roman Timotej
Haba, Malacky; Marek Prelec, Sekule;
Jaroslav Žilavý, V. Leváre; Veronika
Jurkovičová, Plav. Štvrtok; Marek
Csenkey, Kuchyňa; Lukáš Krištof, Zo-
hor; Mária Tavalyová, Zohor; Jana
Hianiková, V. Leváre; Filip Ďurčo, Lak-
šárska Nová Ves; Lara Servová, Závod;
René Ďuriš, Malacky; Michaela Sed-
láčková, Malacky; Amanda Paradiová,
Záhorská Ves; Timotej Olšovský, Plav.
Podhradie; Marek Novota, Zohor; Sta-
nislav Zeman, Vysoká pri Morave; Jo-
hana Benková, Zohor; Maroš Jurova-
tý, Plav. Podhradie; Natália Šimková,
Jakubov; Peter Fumač, Láb; Dominika
Furstenzellerová, Malacky; Michal
Chmela, Jakubov; Monika Šarközyo-
vá, Záhorská Ves; Simona Horvátho-
vá, Malacky; Natália Hanzlovičová,
Brodské; Mário Zeman, Malacky.

Anna Michálková a Stani-
slav Slezák; Monika Mar-

tošová a Vladimír Ďurdík; Gabriela
Patschová a Marián Blecha; Gabriela
Tomíková a Daniel Baček; Jana Ecke-
rová a Peter Bzdušek; Lenka Tichá
a Marián Eliáš; Věra Matušinová a Ka-
rol Horský.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

Rudolf Orešanský, 1926, Ma-
lacky; Irena Blažíčková, 1917,

Malacky; Vojtech Dérer, 1932, Borský
Sv. Jur; Mária Čmelíková, 1913, Malac-
ky; František Dvoran, 1945, Lozorno;
Cyril Mihál, 1920, Kuklov; Rudolf Ule-
hla, 1945, Zohor; Ján Letenay, 1936,
Malacky; Anna Rešovská,1924, Malac-
ky; Martin Kopáč, 1928, Gajary; Vladi-
mír Diviak, 1957, Malacky; Viktória Lu-
káčeková, 1926, Láb; Peter Stríž, 1931,
Bílkove Humence; Ľudovít Peterka,
1943, Plavecký Mikuláš; Mária Bartal-
ská, 1920, Pernek; Katarína Hrúzová,
1913, Studienka; Valéria Tesarovičová,
1929, Malacky; Augustín Chrupka,
1923, Malacky; Štefan Sekera, 1942,
Moravský Sv. Ján; Jozef Slimák, 1940,
Závod; Cecília Kučerová, 1926, Ma-
lacky; Ján Maceja, 1922, Kuchyňa.

ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka

††

Apríl:
80 r. – Mária Planková,
30. 4. 1923; Paulína Jurso-
vá, 29. 4. 1923; Mária Va-
radiová, 27. 4. 1923; Adam

Hafera, 27. 4. 1923; Mária Bujnovská, 
18. 4. 1923; Hermína Vilémová, 8. 4.
1923; František Michálek, 1. 4. 1923;
90 r. – Mária Bušíková, 20. 4. 1913; 
Pavel Kukliš, 19. 4. 1913; 95 r. – Alž-
beta Slobodová, 18. 4. 1908; Jozefa
Mravková, 15. 4. 1908.

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky
Apríl 2003
26. sobota Dva týždne na zaľúbenie MP-12
27. nedeľa krimi 

Máj 2003
1. štvrtok Na pokraji smrti MP
2. piatok žáner: akčný  thriller
3. sobota Národná bezpečnosť MP-12 
4. nedeľa žáner: akčný
8. štvrtok Jonny English MP-12
9. piatok

10. sobota Loď duchov MP-12
11. nedeľa žáner: horor
17. sobota Ako prísť o muža za 10 dní MP-12
18. nedeľa žáner: komédia
22. štvrtok Charlote gray MP-12
23. piatok žáner: vojnová dráma
31. sobota Blanche – kráľovná zbojníkov MP-12

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

Program ZCK Malacky:
1. máj o 9.00–22.00 h v Zámockom parku PRVOMÁJOVÉ

MALACKY
4. máj o 15.00 h v SD ZCK – Malí majstri z Vánku – srdieč-

ka pre mamičky, tvorivá dielňa pre detičky, organizá-
tor DC VÁNOK

7. máj o 9.00 a 11.00 h v SD ZCK – stretnutie s Tháliou pre
MŠ, ZŠ, DS Jablonka: O dvanástich mesiačikoch

11. máj o 15.00 h v SD ZCK – Mamičkám pre radosť – vy-
stúpenie detí DDŠ Divadla na hambálku 

15. a 16. máj o 9.00, 11.00 h v SD ZCK – literárne pásmo pre
ZŠ Od Hollého po Heviera

17. máj o 18.00 h v SD ZCK Divadlo na hambálku Ženský zá-
kon, réžia Vlado Zetek

19. máj o 14.00 h v SD ZCK Akadémia III. veku – opatrova-
teľská služba v meste Malacky, prednáška – Mgr.
Alena Kmecová

25. máj o 15.00 h v SD ZCK – rozprávková nedeľa, divadlo Ži-
hadlo – Dlhý, Široký a Bystrozraký – premiéra diva-
delného predstavenia

27. máj o 13.00 h v SD ZCK – Putovný pohár MDD v šachu,
organizátor MDĽ Malacky a ZŠ Ul. 1. mája Malacky

29. máj o 18.00 h v ZCK (Čulenova ulica) FOTOTRIBÚNA –
stretnutie milovníkov fotografie

VÝSTAVY:
od 25. 4. do 18. 5. – výstava prác žiakov, organizátori Špe-
ciálna ZŠ, Praktická škola a ZŠ pri nemocnici v Malackách

KRYPTY:
otvorené: utorok–piatok 9.00–12.00, 13.00–17.00 h

sobota, nedeľa 14.00–17.00 h

Pravidelné aktivity:
jazykové kurzy: anglický jazyk – pondelok, nemecký jazyk –
streda • Divadlo na hambálku – pondelok, piatok • Detské di-
vadelné štúdio DNH – sobota • Štúdio mladých DNH – pon-
delok • Tanečná škola Fanatik HIP-HOP – streda • Skupina his-
torického šermu OCELOT – streda, sobota, nedeľa • Škola
spoločenského tanca – piatok

– Co sis, Mariško, f tém SITE také
dúležité dokuádaua s ministrem Kaní-
kem? – pýta sa Marišky súseda.

– Enem sem mu povidaua, že o nás,
dúchodcú, sa moc starat nemosí, že
máme penez a penez, enem nemáme
čas ich míňat, – odpovidá súsedze Ma-
riška.

• • •
– Ná, co tý prézle odtŕhaš z téj šnic-

le, – domúvá mauému Miškovi mamin-
ka.

– Má rapiny, – odpovidá mamince
Miško.

• • •
– F posledných dvoch číslach Malac-

kého hlasu sem postrehua, že sa ke
mne pridau aj Francek Baklík a mohuo
by nás byt ešče aj více: potom by sme
tady v Spojených štátech záhoráckych
zauožili aj nejakú stranu, lebo húmor
sa nedá vyléčit, húmor je prevaha nad
mocnýma. 

A FRANTIŠEK BAKLÍK

Napitý Matúš klačí pri dverách
a opatrne na ne škrabká. Ide okouo sú-
sed a pýtá sa ho:

– Matúšu, co to robíš?
– Budz cicho! Moja žena si bude

myslet, že je to kocúr a puscí mja do-
ňútra.

• • •
Janíček dojde ze škouy a maminka si

už ve dverách pýtá žáckú knižku.
– Tu ju máš, mami, ale nezapomeň,

že ti pán dochtor zakázau prudké po-
hyby!

• • •
– Janku, víš proč sa vyrábjá bíuá ču-

kuláda?
– Ná co já vím?
– Preca proto, aby sa mohli aj čerňo-

ši zarýpat.

Slivkové štvorčeky
SPOTREBA:
250 g sušených sliviek, 200 g mle-
tých orechov, 100 g práškového
cukru, 1 vajce, 1 lyžica rumu, čoko-
ládová poleva

POSTUP:
Slivky varíme asi 3 minúty vo vode,

potom ich scedíme, vykôstkujeme
a pomelieme na mäsovom mlynčeku.
Pridáme cukor, orechy, vajce a rum.
Spracujeme na tvárnu hmotu. Vyvaľká-
me ju na hrúbku 1 cm a pokrájame na
štvorčeky. Tieto štvorčeky pomocou
vidličky ponárame do rozpustenej čo-
koládovej polevy, ukladáme na alobal
a necháme stuhnúť. Ľubovoľne ich
ozdobíme.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

ZABÁVA NÁS PANI VOZÁROVÁ

Malokarpatské múzeum Pezinok 
pozýva na výstavu

Storočie bicykla,
ktorá je inštalovaná v priestoroch Ma-
lokarpatského múzea v Pezinku do 
2. júna. Voľne zobrazuje metamorfózy
bicykla a cyklistiky od módneho vý-
strelku až po najdostupnejší dopravný
prostriedok sveta.
Peter Pavčo,  ☎ 033/641 20 57, 641 33 47

0907/452 503

Konečne
Infocentrum

Záhorské centrum kultúry v Malac-
kách otvára v Spoločenskom dome
ZCK na Mierovom námestí INFO-
CENTRUM, ktoré bude ponúkať oby-
vateľom mesta, okolia a návštevní-
kom Malaciek okrem iných služieb aj
bezplatné informácie o možnosti
ubytovania, stravovania, kultúrneho
a športového vyžitia v našom meste
a okolí.

Podnikatelia, súkromné osoby, občian-
ske združenia, športové kluby, školy a ďal-
šie organizácie môžu doručiť informácie
o poskytovaných službách a ich pripravo-
vaných aktivitách, ktoré budú slúžiť na vy-
tvorenie propagačných materiálov o na-
šom meste a zároveň na bezplatnú pro-
pagáciu vášho ubytovacieho, stravova-
cieho zariadenia, športového klubu, ume-
leckého súboru, občianskeho združenia
a pod. KONTAKT: 

ZCK, Čulenova 5, Malacky,
fax: 772 2110,
e-mail: zck@inmail.sk
Informácie a informačný materiál mô-

žete priniesť aj do ZCK na Čulenovej 5,
do Spoločenského domu ZCK na Miero-
vom námestí alebo do knižnice na Záho-
ráckej ulici.

Piateho mája bu-
de mať 5 rokov 
DOMINIK 
TANČIBOK
Veľa zdravia, šťas-
tia, úsmevov, sl-
niečka a dobrých
kamarátov mu že-
lajú mamina Zuzka, starenka Anna,
babka Anna, dedo Alojz, tety Eva
a Božka s rodinami.

Artclub 2002
vystavuje v Bratislave

Členovia Artclub-u 2002 Malacky
pozývajú na výstavu výtvarných prác.

Výstava sa začala už v marci
v priestoroch Allianz – Slovenská po-
isťovňa, a. s., na Dostojevského rade
4 v Bratislave a potrvá do 9. mája.

BLAHOŽELÁME BLAHOŽELÁME

Na poslednú jarnú Babičkinu čajovňu si prišli členovia Mestskej organizácie Jednoty dô-
chodcov na Slovensku v Malackách posedieť 7. apríla do Spoločenského domu ZCK. Ich
hosťom bol primátor mesta Jozef Ondrejka, ktorý po krátkej prezentácii zámerov rozvo-
ja mesta na roky 2003–2006 odpovedal na otázky seniorov. Dôchodcov najviac zaujímali
odpovede súvisiace s odpadovým hospodárstvom, opravou miestnych komunikácií a pre-
vádzkou nemocnice, ktorá od januára prešla do kompetencie Bratislavského samospráv-
neho kraja. Rozhovory na najrôznejšie témy pokračovali aj vo vestibule pri teplom čaji a vo-
ňavom pečive. –ipo–, foto: –oTaNo–

Seniori zo Zariadenia opatrovateľskej služby na Mierovom námestí žijú spoločenským ži-
votom – svorne a v dobre nálade oslavujú svoje životné jubileá. Koncom marca oslávila
osemdesiatiny Malačanka Ľudmila Jakubcová (v strede). Ku kytičke kvetov všetci gratulanti
pripojili želania zdravia a šťastia. –ipo–, foto: –oTaNo–

Ku krásnemu životnému jubileu, kto-
rého sa v týchto dňoch dožíva
FRANTIŠEK ŠIMONÍK,
želáme veľa zdravia, šťastia, spokojnos-
ti a rodinnej pohody.

Spolupracovníci z MsÚ v Malackách

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.

Koľko vojakov padlo pri oslobodzo-
vaní mesta Malacky? To je otázka dneš-
ného kola súťaže. Odpovede spolu s na-
lepeným kupónom nám posielate alebo
hádžte do schránky na budove MsÚ do 
9. mája. Na víťaza čaká vkladná knižka.

Za správnu odpoveď z minulého čísla
odmeníme Máriu Švecovú zo Štúrovej
ul. v Malackách, ktorá správne uviedla,
že posledný prípad čiernych kniahní
v Malackách sa viaže na rok 1916. 

Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila
v redakcii.

Súťažte o vkladnú
knižku z PKB

PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA

KUPÓN
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Ďakujeme darcom

Výstava žiakov
špeciálnej školy

Špeciálna základná škola a Praktická
škola a Základná škola pri nemocnici
v Malackách v spolupráci so Záhor-
ským centrom kultúry pozývajú na
Výstavu prác žiakov pri príležitosti
55. výročia založenia školy. Výstava
bude otvorená v SD ZCK do 18. mája.
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■ Predám DF Olympus Camedia 3040
+ SM 16 MB + nabíjačku batérií v zá-
ruke za 20000 Sk. Tel.: 0905 64 54 50
■ Predám drevený obklad, za 170
Sk/m2. Dovoz v cene. 

Tel.: 0905/465 733. 
■ Ponúkam ubytovanie v chate pre
4–8 osôb v Západných Tatrách–Ro-
háče v mesiacoch jún–október. 

Tel.: 0905/250 195.
■ Inštalujem MODchipy do všetkých
typov konzol PlayStation, ceny už od
700 Sk. Tel.: 0904/477 999.
■ Kúpim 2-izbový byt v MA, nie Juh.

Tel.: 0903/136 011.
■ Predám stavebný pozemok so
záhradou o rozlohe 12 á na Ul. B.
Nemcovej v Malackách. 

Tel.: 034/772 41 68.
ZOZNÁMENIE
■ Mám 29 rokov, som narodený v zna-
mení Býka, pochádzam z Malaciek
a momentálne sa nachádzam tam, kde
je len bolesť a samota – vo výkone
trestu odňatia slobody. Veľmi rád by
som sa zoznámil so slečnou/ženou,
ktorá sa sklamala v láske a chce opäť
spoznať ten krásny vzťah. Dieťa nie je
prekážkou. Moje záľuby: čítanie kníh,
lúštenie krížoviek, šport a moderná
hudba. Čestne odpíšem na každý list,
foto vrátim. Zn.: Verím, že ťa nájdem.
(Odpovede posielajte v zalepenej obál-
ke na adresu redakcie, doručíme ich ad-
resátovi.)

DROBNÁ INZERCIA

alebo okénko jak biuo, 
jak je a jak bude
Valibuk ze Záhorá

V dobe, ket ešče fungovali družstvá, teda JRD, tak byu 
život na dzedzine na Záhorí úplne inačí. Udzíli sa všelijaké
príhody, smutné aj veseué, a o jednej vám scem napísat. 

Byuo to na deň svatého berouse, teda deň výpuaty, a to
byuo veseuo hlavne v šenku. Tam sa popíjauo a večer doma
byuo veseuo zas ináč. Tak isce aj Francek došeu domú dobre
podpérený, pohádau sa ze ženú. Chuapisko on byu výšku 160
a vážiu ale 50 kilo aj z bagancama. Jedovitý jak vred enem há-
dat a hádat, od jedu pochyciu kuchyňské kamna (na tuhé pa-
livo) a vyvlékeu ich na dvúr. Trúby z kamen též a ešče aj po
nich dobre poskákau. Hádka pokračovaua dál, jeho Mariša sa
ho pýta: „A kdes dau výpuatu?” Francek ju za chvílu zavouá,
na stole výpuata a zrkaduo. „Mariško, kukni sa hen tý v tem zr-
cadle sú tvoje a týto sú moje!” Žena nepovidaua nic, enem si
pomysleua: „Šak dojde aj na tebja.” V cichosci odešua si leh-
nút už s prichystaným plánem. Francek, ket zisciu, že Mariška
išua spat, tak išeu aj on. Nesmeuo sa začau plichcit k Mariši
a dožadovat sa manželských povinnoscí, ale žena už prichys-
taná odekrýva duchnu, kde mjeua aj zrcaduo, mu povidaua:
„Vidzíš hen tú v zrcadle, tá je tvoja, ale táto je moja.” Francek
zostau jak mjechem buchnutý a moseu uznat, že na neho vy-
zráua. Ráno, ked stau z postele, čudovau sa, co robja kamna
na dvore. Mariša mu začaua nadávat sprostých, že neví, ani co
robiu večer. Nedauo sa nic robit, enem kamna zas vnést do
kuchyne, ale na to si moseu zavouat troch kamarádu, aby mu
ich pomohli vnést do kuchyne a trúby moseu kúpit nové.

Toto je skutečný príbjech ze Záhorá. IRENA HEFKOVÁ

Irenu Hefkovú, podobne ako každého čitateľa, ktorý
nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, odmeníme poukáž-
kou na nákup v supermarkete          .

Napíš aj ty, milý čitateľ. Môže to byť príbeh zo súčasnos-
ti alebo minulosti. História sa rodí už dnes, napíšme si našu
záhorácku históriu z našich príbehov. TONI GÚTH

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

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

Musí už pacient v roku 2003 platiť 
za všetky stomatologické výkony 
sám v plnej výške?

Zatiaľ stále platí novela zákona č. 98/1995 o Liečebnom
poriadku (od 1. februára 2000), ktorá určuje rozsah posky-
tovania a hradenia stomatologickej starostlivosti. Zákon určil
základnú skupinu stomatologických výkonov a stomatopro-
tetických výrobkov (časť A Liečebného poriadku), za ktoré
pacient nemusí doplácať, ak sa pri ich poskytnutí použijú
materiály uvedené v prílohe LP – základné materiály. Pri po-
užití iných materiálov a z toho vyplývajúcich postupov pa-
cient uhrádza rozdiel medzi cenou ambulancie a úhradou zo
zdravotnej poisťovne. Pacient sa podieľa na hradení stoma-
tologických výkonov a stomatoprotetických výrobkov zara-
dených do časti B Liečebného poriadku. Znamená to, že ak
je pacientovi poskytnutý výkon zaradený v tejto skupine, po-
mernú časť nákladov za pacienta uhradí zdravotná poisťovňa
a zvyšok doplatí pacient. Ak sa na želanie pacienta použijú
pri ošetrení drahšie materiály a postupy, ktoré nie sú uvede-
né v Liečebnom poriadku, pacient je povinný doplatiť roz-
diel, respektíve zaplatiť všetky náklady na ošetrenie. 

Povinnosťou ošetrujúceho lekára je vopred oznámiť pa-
cientovi, aký výkon sa mu na základe jeho zdravotného sta-
vu poskytne, koľko je povinný doplatiť podľa cenníka príslu-
šnej ambulancie. Cenník má byť umiestnený na viditeľnom
mieste, ošetrujúci lekár je povinný vydať pacientovi potvr-
denie o zaplatení ošetrenia a ceny výkonov musia byť vyrá-
tané v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o Cenách, kde sú
presne určené podmienky na stanovenie cien. 

CHZP Apollo – pobočka Gbely,
oddelenie zdravotnej politiky

Otázka: Je ošetrujúci stomatológ povinný vydať pa-
cientovi potvrdenie o zaplatení za ošetrenie?

Odpovede posielajte na adresu redakcie alebo hádžte 
do schránky s označením Malacký hlas do 9. mája. Výhercu
odmeníme vitamínovým balíčkom . 

Na otázku z minulého kola správne odpovedala Mária
Gelingerová z Ul. 1. mája (prostriedky, ktoré poisťovňa 
vymôže ako náhradu v dôsledku protiprávneho konania tre-
tích osôb, využije na náhradu zdravotnej starostlivosti) – zís-
kava vitamínový balíček. 

Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

AK SI CHCETE PO ZAŠKOLENÍ 
VYROBIŤ VIAC AKO 30 000 Sk, 
volajte na tel. č. 00420/547236323.
•
Hľadáme dynamických a spoľah-
livých spolupracovníkov na distri-
bútorskú činnosť.

TIP NA NÁKUP

v supermarkete 

TÝŽDEŇ OD 28. APRÍLA DO 4. MÁJA 2003
•  Hubert de luxe 0,7 l za 119,90 Sk  •  Pur, saponát na riad 
1 l za 57,90 Sk  •  Hamé, bravčové mäso vo vlastnej šťave 
415 g za 29,90 Sk. M

H
 0

3/
B2

Veľký dar
Dnes rovnako ako včera
pozerám často do prázdna,
myslím na žitie bez priateľa,
na lásku, ktorú sama nepoznám.

K fialôčke mlčky hlavu skloním,
moja slza pohladí jej nemú tvár,
moje srdce poláska tým svojím,
dokáže súcitiť a to je veľký dar.

ADELKA GRELIKOVÁ, 12 r., Láb

Pravá chvíľa
Vonku ako z krhly leje, 
rýmov zrazu v hlave nie je,
ešte včera pred spaním 
sypali sa do dlaní...
„Zapíš si ich, vstávaj hore!” 
radili mi hlasy moje.
Ale telo ani hni, 
veď budú aj ďalšie dni.
Nevstala som, nepísala, 
dnes nič neviem a som sama.
Vlnili sa okolo a ráno ich nebolo.

Prídu ešte, zastavia sa? 
Tuším, že nie, mne tak zdá sa,
že si plynú vo vesmíre, 
zjavia sa len v zlomku chvíle,
ak ich stihnem zhmotniť písmom, 
zatvária sa sebaisto,
ale ak nie, odplávajú, 
v podvedomí domov majú...

Budem hľadať vo všemíre, 
postretnem vás, moje milé,
budem iné aj vy iné, 
nebude už ušlej chvíle...
Ale aj tak tešilo ma, 
že som bola vaša známa!

Daj nám, Pán Boh, toľko síl, 
aby sme vždy pravých chvíľ
využili, ako máme, 
pre myšlienku a či dlane,
pre človeka, jeho Zem, 
pre lásku a pre jej vnem...

ANNA JANSKÁ 
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Máj – mesiac lásky. Tento prívlastok je
nám všetkým dobre známy. Príroda sa
prebúdza a nespočetné množstvo dôka-
zov lásky v nej vidíme na každom kroku.
Len medzi nami ľuďmi, hoci sme neod-
škriepiteľnou súčasťou prírody, je tej lás-
ky v každodennom živote akosi menej.
Aspoň tie vonkajšie prejavy v obyčajných
ľudských vzťahoch sú často pojmu „lás-
ka” na míle vzdialené. 
Skúsme byť k sebe vľúdnejší, ústretovejší,
reagujme na konanie iných menej podráž-
dene a urobme si vzájomne tie nastá-
vajúce májové dni krajšími. A nielen má-
jové!
O jednom z prejavov lásky hovorí aj výrok
veľkého francúzskeho spisovateľa, ktorý
znie: Veľkou známkou lásky je podrobiť
sa vôli toho, koho milujeme.
(Meno autora výroku je ukryté v tajničke
krížovky.)

VODOROVNE – A meno bývalého
prezidenta ČSFR; autor Troch mušketie-
rov; mesto pod Tatrami B iniciátor; šu-

menie; kyslík; otázka na smer; morské ry-
by C začiatok tajničky; severské zviera;
domácke meno Olympie; podarúnok; lo-
téria D tlačová agentúra; na tomto mies-
te; ľudožrút; iniciálky Ivana Janotku; Ele-
na po domácky E egyptský boh Slnka;
náuka; živočích patriaci medzi prvoky;
zbor po česky; pretlač na bývalých čs.
známkach F tvrdá samohláska; román 

V. Huga; druh papagája; ničia jedom;
spojka G štát v USA; MPZ Španielska;
pokračovanie tajničky

ZVISLE:  –  1 obec na Záhorí;  začia-
tok abecedy 2 eskimácka čiapka; cito-
slovce odporu 3 jednoduchý príbytok;
prežité roky 4 ukazovacie zámeno; čas-
tica 5 plošná miera; štát v Afrike 6 rím-

skych päť; duševný otras; umenie po la-
tinsky 7 listnatý strom; ad acta; dvojhlás-
ka 8 dôvtip; on vlastní; síra 9 ukončenie
tajničky 10 podmienková spojka; sveto-
známa švédska hudobná skupina; Bal-
tazár 11 ovocná záhrada; Anna-Amália;
tam 12 označenie práce vo fyzike; vlast-
nil; kosák po česky 13 symetrála; prístav
v Maroku 14 druh mäkkýša; meno zná-

meho speváka John Bon ... 15 opakova-
ný kartársky výraz; ryža po rusky 16 me-
no Ostrolúckej; iniciálky olympijského
víťaza v dráhovej cyklistike Tkáča 17 ne-
viazaný rozhovor; iniciálky krstného me-
na spisovateľky Čepčekovej.

NA POMOC – B Ukepa
Pripravil:

JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

KUPÓN
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky krížovky –
...aby sme zistili, ako málo vieme,
sme vyžrebovali G. Bilkovičovú z Ul.
M. Nešpora v Malackách, ktorá zís-
kava voľný nákup v Potrebách pre do-
mácnosť Augustína Mráza. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

Ak nám do 9. mája
pošlete správne vy-
lúštenie tajničky krí-
žovky spolu s nalepe-
ným kupónom, zara-
díme vás do žre-
bovania o voľný ná-
kup v obchodnom
dome Jednota v hod-
note 300 Sk.

KRÍŽOVKA

Milí čitatelia,
niekoľkým z vás sa podarilo odha-

liť, že dievčatkom v bodkovaných 
šatôčkach na fotografii z minulého
čísla je Božena Žilavá-Schvalierová. 

Na škatuľu zákuskov z cukrárne
Dobrotka sa môže tešiť Mária Pospí-
šilová zo Záhoráckej ul. v Malac-
kách. Prosíme výherkyňu, aby sa pri-
hlásila v redakcii.

Aj tentoraz sme pre vás pripravili
zaujímavý rébus. 

Mládenček na fotografii vyrástol
v muža, ktorý sa s úspechom pohy-
buje v mestských školských a športo-
vých kruhoch. Uhádnite – kto je na
fotografii? 

Svoje tipy spolu s nalepeným ku-
pónom posielajte alebo hádžte do
schránky na budove MsÚ do 9. má-
ja. 

Na výhercu opäť čakajú dobroty
z Dobrotky.

KUPÓN
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Uhádnite, kto je na fotografii!

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

KTO JE NA FOTOGRAFII?

Mesačník Malacký hlas vychádza už
trinásty rok. Zalistujme si v starších vy-
daniach a prečítajme si, čo ponúkali
naši predchodcovia v redakcii svojim
čitateľom v prvých rokoch vydávania.

V apríli roku 1991 pod titulkom Pre-
čo pôjdeme do ulíc? Malacký hlas pí-
sal: „Náš tohtoročný Prvý máj – Sviatok
práce neoslávime v domnení, že sa si-

tuácia v štáte zlepší bez nášho pričine-
nia. Pôjdeme do ulíc s triezvymi požia-
davkami na úplnú zamestnanosť, za po-
užitie prostriedkov na podporu v neza-
mestnanosti, pre tvorbu pracovných
miest, za sociálne trhové hospodárstvo,
za voľnosť podnikateľom a nie špeku-
lantom, za zdravú konkurenciu pred 
liberalizáciou cien.”

V roku 1994 píše M. Hamza pod ti-
tulkom Zabudli sme na oslobodenie
nášho mesta?: „Dovoľujem si vás oslo-
viť ako priamy účastník národnooslo-
bodzovacieho boja a vysloviť svoj po-
stoj k tomu, ako sa dnes s odstupom 
50 rokov vytráca z myslí a sŕdc vďaka.
Menia sa časy, priatelia i nepriatelia...
Žiaľ, dožili sme sa toho, že piateho ap-
ríla, keď sme spomínali 49. výročie

oslobodenia nášho mesta, nepokladal
nikto z funkcionárov mestského či ob-
vodného úradu za potrebné, aby aspoń
položením kytice kvetov a vyvesením
zástavy SR a mesta vzdal česť tým, kto-
rí za slobodu mesta položili svoje živo-
ty. Ten, kto nepozná cenu slobody, ne-
vie si ju vážiť a uctiť, sám nie je tejto
slobody hoden.”

V aprílovom vydaní novín v roku
1998 plné dve strany (ešte malého for-
mátu A3) venovalo periodikum výjaz-
dovému rokovaniu vlády SR v Malac-
kách. Postreh z pera M. Večeríkovej sa
vrátil k mítingu, ktorý v športovej hale
Malina absolvoval vtedajší premiér Vla-
dimír Mečiar: „Krátko po sedemnástej
sa občania dočkali. Po dlhotrvajúcom
potlesku, odovzdaní kvetov a skutočne
siláckom výkone predsedu vlády, keď
zdvihol dve do krojov vyobliekané de-
ťúrence, aby ich spoza stola lepšie uká-
zal všetkým prítomným, sa konečne ujal
slova. Ani dve hodiny nestačili na to,
aby predseda vlády podrobne odpove-
dal na všetky priamo položené otázky
z pléna či reagoval na poznámky po-
zorného publika. So šarmom jemu
vlastným odpovedal na všetky otázky,
týkajúce sa nielen jeho osoby, hnutia,
ale najmä všetkých občanov Slovenska,
o ktorých mu vždy išlo a ide aj teraz.”

PÍSALI SME...

Roľnícke noviny priniesli 4. apríla pod titulkom Ma-
lacky – dobré mesto pre život rozsiahly rozhovor s pri-
mátorom mesta Jozefom Ondrejkom. Jeho témou je
Priemyselno-technologický park Záhorie a Inkubátor
pre malé podnikanie, ale aj problémy mesta – kanalizácia a školské priestory.
Z rozhovoru vyberáme:

Pán primátor, aké máte zámery v oblasti zdravotníctva?
„Pokladám za veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť potrebám seniorov

a rovnako ľuďom s hendikepom a ľuďom v núdzi. V tomto smere zameriavame po-
zornosť na prípravu projektov, ako sú domov dôchodcov či chránené bývanie. Kom-
petencia v oblasti nášho zdravotníctva sa dostala pod Bratislavský samosprávny
kraj. V súčasnosti zdravotnícke zariadenie vykazuje stratu mesačne asi jeden a pol
milióna korún. Chceli by sme sa podieľať na riadení nemocnice – máme vypracova-
ný projekt, ktorý by umožnil jej bezstratové fungovanie. Samospráva je aj garantom
zriadenia mamografického centra.”

Nový čas i ďalšie informačné médiá priniesli správu o tom, že na Zá-
horí sa stratil kamión. „Na diaľnici pred motorestom Kamenný mlyn tra-
ja páchatelia lúpežne prepadli vodiča modrého kamiónu Volvo. Ka-
mión predbehla červená Škoda Felicia. Jeho posádka ho zastavila

a upozornila vodiča, že mu nesvietia svetlá. Keď išiel poruchu skontrolovať, dostal
ranu do žalúdka. Spútali ho, na hlavu mu nasadili nepriehľadnú kuklu a nútili ho piť
alkohol. Nešťastného šoféra vysadili až po 24 hodinách na Babe. Chlapík medziča-
som stratil orientáciu i pojem o čase. Polícia preveruje, čo sa stalo s kamiónom. Vo-
zidlo s tovarom za 1,5 milióna korún zmizlo bez stopy.” Z tlače vyberala –ipo–

PÍŠU O NÁS...

Svadba od A poZ
Súčasťou expozície s názvom Svadba

od A po Z, ktorá patrila k najúspešnejším
na špecializovanej komerčnej výstave
Svadba (konala sa v Bratislave v dňoch 
6.–9. marca), bola aj prezentácia malac-
kej cukrárne Dobrotka. Expozíciu pripra-
vilo svadobné štúdio Elizabeth v spolu-
práci so svojimi obchodnými partnermi,
medzi ktorých patrí aj Dobrotka. Príprava
svadby od A po Z zahŕňa všetky činnosti
od návrhu a vytlačenia svadobných ozná-
mení, cez prenájom miestnosti, zabezpe-
čenie stolovania, výzdoby, oblečenia,
šperkov, videozáznamu až po svadobnú
cestu. Na svadobný stôl a do výslužko-
vých krabíc prirodzene patria aj cukro-
vinky a o tie sa už vie postarať Dobrotka.
„Hovorí sa, že doma nie je nikto proro-
kom,” hovorí Viera Mikšíková, majiteľka
cukrárne. „Platí to aj v našom prípade.
Obrovská časť našich výrobkov putuje do
Bratislavy a ďalšieho okolia.” 

Na spomínanom veľtrhu ponúkala
Dobrotka služby pre svadobné hostiny.
Najväčšej pozornosti odborníkov i verej-
nosti sa tešila obrovská svadobná torta
(na obrázku). Tím cukrárov ju zdobil šesť
hodín. Z cukrárskej dielne Dobrotky vy-
chádzajú elegantné torty zdobené v štýle,
ktorý je „in” – hladké, s malou krémovou
výzdobou a živými kvetmi. –ipo–

Pred záhradkárskou osadou Riadok 5 na Ulici Janka Kráľa sme zastihli predsedu osady 
Jozefa Hricu (vpravo) a podpredsedu Ľubomíra Polláka. Záhradkárska osada vznikla 
v roku 1985 na území bývalého smetiska. Záhradkári sa v uplynulom období  zúčastnili 
na exkurzii v ovocnej škôlke v Ostraticiach a na výstave Jablko roka v Bojniciach. Najzá-
važnejšou úlohou pre 7-členný výbor je majetkové vysporiadanie s pozemkami, na ktorých
sa záhradky nachádzajú. LEO LINEK, foto: autor

Mestský kynologický klub Zá-
horák v Malackách má pre svo-
jich členov pekný veľký areál na
Ulici Janka Kráľa.

Takmer 30 členov tohto klubu sa
pravidelne stretáva so svojimi štvor-
nohými zverencami v sobotu a v ne-
deľu. Tu si odovzdávajú skúsenosti
a poznatky. Najmä mladí ľudia majú
v tomto klube zelenú a každú nede-
ľu sa môžu v areáli do klubu prihlá-
siť. V sobotu 31. mája sa tu uskutoč-
nia skúšky všestranného výcviku pre

všetkých záujemcov. Do Malaciek
prichádzajú záujemcovia až z Brati-
slavy, Vysokej a Stupavy. V rámci po-
pularizácie kynológie budú malackí
členovia robiť ukážky na okolitých
futbalových štadiónoch počas maj-
strovských zápasov.

LEO LINEK, foto: autor

Anton Gašpar, člen Mestského kynolo-
gického klubu v Malackách, so svojím ne-
meckým ovčiakom Nilom Hartisom. 
Obaja klub reprezentovali na oblastnej
výstave, ktorá bola 5. apríla v Piešťanoch.

Zelená pre mladých
kynológov

Komisia pre školstvo, mládež a športové činnosti MsZ, 
TJ Strojár, ŠK, AC Malacky a CVČ Malacky pozývajú na

XXXI. ročník Behu oslobodenia 
a XII. ročník Memoriálu Antona Šveca, 

ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8. mája o 9.30 h na štadióne ŠK v Zámockom parku.
Vekové kategórie a dĺžka tratí: 
najmladší žiaci (1. a 2. roč. ZŠ) 400 m, najmladšie žiačky 400 m, mladší žiaci I. 

(3. a 4. roč. ZŠ) 400 m, mladšie žiačky I. 400 m, mladší žiaci II. (5. až 7. roč. ZŠ) 
400 m, mladšie žiačky II. 400 m, starší žiaci (8. a 9. roč. ZŠ) 800 m, staršie žiačky 
600 m, dorastenky (15- až 18-ročné) 1000 m, ženy (od 19 rokov) 1000 m, dorastenci
(15- až 18-roční) 2000 m, muži (od 19 rokov) 3000 m. 

Žiaci budú súťažiť v Memoriáli Antona Šveca.
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Začiatkom marca sa stretli športovci
z TJ Strojár Malacky na valnom zhro-
maždení, kde hodnotili svoju činnosť
v uplynulom roku. Správu o činnosti
v podaní Františka Čurku si vypočul
i primátor mesta RNDr. Jozef On-
drejka. Vystúpil v diskusii, ktorá sa
týkala hlavne vzťahu mesta a špor-
tovcov, ako aj využívania športovej
haly Malina. Na návrh jednotlivých
oddielov a odborov boli vyhodnotení
najlepší jednotlivci a kolektívy telo-
výchovnej jednoty za uplynulý rok.

Streetbal i ples
Basketbalový oddiel je druhým najväč-

ším v TJ, má 90 členov a jeho predsedom
je Ing. Pavol Oreský. Najvyššie hrajú muži
pod vedením trénera Mgr. Branislava Ort-
ha, a to v II. lige. Vďaka menšiemu počtu
prihlásených družstiev si zachovali i v no-
vom ročníku druholigovú príslušnosť.
B družstvo mužov hrá v I. triede BBZ, ka-
deti obsadili 5. miesto a žiaci 7. miesto vo
svojej súťaži. V minulom roku usporiada-
li streetballový turnaj za účasti 42 druž-
stiev a už tradičný basketbalový ples má
za sebou 48. ročník. Za najlepšieho bas-
ketbalistu vyhodnotili Františka Ambru.

Džudisti 
majú 33 členov. Predsedom je Ing.

Ivan Brajer. Vekovo je to najmladší oddiel.
Na majstrovstvách SR dorasteniek získala

Eliška Brajerová 2. miesto a medzi ženami
jej patrilo 3. miesto na Slovensku. Medzi
žiačkami patrilo 3. miesto v SR Zuzane
Kaňkovej a 2. miesto Dávidovi Vavrinco-
vi, ako aj Gabrielovi Brajerovi, ktorého
džudisti vyhodnotili za najlepšieho v od-
dieli za uplynulý rok. Celkovo získali v ro-
ku 2002 38 prvých, 53 druhých a 50 tre-
tích miest v rôznych súťažiach.

Najviac je hádzanárov
Najväčším oddielom čo do počtu čle-

nov sú v Strojári hádzanári. Predsedom
oddielu je Ing. Ján Papaj. Prípravka obsa-
dila v rámci kraja 2. miesto. Mladší žiaci
obsadili na Slovensku 2. miesto. Starším
žiakom patrilo v celoslovenskom finále 
7. miesto na Slovensku. V ich kádri bol
i najlepší strelec tohto podujatia, Martin
Sedláček. Pre menší káder zaniklo druž-
stvo dorastencov, v jeseni vzniklo B druž-
stvo mužov, ktoré hrá v II. lige – skupina
západ. A družstvo mužov reprezentuje
mesto v celoslovenskej súťaži v I. lige. Sú-
časným trénerom je Mgr. Dušan Šuster.
Už tradične usporiadal oddiel viacero tur-
najov, vrátane medzinárodných, a tiež
malackí hádzanári hrali v ČR, Slovinsku,
Maďarsku i Nemecku. Na záver minulej
sezóny usporiadali juniáles. Za najlepšie-

ho hádzanára vyhodnotili R. Ofčaroviča.

Predsedom karatistov, 
je ich 54, je Marián Strelecký. Adam

Haršáni v kumite obsadil 3. miesto na tur-
naji mládeže a 2. miesto na majstrov-
stvách Bratislavy. Junior Marek Vaniš bol
vyhodnotený ako najlepší v oddieli za
uplynulý rok, v kumite na Slovenskom 
pohári obsadil 3. miesto, bol prvý na maj-
strovstvách Bratislavy a získal 3. miesto na
M SR OV. V minulom roku usporiadali se-
minár kata kumite pod vedením trénera
reprezentácie SR Mgr. Rastislava Mráza.

Na odbúranie stresu
Kulturistický oddiel má 52 členov a je-

ho predsedom je Rudolf Rusnák. Za naj-
lepších svojich členov vyhlásili Denisa
Tangelmaiera a Richarda Krajčíra. Dobré
výsledky dosiahol už tradične Jozef Pešta,
ktorý získal i Pálfiho srdce. Kulturisti uspo-
riadali tradičný Vianočný turnaj, ktorý vo
svojich kategóriách vyhrali Jozef Pešta
a Tomáš Osuský.

Odbor RTVŠ, 
kde je združených 52 členov pod ve-

dením predsedníčky Márie Hacajovej, vy-
hodnotil ako najlepšiu svoju členku Ma-

tildu Juricovú. Odbor má dva oddiely, a to
jogu a rekreačný volejbal. Cvičebné ho-
diny pre záujem cvičiacich v druhom pol-
roku rozšírili o cvičenia zamerané na roz-
hýbanie celého tela, zlepšenie stavu chrb-
tice, uvoľnenie stresu, ako aj zlepšenie
krvného obehu.

Historický úspech tenistov
Tenistov je v Strojári 72 a pracujú pod

vedením Ing. Jána Gelingera. A družstvo
mužov sa zaradilo medzi vyhodnotené
najlepšie kolektívy Strojára zásluhou svoj-
ho postupu do II. ligy, čo je historický ús-
pech malackého tenisu. B družstvo mu-
žov skončilo v II. triede na 5. mieste, do-
rastenci v II. triede na 2. mieste a mladšie
žiačky v II. triede na 5. mieste. Darilo sa
družstvu veteránov, ktoré postúpilo do I.
triedy. Medzi jednotlivcami dobré výsled-
ky dosahovali Korbel, Uher, Šutovský, Hú-
šek, Harmatová, Uhrová, Lapin, Steinhau-
ser, Gelingerová, Veruzáb i Sabol, ktorí
majú najlepšie umiestnenia v tenisových
rebríčkoch. Ako najlepších tenisti vyhod-
notili Juraja Kachuta a Patrika Lapina.

Doma i za hranicami
Pod vedením Ing. Alexandra Žaťka pra-

cuje odbor turistiky, v ktorom je 44 čle-

nov. Okrem pravidelných víkendových
akcií v oblasti Malých Karpát absolvovali
jednotliví členovia niekoľko významných
akcií nielen doma, ale aj v zahraničí. Peter
Patsch, člen odboru, uskutočnil cyklotu-
ristickú cestu po 17 krajinách. Za tento
výkon získal Pálfiho srdce a bol v rámci
odboru vyhodnotený ako najlepší turista
roku 2002.

Volejbalisti Strojára, 
ktorých je 58, majú za predsedu Ing.

Dušana Rusňáka. A družstvo mužov, kto-
ré trénuje Jaroslav Krejčír, hrá v prvej ná-
rodnej lige. B družstvo hrá v III. lige, juni-
orky v juniorskej lige a darí sa i žiačkam.
V lete usporiadali tradičný turnaj SNP za
účasti 8 družstiev. Družstvo juniorov pat-
rí medzi najlepšie vyhodnotené kolektívy
TJ za rok 2002, keď skončilo na 4. mieste
v SR. Za najlepšieho volejbalistu si určili
Dalibora Barana.

Z krátkeho prehľadu vychádzajúceho
zo spomenutej správy je vidieť, že špor-
tovci Strojára za rok 2002 dosahovali vý-
sledky, ktoré nášmu mestu určite hanbu
nerobia. Samozrejme predseda TJ neza-
budol pri hodnotení poďakovať mestu za
poskytnuté finančné prostriedky vo výške
279 000 Sk, ako aj všetkým sponzorom,
ktorých si zabezpečili jednotlivé oddiely
a odbory, ich príspevok činil v minulom
roku 441 196 Sk.

ANTON PAŠTEKA

15. marca vyvrcholi-
la v Bratislave halo-
vá atletická sezóna
domácim šampioná-
tom žiakov. 
Až 14 pretekárov zo
ZŠ Záhorácka v Ma-
lackách sa na zákla-
de svojich doteraj-
ších výkonov kvalifi-
kovalo na tohtoroč-
né majstrovstvá SR
v atletike žiakov v ha-
le. Skutočné želiezka
v ohni však boli len
dve, Aneta Hollá
a Katarína Ďuricová.
Ostatní, väčšinou
mladší, prišli zberať
pretekárske skúse-
nosti.

Na úvod sa predstavili zverenkyne tré-
nera Vladimíra Handla. Úlohu favoritky
dokonale zvládla Katarína Ďuricová v sko-
ku do diaľky, keď posledným pokusom
doletela na vzdialenosť 521 cm a suve-
rénne zvíťazila. V tej istej disciplíne sa za-
skvela aj Monika Tóthová, ktorá zabojo-
vala a prekvapivo získala bronzovú me-
dailu. Vyvrcholením šampionátu z pohľa-
du Malaciek bol beh žiačok na 1500 m,
v ktorom Aneta Hollá nedala svojim sú-
perkám najmenšiu šancu a skvelým ča-
som 5:04,27 si vybojovala zlato. Táto po-
stavou malá, ale výkonmi veľká dievčina
je výrazným talentom behov na stredné
a dlhé vzdialenosti posledných rokov.
Najväčším prekvapením majstrovstiev bol
šprintér Marek Mráz. Najprv prekvapil
v behu na 300 m, neskôr vo finále 60 m,
keď obsadil nepopulárnu „zemiakovú
priečku”. Sklamaním bolo len vystúpenie
Jany Kollárovej v šprinte na 60 m, od kto-
rej sa čakalo umiestnenie v prvej osmičke
najlepších. Naopak treba vyzdvihnúť vý-
kon najmladšej účastníčky výpravy Eriky
Schildovej, ktorá napriek trojročnému ve-
kovému odstupu od víťazky najkratšieho
šprintu podala výborný výkon. Taktiež 
výkony strednotratiarky Laury Azzolini
a šprintérov Martiny Kocákovej a Richar-
da Mikuliča naznačujú, že majú pred se-
bou ešte veľkú atletickú budúcnosť. Vý-
konnosť zodpovedajúcu úrovni M SR po-
tvrdili Ján Beňa, Miriama Štaffenová, Svet-

lana Školeková, Erik Tesár a Michal Petráš.
Jediným, ale povoleným dopingom pre
našich atlétov bola skvelá divácka kulisa,
ktorú utvorili ich rodičia, známi a kama-
ráti.

Z VÝSLEDKOV:
Žiačky:
60 m – 1. Hajdinová (ŠK Vital Bratisla-

va) – 8,19; 11. Kollárová (AC Malacky) –
8,48; 15. Ďuricová (AC Mlacky) – 8,59;
20. Schildová (AC Malacky) – 8,72; 22.

Štaffenová (AC Malacky) – 8,87; 25. Ko-
cáková (AC Malacky) – 9,01.

150 m – 1. Hajdinová (ŠK Vital Brati-
slava) – 19,68; 22. Kollárová (AC Malac-
ky) – 21,37. 

300 m – 1. Grigláková (KAC Kežma-
rok) – 42,32; 16. Kocáková (AC Malacky)
– 46,36; 20. Štaffenová (AC Malacky) –
47,66.

800 m – 1. Krišková (ŠŠK Junior Pre-
šov) – 2:22,97; 12. Školeková (AC Malac-
ky) – 2:38,26; 15. Azzolini (AC Malacky)
– 2:40,92.

1500 m – 1. Hollá (AC Malacky) –
5:04,27.

Skok do diaľky – 1. Ďuricová (AC Ma-
lacky) – 521; 3. Tóthová (AC Malacky) –
486.

Štafeta 4 x 200 m – 1. Junior Prešov –
1:51,19; 11. AC Malacky A (Tóthová–Hol-
lá–Ďuricová–Kollárová) – 1:56,67; 14. AC
Malacky B (Schildová–Kocáková–Škole-
ková–Štaffenová) – 1:58,78.

Žiaci:
60 m – 1. Anda (Olympia Galanta) –

7,62; 4. Mráz (AC Malacky) – 7,94.
150 m – 1. Holečka (ŠK Vital Bratisla-

va) – 18,49; 12. Mikulič (AC Malacky) –
20,61; 16. Petráš (AC Malacky) – 21,20.

300 m – 1. Jurášek (ŠK Vital Bratislava)
– 39,21; 6. Mráz (AC Malacky) – 41,45.

800 m – 1. Zajac (TJ Dolný Kubín) –
2:17,04; 10. Beňa (AC Malacky) –
2:27,65.

Štafeta 4x200 m – 1. Olympia Galan-
ta – 1:44,18; 10. AC Malacky (Mikulič–
Beňa–Tesár–Mráz) – 1:52,19.

Tréneri
VLADIMÍR HANDL a PaedDr. PETR FILIP

Foto: Leo Linek

Slovíčko vojna so sebou prináša
strach, hrôzu, beznádej, bolesť... 

Mnohí si myslíme, že vojna v Iraku sa
nás nedotýka ani náhodou, nechceme ju
vidieť. Predsa ju pocítil ktosi nepriamo –
športovci, ktorým bolo umožnené
všestranne využívať telocvičňu na sídlisku
Juh v objekte 33. leteckej základne. Voj-
sko vyšlo v ústrety hádam všetkým, ktorí
sa chceli športovo vyžiť. A prišlo to ako
z jasného neba:

BUM, VOJNA! Zákaz vstupu do vo-
jenského objektu!

ŠK Žolík tu mohol trénovať 6 hodín
týždenne. Ešteže kalendár začal ukazo-
vať jarné mesiace a je možné trénovať aj

vonku. Preto pozývame deti (narodené
v rokoch 1993–1995) nezáväzne na tré-
ningové procesy: pondelok ŠH Malina,
16.00 h, streda, štvrtok IV. ZŠ Záhorácka
ulica. Ak sa otočíme za zimným obdobím,
pre niektorých znamenal oddych, pre-
stávku, ale pre nás znamenal začiatok veľ-
kej kondičnej a technickej prípravy. Dô-
ležitou zásadou je pracovať a hrať sa
s deťmi čo možno v najmladšom veku, le-
bo napríklad senzibilita (citlivosť, cit
a vzťah) na loptu je u detí najlepšia v pia-
tom roku dieťaťa.

Ak sa stále neviete rozhodnúť, stačí sa
prísť pozrieť 12.–15. mája od 16.00 h na
ihrisko ZŠ na Záhoráckej ulici. 

Mgr. FRANTIŠEK LÖRINCZI

TJ Strojár Malacky bilancovala

Aj Malačanov sa dotkla vojna

15. marca sa vo Svätoplukove usku-
točnili Majstrovstvá západnej oblas-
ti SR v silovom trojboji, na ktorých sa
zúčastnilo 25 pretekárov z polovice
Slovenska. 

Malacký silový trojboj reprezentovali
pod vedením trénera Mgr. Zdenka Krajčí-
ra traja pretekári z Kulturistického oddie-
lu TJ Strojár Malacky: v hmotnostnej ka-
tegórii do 75 kg Richard Krajčír, ktorý pri
osobnej hmotnosti 73 kg výkonom 520

kg v kategórii muži obsadil 1. miesto,
v hmotnostnej kategórii juniori do 82,5
kg Lukáš Krajčír (osobná hmotnosť 78
kg) výkonom 490 kg obsadil 3. miesto
a Denis Tanglmayer (hmotnosť 80 kg) vý-
konom 580 kg skončil na 2. mieste. 

Všetci traja pretekári sa svojimi výkon-
mi nominovali na M SR, ktoré sa v kate-
górii mužov uskutočnili 12. apríla v Hur-
banove a v kategórii juniorov sa budú ko-
nať 3. mája v Častej. 

–zk–

Mestská organizácia SRZ ZÁHORIE,
ZOHOR pozýva

Rybárske preteky pre deti
4. mája – ŠTRKOVISKO Jakubov I.

od 8.00 do 12.00 h – lov na 
1 prút, cena 50 Sk.

8. mája – VACHALKOV RYBNÍK Stu-
pava od 8.00 do 12.00 h –
lov na 1 prút, cena 50 Sk.

10. mája – PIESKOVŇA Plavecký Štvr-
tok od 8.00 do 12.00 h. –
lov na 1 prút, cena 50 Sk.

Rybárske preteky pre ženy
11. mája – PIESKOVŇA Plavecký Štvr-

tok od 7.00 do 12.00 h. –
lov na 2 prúty, cena 100 Sk.

Rybárske preteky 
pre dospelých
3. mája – ŠTRKOVISKO Jakubov I od

7.00 do 12.00 h – lov na 2
prúty, cena 100 Sk.

10. mája – VN LOZORNO od 7.00 do
12.00 h – lov na 2 prúty, ce-
na 100 Sk.

Hollá a Ďuricová majsterkami Slovenska!

Slovenský
cykloklub
Záhorák 
Malacky 

pozýva na pripravované podujatia:

• 27. apríla – otvorenie cyklotrás a novej
cykloturistickej sezóny 27/4.

• odomykanie rieky Dyje – 8. ročník (Se-
kule – Břeclav – Sekule);

• cyklotúra Baťov kanál – Hodonín, Zlín;
• cyklotúra Mikulov – moravská vinná

stezka (Mikulov–Valtice–Znojmo);
• okolo rieky Morava–Devín–Rakúsko –

veľký okruh; Moravský Svätý Ján–Rakú-
sko – malý okruh;

• pripravujeme prihraničnú rakúsko-slo-
venskú spoluprácu;

• prezentácia SILK ROAD – Vanderfest
pre školy i verejnosť;

• výstava fotografií v Centre voľného času
(máj) a Kamenný mlyn (júl);

• 8. národný zväz cykloturistov, Banská
Štiavnica;

• Hasprunská 50-tka;
• víkendové cyklotrasy – Košarisko, Pies-

ky-strelnica, Malé Karpaty.

Početná výprava atletického klubu AC Malacky pred športovou halou Elán v Bratislave.

Aj toto je atletika... Vyčer-
paná Aneta Hollá, bezpro-
stredne po svojom super-
výkone v behu na 1500 m,
si ešte neuvedomuje, že sa
stala majsterkou Sloven-
ska.

Siloví trojbojári žali úspechy
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