
„Je to moja prvá charakterová postava.
Doteraz som hrala len pozitívne úlohy mi-
lých, uhladených a dobre vychovaných
dievčat či žien. Dora je iná – trochu zlá
i utáraná, nešťastná a klebetná, riešiaca 
si vlastné problémy zasahujúc do života
iných. A to mi je na tejto hereckej príleži-
tosti sympatické, je svojím spôsobom veľmi
ľudská. Či sa nám to páči alebo nie, v kaž-
dom z nás je občas kúsok Dory,” zamýšľa
sa Beáta Reifová. Herečka Divadla na

hambálku, ktorá získala ocenenie za naj-
lepší ženský herecký výkon na Festivale
Aničky Jurkovičovej, ktorý sa konal začiat-
kom apríla v Novom Meste n/ Váhom. 

Z hniezda „dramáku” Nade Tučkovej
v ZUŠ v Malackách vyletelo do sveta už
veľa hereckých vtáčat. Beáta Reifová (33)
patrí do generácie, ktorá stála na doskách
malackej synagógy v osemdesiatych ro-
koch. Po týchto hereckých začiatkoch na-
sledovali ozajstné filmové roly, skúsenosti
z práce s režisérmi Petrom Veiglom (Pod
kolesami osudu, 1981– jej filmovými part-
nermi boli Vlado Müller, Milka a Magda
Vášáryové, Juraj Kukura i Dana Medřická;
filmy, ktoré vznikli v štúdiu Barrandov v ne-
meckej koprodukcii Utrpenie mladého
Werthera a Mozartova cesta do Prahy),
Ivanom Balaďom (Největší z Pierotů,1988)
i práca pre Slovenskú televíziu (seriál Sršne
v úli, 1982) a hosťovanie v Radošinskom
naivnom divadle v hre Ženské oddelenie.
Nasledoval pokus o štúdium na VŠMU
v Bratislave – neúspešný. „Neberiem to ako
životnú krivdu,” hodnotí túto skúsenosť

Na svojom ostatnom zasadaní 15.
mája poslanci schválili dodatok VZN
o miestnych poplatkoch, VZN o hrobo-
vých miestach, ako aj VZN o parkovaní
a odstavovaní vozidiel na verejných
priestranstvách a mestských komuni-
káciách. Schválenie dodatku k VZN
o nájme nebytových priestorov vo vlast-
níctve mesta prinesie ich zvýšenie na
1500 až 2000 Sk za m2 na rok.

Bod, ktorý upútal pozornosť poslancov,
sa týkal správy o vykonanej kontrole hos-
podárenia AD HOC Malacky–spoločnos-
ti mesta, ktorá zabezpečuje prevádzkova-

nie športovej haly MALINA a letného kú-
paliska. Kontrola hospodárenia bola usku-
točnená na podnet komisie školstva, mlá-
deže a športových činností a vykonala ju
hlavná kontrolórka mesta Ing. Ľubica Čiko-
šová. Kontrola poukázala na nedostatky
zo strany vedenia tejto príspevkovej orga-
nizácie mesta v oblasti zmluvných vzťa-
hov na nájom nebytových priestorov na let-
nom kúpalisku, nedostatky v evidovaní
a zúčtovaní finančného zápočtu s nájom-
com, nedostatky v účtovnej uzávierke za
rok 2002, chyby v dodržiavaní zákona v ob-

„Všade dominujúcu púšť striedajú
na severe pri Kaspickom mori nepre-
niknuteľné lesy a snehom pokryté 
vrcholky pohoria Elborz. Najväčším
prekvapením pre Európana sú však
samotní Iránci. Zatiaľ, čo sa dnes
preferuje skôr nepriateľský a hrozivý
obraz tejto vzdialenej krajiny, sú jej
obyvatelia neobyčajne priateľskí,
spoločenskí a pohostinní,” hovorí
Ing. Miloš Kuchárek (na fotografii v
strede), dlhoročný člen Turistického
oddielu TJ Strojár Malacky. 

M. Kucharek nedávno absolvoval ho-
rolezeckú expedíciu do Iránu. Teherán je
jedným z najbezpečnejších veľkomiest
Ázie. Najväčšie nebezpečenstvo tu pre
turistu hrozí od mestskej dopravy. Tá je
neuveriteľne hustá a vozidlá tu jazdia aj
v protismere. Pravidlá dopravy neexistujú.
V Teheráne nie sú žiadne zaujímavé his-
torické pamiatky. Ešte v 18. storočí bolo
mesto len malou osadou. Turisti by však
nemali obísť Národné múzeum drahoka-
mov, ktoré sa nachádza v obrovskom
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na zasadnutie MsZ v Malackách,
ktoré sa uskutoční 19. júna. 
Program • záverečný účet mesta za
rok 2002 • stanovisko hlavnej kontro-
lórky mesta k záverečnému účtu • ná-
vrh priestorového riešenia kultúrnych
inštitúcií 
Informácie • o postupe rekonštrukcie
miestnych komunikácií • o aktuálnom
stave prípravy výstavby školy a Inkubá-
tora pre malé a stredné podnikanie

Až na dne duše
Priateľstvo. Nie je to iba obyčajné

slovo. Je to niečo, čo má cenu zlata.
Žiadne priateľstvo nenahradí lásku
a žiadna láska nenahradí skutočné
a úprimné priateľstvo. Nie je umenie
niekomu povedať: „Máš pekné sako.
Dnes dobre vyzeráš.” Ale skúste po-
vedať svojmu priateľovi, čo sa vám na
ňom nepáči a pritom ho neraniť. Skús-
te to vyjadriť tak, aby cítil, že mu tým
chcete pomôcť. Dobrý, ozajstný priateľ
to dokáže.

Jedného dňa ochoriete a ocitnete sa
v nemocnici. Čakáte, kedy vám priate-
lia pomôžu rozveseliť myseľ, rozohnať
chmúrne myšlienky a oni nechodia. Po-
zeráte do stropu, deň čo deň dúfate, že
ktosi príde a... Čo sa stalo s priateľmi,
kde sú? 

Až teraz zisťujete, akí sú vaši priate-
lia. Ale napriek tomu hľadáte pre nich
ospravedlnenie. Viete, že vám na nich
záleží. Možno nemajú čas. Majú sa veľa
učiť, nemôžu sa uvoľniť z práce.

Priateľstvo má mnoho podôb. Často
je skryté na dne duše a nik o ňom nevie
– iba vy. Nestáva sa aj vám, že práve
tým, ktorých máte najradšej, najviac
ublížite? Niekedy sa zase priateľstvo
zmení na hlbokú lásku. Dôležitú úlohu
hrá rozhovor dvoch sŕdc, nekonečné 
debaty dvoch párov očí. Existuje niečo 
dokonalejšie ako súhra duší? Čo je nad
úprimné priateľstvo a všemilujúcu lás-
ku? Neviem o ničom lepšom, o ničom
dokonalejšom. 

RENÁTA BIKSADSKÁ

ÚVODNÍK

POZVÁNKA
Posledný aprílový štvrtok sa uskutočni-

lo mimoriadne zasadnutie mestského za-
stupiteľstva, ktoré malo mať pôvodne
v programe len jeden bod rokovania, kto-
rý sa mal týkať vstupu mesta do Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti. Stretnutie
poslancov bolo napokon doplnené na
štyri prerokovávané body.

Najskôr zástupca primátora predložil
poslancom na prerokovanie projekt town-
twinningu s talianskym mestom Contursi
Terme. Toto mesto leží v provincii Salerno
a kontakt s ním nadviazali študenti malac-
kého gymnázia v rámci projektu EXPO

SCUOLA 2002. Poslanci splnomocnili pri-
mátora RNDr. Jozefa Ondrejku podpísať
protokol o partnerstve s uvedeným mes-
tom na roky 2003–2004 a schválili účasť
mladých Malačanov a 4 zástupcov mesta
na stretnutí v Taliansku v auguste tohto ro-
ku. Okrem Malaciek sa podujatia zúčast-
nia zástupcovia a mládež z rumunského
mesta Lumina. Prevažná časť nákladov bu-
de účastníkom hradená z financií projektu. 

Po tomto bode nasledoval bod prog-
ramu, a to vstup mesta do Bratislavskej vo-
dárenskej spoločnosti, a. s. Poslanci schvá-

Vstup mesta do Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti

Členovia Klubu dôchodcov v Malac-
kách, ktorý pracuje pod vedením vedú-
cej Daniely Malinovej, si uctili deň, ktorý
patrí všetkým mamám, 2. mája posede-
ním vo veľkej zasadačke spoločnosti 
Nafta Gas, a. s. 

K sviatku im za všetkých neskôr naro-
dených prišli blahoželať deti z Materskej
školy na Kollárovej ul. v Malackách. V zá-

vere svojho pozdravného pásma diev-
čence a chlapci obdarili starkých žltými
púpavami a červenými tulipánmi, ktoré
vlastnoručne vyrobili. 

So svojím folklórnym programom vy-
stúpil a uznanie za majstrovsky zvládnuté
vystúpenie si vyslúžil aj súbor Sekulánek.

–ipo–,
foto: autorka

Pokračovanie na 2. strane

Na spojnici medzi východom a západom
Pokračovanie na 4. strane

Pokračovanie na 8. strane

Naše ÁNO Európskej únii

MsZ odvolalo riaditeľa
ŠH Malina

V každej z nás je kúsok Dory

Pokračovanie na 4. strane

Tulipány pre staré mamy

Čo čaká malackú nemocnicu?

Zníženie personálu
a nový manažment

Od 1.januára prešla Nemocnica s po-
liklinikou v Malackách do kompeten-
cie Bratislavského samosprávneho
kraja. Čo táto skutočnosť znamená
pre budúcnosť nemocnice? 
S touto a ďalšími otázkami sme sa ob-

rátili na predsedu Bratislavského samo-

správneho kraja Ľubomíra Romana. Na
otázky Malackého hlasu, týkajúce sa zadl-
ženosti zariadenia, redukcie počtu lôžok,
prípadnej hrozby zrušenia nemocnice
i vypísania konkurzu na post riaditeľa na-
pokon odpovedal Dr. Štefan Jaška, vedú-

Výsledky referenda –
ľudového hlasovania
o vstupe SR do Eu-
rópskej únie, ktoré sa
konalo v dňoch 16.
a 17. mája, v našom
meste a okrese sa
veľmi podobajú ce-
loslovenským. Z cel-
kového počtu 51 881
oprávnených voličov
v okrese Malacky sa
hlasovania zúčastni-
lo 51,53 %. Z nich jed-
noznačné ÁNO únii
vyslovilo 93 % voličov.
V meste Malacky bo-
la účasť na referende
51,29 %-ná. 
Ľudové hlasovanie
malo pokojný a regu-
lárny priebeh.

–ipo–
foto: –oTaNo–

Pokračovanie na 2. strane

Čo svet svetom stojí, mocní muži bojovali o moc a krásne ženy. Takéto súboje sa odo-
hrali aj v Zámockom parku v Malackách v prvý májový deň. (Bližšie čítajte na 3. stra-
ne pod titulkom Prvomájové Malacky patria nám všetkým). –ipo–, foto: –oTaNo–



Päť úmyselne
založených požiarov

V prvom štvrťroku vzniklo v okrese
Malacky 65 požiarov, pri ktorých vznik-
la priama škoda na majetku vo výške 
2 960 500 Sk. Včasným zásahom ha-
sičských jednotiek boli uchránené hod-
noty vo výške 14 409 Sk. Najčastejšou
príčinou požiarov bol elektrický skrat
a vypaľovanie trávy a suchých poras-
tov. V sledovanom období došlo v pia-
tich prípadoch k úmyselnému založe-
niu požiarov, pri ktorých bola spôso-
bená škoda vo výške 1 711 500 Sk.

plk. Ing. ANTON VAŠKOVIČ
riaditeľ OR HZZ v Malackách

Vážená redakcia,
prosím o uverejnenie odkazu pre gy-

nekologicko-pôrodnícke a novorode-
necké oddelenie NsP v Malackách. Tou-
to cestou im spoločne s manželkou Jú-
liou chceme vyjadriť úprimnú vďaku za
maximálnu pomoc pri narodení a ná-
slednú stopercentnú starostlivosť po na-
rodení nášho synčeka Filipka. Celý tím,
menovite MUDr. Pokorný, sestričky Čer-
máková, Pavlovová, Viktorínová a Šrut-
ková, pracoval zodpovedne, spoľahlivo,
rýchlo a presne. Som presvedčený, že aj
v rukách ostatných lekárov a sestier
z gynekologicko-pôrodníckeho a novo-
rodeneckého oddelenia by sa nám do-
stalo rovnakej starostlivosti „na jednič-
ku s hviezdičkou”. Verím, že malackej
pôrodnici tak skoro „neodzvoní” a že
deti vyrastajúce v malackom regióne
budú môcť mať v rodnom liste napísané
„narodený/á v Malackách”.

RNDr. PETER NOVOTA

AKTUALITY
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POHĽAD ZBLÍZKA

Koľko sa vyplatilo
na Slovensku 
nemocenského
v roku 2002? 

Finančné prostriedky na dávky ne-
mocenského poistenia (NP) boli na
Slovensku v roku 2002 čerpané vo
výške 8 630 502 tis. Sk.
Z toho: nemocenské 7 177 324 tis. Sk,

podpora pri ošetrovaní člena rodiny
264 200 tis. Sk, peňažná pomoc v mater-
stve 1 188 182 tis. Sk, vyrovnávací príspe-
vok v tehotenstve a materstve 796 tis. Sk.
Výška výdavkov na dávky NP bola v roku
2002 oproti roku 2001 nižšia o 248 661
tis.Sk. Pod celoslovenským priemerom vy-
kázalo percento PN 12 pobočiek. Najniž-
šie percento PN vykázali pobočky Brati-
slava – 2,23 % (sem patrí aj okres Malac-
ky), Košice – 3,66 %, Komárno – 3,83 %
a Žilina – 3,92 %. Vysoko nad celosloven-
ským priemerom percenta PN boli v sle-
dovanom období pobočky Stará Ľubovňa
– 14,38 % a Svidník – 11,56 %. Doba trva-
nia jedného prípadu je 41,01 dňa.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ochrana lesov
pred požiarmi

Štatistika požiarovosti dokazuje evi-
dentne zvýšený počet požiarov v lesoch
najmä v jarnom a letnom období, pričom
najčastejšou príčinou lesných požiarov je
človek. Väčšina požiarov vzniká z neopa-
trnosti alebo podcenením požiarneho ne-
bezpečenstva pri používaní otvoreného
ohňa. Požiar je zvyčajne následkom vypa-
ľovania suchej trávy a porastov, táborenia,
zakladania ohňa v lese, pálenia haluziny,
fajčenia a ponechania detí bez dozoru. 

Upozorňujeme preto na zakladanie oh-
ňa v lese – môže sa vykonávať len na mies-
tach na to určených a ohniská musia byť
zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa.

Vypaľovať porasty bylín, kríkov, stro-
mov a zakladať oheň v priestoroch
alebo na miestach, kde môže dôjsť
k jeho rozšíreniu, je fyzickým oso-
bám v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) 
a c) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi zakázané.

mjr. LADISLAV PILNÝ

Pozor 
na podvodníkov!

Falošná úradníčka Zita Majerová,
ktorá sa preukazuje dokladmi Sociálnej
poisťovne, úspešne „úraduje” po celom
Slovensku od roku 2000. Raz je to štíhla
blondínka, inokedy čiernovláska, pred-
stavila sa už aj v plnoštíhlej podobe. 

Podľa odhadu obetí sa jej vek pohy-
buje od 30 do 45 rokov. Vlani sa ženy
predstavujúce sa týmto menom pohy-
bovali autom v mnohých mestách i ob-
ciach západného, stredného i východ-
ného Slovenska a podľa rovnakého
scenára vyberali peniaze od svojich
obetí, ktoré sa vraj mali stať výhercami
súťaže Sociálnej poisťovne. Výška údaj-
nej výhry sa pohybovala od 50 000 do
120 000 Sk („výhercovia” si ju mali 
prísť vyzdvihnúť do poisťovne) a prime-
rane k tomu podvodníci vopred inka-
sovali rôzne sumy ako platbu DPH.

Dôchodcov, ktorí sa nechali oklamať
falošnými úradníkmi Sociálnej pois-
ťovne, sú už stovky a peniaze, o ktoré
ich pripravili, idú do státisícov. Väčšinu
pritom zmiatol akýsi preukaz s fotogra-
fiou a najmä falošná pečiatka na po-
kladničnom výdajovom bloku. Je oči-
vidné, že ide o vzájomne prepojenú
skupinu podvodníkov.

Sociálna poisťovňa, ústredie opäť
pripomína a upozorňuje, že nijaké
súťažné a žrebovacie akcie, v kto-
rých by mohli výhercovia získať vec-
né alebo finančné výhry, neorgani-
zuje. Ak ktokoľvek navštívi dôchod-
cu v jeho byte a v mene Sociálnej po-
isťovne, žiada od neho peniaze v ho-
tovosti, určite ide o podvodníka. 
V takom prípade platí len jedno–pe-

niaze nedať, falošným preukazom a po-
tvrdeniam neveriť, návštevníka sa pod
nejakou zámienkou zbaviť a na podo-
zrivú návštevu čím skôr upozorniť ob-
vodné oddelenie policajného zboru.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

TIENE DNÍ

lili bezodplatný prevod 205 126 ks akcií
v nominálnej hodnote 1000 Sk tejto spo-
ločnosti na mesto v zmysle rozhodnutia
MSPNM SR. Tento počet tvorí zaokrúhle-
ne 2,42 % zo základného imania a. s. a je
určený podľa počtu obyvateľov nášho
mesta. Týmto krokom sa mesto stáva ak-
cionárom uvedenej spoločnosti so všet-
kými právami a povinnosťami akcionára.

V treťom bode podala najskôr Ing. Re-
háková informáciu o projekte Podnikateľ-
ský inkubátor v meste Malacky a poslanci
sa oboznámili s listom MVRR SR ohľadom
financovania tohto projektu. Celkovo je
naplánovaných 2 205 000 EUR, z toho 
1 600 000 EUR by mali tvoriť prostriedky
z Phare. Poslanci odhlasovali spolufinan-
covanie projektu inkubátora zo strany
mesta vo výške 605 000 EUR. Tieto fi-
nančné prostriedky budú zabezpečené
oceniteľným hmotným vkladom mesta, 
t. j. rozostavanou stavbou z vlastného roz-

počtu mesta, ako aj z prostriedkov štátne-
ho rozpočtu.

V poslednom bode odznela informácia
o aktuálnom stave NsP v Malackách. Po-
slanci zobrali na vedomie informáciu
o zhoršujúcom sa stave NsP v Malackách,
opierajúcu sa hlavne o údaje v článku
Cieľom je dosiahnuť vyrovnaný rozpočet,
ktorý bol uverejnený v Zdravotníckych no-
vinách 3. apríla. Podľa tohto článku závä-
zok nemocnice, ktorý bol ku koncu minu-
lého roku 80,7 mil. Sk, stúpol do konca
februára o ďalších 3,3 mil. Sk. Poslanci od-
poručili primátorovi mesta vyžiadať si od
predsedu Bratislavského samosprávneho
kraja Ľuba Romana písomné stanovisko
VÚC k aktuálnemu stavu a oznámenie
ďalšieho zámeru konania s nemocnicou
v našom meste. Mestské zastupiteľstvo
svojím uznesením deklarovalo trvalý záu-
jem o správu a prevádzkovanie NsP v Ma-
lackách s cieľom jej zachovania.

ANTON PAŠTEKA

Vstup mesta do Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti
Dokončenie z 1. strany

ci odboru Úradu Bratislavského samo-
správneho kraja.

„Bratislavský samosprávny kraj je zria-
ďovateľom NsP Malacky od 1. 1. 2003,
napriek tomu do dnešného dňa Minister-
stvo zdravotníctva SR nepodpísalo tzv.
delimitačný protokol. Nedošlo ani k od-
dlženiu nemocnice zo strany štátu. BSK
nepodceňuje riešenie záväzkov starých
i novovznikajúcich, no treba povedať, že
v porovnaní s mnohými inými NsP nie je
to úplne najhoršie.

BSK môže upokojiť občanov Malaciek
a regiónu, že NsP v Malackách nemieni

zrušiť. Čo však veľmi rýchlo urobíme a te-
raz to pripravujeme, je, že príde k zásad-
nej reštrukturalizácii NsP tak, aby sa zre-
dukovali všetky náklady, ktoré nie sú po
zmenách v poskytovaných službách po-
trebné. Súvisí to s vyhodnotením tzv. ob-
loženosti na jednotlivých oddeleniach,
resp. novým zadefinovaním, aké zdravot-
né služby a v akom rozsahu bude NsP po-
skytovať. Novo sa zohľadní skutočnosť,
že NsP sa nachádza blízko významnej do-
pravnej komunikácie, ale tiež skutočnosť,
ktorou je úspešne sa rozvíjajúci  priemy-
selno-technologický park na Záhorí. 

Nevyhnutne príde k zníženiu personá-
lu NsP. Za významné považujeme, aby si
manažment NsP uvedomil, že v blízkej
Bratislave sú špičkové zdravotnícke zaria-
denia...

Rozvinúť chceme zdravotno-sociálne
služby, pravdepodobne v starom kaštieli,
ak sa s vlastníkmi tohto objektu dohod-
neme. Týmito a ďalšími opatreniami sle-
dujeme postupné znižovanie zadlžova-
nia. 

Neočakávame ziskovú nemocnicu,
ale zhruba do jedného roku vyrovna-
ný rozpočet. 
Veľa však bude závisieť od oddlženia

zo strany štátu a od finančného plnenia
zdravotnými poisťovňami. Uvedené opat-
renia sledujú nielen ekonomizáciu NsP,
ale aj zabezpečenie kvality poskytova-
ných zdravotníckych služieb a výkonov.
Plánovaným zúžením rozsahu zdravot-
níckych služieb sa naopak vytvoria pred-
poklady pre to, aby sa kumulovalo viac fi-
nančných a iných prostriedkov na novo-
zadefinované a poskytované služby.

Na miesto riaditeľa NsP nebol zatiaľ
vypísaný konkurz, netajíme však, že sa
tak stane v najbližších mesiacoch, preto-
že sa domnievame, že zmeny, ktoré musí-
me nevyhnutne vykonať, môže zabez-
pečiť len nový manažment NsP. Malackej
NsP treba vrátiť dobré meno, dôveru
a spokojnosť pacientov, ale aj zamest-
nancov – inak by táto NsP nemala opod-
statnenie.”

–ipo–, foto: –oTaNo–

Záhorák prinie-
sol 12. mája zau-
jímavý príspevok o Nemocnici s poli-
klinikou v Malackách. Pod titulkom
V centre pozornosti žena a dieťa in-
formuje o rozsiahlej rekonštrukcii gy-
nekologicko-pôrodníckeho oddelenia.
„Súčasťou zmien bolo vytvorenie samo-
statnej izby s príslušenstvom, v ktorej
môže spoločne s rodičkou a dieťaťom
tráviť celý pobyt v nemocnici manžel
alebo iná blízka osoba. Plánujeme pre-
stavbu ďalších dvoch izieb na apartmá-
ny s kompletným vybavením,” hovorí
primár oddelenia MUDr. Dominik
Mízner. „Dôraz pri prestavbe kladieme

na vlastné sociálne zariadenie, takže
mamička ani jej partner nebudú musieť
využívať spoločné zariadenia. O dieťa
sa môžu starať takmer ako doma, od
klasického nemocničného prostredia
budú v podstate izolovaní.”

V malackej pôrodnici sa kedysi na-
rodilo aj 1200 detí ročne. Dnes privá-
dza na svet štvrtinu tohto počtu. Ako
uvádza Záhorák, toto zariadenie je už
len krôčik od udelenia certifikátu Baby
Friendly Hospital (BFH). Predpokladom
na jeho získanie je splnenie desiatich
presne formulovaných krokov, ktoré sa
týkajú prenatálnej starostlivosti, pod-
pory dojčenia, prikrmovania novoro-
denca či prítomnosti otca alebo blízkej
osoby pri pôrode. Zisk titulu BFH je dô-
kazom, že starostlivosť o mamičky a ich
deti je na vysokej úrovni a v súlade
s požiadavkami Svetovej zdravotníckej
organizácie a UNICEF.

Z tlače vyberala –ipo–,
ilustračné foto: –oTaNo–

PÍŠU O NÁS...

Konto Mamograf je opäť vyššie. Postarala sa o to spoločnosť Pozagas, a. s. RNDr.
Ivan Vaškor, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti, ktorá
sa zaoberá uskladňovaním zemného plynu v podzemných zásobníkoch, odovzdal
symbolický šek so sumou 200 000 korún primátorovi mesta RNDr. Jozefovi On-
drejkovi pred očami poslancov MsZ 15. mája – v deň konania zasadnutia mestské-
ho zastupiteľstva. Pozagas, a. s., tak prispel na konto už po druhý raz (predvlani
sa postaral o nárast zbierky sumou 500 000 Sk). 
Onkologicko-diagnostické centrum bude otvorené v priestoroch Nemocnice s po-
liklinikou v Malackách po ukončení rekonštrukčných prác objektu.

–ipo–, Foto: –oTaNo–

Súťaž hasičov
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej
ochrany v Malackách a Dobrovoľný ha-
sičský zbor v Malackách vás pozývajú
na súťaž hasičských zborov 24. mája
o 9.00 h v priestoroch Záchrannej bri-
gády Hasičského záchranného zboru 
v Malackách (býv. kasárne CO útvaru na
Pezinskej ul.). Súťaže sa zúčastnia hasič-
ské družstvá z obcí okresu Malacky.

IVAN ŠÍRA, predseda a veliteľ
DHZ Malacky

Hokejová radosť po-
čas fínskych maj-
strovstiev sveta v ľa-
dovom hokeji ovlád-
la aj Malacky. Tento-
raz nie v Zámockom
parku, ale v novoo-
tvorenom diskoklu-
be Olymp na Pezin-
skej ulici sa stretli
fanúšikovia, aby spo-
ločnou silou hlasi-
viek dotlačili kapitá-
na Šatana a jeho ma-
nčaft k vytúženej
medaile. Bronz je
náš!

–ipo–,
foto: –oTaNo–

Kocky na predaj
Mesto Malacky ponúka na odpre-

daj očistené čadičové kocky za cenu 
3.000 Sk/tona (1 tona je asi 500 ks).

Záujemcovia o kúpu sa môžu prihlásiť
písomne na Mestskom úrade, Záhorácka
1919, 901 01 Malacky. Bližšie informácie:
tel.: 034/796 61 72, 61 70.

Zníženie personálu
a nový manažment

Vážení čitatelia,
vaše telefonáty i priame oslovenia ho-
voria o vašom živom záujme o budúc-
nosť NsP v Malackách. Hoci mestská
samospráva nie je zriaďovateľom ne-
mocnice, v budúcom čísle prinesieme
rozhovor s primátorom mesta na túto
tému spolu s ďalšími informáciami.

Redakcia

Dokončenie z 1. strany



Ako ste spokojný s podujatím Prvo-
májové Malacky 2003? Čo by ste na-
vrhli organizátorom zmeniť pri prí-
prave budúceho ročníka?

Rodina Kopčová, Vysoká pri Morave
Na Prvého mája chodíme do Malaciek
oddychovať. Dnes sme boli na koncer-
te Dušana Grúňa, pozrieme si ďalší
program a poobede budeme doma re-
laxovať.

Eva Lipová, 
Malacky
Do Zámockého
parku chodievam
pravidelne, veľmi
sa mi páči takýto
druh osláv. Navrh-
la by som zaradiť viac programu pre
staršiu generáciu.

Karol Taraba, 
Malacky
Je šťastím pre
mesto, že má ta-
kýto areál. Tento
rok je tu aj dosta-
tok stánkov s ob-
čerstvením. S programom som spokoj-
ný – vidno, že podujatie pripravujú pro-
fesionáli. V poslednom období sa kul-
túrny život mesta veľmi zmenil – sme-
rom k lepšiemu.

Rudolf Hoc, 
Malacky
Program Prvomá-
jových Malaciek je
z roka na rok pes-
trejší. Navrhujem,
aby otvorenie bo-

lo medzi 10.00 a 12.00 h. Kultúrne dianie
veľmi nesledujem, viem však, že máme
veľmi úspešné divadlo!

Katarína Kvačkajová, Alena Jánska,
Zdenka Vinceová, Malacky
Tešíme sa hlavne na poobedňajší kon-
cert na škvarovom ihrisku, na ktorom
vystúpi aj skupina Hex. V Zámockom
parku sú aj naši rodičia, my však už má-
me vlastný program...

V Zámockom parku to na Prvého mája
opäť vyzeralo ako v mravenisku. Ako sa
hovorí – deviata rozhodla, chmáry na za-
mračenej oblohe sa roztrhali a obyvate-
ľom mesta a okolia nič nebránilo vybrať sa
na najkrajšie miesto v centre. Program,
ktorý pre nich pripravilo Mesto Malacky
v spolupráci so Záhorským centrom kul-

túry, Centrom voľného času, občiansky-
mi združeniami a sponzormi, sľuboval deň
plný zábavy, umenia a športu.

Na hlavnej tribúne prebral sedmospá-
čov svojím vystúpením folklórny súbor Zá-
horienka a po ňom rozospievalo všetky
generácie trio Lýdia Volejníčková, Marce-
la Laiferová a Dušan Grúň. Uličky Zámoc-
kého parku posiate výtvarníkmi, jarmočník-
mi a ochotníkmi v dobových kostýmoch
viedli návštevníkov k jednotlivým stanovis-
kám. Peniaze a krásne ženy – o takéto mé-
ty muži vždy bojovali. S dávkou nadsádz-
ky a humoru zviedli súboj na lúke pri kaš-
tieli za pozornosti prvomájových návštev-
níkov aj členovia skupiny historického šer-
mu Ocelot. Hádzanárske ihrisko patrilo na
pravé poludnie diskotéke s tanečnými sku-
pinami Centra voľného času v Malackách.
Jak to bývá na Záhorí – pásmo zvykov
a tradícií s týmto názvom predviedol folk-
lórny súbor Gbelané. Na lúke zabávalo
Malačanov Túlavé divadlo s hrou Hamlet
v réžii J. Nvotu a v stane detskej radosti
detváky čarovali s farbami. 

Mestu Malacky sa opäť podarilo vylá-
kať z útrob príbytkov tisícky svojich oby-
vateľov.

TÉMA MESIACA
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Problémov, ktoré občanov mesta v ob-
lasti kultúry ťažia, je nemálo. Spomeňme
len otázku výstavby kultúrneho domu,
ktorú riešia už viaceré generácie a bez
výsledkov. Nie je kde umiestniť expozície
mestského múzea, umelci by chceli solíd-
nu výstavnú sieň, mladí zase priestory na
klubovú činnosť. Knižnica sa musela viac-
krát sťahovať a pobočka na sídlisku Juh
nemá doteraz vhodné priestory. Propagá-
cia mesta, vydávanie Malackého hlasu,
mestské televízne vysielanie a mnohé ďal-
šie otázky sú postavené, len ich treba rie-
šiť k spokojnosti všetkých zainteresova-
ných, hlavne občanov nášho mesta.

A tak činnosť komisie kultúry určite ne-
bude len formalitou. Pri tej príležitosti
vám predstavíme niektorých členov.

Rozália Habová,
poslankyňa, predsedníčka komisie, 

47-ročná, učiteľka ZUŠ Malacky
Aké hlavné úlohy si stavia komisia do

budúcnosti?
Úloh je veľa, spomeniem len niektoré.

Prvoradou je záchrana historických a kul-
túrnych pamiatok v meste. Samozrejme, je
to zveľaďovanie životného prostredia spo-
jené s kultúrnymi podujatiami, ako sú vý-
stavy, koncerty, návštevy zahraničných
umelcov, stretnutia so zaujímavými ľuďmi.
Určite sa budeme pokúšať o realizáciu myš-
lienky výstavby kultúrneho domu. Chceli by
sme zabezpečiť opravu fasády židovskej sy-
nagógy a vôbec venovať pozornosť pa-
miatkam tejto komunity v našom meste.

Oto Divinský, 
poslanec, 29-ročný, súkromný podni-

kateľ
Aký máte názor na propagáciu mes-

ta?
V propagácii mesta vidím určité rezer-

vy. Je potrebné vyvíjať také aktivity, ktoré
budú smerovať k efektívnejšiemu využíva-
niu možností propagácie mesta. Nestačí
len zúčastniť sa veľtrhu cestovného ruchu,
ale aj získať si návštevníkov zaujímavou ex-
pozíciou a kvalitnými propagačnými ma-
teriálmi. Treba vybudovať kvalitné info-
centrum. Určite by propagácii pomohla
úzka spolupráca mesta, podnikateľov, zá-
ujmových združení a organizácií pôsobia-
cich v meste.

Mgr. Vladimír Zetek, 
poslanec, člen mestskej rady, 35-ročný,

herec Bratislavského bábkového divadla
V čom vidíte hlavné rezervy kultúry

v meste?
Stručne ťažko odpovedať na túto otáz-

ku. Evolúcia kultúry v meste začala. Naj-
viac ma momentálne páli problematika
Mestského múzea Michala Tillnera a prob-
lém, kam zložiť jeho depozit. I touto cestou
prosím občanov o vhodný tip na riešenie.

Mgr. Antónia Čuvalová, 
49-ročná, riaditeľka CVČ Malacky
Aké aktivity v oblasti kultúry môžu

nájsť záujemcovia v CVČ?
Možnosti sú široké a pestré. Ponúkame

celkovo 52 záujmových útvarov, z toho 17
v oblasti kultúry a estetiky. Sú to hlavne ta-
nečné aktivity – country a moderné tance,
hip-hop, scénické tance, stredoveké tance,

ale aj výtvarný krúžok či aranžovanie. Naj-
väčší záujem je o moderné tance.

Richard Grega,
42-ročný, slobodný umelec
Ako to vyzerá s výstavnými priestor-

mi v meste?
Spoločenský dom ZCK by súčasným

podmienkam vyhovoval, ak by sa uvoľnili
priestory sobášnej siene. Nie je jednodu-
ché nájsť priestory, ale určite by mala byť
umiestnená v budove mestského úradu,
veď slúži nielen na sobáše, ale i na repre-
zentačné účely mesta. No tam je knižnica,
a tak sa celkový problém javí ako šachová
partia. Treba však pohnúť jednotlivými ša-
chovými figúrkami a možno sa dostaví vý-
hra. Nebudeme v patovej situácii ako teraz.

Beáta Reifová,
33-ročná, pracovníčka marketingu 
Ako by malo mesto poskytovať kul-

túru občanom?
V prvom rade si myslím, že by mesto

malo kultúru Malačanom dávať. Dôležité
je vytvorenie podmienok na sebarealizáciu
Malačanov. Sú oblasti, kde sme zazname-
nali výrazný posun – ochotnícka činnosť.
Možnosti vidím napríklad aj vo vytvorení
diskusných klubových scén s možnosťou
návštev osobností rôzneho zamerania.
Každopádne kultúra je široký pojem - kul-
túra správania, bývania, komunikácie, kde
máme možnosť dávať si individuálne ciele. 

Eva Režná, 
43-ročná, učiteľka ZUŠ Malacky
Mesto nemá samostatný kultúrny

dom, je možné robiť kultúru i bez ne-
ho?

Určite áno, ale mesto ako Malacky by
potrebovali zastrešiť kultúru práve samo-
statným kultúrnym domom. Ak by tento
kultúrny stánok v našom meste existoval,
kultúrnych podujatí by bolo podstatne
viac.

Mgr. Jana Zetková, 
37-ročná, riaditeľka ZCK Malacky
Čo pripravuje ZCK pre Malačanov

najbližšie?
Po príprave Prvomájových Malaciek sme

začali s prípravou kultúrneho leta. Každú ne-
deľu sa budú v Zámockom parku od 17.00
do 22.00 h uskutočňovať Kultúrne poduja-
tia 2003. Program bude zameraný na všetky
vekové kategórie. V rámci kultúrneho leta
usporiadame i rýchlokurzy jazykov, výtvar-
ného, divadelného a tanečného umenia.
V období prázdnin budú sprístupnené kryp-
ty pod františkánskym kostolom, kde je inš-
talovaná výstava Jána Patku – Sochy 2003.

Jana Slobodová, 
tajomníčka komisie, 41-ročná, pracov-

níčka MsÚ Malacky
Myslíte si, že je v meste dostatok kul-

túrnych podujatí?
Je ich pomerne dosť. Ak by však mala

kultúra svoj vlastný stánok, určite by ich
bolo viac.

Stranu pripravili
IVANA POTOČŇÁKOVÁ

ANTON PAŠTEKA
foto: –oTaNo–

Kto vyhrá šachovú partiu?

V dňoch 12.–16. apríla sa v talianskom meste Riva del
Garda uskutočnila 7. medzinárodná súťaž dychových hu-
dieb Flicorno d’Oro. 

Na súťaži, ktorej sa zúčastnilo temer 2500 hudobníčok a hu-
dobníkov zo šiestich krajín – celkom 57 dychových orchestrov,
dosiahol vynikajúci úspech Dychový orchester ÖMV 3. miesto. 

Nás môže tešiť, že na Záhorí sa pripravujú dva spoločné pro-
jekty práve s týmto rakúskym telesom. Na rok 2004 pripravuje
Musikschule Hohenau, riaditeľom ktorej je A. Kammerer, šéf-
dirigent orchestra, oslavy 70. výročia svojho založenia – túto
udalosť si chce pripomenúť spoločne so ZUŠ Malacky. 

Dychový orchester ÖMV zase pracuje na projekte veľkého
koncertu so slovenským speváckym súborom (uvažuje sa o spo-
jení síl senickej Cantileny a súboru Adoremus z Bratislavy) v šaš-
tínskej bazilike. Tento projekt by mala podporiť EÚ.

–red–

Mesto Malacky pozýva na informatívne stretnutie k zriadeniu
podnikateľského inkubátora v meste Malacky. Účastníkmi stret-
nutia budú zástupcovia inštitúcií podporujúcich malé a stredné
podnikanie, regionálny rozvoj, záujemcovia o problematiku in-
kubátora v regióne Malacky, malí a strední podnikatelia z regió-
nu. Stretnutie sa uskutoční v stredu 28. mája o 17.00 h vo veľ-
kej zasadačke Mestského úradu, Záhorácka 1919, Malacky. 
Program stretnutia – slávnostné odovzdanie sponzorského
daru od firmy Holcim (Slovensko), a. s., Mestu Malacky na kon-
to Mamograf • predstavenie členov tímu expertov • predstave-
nie projektu Inkubátor pre malé a stredné podnikanie v Malac-
kách, R. Linczényi, člen expertného tímu • úvod do problemati-
ky podnikateľských inkubátorov (prezentácia v powerpointe), F.
Dietrich, vedúci tímu expertov • prezentácia projektu technickej
asistencie, J. Valent, člen expertného tímu • prezentácia archi-
tektonického riešenia podnikateľského inkubátora v Malackách.

–red–

Na podporu 
PODNIKATEĽSKÉHO
INKUBÁTORA

Stupienok víťazov 
pre Dychový orchester
ÖMV

Prvomájové Malacky 
patria nám všetkým

„Deti moje malacké premilené, kto z vás chce ochutnať žabí sliz?” Na ochutnávku nenašiel
Majster „N” alias Jozef Nodžák nikoho. Zato pri vyhlásení súťaží, hádaniek a kúziel vyle-
teli hore všetky ruky.

NAŠA ANKETA

AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky
podľa § 4 zákona NR SR č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe 
v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľ príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky
– mestský podnik správy športových zariadení a majetku mesta

POŽIADAVKY: • vysokoškolské vzdelanie • minimálne päť rokov praxe v riadení 
• predloženie koncepcie riadenia a hospodárenia príspevkovej 
organizácie AD HOC Malacky
Vítané je ekonomické vzdelanie, prax v oblasti poskytovania verej-
noprospešných služieb a znalosť cudzích jazykov.

Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný životopis (uveďte aj telefonický kontakt) • doklad o do-
siahnutom stupni vzdelania • výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
doručiť v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE AD HOC” v termíne
do 9. 6. 2003 do 12.00 h  na adresu: Mesto Malacky, Mestský úrad Malacky, sekreta-
riát prednostu MsÚ, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky.

Bližšie informácie na tel.: 034/796 61 55

Ženy a futbal? Hoci sa pri predstave tejto kombinácie väčšina mužov uškrnie, ženský fut-
balový súboj Malacky–Velké Pavlovice s výsledkom 6:0 (Malačianky, sme na vás hrdí!) po-
tešil oko nejedného z nich.

VYSIELAJÚ O NÁS...

Prvý máj má hádam v každom sloven-
skom meste inú atmosféru. V Malac-
kách už po tretí raz ožil prítomnosťou
tisícok zvedavých návštevníkov Zá-
mocký park. Táto skutočnosť zaujala aj
štáb televízie TA3. Vidieť umeleckého
kováča priamo v akcii, devy v historic-
kých kostýmoch obzerajúce sa v zrkad-
le životnej veľkosti či dve jedenástky fut-
balistiek bažiacich po víťazstve vo vzá-
jomnom súboji nie je každodenným zá-
žitkom. TA3 informovala aj o tom, že na
Záhorí ožívajú ľudové zvyky a tradície
– folklórny súbor Gbelané vďačne špe-
ciálne pre divákov televízie ešte raz zo-
pakoval svoje vystúpenie venované sta-
vaniu májov.

MH 03/N3



Špeciálna základná škola v Malackách
vznikla v roku 1948. Jej názov sa viackrát
menil, no poslanie zostalo – prinášala
vzdelanie žiakom, ktorí nemôžu navšte-
vovať klasickú základnú školu. V piatok
25. apríla sa v Spoločenskom dome ZCK

uskutočnila vernisáž výstavy prác žiakov
tejto školy spojená s bohatým kultúrnym
programom. Stretnutie otvorila a hostí
privítala riaditeľka Špeciálnej základnej
školy a Praktickej školy a Základnej školy
pri nemocnici Mária Míznerová. Hovorila

o histórii i súčasnosti ustanovizne a vy-
zdvihla úsilie svojich kolegov – pedagó-
gov i šikovnosť a snahu žiakov. Tú bolo
vidno v expozícii, ktorá zaplnila celú vý-
stavnú miestnosť: obrázky a obrazy, výšiv-
ky, maľba na skle i kameňoch, vymode-
lované figúrky, obrúsky a vrecúška, kytice,
drevorezba, výrobky z kartónu, hrnčeky,
ozdoby zo slamy i oslík zo sena. 

–ipo–, foto: –oTaNo–

s odstupom času B. Reifová. „Neviem, či
by som mala dosť sily profesionálne sa ve-
novať herectvu. Zvlášť v dnešnej situácii,
keď sú herci nútení klopať na dvere dabin-
gových štúdií, reklamných agentúr či mo-
derovať televízne relácie. Som šťastná, že
mám prácu, ktorá ma živí a ochotnícke di-
vadlo, ktoré ma baví. Divadlo na hambálku
je pre mňa osobnou terapiou, relaxom
a srdcovou záležitosťou zároveň.”

Keď režisér Vlado Zetek prišiel s ponu-
kou na stvárnenie postavy Dory v hre Žen-
ský zákon, Beáta nezaváhala ani na chvíľu.
Osobitosť a jedinečnosť tejto roly pod-
čiarkuje umenie profesionálnej divadelnej
maskérky Stanky Zábojníkovej z Lábu.
„Dora je škaredá, strapatá, má čierne zuby
a kruhy pod očami. Jej fyzický vzhľad je vy-
jadrením jej duševného života, preto neu-
važujem nad tým, že by som sa mala han-
biť. Cítim sa veľmi slobodne a príjemne.
Ženy dneška sú neustále konfrontované
s mediálnym vzorom ideálu ženskej krásy,
tvorcami ktorého sú väčšinou muži. Príslu-
šníčky nežného pohlavia sú tak neustále
pod tlakom a chtiac či nechtiac sa mu pri-
spôsobujú. Nemyslím si, že ženy uvažujú
len o tom, ako byť perfektná, nalíčená a ús-
pešná. Verným zrkadlom tohto prístupu sú
„nekonečné seriály”, ktorými nás médiá kŕ-
mia,” konštatuje mladá žena, ktorej roz-
hodne šarm nechýba.

Úspech Divadla na hambálku B. Reifo-
vá prirovnáva k pyramíde – každý jeden
prvok, každý herec, osvetľovač či zvukár
je rovnako dôležitý. Zároveň vysoko hod-
notí kolegiálne vzťahy. S Martou Balúcho-

vou, ktorá alternuje postavu Dory, sa vzá-
jomne chodia pozerať na vystúpenia a na-
vzájom sa inšpirujú. Beáta sa s úctou po-
zerá na ochotníkov, ktorí sa v septembri
minulého roku po prvý raz postavili na ja-
visko. „Vlado Zetek z nás všetkých dokáže
vytiahnuť maximum. Pracovala som s nie-
koľkými režisérmi, preto si trúfnem pove-
dať, že verím v jeho úspešnú režisérsku bu-
dúcnosť.” Najnovšia správa z kuchyne Di-
vadla na hambálku hovorí, že režisér už vy-
berá nový titul, ktorý onedlho začnú ma-
lackí ochotníci skúšať.

Niekoľkohodinové skúšky, cez víkend
dve predstavenia, práca v Detskom diva-
delnom štúdiu DNH – ako to všetko môže
matka troch detí zvládnuť? Beáta Reifová:
„Určite by to nešlo bez podpory manželo-
vých rodičov, predovšetkým „babky Reifo-
vej”. Oporu mám i v manželovi Danielovi,
v mojich deťoch i vo firme, kde pracujem.
Avšak chcem poďakovať aj rodinným prís-
lušníkom ostatných ochotníkov, že trávia
dlhé večery bez nás a preberajú na seba aj
naše povinnosti. Všetci členovia súboru sú
tiež prekvapení zo spontánneho a praj-
ného malackého publika. Cítime podporu
i zo strany mesta a sponzorov.”

Milá suseda pani Štvrtecká nedávno
Beátu oslovila: „Po druhej svetovej sme
hrávali divadlo v Sokolovni. Ako dobre, že
sa do Malaciek opäť vrátilo!” Tá úprimná
veta dá zabudnúť na všetky odriekania.
Dosiaľ krátka, no veľmi úspešná história
Divadla na hambálku je dôkazom, že Ma-
lacky sú mestom príležitostí. Mestom
osobností a dobrých nápadov.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: Šišovský
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Onedlho sa skončí ďalší školský rok –
ako sa darilo malackým žiakom v rám-
ci okresu vo vedomostných súťa-
žiach?

Svoje kvality v okrese potvrdili Ma-
lačania v jazykových olympiádach. 

V nemeckom jazyku prvenstvá v oboch
kategóriách patrili práve im – Veronike
Freundovej zo ZŠ na Štefánikovej ulici
a Milke Malita zo ZŠ na Ul. 1. mája.
Z troch kategórií olympiády v anglickom
jazyku mali Malačania radosť v dvoch,
keď zvíťazili Martin Tedla a Andrej Rídzik
zo ZŠ M. Olšovského. 

V tretej kategórii putovalo prvé miesto
zásluhou Lucie Šírovej do Sološnice.

Matematici si merali sily aj v pytago-
riáde. U deviatakov a u ôsmakov v MO
boli najlepší žiaci z mimomalackých škôl
– Magdaléna Mackovičová zo Zohoru
a Petra Jadrníčková z Rohožníka. Medzi
úspešnými riešiteľmi v oboch kategóriách
nechýbalo šesť Malačanov. Ostatné pr-
venstvá v MO si rozdelili malacké školy.
Dve putovali na gymnázium zásluhou
šiestačky Barbory Vícenovej a siedmaka
Róberta Končeka. Medzi piatakmi patrilo
prvé miesto Samuelovi Novotovi zo ZŠ
na Záhoráckej ulici a medzi štvrtákmi Len-
ke Matuškovej zo ZŠ Dr. J. Dérera. Medzi
mladšími matematikmi mali malacké ško-
ly spolu 25 úspešných riešiteľov.

V pytagoriáde sa Malačania tešili z pr-
venstiev len u prvostupniarov. Medzi tre-
tiakmi vyhral Samuel Jaklovský zo ZŠ Dr.
J. Dérera a medzi štvrtákmi Juraj Sládek
zo ZŠ Záhorácka ul. U starších zvíťazili
Lukáš Vícen zo Studienky, Barbora Grú-
zová zo Sološnice, Marián Ivanič z Gajár
a Miroslava Balážová z Rohožníka. 

Menej sa darilo mladým malackým fy-
zikom. Obe prvé miesta putovali za hra-
nice mesta. Medzi deviatakmi bola víťaz-
kou Lenka Kluková zo Zohoru a medzi
ôsmakmi Jarka Šimkovičová zo Závodu.
Medzi úspešnými riešiteľmi boli len žiaci
mimomalackých škôl. I v chemickej olym-
piáde mali Malačania len štyroch úspeš-
ných riešiteľov a víťazom bol Juraj Míšaný
zo Sološnice, tentokrát však spolu s Ma-
lačanom Marošom Turazom zo ZŠ Záho-
rácka ul.

Biologická olympiáda má za sebou len
jednu kategóriu. V tej prvej sa podarilo
zvíťaziť Petre Sečkárovej zo ZŠ Dr. J. Dé-
rera pred ďalším žiakom tejto školy Mar-
tinom Janotom. 

Z piatich kategórií geografickej olym-
piády patrilo Malačanom prvenstvo
v troch. Víťazmi sa stali Michal Zajaček
zo ZŠ M. Olšovského, Monika Sokolová
zo ZŠ Záhorácka ul. a Barbora Vícenová
z gymnázia. V zostávajúcich dvoch kate-
góriách na najvyššom stupienku stáli Ši-
mon Stehlík z Kuchyne a Peter Kalnai
z Veľkých Levár. Medzi úspešnými rieši-
teľmi tejto olympiády nechýbalo 13 žia-
kov malackých základných škôl a gym-
názia. 

ANTON PAŠTEKA

Okresný úrad v Malackách, od-
bor školstva, mládeže a telesnej
kultúry a Centrum voľného času
Malacky uskutočnili 30. apríla 
XIII. ročník speváckej súťaže 

Slávik Slovenska
VÝSLEDKY:
I. kategória – žiaci I.–III. ročníkov, 1.

Veronika Lomňančíková, ZŠ Veľké Levá-
re, 2. Simona Fuseková, ZŠ M. Olšov-
ského, Malacky, 3. Peter Havran, ZŠ Dr. J.
Dérera, Malacky.

II. kategória – žiaci IV.–VI. ročníkov, 
1. Lucia Kotulová, ZŠ kpt. J. Nálepku, Stu-
pava, 2. Kristína Brejchová, ZŠ Dr. J. Dé-
rera, Malacky, 3. Jakub Dufek, ZŠ Láb. 

Čestné uznanie: Blanka Zajíčková, ZŠ
Rohožník; Eva Kollmanová, ZUŠ Malac-
ky; Adriana Chorváthová, Gymnázium
(8-roč.), Malacky; Annamária Slezáková,
ZŠ M. Olšovského, Malacky. –ap–

...keby mala možnosť byť divákom
predstavenia Ženský zákon v podaní
malackého Divadla na hambálku.
A prvá slovenská herečka by určite
mala radosť zo zistenia, že práve ten-
to súbor sa stal laureátom festivalu,
ktorý nesie jej meno.

V dňoch 6.–9. apríla sa v Novom Mes-
te nad Váhom konal Festival Aničky Jur-
kovičovej a hneď prvé súťažné vystúpe-
nie prinieslo novozaloženému ochotníc-
kemu divadlu z Malaciek úspech! 

Členkami odbornej poroty, ktorá hod-

notila úroveň vystúpení zúčastnených sú-
borov, boli aj herečky Viera Strnisková
a Zuzana Frenglová. 

Úspešné vystúpenie zaručuje Divadlu
na hambálku účasť na vyvrcholení sezóny
amatérskeho divadla a prednesu – Scé-
nickej žatve 2003. Táto celoštátna pre-
hliadka so zahraničnou účasťou sa usku-
toční v dňoch 24.–29. októbra v Martine.
Súbor získal nomináciu aj na celosloven-
skú súťažnú prehliadku amatérskeho, či-
noherného a hudobného divadla Diva-
delné Šurany, ktorá sa bude konať
19.–22. júna. –ipo–

Aj Anička Jurkovičová
by sa smiala...

Ako sa darilo
mladým
Malačanom

Mladí ochotníci úspešne vajatajú

V znamení 55. narodenín

Divadlo na hambálku ďakuje
za sponzorskú pomoc: Ing. Jozefovi Pagáčovi, stolárstvu Beseda, zámočníctvu
Kuklovský, Country Clubu, Petrovi Müllerovi, Rozálii Habovej, Róbertovi We-
berovi, Štefanovi Danielovi, Juditke Šatanovej, Ivetke Novákovej, Milan-co, 
firme Martina – p. Polakovič, Kofis leasing, a. s., Norbertovi Šatanovi – Akušat,
firme Slovcem, firme A+M účtovníctvo, firme Pepsi Cola, a. s., cukrárni Hviez-
da, Gastro M+M, firme Ivana, ZPC Malacky a našim rodinám za podporu.

Dokončenie z 1. strany

lasti odmeňovania zamestnancov, ako aj
nedostatky v účtovníctve. V diskusii k to-
muto bodu vystúpili viacerí poslanci i ria-
diteľ AD HOC Ing. Róbert Rehák. Nako-
niec poslanci odvolali riaditeľa tejto orga-
nizácie z funkcie. Zo sedemnástich prí-
tomných poslancov mu štrnásť vyslovilo
nedôveru. Do ukončenia výberového ko-
nania na nového riaditeľa poverili poslan-
ci vedením organizácie prednostu MsÚ
Ing. Dušana Vavrinca a vedúceho ekono-
mického oddelenia Ing. Ladislava Adamo-
viča. Z uznesenia vyplynulo množstvo
úloh, ktoré by mali noví štatutári zabezpe-
čiť na urovnanie vzniknutej situácie. Stavu
v športovej hale sa dotýkala i správa o sta-

tickom posudku na prevádzkovanie haly,
ktorú predkladal doterajší riaditeľ. Závery
posudku vyvolávajú obavy z ďalšieho pre-
vádzkovania haly, a tak by sa do konca
mája mali stretnúť s poslancami a štatutár-
mi haly spracovatelia správy v čele s Ing.
Jánom Cesnakom, CSc., aby stanovili ďal-
ší postup na zabezpečení bezproblémo-
vého prevádzkovania športovej haly.

Súčasťou rokovania boli i návrhy roz-
počtov príspevkových a rozpočtových or-
ganizácií mesta, ako aj správa o čerpaní
rozpočtu mesta za prvý štvrťrok 2003. Bez
problémov bol schválený rozpočet Mest-
ského centra sociálnych služieb ako vyrov-
naný vo výške 13 277 000 Sk, ZCK by ma-
lo tiež hospodáriť s vyrovnaným rozpoč-

tom vo výške 3 330 000 Sk. Rozpočet or-
ganizácie AD HOC zobrali poslanci na 
vedomie s tým, že sa na II. polrok upraví
novým vedením organizácie. 

Ing. Adamovič oboznámil poslancov
s čerpaním rozpočtu za prvé tri mesiace
tohto roku. Bežné príjmy boli splnené na
28,49 %, kapitálové príjmy len na 0,63 %.
Výdaje boli čerpané v oblasti bežných vo
výške 18,89 % a v oblasti kapitálových vo
výške 1,11%. Poslanci neprerokovali rozpo-
čet mestských rozpočtových organizácií,
čo sú vlastne školy a školské zariadenia
v správe mesta, vzhľadom na to, že dote-
raz nie je presne známe, akú finančnú
čiastku dostanú tieto organizácie zo štát-
neho rozpočtu. ANTON PAŠTEKA

Za raketovým štartom Divadla na ham-
bálku smerom k divákovi hladnému po
umení v ničom nezaostáva ani jeho Det-
ské divadelné štúdio. 

Začiatkom apríla sa zúčastnilo krajskej
prehliadky detských divadiel Malá det-
ská Thália v Senci s dvoma hrami: Naj-
krajšie na svete a Čas vajatania v réžii

Beáty Reifovej a Márie Vincekovej. Čas
vajatania v podaní starších detí získal 
postup na celoslovenskú prehliadku Det-
ská divadelná Šaľa, ktorá sa uskutoční
27.–28. mája. O mesiac neskôr budú tí-
nedžeri z DDŠ účinkovať na celosloven-
skej prehliadke detských divadiel FEDIM
v Tisovci. –ipo–

MsZ odvolalo riaditeľa ŠH Malina
Dokončenie z 1. strany

Dievčatko so zápalkami v podaní Martinky
Baginovej pozdravilo staré mamy.

Deň matiek
so „zeleným 
Marcinom”

Pohľady dôchodcov, ktorí sa v piatok
9. mája stretli vo veľkej sále spoločnosti
Nafta gas, a. s., boli dôkazom toho, že sa
videli o desiatky rokov mladšími. Práve
vtedy sa tešili z narodenia svojich detí
a neskôr vnúčat. Tentoraz si spolu pripo-
menuli Deň matiek.

Prítomných srdečne pozdravil primátor
mesta Jozef Ondrejka a novozvolená
predsedníčka Okresného výboru JDS Žo-
fia Lomnická. V kultúrnom programe s jar-
ným pásmom vystúpili najmladší členovia
súboru Divadla na hambálku s vedúcimi B.
Reifovou a M. Vincekovou). Umeleckým
zážitkom bolo vystúpenie riaditeľky ZUŠ
E. Zaicovej a Štefana Daniela, ktorým
vyslovujeme srdečné poďakovanie.

Spestrenie do programu priniesli aj
„Milené babenky” (súbor MsV JDS) mód-
nou prehliadkou s osobnosťami nášho ži-
vota. Prekvapením bolo aj vystúpenie „ze-
leného Marcina”, ktorému záleží na život-
nom prostredí v meste. S piesňou Mamič-
ka drahá, spomínam rád... rozdával kvety
najmä starším členkám.

Mgr. DUBAJOVÁ, predsedníčka 
MsV Jednoty dôchodcov, foto: –oTaNo–

V každej z nás je kúsok...

Krajčír, mlynár, obuvník i kominár – všetci
remeselníci mali zastúpenie v pásme, v kto-
rom žiaci ŠZŠ v Malackách predstavovali
jednotlivé remeslá.

Výstava, ktorú pripravili pedagógovia a žiaci špeciálnej školy, je najlepším dôkazom toho,
že tieto deti sa ničím nelíšia od ostatných.

Je škaredá, strapatá, má čierne zuby... a získala cenu za najlepší ženský herecký výkon na
Festivale Aničky Jurkovičovej (vľavo B. Reifová, vpravo A. Šimulčíková).



Veľmi ťažko sa hľadajú slová, ktoré
chceme pri odchode milého a láskavé-
ho priateľa povedať. Najväčším uzna-
ním za celý život sú slová: „Škoda, že
musel taký dobrý človek odísť, veľa uži-
točného by bol ešte urobil.” Aj Ty, naša
drahá Irenka Vachunová, si takto vo svo-
jich 77 rokoch života po krát-
kej a ťažkej chorobe od nás
nečakane odišla. Tvoje útle
telo bolo slabšie ako duch pl-
ný optimizmu. Čo všetko si
chcela ešte urobiť. 

Narodila si sa v chudobnej
rodine, ale do vienka si do-
stala prirodzenú inteligenciu
a dobrú povahu. Pre Tvoju
ochotu pomáhať, láskavé slo-
vá, rady a zlaté ruky si Ťa kaž-
dý obľúbil a vážil. Od chvíle, keď si v se-
be objavila talent pre cukrárske umenie,
priatelia a známi si Tvoje meno podáva-
li ako štafetu. Tvoje torty, zákusky, jedi-
nečné krémové venčeky a fantastické
broskyne vítali nových občanov, hostili
svadby, rodinné a iné príležitosti.

Každý, kto Ťa poznal a mohol, prišiel
sa s Tebou rozlúčiť. Spomína na Teba až
v ďalekom Johannesburgu aj najlepšia
kamarátka z detstva.

Svojím odchodom si veľký žiaľ spô-
sobila Alenke s Ferkom, svojim vnúča-
tám a dlho bude spomínať aj pravnúčik
Daliborko.

V našom Mestskom výbore JDS si
bola zodpovednou podpredsedníčkou.

Mali sme Ťa za staršiu sestru, ktorá vždy
mala poruke láskavé slovo, ochotné ru-
ky a nezabudnuteľný cit pre humor.
Takto si Ťa chceme aj v budúcnosti za-
chovať. Nechceme si pripustiť, že si sa
už po rokoch stretla so svojím nebohým
drahým manželom. Chceme si namýš-

ľať, že si len odišla ďaleko a ne-
môžeš medzi nás prísť. Tvoj
optimizmus bol bezhraničný.
Ešte aj v posledných dňoch ži-
vota si ku Dňu matiek, ktorý
sme plánovali osláviť na člen-
skej schôdzi 9. mája, trasúcou
sa rukou pre naše členky na-
písala túto básničku:
„Chcem vám pár otázok dať
a na ne slovkom MAMA od-
povedať:

Kto život nám dáva? 
Kto skoro ráno vstáva?
Kto ubolenú hlávku pohladí? 
Kto každé šibalstvo zahladí?
Kto má naporúdzi vždy slovko vrelé?
Kto s láskou vyprevádza deti do sve-
ta?
Koho najviac bolí klebeta? 
Kto rozdal by srdce celé?
Spolu všetci môžeme povedať: 
„Áno, je to MAMA.”
Po oslave sme sa dozvedeli, že si

nám práve v tento deň navždy odišla.
Naša drahá Irenka Vachunová, ďakuje-
me a nezabudneme.

BETKA DUBAJOVÁ
a MsV Jednoty dôchodcov

V stredu 23. apríla sa v Kultúrnom do-
me v Kostolišti stretli členovia klubov dô-
chodcov z Bernolákova, Blatného, Gajár,
Jakubova, Kostolišťa, Kuchyne, Pezinka-
Hrnčiarska, Pezinka-Grinavy a Šenkvíc. 

Hostitelia pripravili príjemné prostre-
die s ochutnávkou jedál zdravej výživy.
Cieľom podujatia bolo okrem odborných

rád pri prevencii chorôb poukázať na vý-
znam zdravej výživy, pozitívneho mysle-
nia a aktivity pre celkový zdravotný stav
človeka. PhDr. Anna Píchová, riaditeľka
Malokarpatského osvetového strediska
v Pezinku, pod záštitou ktorého sa podu-
jatie uskutočnilo, odovzdala vedúcim klu-
bov ďakovné listy ako prejav úcty a vďa-
ky za ich prácu v kluboch. Ďakovný list
prevzala aj vedúca Klubu dôchodcov
v Malackách Daniela Malinová. 

O racionálnej a liečebnej strave, výživ-
ných programoch, špecifikách dôchodko-
vého veku a o právach pacienta hovoril
Ján Šindler z Viničného. Jedlá boli pripra-
vené veľmi chutne a už svojím vzhľadom
lákali ochutnať. Nátierky, rôzne úpravy ša-
látov, ruská misa zo syra a vajec – bohatej
ponuke zdravých živín sa nedalo odolať. 

Sponzorom, ktorý sa postaral o do-
dávku pečiva a chlebových výrobkov, bo-
la Pekárska a cukrárska výroba – Wagner,
Malacky. Výstavu byliniek a liečivých
rastlín zabezpečila Fytopharma Malacky. 

Po ochutnávke nasledovala voľná zá-
bava pri poháriku vínka. Dôchodcovia sa
už teraz tešia na ďalšiu spoločnú akciu
Juniáles seniorov 2003, ktorý sa bude
konať 21. júna v Budmericiach.

Mgr. MARGITA ČUKANOVÁ
Foto: archív MOS
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POTREBUJÚ KOČÍK:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Od 1. 4. do 30. 4. 2003
Roman Koprna, Gajary; Ta-
mara Juricová, Malacky;

Barbora Lisá, Malacky; Dominik Čer-
venka, Malacky; Patrik Hubka, Lozor-
no; Lea Alžbeta Kučerová, Malacky;
Simon Masarovič, Zohor; Eliška
Švajdlenková, Láb; Dominika Žilavá,
Studienka; Kristína Zapletalová, Ga-
jary; Chiara Knapová, Kúty; Kristína
Hocová, Malacky; Adam Blažíček, Pla-
vecké Podhradie; Simona Brennero-
vá, Lozorno; Samuel Babjak, Gajary;
Patrik Ševčík, Sološnica; Adam Kore-
nič, Zohor; Milan Zeman, Plavecký 
Štvrtok; Simona Pössová, Malacky;
Pavel Bartoš, Závod; Matej Fischer,
Malacky; Martin Šelc, Malacky.

Elena Veselská a Róbert
Lím; Petra Bieliková a Roman Chl-
pek; Petra Turasová a Pavol Sedlák;
Lenka Podmajerská a Ján Spusta; Lí-
via Miklušičáková a Marián Havlín;
Jana Žouželková a Vladimír Blažíček;
MUDr. Eva Plešková a MUDr. Miro-
slav Tedla.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

Igor Kavjak, 1951, Pezinok;
Anna Oreská, 1930, Malac-

ky; Michal Malík, 1933, Závod; Otília
Klamová, 1923, Malacky; Marta Mo-
rávková, 1952, Lozorno; Ľudmila Roz-
borová, 1950, Malacky; Anna Steidlo-
vá, 1904, Malacky; Mária Adlerová,
1931, Lukáčovce; Jozef Kováčik, 1931,
Moravský Sv. Ján; Jana Ondrovičová,
1938, Rohožník; Jozef Plach, 1927, Vy-
soká pri Morave; Ján Hrúz, 1948, Veľ-
ké Leváre; Cecília Snopková, 1931, Ja-
kubov; Rudolf Binčík, 1934, Malacky;
Ján Dunajčík, 1937, Moravský Sv. Ján;
Milan Jurkáček, 1933, Jakubov; Ka-
tarína Strapcová, 1907, Malacky; Te-
rézia Lukáčková, 1911, Veľké Leváre. 

ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka

††

Máj:
80 – Veronika Jastrábko-
vá, 27. 5. 1923; Vojtech Ku-
bina, 25. 5. 1923; Emília
Pullmannová, 23. 5. 1923;

Rozália Vlková, 18. 5. 1923; Ján Beň-
ka, 10. 5. 1923; Pavol Horňáček, 8. 5.
1923; Mária Brestičová, 2. 5. 1923;
85 – Ján Pagáč-Turček, 11. 5. 1918;
90 – Rozália Michalovičová, 31. 5.
1913; Elena Fittová, 31. 5. 1913; Anna
Lipková, 27. 5. 1913; Anna Löbbová,
26. 5. 1913; Františka Blažíčková, 
12. 5. 1913; 92 – Mária Šelbická, 1. 5.
1911; 94 – Štefánia Nováková, 11. 5.
1909.

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky
Máj 2003
31. sobota Blanche – kráľovná zbojníkov MP-12

1. 6. nedeľa
Historická komédia. Hrajú: G. Depardieu,
J. Rochefort, J. Garcia, L. Doillon

Jún 2003
7. sobota Farma MP 12
8. nedeľa Akčný thriller. Hrajú: Al Pacino, C. Farrell,

B. Moynahan
12. sobota Slzy Slnka MP-12 
13. nedeľa Akčný film. Hrajú: B. Willis, M. Belucciová
14. sobota Sexi párty Mp 12
15. nedeľa Komédia. Hrajú: R. Raynolds, T. Reid
19. štvrtok Jadro Mp-12
20. piatok
21. sobota X-MEN 2 Mp 12
22. nedeľa Akčné sci-fi. Hrajú: P. Stewart, H. Jackan, 

I. McKellen, H. Berry
26. štvrtok Matrix Reloaded Mp 12
27. piatok Pokračovanie kultového sci-fi filmu. Hrajú:
28. sobota C. Blanchett, M. Gambon, B. Crudup, J.

Flee29. nedeľa

ZCK Malacky pripravuje:
27. 5. o 13.00 h Putovný pohár MDD v šachu, orga-

nizátor MDĽ Malacky a ZŠ Ul. 1. mája
– v SD ZCK

3. 6. o 18.00 h 1. slovenská cykloturistická expedícia
HODVÁBNA CESTA 2002, premieta-
nie filmu a beseda s Petrom Patschom
– v SD ZCK

8. 6. o 15.00 h TEŠÍME SA NA LETO, vyhodnotenie
súťaže Rozprávková nedeľa - spojené
s hrami a diskotékou – v SD ZCK

10. 6. o 10.00 h a 14.00 h Stretnutie s Tháliou, Di-
vadlo K.O. Z.A s hrou UTEKAJME! –
v SD ZCK

18. 6. o 14.00 h AKADÉMIA III. VEKU, ukončenie
akadémie s posedením pri muzike –
v SD ZCK

18. 6. o 17.00 h Zápis do celoročného výtvarného kur-
zu pre deti a dospelých – v SD ZCK

23. 6. Ukončenie kurzu anglického jazyka –
ZCK na Čulenovej ul.

25. 6. Ukončenie kurzu nemeckého jazyka
– ZCK na Čulenovej ul.

26. 6. o 18.00 h FOTOTRIBÚNA, stretnutie klubu fo-
tografov – ZCK na Čulenovej ul.

VÝSTAVY
20. 5.–8. 6. 1. slovenská cykloturistická expedí-

cia HODVÁBNA CESTA 2002, výsta-
va fotografií z výpravy Petra Patcha,
Branislava Sýkoru, Ing. Jána Ľuptáka
a Ing. Petra Jankoviča – v SD ZCK
Ján Patka – SOCHY, krypty pod fran-
tiškánskym kostolom, utorok–pia-

tok 9.00–12.00 h, 13.00–17.00 h, so-
bota a nedeľa 14.00–17.00 h

Pravidelné aktivity
Jazykové kurzy – anglický jazyk (pondelok), nemec-
ký jazyk (streda), Divadlo na hambálku (pondelok, pia-
tok), Detské divadelné štúdio DNH (sobota), Štú-
dio mladých DNH (pondelok), Tanečná škola Fana-
tik HIP-HOP (streda), Skupina historického šermu Oce-
lot (streda, sobota, nedeľa), Škola spoločenského tan-
ca (piatok), Art Club 2002, Klub milovníkov fotografie
(posledný štvrtok v mesiaci), O. Z. PEER (piatok)

Malacká kultúra reprezentuje
ART CLUB 2002, výstavy: 24. 5. – III. ročník KVETINO-
VÉ DNI, Kátov • Divadlo na hambálku, Ženský zákon;
celoslovenská prehliadka činoherného a hudob-
ného divadla Divadelné Šurany 2003 (19.–22. jún) •
Detské divadelné štúdio DNH, ČAS VAJATANIA – ce-
loštátna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Zlatá
priadka, Šaľa 2003 (27.–30. máj) • Štúdio mladých
TAK TO NAZVI PRVÉ JAZVY, celoslovenská prehliadka
divadla mladých FEDIM 2003, TISOVEC (27.–29. jún)

VĎAKA ZA PODPORU
ZCK Malacky ďakuje TATRA BANKE, a. s., a spo-
ločnosti TEKOS, s. r. o., za poskytnuté finančné
dary, ktoré budú použité na rekonštrukciu Spo-
ločenského domu ZCK.

„Očních dochtorú čeká moc a moc
roboty, lebo ket MISS-ky predvádzali
svoje páví perí, ceué Slovensko vidzeuo
na tróne pjetku, enem poroce chýbali
moje štyri dioptrie, aby vidzeua spra-
vedlivost,” vyrazí ze sebja nahnevaný
Francek.

• • •
„Furt, Janku, fňukáš, že nemáš pe-

nez, kukni kouem sebja, kolko je boha-
tých ludzí,” dokuádá Jankovi Francek.

„Šak aj my sme bohatí,” odpovidá
mu Janek, „ale na spomínky.”

• • •
„Zaujímauo by mja, Maryško, že ket

naše vrchnosci jezdzá služebníma vo-
zama aj do zahraničá, či aj pilóci si od-
skočá nekde súkromne na eroplánoch,”
zdúvjeruje sa súsedze Anča.

... a FRANTIŠEK BAKLÍK
– Jój, Francku, tak ty si už stredoško-

lák?
– Áno, strýčku.
– A jak je to možné?
– No, chodzím do škouy enem ve

stredu.
• • •
Súsed sa chváli súsedovi:
– Už mi zlodeji stírače neukradnú!
– Jak to?
– Namontovau sem ich zňútra!
• • •
Cyril dojde nad ránem dom a ve dve-

rách ho žena treskne po huavje váleč-
kem. Ket sa prebere z mrákot, čuje že-
nu:

– Jéj, nehnevaj sa, Cyrilku múj, já
sem úplne zapomjeua, že máš noční
sužbu.

• • •
Arana sa pýta Feru:
– Proč si vyhodziu cedníček na čaj?
– Lebo byu dzeravý!

Čokoládové kolieska
SPOTREBA
160 g masla, 140 g múky, 100 g práško-
vého cukru,110 g pomletých lieskových
orieškov, 1 vajce, 1/2 lyžičky instantnej
kávy, 60 g várovej čokolády, marhuľo-
vá marmeláda, čokoládová poleva, asi
25 olúpaných mandlí

POSTUP
Do múky rozdrobíme 100 g masla, pri-
dáme 60 g cukru, oriešky, vajce a ins-
tantnú kávu v prášku. Rýchlo zmiesime
na cesto a odložíme na 45 minút do
chladničky. Stuhnuté cesto na pomú-
čenej doske vyvaľkáme na hrúbku 
3 mm. Z cesta vykrajujeme kolieska asi
5 cm (v priemere). Ukladáme ich na
suchý plech. V predhriatej rúre ich upe-
čieme a necháme vychladnúť. Zo zvyš-
ku masla, cukru a čokolády, ktorú sme
na teple nechali zmäknúť, vymiešame
plnku. Ňou navzájom pospájame po
dve kolieska. Vrch potrieme marmelá-
dou a polejeme čokoládovou polevou,
ozdobíme mandľou.

ĎAKUJEME

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

ZABÁVA NÁS PANI VOZÁROVÁ

Po dlhšom čase sa v našom meste us-
kutočnila zberateľská burza. Vďaka
za jej usporiadanie patrí organizáto-
rom z malackého klubu filatelistov
a ZCK. 

V druhú aprílovú sobotu sa v priesto-
roch Spoločenského domu ZCK na Mie-
rovom námestí stretlo do päťdesiatky záu-
jemcov o známky, pohľadnice, bankovky
či mince. Nechýbali ani mladí záujemco-
via o figúrky z Kinder-vajíčok. S prekva-
pením zistili, že pre ich záľubu existuje
dokonca špeciálny katalóg. Najviac účast-
níkov bolo z malackých filatelistov.

V priestoroch zberateľského stretnutia
nechýbali ani dvaja obchodníci z Bratisla-
vy so zberateľským materiálom. Prišli i ne-
zberatelia s materiálom a otázkami. Uspo-
riadatelia očakávali väčší záujem zo strany
mládeže, no vzhľadom na to, že takáto ak-
cia sa uskutočnila v meste po dlhšom čase,
uspokojili sa i s menšou účasťou.

V budúcnosti plánujú uskutočňovať
zberateľské podujatia aspoň dvakrát roč-
ne. Na jeseň by chceli usporiadať propa-
gačnú filatelistickú výstavu, ktorá by bola
ukončená opäť zberateľskou burzou.
Pravdepodobne by sa uskutočnila v dru-
hej polovici septembra, aby ju mohli nav-
štíviť i žiaci malackých škôl. Veď v minu-
losti v Malackách pracovali dva záujmové
krúžky mladých filatelistov a práve na tú-
to tradíciu by filatelisti chceli nadviazať. 

–ap–

Zberateľská burza

Mažoretky mesta Malacky (MMM) – súbor, ktorý vznikol 1. 12. 1996 – sa 26. apríla zúčast-
nil festivalu mažoretiek v Hlohovci. Pri príležitosti 15. výročia vzniku hlohovských mažo-
retiek ho pripravilo Mesto Hlohovec. Malačianky sa predstavili slávnostným defilé i pódi-
ovou choreografiou. Nová generácia MMM má teda za sebou jedno z prvých vystúpení na
verejnosti. foto: –js–

Ďakujeme,
IRENKA!

MUDr. Viere Weissovej, sestričkám
a ošetrujúcemu personálu geriatric-
kého oddelenia NsP v Malackách za
vzornú starostlivosť v krátkej a ťažkej
chorobe nášho drahého Jozefa Ore-
šanského.

Manželka a synovia s rodinami 

Medzi vedúcimi klubov dôchodcov, ktorí
prevzali ďakovné listy, bola aj Daniela Mali-
nová (druhá zľava), vedúca KD v Malackách.

SVITANIE,
ZPMP Malacky,

vyhlasuje konkurz na miesto 
riaditeľa Domu Svitania v Jakubove

Bližšie informácie na tel.: 034/772 2165
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alebo okénko
jak biuo, jak je
a jak bude
Nedzelní buchty

Doma nás biuo nakopec. Tata odje-
li dvakrát do Ameriky za zárobkem
a dicki, ket sa vrácili, prikúpili pola a pri-
buduo dzecí. Ked nebili doma, mama
sa trápili, jak vjedzeli. Mi starší sme mo-
seli dohlédnút na ti menší, aj pokŕmit
a porobit doma, co biuo treba. Jídauo
sa poskromne, ale huadní sme nebili.

V nedzelu mama pékali buchty tako-
vé lepší – z bíuej múky a dicky ich strči-
li dúle do armare. Zamkli ju a odešli na
nešpor. Mohli sa jest až po nešpori.
Právda nám dzetom to voňauo, ale klú-
čka sme nemjeli. Ale jeden ráz múj naj-
starší bratr Joška, to biu taký premysel-
ka, nedauo mu to pokoja a chodziu
okouo tej armare. Došeu na to, jak sa
k tým buchtám dostat. Vitáheu ládlik,
strčiu tam ruku a vytáheu šecky buchty,
podzeliu nás a ked tam už nic nebyuo,
strčiu ládlik spátky a byuo to. Mama
idza z kosteua sa čudovali, že ich dzeci
nečekajú. Šecko byuo rozbjehué. Doj-
dza dom odemkli armaru a misa prázd-
ná. Nemohli na to dojít, jak sa to stauo,
ked mjeli klúček u sebja. Ale veru sme
sa nezradzili.
Podľa rozprávania starej mamy Bety Sta-
chovičovej z Brodského voľne napísala
vnučka EVA LIBUŠOVÁ, 61-r., Malacky. 

Napíš aj ty, milý čitateľ. Môže to byť prí-
beh zo súčasnosti alebo minulosti. His-
tória sa rodí už dnes, napíšme si našu
záhorácku históriu z našich príbehov.

TONI GÚTH

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

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

CHZP Apollo,
pobočka Gbely,

pozýva obyvateľov Malaciek na pre-
hliadku výtvarných prác žiakov ZUŠ
Malacky. Výstava bude otvorená do 
2. júna v SD ZCK na Mierovom ná-
mestí v Malackách. 
Výtvarné práce detí budú zamerané na
tému Človek a zdravie. 

Všetci si uvedomujeme, že správny prí-
stup k spôsobu života a svojmu zdraviu
prispieva k plnohodnotnému životu
v dnešnom uponáhľanom svete a už
v ranom veku je potrebné v deťoch bu-
dovať kladný postoj k starostlivosti kaž-
dého človeka o svoje zdravie. 
CHZP Apollo počas svojej osemroč-
nej činnosti kladie dôraz na prevenciu
a zodpovedný prístup poistencov
k svojmu zdraviu, pretože lepšie je
chorobám predchádzať, ako následne
ich liečiť, čo sa vo veľkej miere odzr-
kadlí aj vo výdavkoch za poskytovanú
zdravotnú starostlivosť a efektívnom
využívaní finančných prostriedkov
zdravotnej poisťovni. Sú to prostriedky
nás všetkých. 

CHZP APOLLO, pobočka Gbely

Otázka: 
Aký názov nesie výstava prác žiakov
ZUŠ v Malackách, ktorú škola pri-
pravila v spolupráci s CHZP Apollo?

Odpovede posielajte na adresu redak-
cie alebo hádžte do schránky s ozna-
čením Malacký hlas na budove MsÚ
do 6. júna. Výhercu odmeníme vita-
mínovým balíčkom. 

Na otázku z minulého kola správne od-
povedala Iveta Okruhlicová zo Záho-
ráckej ul. v Malackách (ošetrujúci sto-
matológ je povinný vydať pacientovi
potvrdenie o zaplatení za ošetrenie) –
získava vitamínový balíček. Prosíme
výherkyňu, aby sa prihlásila v redakcii.

November roku 1916 bol poznamena-
ný smrťou dlhoročného rakúskeho cisára
a maďarského kráľa Františka Jozefa I. –
ľudovo nazývaného Ferens-Jóška. Preto-
že už nemal priamych potomkov, určil za
korunného princa a svojho nástupcu sy-
novca Karola. Vonku zúrila krvavá vojna –
prvá svetová, a na fronte prebiehala pre
Rakúsko-Uhorsko veľká neprajná ofenzí-
va. Úrady preto tajili smrť panovníka a po
tri dni ukazovali jeho mŕtvolu, ako sedí pri
okne. Mŕtvolou strčenou v okne sa snaži-
li povzbudzovať národ. Bezvládie nemoh-
lo dlho trvať a bolo potrebné urýchlene
korunovať nového kráľa.

Korunovácia kráľa je vždy veľmi vý-
znamná udalosť a je sprevádzaná veľkou
pompou. Pri tejto príležitosti sa schádzala
najvyššia šľachta, početní uhorskí magná-
ti, ktorí s veľkým sprievodom dodávali tej-
to slávnosti patričný lesk. Na svoju okrasu
si so sebou privážali i skupiny svojich pod-
daných v ľudových krojoch, hlavne diev-
čeniec, aby sa na korunovácii zúčastnili
ako „prostý ľud”. Panstvo bolo potom spo-
kojnejšie. Na korunovácii nesmel chýbať
ani malacký zemepán knieža Mikuláš Pál-
fi so svojím početným sprievodom. Tu
nám prichádza na pomoc stará františkán-
ska kronika, ktorá tieto udalosti opisuje.
Do sprievodu si vybral šesť krojovaných
dievčeniec z „dolného konca”. Kronika
z nich menuje tri. Boli to Písečná, Gajdá-
rová, Michálková a ďalšie.

Korunovácia sa udiala v Budíne v koru-
novačnom chráme a čo je paradox, kráľa
korunoval Záhorák-Skaličan, ostrihomský
arcibiskup – uhorský prímas kardinál Dr.
Ján Černoch. Je zaujímavé, ako sa tento
syn maloroľníka zo Skalice stal uhorským
prímasom. Titul a hodnosť sa obyčajne
udeľovala biskupom zo šľachtických ro-
dov z najvyššej uhorskej šľachty. O prímas-
ký stolec sa uchádzali členovia dvoch
magnátskych rodov, ale nevedeli sa do-
hodnúť, ktorý to má byť. Prímasa navrho-

val totiž panovník a pápež ich potom 
menoval. Rozpory prišli tak ďaleko, že ne-
bola nádej, aby sa niektorý kandidatúry
vzdal. Keďže spor už dlho trval, cisár už
bol nahnevaný a požiadal, aby mu dali 
zoznam uhorských biskupov, z radov kto-
rých menovali arcibiskupov. Jeho pohľad
padol na prvého, ktorým bol Skaličan Ján
Černoch. Traduje sa, že nahnevaný cisár
zvolal: „Keď sa nemôžu dohodnúť, nech
je ním teda Dr. Černoch.” Tak sa i stalo.
Pápež cisárov návrh akceptoval a Černo-
cha menoval arcibiskupom a uhorským
prímasom so sídlom v Ostrihome. Vzápä-
tí nasledovala kardinálska hodnosť, s kto-
rou bol tento úrad spojený. Nuž teda Zá-
horák sa stal najvyšším uhorským cirkev-
ným predstaviteľom a do jeho právomoci
prináležalo i korunovanie kráľa.

O účasti týchto 6 dievčat z „dolného
konca” v malackom kroji zúčastnených na
kráľovskej korunovácii sa v meste nevie.
Nikto ju nespomína. Predsa niekto zo

staršej generácie sa musí pamätať, že jeho
babička alebo prababička sa tejto ne-
všednej slávnosti zúčastnila. Veď taká
udalosť sa traduje celé generácie. Škoda,
že nevieme mená tých ďalších troch, ale
boli predsa z „dolného konca”, ktorý bol
obývaný roľníkmi. Z takejto udalosti si
predsa iste priniesli i nejaké suveníry.
Možno, že niekde v starej truhlici leží ne-
jaká brožúra, leták, plagát alebo nejaký
predmet ako tanierik, hrnček či šálka, po-
hárik, ktoré si odtiaľ priniesli. Už to bola
veľká udalosť, že Pálfi si vybral 6 dievčat
v sedliackom kroji z Malaciek, ktoré re-
prezentovali takto naše mesto na posled-
nej korunovácii uhorského kráľa. Bol to
otec dnes tak často spomínaného Ota
Habsburgského, ktorý bol vtedy ešte mla-
dým chlapcom. Možno, že ten by mal
v pamäti ešte pekné Malačianky, ktoré sa
na korunovácii jeho rodičov zúčastnili.
Dozvieme sa niečo viac?

Dr. PAVOL HALLON 

FINANCIE V POHODE

SADNITE SI
K TOMU

ROZHODOVANIE O FINANCIÁCH NIE JE
VŽDY JEDNODUCHÉ, ale býva oveľa príjem-
nejšie, ak sa môžete rozhodovať v pohode 
a pohodlí. V ČSOB si pre vás nájdeme čas.
Spolu si sadneme nad optimálne riešenia
vašich finančných potrieb a poradíme vám.
Riešte svoje financie v pohode.

tel.: 034/797 21 01-04; e-mail: malacky@csob.sk
pondelok-štvrtok: 8.00 – 17.00; piatok: 8.00 – 16.00

www.csob.sk

Od 22. 4. 2003 nová pobočka 

v Malackách, Ľ. Zúbka 4

Malacké dievčatá na korunovácii 
posledného uhorského kráľa
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Detské centrum Vánok, ktoré bolo
v Malackách otvorené pred rokom,
pripravilo na nedeľu 27. apríla sláv-
nostné stretnutie.

Na stretnutí pri príležitosti prvých na-
rodenín Vánku všetkých privítala členka
predsedníctva Občianskeho združenia
DC Vánok Mgr. Dušana Bieleszová. 

Po príhovore a krátkych zdraviciach
hostí sa k slovu dostali netrpezliví hlavní
aktéri stretnutia i celého snaženia mla-

dých mamičiek – deti. Spievali, cvičili, tan-
covali, hrali divadielko a popýšili sa aj
riekankou v nemčine! Za perfektný výkon
si zaslúžili sladkú odmenu v podobe líza-
niek i dobrôt, pod ktorými sa stoly doslo-

va prehýbali. Pre všetkých bola priprave-
ná aj výstavka ručných prác a pre priaz-
nivcov a podporovateľov centra symbo-
lická ruža vďaky. 

–ipo–, foto: –oTaNo–

Mestská organizácia Slovenského ry-
bárskeho zväzu (MsO SRZ) Záhorie
so sídlom v Zohore hodnotila svoju
činnosť za rok 2002 na výročnej kon-
ferencii 13. apríla v Záhorskej Vsi za
prítomnosti členov výboru MsO SRZ
a 45 delegátov z 9 obvodných organi-
zácií pôsobiacich v Malackách, Zoho-
re, Lozorne, Kuchyni, Záhorskej Vsi,
Stupave, Vysokej pri Morave, Jakubo-
ve a Plaveckom Štvrtku.

Delegáti konferencie si vypočuli správu
o činnosti z úst predsedu MsO SRZ Ing.
Pavla Ružu, správu o hospodárení pred-
nesenú hospodárom MsO SRZ Jánom
Mifkovičom, správu o činnosti rybárskej
stráže prednesenú jej vedúcim Jozefom
Kleštincom, správu komisie pre čistotu
vôd prednesenú predsedom komisie Ma-
riánom Gálikom a správu kontrolnej a re-
víznej komisie, ktorú predniesol jej pred-
seda Marián Polakovič.

Na konferencii delegáti schválili Plán
hlavných úloh a rozpočet na rok 2003
v objeme cca 3,5 miliónov korún, Plán za-
rybnenia revírov organizácie, nový Orga-
nizačný poriadok, Smernicu o tvorbe
a čerpaní rezervného fondu a Smernicu
pre prijímanie nových členov SRZ. Na zá-
klade širokej, kritickej i podnetnej diskusie
vedenej členom výboru J. Kelemenom pri-
jali delegáti uznesenie, ktorého obsah je
zárukou, že kvalita činnosti organizácie sa
bude naďalej zvyšovať.

Rybári zo Záhoria môžu byť na svoju

činnosť a stav jednotlivých revírov hrdí.
Veď v roku 2002 ulovili vo svojich vodách
11915 kaprov, 584 šťúk, 535 zubáčov, 241
sumcov, 107 úhorov a množstvo ďalších
rýb. Sumár všetkých úlovkov roku 2002
predstavuje hmotnosť viac ako 33 ton.

Naše Záhorie je bohaté na vodné toky
a umelé vodné plochy, ktoré by sme si ma-
li vážiť a správať sa k nim tak, aby sme ich
zachovali pre budúce generácie. Rybári
z MsO SRZ Záhorie nám idú v tomto sme-
re príkladom. Pri plnení tejto úlohy však
očakávajú viac pochopenia a pomoci od
orgánov štátnej správy, miestnej samosprá-
vy a ostatných občanov. Tak teda „PET-
ROV ZDAR” aj v tohtoročnej sezóne!

JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ,
predseda KaRK pri MsO SRZ Záhorie

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI
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■ Predám drevený obklad, 170 Sk/m2.
Dovoz v cene. Tel.: 0905/465 733. 
■ Ponúkam ubytovanie v chate pre
4–8 osôb v Západných Tatrách–Rohá-
čoch v mesiacoch jún–október. 

Tel.: 0905/250 195.
■ Ponuka práce – dokladanie tovaru
v predajniach v Malackách. 

Informácie na t. č. 0903/482 052.

DROBNÁ INZERCIA

Blíži sa mesiac jún a práve prvý júnový
deň patrí neodmysliteľne sviatku našich
detí. Medzinárodný deň detí je príležitos-
ťou aj pre nás všetkých, aby sme sa za-
mysleli nad tým, aké podmienky pre život
našich detí vytvárame. Práve prežívame
neľahké obdobie zložitých spoločenských
reforiem, ktoré nepochybne ovplyvňujú 
aj naše možnosti pri výchove detí.
Dôležitú a nezastupiteľnú úlohu musí
dnes pri výchove detí zohrávať hlavne ro-
dina a následne všetky stupne škôl a škol-
ských zariadení. Veľa užitočného sa dá
urobiť aj v mimoškolskej činnosti, kde by
mali byť zohľadnené záujmy detí podľa
ich veku. Treba im jednoznačne vyplniť
čas tak, aby im ho zostávalo čo najmenej
na aktivity, ktoré nám robia nemalé staros-
ti. Investície do výchovy a vzdelávania de-
tí netreba nikdy ľutovať, pretože, ak sú re-
alizované zmysluplne, vždy sa nám vrátia.

My „dospeláci” by sme deťom mali ísť
na každom kroku príkladom. Aj keď sa
nám to možno nezdá, deti nás pozorne
vnímajú pri všetkých našich činnostiach
a prejavoch. A nakoniec trochu veselšie:

„Víte proč Záhoráci vypínajú kvúli dzetom
v noci z pántú dvera do spálne?” No pre-
ca proto, aby dzeci do spálne... (dokonče-
nie v tajničke)!

VODOROVNE – A notorický poško-
dzovateľ cudzích vecí; vôkol; čin – obrá-
tene B mestečko na Považí; otázka na
spôsob; vodík; elektráreň Bohunice; ná-
stroj na upratovanie C Nafta bez začiat-

ku; strýc; címer; prvá žena; palica D kys-
ličník uhoľnatý a kyslík; začiatok tajnič-
ky; identifikačné číslo organizácie E ro-
mán A. Jiráska – obrátene; otázka na kva-
litu; rímskych 500; opytovacie zámeno;
vojenský povel F ukončenie tajničky;
odovzdávali vedomosti; český futbal na
bicykloch G ponížme; domácke meno
Ilony; neposekaj.

ZVISLE – 1 väčšie množstvo; občian-

sko-demokratický princíp 2 cudzie muž-
ské meno 3 Severoatlantický vojenský
pakt; sladkovodná ryba „mieň” po záho-
rácky 4 číslovka; rímsky krutovládca 5 ad
acta; samohlásky slova ŽUJE; televízny
káblový rozvod 6 rímskych 50; reštaurá-
cia v Gajaroch; dôvtip 7 jeden zo zmys-
lových orgánov; stred slova NEUKULI;
MPZ Španielska 8 hlas sliepky; hovorí
ekavským nárečím; častica 9 oplotil 10

francúzsky slovesný člen; hor (ohňom)!;
popevok 11 obidve; rímska 3; dusík 12
draslík; úžitkové domáce zvieratá; ŠPZ
Košíc 13 rieka pri Omsku; samohlásky
slova NAŠE; pravoslávny duchovný 14
cudzie mužské meno; Zoltán po domác-
ky 15 poutieraj; výrastok na hlave niekto-
rých zvierat–obrátene 16 pokračovanie
tajničky 17 časť mužského odevu; lákaj.

Na pomoc: F Mík
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky krížovky –
Jean Baptista Moliére, sme vyžrebo-
vali B.Ščepánkovú z Ul.1. mája v Ma-
lackách. Získava voľný nákup v OD
Jednota v hodnote 300 Sk. Prosíme
výherkyňu, aby sa prihlásila v redakcii.

Ak nám do 6. júna
pošlete správne vy-
lúštenie tajničky krí-
žovky spolu s nale-
peným kupónom,
zaradíme vás do žre-
bovania o autoatlas,
ktorý venuje spoloč-
ňosť HÍLEK a spol.,
a. s.

KRÍŽOVKA

Milí čitatelia,
ani Anton Pašteka, ani Dušan
Šuster nebol na fotografii
z minulého čísla. Takéto boli
vaše najčastejšie tipy. Jedinú
správnu odpoveď – že chlap-
čekom na fotografii je Pavel
Škrabák –sme dostali od Šte-
fánie Maláškovej z Ul. V. Gaj-
doša v Malackách. Prosíme
výherkyňu, aby sa prihlásila
v redakcii – získava balík zá-
kuskov z cukrárne Dobrotka.
Dnešná fotografia zachytáva moment z filmu Pod kolesami osudu. Hádanka nie je
ťažká, stačí pozorne prelistovať Malacký hlas a odpoveď je na dosah ruky. Uhádni-
te – kto je na fotografii? Svoje tipy spolu s nalepeným kupónom posielajte do re-
dakcie alebo hádžte do schránky na budove MsÚ do 6. júna. Na výhercu opäť ča-
kajú dobroty z Dobrotky.

KUPÓN
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Uhádnite, kto je na fotografii!

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

KTO JE NA FOTOGRAFII?Kompletná 
zbierka
Majstri sveta z roku minulého
zavítali do Fínska kráľovského.
Prišli si sem dobrý hokej zahrať,
prípadne aj nejakú medailu zobrať.

Ruské striebro, zlato vo Švédsku,
vo Fínsku bronz a máme kompletku.
Lašák opäť nesklamal
a všetko krásne vychytal.

Staňa s Rybárom tiež boli skvelí,
vyrazili takmer všetky strely.
V obrane Švehla, Štrbák, Milo, ba i Čierny
dokazujú, že Slovensku sú ozaj verní.

Višňovský má číslo sedemnásť,
bráni „modrú” sťaby svoju vlasť.
Šatan kapitánsky dres opäť obliekol
a svoje umenie nám predviedol.

Aj Žigo Pálffy skvelo strieľa,
je to naše veľké zviera.
Najlepší nahrávač je Stümpel Jožko,
rýchleho Bondru doženiete ťažko.

Hlinka s Országom i Nagyom 
urobili práce kus,
tým navždy vryli sa 
do slovenských sŕdc.

A to, čo predvádzal náš útok prvý,
to je veru zázrak hokejový.
Aj ostatní dobrý hokej odohrali,
súperov často o puk oberali.

A hoci sme jeden zápas prehrali,
zadarmo sme to Švédom nedali.

Keď sme aj Čechov porazili,
tým bronzovú medailu vydobyli,
vrátili sa chlapci špeciálom vládnym
a pre nás stali sa znova kráľmi.

RENÁTA BIKSADSKÁ

TIP NA NÁKUP

Jedenásťtisíc ulovených kaprov

Vánok s prvou sviečkou na torte

ČÍTAJTE A VYHRAJTE

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

Kniha Sedem Tibeťaniek, autorkou
ktorej je Gerti Samelová, sa zaoberá ti-
betskou typológiou ženy. Je založená na
prastarom učení o harmónii energií
uchovávanom po tisícročia v tibetských
kláštoroch. Pomôže usporiadať si život
k čo najväčšej spokojnosti. Autorka ro-
zoberá charakteristiky jednotlivých
osobností, uvádza vhodné telesné a me-
ditačné cvičenia a alternatívne liečebné
postupy. Ak vás kniha, ktorá ukáže ces-
tu k vzťahu plnému lásky, dobrému za-
mestnaniu i pevnému zdraviu zaujala,
vystrihnite kupón a spolu s vašou adre-
sou ho pošlite na adresu redakcie alebo

vložte do schránky s označením Malac-
ký hlas na budove MsÚ do 6. júna. Ak
sa na vás usmeje šťastena, kniha bude
vaša. 

Knihu Mesačné orchidey, ktorú sme
predstavovali v minulom čísle, získava
Oľga Balážová zo Závodu. Prosíme vý-
herkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

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

KUPÓN
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Kníhkupectvo
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MH 03/B1

Vynikajúce
zákusky
a torty 

na každú
príležitosť 

v supermarkete 
TÝŽDEŇ OD 2. DO 8. 6. 2003
•  CLEVER, čerstvé polotučné mlieko 1 l/14,90 Sk  •  NOWACO, zemiakové krokety
300 g/19,90 Sk  •  ESTERMANN, rastlinný olej 5 l/189,90 Sk

MH 03/B2

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 dievčat z Malaciek sa zúčastnilo
na korunovácii posledného uhorského
kráľa? Odpovede spolu s nalepeným ku-
pónom nám posielajte alebo hádžte do
schránky na budove MsÚ do 6. júna. Na
víťaza čaká vkladná knižka.

Za správnu odpoveď z minulého čísla
odmeníme Máriu Johanesovú z Kukorel-
liho ul. v Malackách, ktorá správne uvied-
la, že pri oslobodzovaní Malaciek padlo
152 vojakov. Prosíme výherkyňu, aby sa
ohlásila v redakcii.

Súťažte o vkladnú
knižku z PKB

PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA

KUPÓN
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podzemnom trezore Centrálnej banky
Iránu. 

„Naša trasa na juh viedla pozdĺž irac-
kých hraníc,” opisuje smer výpravy M.
Kuchárek. „Vedľa cesty sme videli pozo-
statky vojny medzi Irakom a Iránom
(1980–1988) – obhorené tanky i obrnené
transportéry. Ráz krajiny pripomínal ná-
rodné parky amerického Utahu. Z poho-

ria Zagros sme začali klesať do úrodnej
provincie Chúzestán. Nachádzali sme sa
v Mezopotámskej nížine. Naším cieľom
bolo jedno z najstarších miest sveta Súsy.
Neďaleko mestečka sa nachádza naj-
krajšia ukážka architektúry Elamitov zara-
dená UNESCO-m do svetového kultúr-
neho dedičstva ľudstva – Zikkurat Čogha
Zambíl.”

Popri množstvu ropných rafinérií sa

horolezci dostali k pobrežiu Perzského
zálivu a prišli k zrúcaninám hlavného
mesta staroperzskej ríše – Perzepolisu.
Ich ďalšia cesta viedla na východ k pakis-
tanským hraniciam pozdĺž veľkých soľ-
ných jazier pod druhú najvyššiu horu po-
horia Zagros: Kuh–e Hazar (4 520m).

„Po hodine lezenia horolezeckej ob-
tiažnosti III. UIAA sme stáli na vrchole.
Zostup späť do osady nám trval 2 hodiny
a cestu fordom do Rayenu nám ešte spes-
trili policajti, ktorí si nás pomýlili s paše-
rákmi drog a zo zálohy nás „prepadli” na-
mierenými samopalmi. Touto oblasťou to-
tiž vedie pašerácka trasa z Pakistanu.” Mi-
loš Kuchárek rozpráva aj o strašidelnej
Pevnosti duchov, návšteve Veže mlčania
a – jedinečnej búrke. Na 5000 km dlhej
púti o zážitky nebola núdza. 

Malačan Ing. Miloš Kuchárek prevez-
me 7. júna v Liptovskom Mikuláši zlatý od-
znak k čestnému športovému titulu „Maj-
ster turistiky”, ktorý mu udelila Ústredná
rada Klubu slovenských turistov v Bratisla-
ve. V súčasnosti sa pripravuje na himaláj-
sku horolezeckú expedíciu, ktorá sa usku-
toční na jeseň a jej cieľom bude vrchol
Shisha Pangma (8 046 m).

–ipo–,
foto: archív M. K.

Už po tridsiaty raz sa 8. mája stretli
priaznivci Behu oslobodenia v Zá-
mockom parku. Pekné počasie prilá-
kalo do parku 125 pretekárov najmä
z radov detí. Organizátormi boli Ko-
misia školstva, mládeže a športo-
vých činností MsZ Malacky, Strojár
Malacky, Šk Malacky, AC Malacky
a CVČ. 

Pretekári absolvovali trate v areáli fut-
balového štadióna i v rekonštruovanej
časti Zámockého parku. Najzaujímavej-
šou a najnapínavejšou časťou súťaženia
bol súboj žiakov zo Sološnice a Malaciek
zo Záhoráckej 95 o putovný pohár Me-
moriálu Antona Šveca, zakladateľa Behu
oslobodenia a dlhoročného predsedu TJ

Strojár. Prvenstvo obhajovali práve žiaci
zo Sološnice. Pohár však zmenil majiteľa
a z rúk syna Antona Šveca – Igora si
v tomto roku prevzali pohár Malačania.

Určite zaslúžene, veď práve na tejto
škole sa venujú atletike a pri škole pôsobí
Telovýchovná jednota AC Malacky. So-
lošničania pod vedením telocvikára Peťku
sa však neradi vzdávajú, a tak sa tešia na
odvetu.

Výsledky tohtoročného Behu oslo-
bodenia: 

Najmladší žiaci (1.–2. ročník) – 1. P.
Tardík, ZŠ Sološnica (1:29,77 min); 2. D.
Černý, ZŠ Sološnica; 3. M. Maruška, ZŠ
Malacky Záhorácka 95; 4. P. Ondruška,
ZŠ Malacky Záhorácka 95; 5. D. Ševčík,
ZŠ Sološnica. 

Najmladšie žiačky (1.–2. ročník) – 
1. E. Eliášová, ZŠ Sološnica (1:26,41 min);
2. L. Markovičová, ZŠ Sološnica; 3. T. Tar-
díková, ZŠ Sološnica; 4. R. Sekáčová, ZŠ
Malacky Záhorácka 95; 5. A. Salajová, ZŠ
Modra. 

Mladší žiaci I. (3.–4. ročník) – 1. M.
Nemec, ZŠ Sološnica (1:21,81 min); 2. L.
Mráz, ZŠ Malacky Záhorácka 95; 3. P.
Kreps, ZŠ Sološnica; 4. L. Mízner, ZŠ Dr.
J. Dérera, Malacky; 5. M. Kratochvíl, ZŠ
Malacky Záhorácka 95. 

Mladšie žiačky II. (3.–4. ročník) – 1.
L. Holíčová, ZŠ Sološnica (1:19,84 min);
2. K. Vaňková, ZŠ Sološnica; 3. K. Stude-
ničová, ZŠ Sološnica; 4. P. Pazderová, ZŠ
Malacky Ul. 1. mája; 5. L. Vávrová, ZŠ Ma-
lacky Záhorácka 95. 

Mladší žiaci II. (5.–7. ročník) – 1. J.
Beňa, ZŠ Malacky Záhorácka 95 (1:07,62
min); 2. I. Pajdlhauser, ZŠ Sološnica; 3. K.
Gašpar, ZŠ Sološnica; 4. V. Smeja, ZŠ Ma-
lacky Záhorácka 95; 5. P. Hlavenka, ZŠ
Sološnica. 

Mladšie žiačky II. (5.–7. ročník) – 1.
M. Kocáková, ZŠ Malacky Záhorácka 95
(1:08,77 min); 2. M. Štafferová, ZŠ Ma-
lacky Záhorácka 95; 3. A. Štuková, ZŠ
Záhorácka 95; 4. L. Azzolini, ZŠ Malacky
Záhorácka 95; 5. E. Kubincová, ZŠ Ma-
lacky Záhorácka 95. 

Najmladší účastník: M. Lörinczi
(1999), najstarší účastník: P. Merc (1954).

–ap–
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Centrum voľného času v Malackách
pripravilo na 17. apríl XII. ročník Veľ-
konočného hokejbalového turnaja,
ktorého sa zúčastnilo 78 hráčov.

Hráči boli podľa vekovej kategórie roz-
delení do dvoch skupín – družstvá mlad-
ších a družstvá starších.

Medzi mladších hráčov patrili družstvá
s názvami Malí ďábli, Južané, Predátori
a podobne. Zo starších môžeme spome-
núť Killers, ŠK Juh, Demons. S hráčmi
z Malaciek si zmerali sily aj dve družstvá
zo Stupavy, ktoré prišli so svojím tréne-
rom J. Fischerom. Počasie sa vydarilo, tak-
že všetci hrali s plným nasadením až do
úplného konca. Na vyhodnotení si ceny
odniesli najlepšie družstvá i najlepší stre-
lec a brankár.

Po veľkej námahe si nakoniec ceny
odniesli družstvá:

Starší hráči – 1. – Malacky A (Janota,
Nemec, Ďuričko, Rehák), 2. – Malacky
B (Kojs, Petrík, D. Mízner, J. Mízner), 3. –
ŠK Juh (P. Reisenauer, Malý, Uhrinec, Hýll,
M. Reisenauer), najlepší strelec – Michal
Kojs, najlepší brankár – Karol Ďuričko.

Mladší hráči – 1. – TRUHLÁRI (Škoda,
Haba, Vlček, Jurkovič, Krajčír, Borodajke-
vič), 2. – INFIKÁČI (Jursa, Janota, Janeček,
Benda, Studenič, Uhrinec), 3.– JASTRABI
Stupava (Mlynárik, Sedlár, Zorkócy, Fišer,
Salai, Jevčák, Ščasný, Marík), najlepší stre-
lec – Patrik Haba, najlepší brankár – Adam
Škoda.

Víťazné družstvá získali medaily, naj-
lepší strelci a brankári pekné trofeje vďa-
ka finančnej dotácii MsÚ Malacky.

Na spojnici medzi východom a západom

Pohár zmenil majiteľa

Koľko členov má ŠVK a v akých súťažiach
chlapci hrajú?

Klub má celkom 60 členov. Družstvo kadetov pod
vedením Tomáša Šamulku a Stanislava Majeroviča
hrá v krajskej súťaži, kde bojujú s Interom a VKP 
Bratislava o postup do finálového turnaja maj-
strovstiev Slovenska. Káder tvoria P. Zafka, F. Tikl, 
T. Rehák, M. Ftorek, D. Schreiber, B. Ftorek, J. Spörer,
B. Sloboda, M. Šimek a M. Beklemdžiev. 

Starší žiaci pod vedením tých istých trénerov hrajú
tiež v krajskej súťaži a majú zabezpečený postup na
majstrovstvá Slovenska. V drese tohto družstva sú 

J. Spörer, B. Sloboda, M. Šimek, D. Schreiber, B. Fto-
rek, M. Beklemdžiev, F. Körmendy a H. Žáček. 

Mladší žiaci štartujú v súťaži starších ako B druž-
stvo. Tvoria ho J. Pagáč, M. Jevický, D. Danihel, Ľ.
Mrázik, P. Michalovič, J. Spörer, O. Buchta, M. Ben-
ka, T. Škopík a M. Zápražný. Týchto chlapcov ve-
diem ja. 

Ďalší chlapci nachádzajú uplatnenie ako hráči
v súťaži Protidrogová liga a v súťaži mladších žiakov

v meste Bratislava pod vedením Ing. Pavla Novotu.
Na príprave mladých volejbalistov sa aktívne podieľa
i trénerka Jana Lišková.

ŠVK má za sebou päť rokov existencie. Aké sú
najvýraznejšie výsledky? 

V roku 1998 sme obsadili ako škola 7. miesto
v rámci Slovenska, o rok neskôr už chlapcom v rám-
ci škôl patrilo 3. miesto na Slovensku a siedme mies-

to v majstrovských súťažiach, tiež v celoslovenskom
finále. Rok 2002 priniesol žiakom dvojnásobný titul
majstra Slovenska – v školskej i majstrovskej súťaži.
Juniori v tomto roku boli prví v Bratislavskom kraji.
Rok 2001 priniesol opäť titul školského majstra Slo-
venska a v rámci volejbalových majstrovských súťaží
boli piati na Slovensku. Kadetom patrila piata slo-
venská priečka a juniori obsadili 6. miesto v I. lige.
Minulý rok obsadili kadeti 5. miesto na majstrov-
stvách Slovenska a žiaci boli tretí v rámci kraja Brati-
slava.

–ap–

V utorok 29. apríla odohrali volejbalis-
ti Strojára Malacky B posledný zápas se-
zóny proti Chempiku Bratislava, v ktorom
už o nič nešlo, ale aj tak potvrdili suvere-
nitu v súťaži a hladko zvíťazili 3:0 na sety.
Po zápase sa mohli zaslúžene tešiť z po-
stupu do 2. ligy. Malacké B-čko neprehra-
lo v súťaži ani jeden zápas, pričom strati-
lo len 4 sety! Počas sezóny za toto druž-
stvo nastupovalo viac-menej pravidelne
týchto 16 hráčov: D. Baran, J. Bičan, M.
Haba, D. Hajdúch, I. Halaj, D. Janeček, P.

Novota, J. Osuský, Pa. Petrovič, Pe. Pet-
rovič, Z. Rehák, D. Rusňák, Ľ. Sloboda, T.
Šamulka, J. Ševčík a O. Tesarovič.

26. kolo: Malacky B – Chempik 3:0
(9,18,12) Zostava Malacky: T. Šamulka, Z.
Rehák, P. Novota, D. Rusňák, Ľ. Sloboda,
M. Haba (D. Baran, J. Bičan, Pa. Petrovič,
Pe. Petrovič, O. Tesarovič). 

Konečná tabuľka 3. ligy. 
1. Malacky B      26  26  0  78:4  52.   

Ing. DUŠAN RUSŇÁK
predseda VO TJ Strojár Malacky

Dobrá správa z volejbalu: 
Malacky B postúpili do 2. ligy!

Na majstrovstvách SR v silovom troj-
boji mužov, ktoré sa uskutočnili 12. aprí-
la v Hurbanove, sa v hmotnostnej kate-
górii do 75 kg umiestnil na veľmi dobrom
6. mieste Richard Krajčír z Kulturistického
oddielu TJ Strojár Malacky. V dňoch 3.–4.
mája sa v Častej konali majstrovstvá SR
v silovom trojboji dorastencov, juniorov,
žien a masters. Junior Denis Tangelmayer
obsadil 4. a Lukáš Krajčír 6. miesto, oba-

ja v hmotnostnej kategórii do 82,5 kg.
V kategórii masters do 50 rokov v hmot-
nostnej kategorii do 110 kg nás repre-
zentoval Viliam Mistrík, ktorý obsadil 
2. miesto. V júni čaká na malackých troj-
bojárov dalšia súťaž v kategórii tlak v ľahu
v Bánovciach nad Bebravou, na ktorej 
by Malacky mali reprezentovať Ing. Pro-
kopová a Viliam Mistrík.

Mgr. ZDENKO KRAJČÍR

Ďalšie úspechy trojbojárov

O volejbalovej liahni

Dokončenie z 1. strany

Veľkonočný hokejbalový
turnaj

Už päť rokov existuje športový volejbalový klub pri ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách. Rozprávali sme sa o ňom s predsedom ŠVK Jozefom Schreiberom.

Ako to robia v Bratislave a iných mes-
tách, kde sú športové komplexy – po-
dotýkam, že bez podpory mesta – ne-
ustále zveľaďované? Po rozhovore s pre-
vádzkovateľom „Rolanda” v Devínskej
Novej Vsi som sa uistila o význame pro-
pagácie a realizovaní myšlienok, ktoré
stoja nielen za groš. Športová hala Ma-
lina je komplex, služby ktorého treba
ponúknuť veľkým firmám v nevyužitých
dopoludňajších hodinách. V Malackách
a okolí by to nemalo byť problémom.
Veľké plochy na reklamu, prístup tele-
víznym spoločnostiam, rozšírenie bufe-
tu o reštauračné služby a výrobu ovoc-
ných mís, zeleninových šalátov či nápo-

jov pre športovcov, využitie priestoru za
kanceláriou, umiestnenie paliem a vo-
dopádov kvetov na plavárni i v interiéri
haly... Alebo sú to len naivné sny? 

Racionálny pohľad však hovorí aj
o využití 15-ročnej reklamačnej lehoty
na opravu strechy tejto 8-ročnej budo-
vy. Prečo máme opravu hradiť z mest-
ského rozpočtu? Skúsme sa obrátiť na
zhotoviteľov a materskú firmu v Brati-
slave, ktorá halu stavala. Verím, že si-
tuácia sa zlepší a vytvoríme novú srdco-
vú záležitosť v strede mesta nielen pre
športovcov.

Mgr. DRAHOMÍRA LÖRINCZIOVÁ,
predsedníčka komisie športu

Miloš Kuchárek navštívil aj Agre Bám – Pevnosť duchov, ktorá už 2000 rokov stráži tran-
zitnú cestu do Pakistanu.

Myšlienky nielen za groš
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