
Veľká skúška
Verejná zbierka na zakúpenie mamo-

grafického prístroja, ktorá sa začala v ro-
ku 1998, priniesla vytúžené ovocie.

V stredu 3. septembra sa uskutočnilo sláv-
nostné otvorenie onkologicko-diagnos-
tického centra v Malackách. V priebehu
piatich rokov sa nielenže vyzbieralo päť
miliónov, ale odhalil sa aj nejeden ľudský
charakter. V tom dobrom, ale i v zlom.
Na konto, ktoré zriadilo Mesto Malacky,
prichádzali aj 50-korunové sumy s odka-
zom pre prijímateľa: „Poslala by som aj
viac, ale z maličkého dôchodku si to ne-
môžem dovoliť.” Alebo: „Boh žehnaj tej-
to ušľachtilej myšlienke.” Mamograf bol
však aj inšpiráciou pre podávateľov trest-
ných oznámení a autorov hanopisov.
Zbierka na mamograf bola našou spoloč-
nou veľkou skúškou. 

Odhováranie i výsmech
M. Osuská absolvovala vyšetrenie, gy-

nekológovi sa čosi nepozdávalo. Nasle-
dovalo nekonečné čakanie v Bratislave na
onkológii a trýznivo mučiace ticho v ča-
kárni na mamografické vyšetrenie. Čaka-

cia lehota – tri mesiace. Pýtala sa seba sa-
mej: Prečo musia ženy z nášho mesta
a okolia takto nevýslovne trpieť? Neza-
slúžia si ani ten kúsok nádeje, ktorý by im

mohlo dať včasné odborné vyšetrenie
priamo v Malackách? Urobím VŠETKO
pre to, aby mamograf v Malackách bol!

Jedni ju odhovárali, iní ohovárali, ďalší
spochybňovali účel zbierky. Mnohí jej
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Prečo sa báť
osemdesiatky?

Mladosť nemožno ohraničiť žiadny-
mi čiarami. Je to niečo krásne, veselé,
búrlivé, plné fantázie a nápadov. Niečo,
čo hýri množstvom odvážnych plánov
do budúcna. Je to obdobie trvajúce
presne taký dlhý čas, aký chceme. Keď
má človek sedemnásť, cíti sa skvele. Ve-
die bezstarostný život plný neopakujú-
cich sa chvíľ. Jedinou povinnosťou, kto-
rú má, je učenie. Zvyšný čas venuje
priateľstvám, láskam, záľubám. Myslí si,
že mu patrí celý svet, všetko chce skúsiť.  

Po maturite je človek pripravený na
ďalší let. Čaká ho let do neznáma, pres-
nú trasu nevie. A cieľ? Raz jasne žiari
a inokedy sa zasa mihá v diali. Letí a opá-
ja sa krásou života, odoláva vzdušným
vírom. Každý jeden všedný deň sa môže
stať nevšedným, ak jeho krásu vnímame
srdcom. Počas letu životom príde aj
únava, poranenie, slzy či sklamanie. Nič
nie je ideálne a nik nie je bez chýb. Vy-
chutnávajme jedinečnosť každej chví-
le, každej sekundy. Život je zázrak.

Všetci sa bojíme, že až sa raz pomi-
nie mladosť, už nebude náš život taký
zaujímavý. Prečo máme také obavy?
Veď mladosť si možno uchovať po celý
život. Nezáleží na tom, koľko máme ro-
kov, ale na tom, ako žijeme. Mladými
môžeme byť v osemnástke i osemde-
siatke. Nie je to unikátne? Viem, že
v osemdesiatich rokoch neurobím sto
kľukov a 1500 metrov nezabehnem pod
päť minút, ale moje vnútro môže zo-
stať mladé a krásne. Môžem sa cítiť ako
mladý pstruh, ktorý si to šibne pomedzi
vlnky proti prúdu, kedy sa mu zachce.
Alebo dokážem byť motýľom hrajúcim
všetkými jarnými farbami, lietajúcim
z kvetu na kvet. Inokedy sa zmením na
mladého žrebca valiaceho sa po nábre-
ží sťa hurikán. Čo mi v tom bráni? Nič.
Vôbec nič. Tak prečo sa báť osem-
desiatky? Mladými sme celý život, ak
chceme. A hoci nastupujúci mesiac –
október patrí našej úcte k starším, že-
lajme im, aby ich mysle zaplavila večná
mladosť.

RENÁTA BIKSADSKÁ

ÚVODNÍK

ČÍTAJTE V BUDÚCOM ČÍSLE

Nie, olympiáda sa v ostat-
ných mesiacoch nekonala, ba
ani do Atén nebol nominova-
ný žiadny Malačan, no oceňo-
vanie tých, ktorí sa zaslúžili
o slovenské olympijské hnutie
sa konalo len nedávno. Plake-
tu Slovenského olympijského
výboru za podporu sloven-
ského olympijského hnutia
tým, ktorých takto SOV ocenil, odovzdá-
vali František Chmelár, predseda SOV,
a Martin Benko, generálny sekretár SOV,
26. 4. 2003. Náš ocenený si ju prevzal až
na konferencii Slovenského stolnoteniso-
vého zväzu v júni z rúk Dr. Kríža, člena
predsedníctva SOV. Mnohým sa v tejto

chvíli rozjasnieva. A je to ozaj
tak, tým oceneným malac-
kých olympionikom je 55-roč-
ný Vladimír Mihočko, dlho-
ročný hráč, tréner, funkcionár
nielen malackého stolného te-
nisu, ale aj celoslovenského.
I keď na olympiáde ako hráč
nebol, aktívne sa však podieľal
na príprave československých

i slovenských reprezentantov v stolnom
tenise pre OH. O jeho aktivite hovoria
i terajšie funkcie v SSTZ. Vlado je ústred-
ným trénerom SSTZ, trénerom reprezen-
tačného družstva juniorov a mužov do 21
rokov SR, členom VV SSTZ, ako aj pred-

V duchu olympijských
myšlienok

Pokračovanie na 8. strane

Druhého septembra zasadlo v Malackách po prvýkrát do lavíc 222 prvákov 
rozdelených do 9 tried. Na Základnej škole Dr. J. Dérera v Malackách, z ktorej
pochádzajú naše fotografie, bude v troch triedach prenikať do tajov poznania
79 prvákov. V školskom roku 2003–2004 bude v Malackách navštevovať základ-
né školy spolu 2292 žiakov, z toho 1862 žiakov v školách, ktorých zriaďovateľom
je Mesto Malacky, a 430 žiakov na cirkevnej Základnej škole Mansvéta Olšovské-
ho. Tu otvorili 2. septembra školský rok len pre žiakov 1. a 2. ročníka (ak chcete
vedieť prečo, čítajte článok pod titulkom Milodary, príspevok primátora a ve-
rejná zbierka). Vyučovanie sa začalo tiež na Základnej umeleckej škole v Malac-
kách s počtom žiakov 720 a pripravuje sa naň aj Centrum voľného času.

–ipo–, foto: –oTaNo– 

V Malackách sa podarilo
neuveriteľné – 
5 miliónov za 5 rokov

Základným kameňom zbierky bolo 2 692 korún, ktoré vyzbierala Mária Osus-
ká spolu so žiakmi ZŠ na Ul. 1. mája do vlastnoručne vyrobených pokladničiek.
Na zakúpenie mamografu – prístroja na diagnostikovanie chorôb prsníkov, je
to pramálo. Jeho cena je sedemciferná. No húževnatá Malačianka sa nevzdala.
Vyzývala prostredníctvom mestskej káblovej televízie MINKA, Malackého hla-
su, obracala sa na známych i neznámych: prispejte, naše mesto a okres potre-
bujú mamograf!

O malú chvíľu bude onkologicko-diagnostické centrum v Malackách otvorené. Chvíľka na-
pätia v podaní Márie Osuskej, Jozefa Ondrejku a riaditeľa NsP v Malackách Maria Miklošiho.

Pokračovanie na 3. strane

Objekt bývalej II. Základnej školy
v Malackách patrí po reštitúciách
Rádu sv. Františka. Ten ho dal na 25
rokov do užívania Arcibiskupskému
úradu v Trnave, ktorý tu v roku 1991
zriadil cirkevnú Základnú školu M.
Olšovského a neskôr aj Gymnázium
sv. Františka Assiského. Správcom
budovy je Farský úrad Malacky. Nie-
koľko rokov sa teda v jedinej budove
tiesnili tri školy: cirkevná i štátna zá-
kladná škola a cirkevné gymnázium.
Denne sa tu pohybovalo 800 žiakov!

Vedenie školy je presvedčené o tom,
že ak by sa boli dodržali všetky dohody
uzatvorené s OŠMaTK Okresného úradu
v Malackách a neotvárali sa ďalšie prvé
ročníky štátnej základnej školy, havarijná
situácia nemusela vzniknúť. 

Ľudmila Hájková, riaditeľka Základnej
školy Mansvéta Olšovského v Malackách:
„Po vysťahovaní štátnej školy z našich
priestorov koncom januára tohto roku
sme plánovali vymaľovať triedy a kabinety
na medziposchodí a začať v nich vyučo-
vať. Zistili sme však, že stropy v miestnos-
tiach sú popraskané, podlahy na vyššom
poschodí sa začali prepadávať,” opisuje
zážitky z prechádzajúceho školského ro-

ku. Privolaný statik nariadil odkryť všetky
stropy v budove. Jeho zistenie bolo jed-
noznačné – drevené trámy v stropoch bo-
li popraskané, hrozilo ich zrútenie. Dosta-
li sme nariadenie evakuovať horné pos-
chodia školy.”

Rachot zbíjačiek, stavebný hluk a prach
– takéto bolo leto v budove ZŠ a gymná-
zia. „Dni dovolenky, ktoré sme si spolu so
zástupkyňou M. Dobrovodskou vybrali, by
sa dali zrátať na prstoch jednej ruky,” spo-
mína Ľ. Hájková. Stavebná firma odstráni-
la stropy a položila oceľové trámy. Dru-
hého septembra sa v škole riadne začal
školský rok, avšak do lavíc na druhý deň

Milodary, príspevok primátora 
a verejná zbierka

Pokračovanie na 2. strane

Zbierka na cirkevnú školu
Rímskokatolícka cirkev farnosť Malacky, Kláštorné nám. 3, oznamuje verejnosti, že
OÚ v Malackách – odbor VVS pod č. D-VVS 2003/05118-02 povolil verejnú zbier-
ku v okrese Malacky za účelom získania finančných prostriedkov na opravu budovy
ZŠ M. Olšovského a Gymnázia Sv. Františka Assiského, ktoré sa po prelomení trá-
mov a následným celkovým poškodením stropov v triedach na celom poschodí na-
chádzajú v havarijnej situácii. Verejná zbierka sa bude uskutočňovať od 1. 9. 2003
do 31. 8. 2005 na území okresu Malacky. Osobitný účet, na ktorý môžete zasielať
Vaše finančné prostriedky, je otvorený v PRVEJ KOMUNÁLNEJ BANKE, a. s., poboč-
ka Malacky. Číslo účtu: 3255758001/5600. Za každú pomoc vopred ďakujeme.

Vdp. MICHAL POKOPEC, dekan farnosti v Malackách



zasadli len prváci a druháci. Ostatné roč-
níky dostali mimoriadne voľno z dôvodu
vysokej prašnosti, hluku a nebezpečenstva
spôsobeného stavebnými prácami v bu-
dove a vyučovať sa začali až 10. septem-
bra. Odhad nákladov na stavebné práce
hovorí o 1,5 milióne korún. Niečo sa po-
darilo uhradiť z milodarov a farnosť vyhlá-
sila verejnú zbierku. „Veľmi dobrá je spo-
lupráca s primátorom mesta Jozefom On-
drejkom – v rámci svojej kompetencie

rozhodol o maximálnom možnom prí-
spevku na rekonštrukciu vo výške 200 tisíc
korún. „Prijmeme skutočne každú po-
moc,” hovorí riaditeľka. Primátor mesta
predložil mestskému zastupiteľstvu návrh,
aby mesto uhradilo rekonštrukciu v plnej
výške. V ZŠ M. Olšovského sa do konca
roka, kedy by mala byť rekonštrukcia
ukončená, bude vyučovať v provizórnych
priestoroch – v jedálni, v byte po školní-
kovi i na fare. 

–ipo–, foto: –oTaNo–
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PÝTAME SA ZA VÁS

NA SPRÁVNU MIERU
V minulom čísle Malackého hlasu sme
informovali o zámere vybudovať  v Ma-
lackách nové obchodné centrum. Pri
spracúvaní materiálu prišlo k chybe
a nesprávnemu uvedeniu názvu spo-
ločnosti, ktorá tento zámer predložila.
O výstavbu obchodného centra má
záujem Lidl Slovenská republika, v. o. s.
Za vzniknutú chybu sa čitateľom i ve-
deniu spoločnosti ospravedlňujeme.

Redakcia Malacký hlas

Príprava 
projektov 
pre nadácie

Združenie abstinentov Slovenska orga-
nizuje v dňoch 7.–9. novembra v hoteli
Relax v Turčianskych Tepliciach školenie
Príprava projektov pre domáce a zahra-
ničné nadácie. Kurz je zameraný na roz-
voj zručností v písaní a predkladaní pro-
jektov a je určený manažmentu organi-
zácií a kvalifikovaným dobrovoľníkom,
ktorí pre organizácie budú písať a pred-
kladať projekty. Lektorka Danica Hullová
zaškolí účastníkov v oblastiach: projekt
a jeho časti, najčastejšie dôvody zlyhania
projektov, doplnenie projektov o žiados-
ti o grant, identifikácia finančných zdrojov
na pripravované projekty, práca na vlast-
ných projektových zámeroch. 

Informácie: 
ZAS, P. Podmajerský, 
P. O. Box 19, 906 38 Rohožník, 
tel.: 034/658 81 45, 0903/38 43 71,

02/50 58 75 69.

K našej každodennej realite patria dvojaké momenty – pozitívne i negatívne. K tým pr-
vým môžeme zaradiť osadenie nových lavičiek v parku na Kláštornom námestí. Uvidíme,
dokedy vydržia čisté, nepočmárané, nepolámané. Dúfajme, že na ne nenatrafí jednotli-
vec či skupina, ktorá si vybila zlosť na vývesnej tabuli pred Spoločenským domom ZCK.

–ipo–, foto: –oTaNo–

AJ TOTO SÚ MALACKY

Vo štvrtok 28. augusta sa pri pomníku
na Námestí SNP uskutočnili oslavy 59.
výročia Slovenského národného povsta-
nia. Organizovalo ich Mesto Malacky
v spolupráci s politickými subjektmi pô-
sobiacimi v meste, Slovenským zväzom
protifašistických bojovníkov, Okresným
úradom v Malackách a veliteľstvom 2.
leteckej základne v Kuchyni. Vence
v sprievode niesli tri dvojice príslušníkov
ozbrojených síl SR. Po odznení štátnej
hymny nasledovala báseň prednesená
PaedDr. Janou Pagáčovou a príhovor
v Ing. Jozefa Bullu. Je smutné, že celá
slávnosť významnej historickej udalosti
trvala len 17 minút, zúčastnilo sa jej asi
päťdesiat občanov a kytica, položená
pri pomníku, na druhý deň z pietneho
miesta zmizla.

–šim–, foto: –oTaNo–

Vieme si vážiť svoju históriu?

Bude v Malackách
sklárska fabrika?

Na redakciu Malacký hlas sa obrátil
čitateľ Ľubomír Húska s otázkou:

„V televízii som zachytil útržok
správy, že v Malackách alebo ich blíz-
kosti sa bude budovať sklárska fabri-
ka. Nemáte bližšie informácie o tom-
to projekte?”

Ing. Ivan Kočiš, predseda Predsta-
venstva Eurovalley, a. s.: „Potvrdiť mô-
žem zatiaľ len to, že švajčiarsky inves-
tor sa rozhoduje medzi Burgenlandom
a Eurovalley (Priemyselno-technolo-
gický park Záhorie – pozn. aut.). Ide
o výrobu špeciálneho skla. Zatiaľ sa
uskutočňujú rokovania, definitívne roz-
hodnutie investora padne v októbri.
Keďže sme viazaní obchodným tajom-
stvom, ďalšie informácie zatiaľ ne-
môžem poskytnúť.” –ipo–

Rozsiahlu reportáž s názvom Záhorác-
ka rarita priniesol v jednom zo svojich
letných vy-
daní týž-
denník  
Vo františkánskom chráme v Malac-
kách sa nachádza kaplnka Svätých
schodov uznaných samotným Vatiká-
nom – píše periodikum a pokračuje:
„Existujú desiatky prípadov, keď vysokí
šľachtici  boli  donátormi  a zakladateľ-
mi kláštorov. Gróf Pálfi však zašiel ešte
ďalej. Pre veriacich dal postaviť kaplnku
s nesmiernou liturgickou hodnotou,
v ktorej sa nachádza kópia Svätých
schodov, ktorými kráčal Ježiš do súdnej
siene Pilátovej. Sväté schody v Ríme bo-
li oddávna obdarené výsadou odpust-
kov. Na základe rozhodnutia Svätého
otca Pia IX. zo dňa 24. marca 1851 sa od-
pustky udeľujú aj v slovenských Malac-
kách. V roku 2002 prišla z Ríma ďalšia
výsada v podobe apoštolskej penitenciá-
rie. Aj vďaka tomuto prípisu zdobiace-
mu stenu kaplnky sú schody vo františ-
kánskom chráme európskou raritou. Ľu-
dia, ktorých prosby boli vyslyšané, dali
umiestniť do kaplnky ďakovné tabuľky.”
Plus 7 dní ďalej píše: „V snahe zlepšiť
návštevnosť tejto národnej kultúrnej 
pamiatky vyvíja aj tunajší mestský úrad
výraznú aktivitu. Veriacich, ktorí túžia
po silnom náboženskom zážitku, láka
oficiálnym sloganom: „Netreba chodiť
do Ríma, stačí prísť do Malaciek.”

PÍŠU O NÁS...

Cieľom programu je sprostredkovať ve-
domosti o Európskej únii a praktické skú-
senosti zo získavania prostriedkov z eu-
rópskych fondov obecným samosprávam
Bratislavského samosprávneho kraja. 

Cieľovou skupinou projektu sú pri-
mátori, starostovia, poslanci a zamest-
nanci samosprávnych orgánov, profe-
sionálne združenia a iné organizácie ve-
rejného sektora. Hlavnou aktivitou pro-
jektu je štruktúrovaný cyklus školení pozo-
stávajúci z cyklov odborných seminárov
a prípadovej štúdie. Účasťou na odbor-
ných seminároch, tréningoch a závereč-
nom hodnotiacom workshope získajú
účastníci schopnosť stať sa odbornými ga-
rantmi pri zadávaní podnetov na projekty
pre čerpanie prostriedkov z európskych
štrukturálnych fondov.

„Dlhodobým hlavným cieľom projektu
je dosiahnuť, aby už v programovacom
období 2004–2006 boli prostriedky fon-
dov určené pre náš región, čo najviac vy-
užité,” hovorí Ing. Peter Nagy, riaditeľ
RRAZ. „Bližším cieľom projektu je odo-
vzdať potrebné informácie a nacvičiť
s účastníkmi riešenie situácií, ktoré sa
v mestách a obciach vyskytnú v súvislosti
s využívaním európskych fondov. Účast-
níci by mali dosiahnuť takú úroveň infor-
movanosti a zácviku, aby vo svojich pod-
mienkach boli schopní navrhovať do Prog-
ramu sociálneho rozvoja obce a do Prog-
ramu hospodárskeho rozvoja obce také

aktivity, ktoré sú z európskych fondov
podporiteľné. Od absolventa cyklu bude-
me vyžadovať, aby vedel rozoznať, z kto-
rého fondu treba žiadať prostriedky na
podporu konkrétnych aktivít. Zameriame
sa na všetky obce a mestá okresov Ma-
lacky, Pezinok a Senec a mestské časti
Bratislavy – Záhorská Bystrica, Vajnory,
Rusovce, Jarovce, Čuňovo.”

Cyklus tréningov sa uskutoční 
od októbra 2003 do marca 2004. 
Bližšie informácie:
tel.: 034/772 21 01, 0905/42 0133,
fax: 034/772 38 54,
e-mail: peter.nagy@ma.vs.sk.

–ipo–

Aby sme vedeli využívať fondy EÚ
Regionálna rozvojová agentúra Záhorie (RRAZ) so sídlom v Malackách získa-
la z programu Phare – Malé projekty 2002 grant na realizáciu projektu s náz-
vom Tréningový program na posilnenie kapacít pre implementáciu projektov
pre štrukturálne fondy EÚ. 

Statik nariadil evakuovať životunebezpečné priestory školy. Chodby školy sa na chvíľu
premenili na botanickú záhradu.

Milodary, príspevok
primátora 
a verejná zbierka
Dokončenie z 1. strany

Zažltnuté
okamihy

Rodinné archívy skrývajú mnohé
skvosty v podobe fotografií, ktoré pri-
pomínajú dávne dni nášho mesta. A zá-
roveň ukazujú, ako mohlo dnes vyze-
rať, ak by naši predkovia citlivejšie pri-
stupovali k jeho architektúre. Je zby-
točné plakať nad rozliatym mliekom,
historické centrum ani pešiu zónu nám
už nik nevráti. Isto však stojí za to pri-
pomenúť si momenty, ktoré sa nevrátia.

–ipo–,
foto: archív A. Pašteku



držali päste a boli aj takí, dokonca z od-
borných lekárskych kruhov, ktorí sa jej vy-
smiali. Mária Osuská rezignáciu nepri-
púšťala. Nový rozmer do zbierky vnieslo
Mesto Malacky v momente, keď sa stalo
jej garantom. Mestské zastupiteľstvo
schválilo otvorenie oficiálneho účtu. Do-
vtedy symbolická suma začala rásť. Pri-
mátor mesta Malacky Jozef Ondrejka po
niekoľko rokov oslovoval obyvateľov svoj-
ho mesta a okresu s prosbou o podporu
zbierky. 

Rodiny, kolektívy i firmy
Na zvláštny účet s názvom „Mamo-

graf” začali po oficiálnom vyhlásení dob-
rovoľnej zbierky pribúdať vklady jednot-
livcov, celých rodín, skupín žiakov i uči-
teľov či pracovných kolektívov. Výrazne
na zbierku prispeli spoločnosti Holcim
(Slovensko), a. s., – sumou 2 milióny Sk,
Nafta, a.s., Gbely a Pozagas, a.s., Malac-
ky. Konto na účte rástlo nasledovným
spôsobom: koniec roka 1999 – 40 461,50
Sk, rok 2000 – 584 359,60 Sk, rok 2001
– 2 251 505,26 Sk, rok 2002 – 3 325 220
Sk, rok 2003 na záver zbierky – 3 575
220 Sk. Zvyšných asi 1 400 000 Sk, po-
trebných na zakúpenie mamografu, je
vkladom Mesta Malacky. Priaznivý vývoj
zbierky umožnil Mestu Malacky vyhlásiť
a zverejniť výberové konanie na predmet
verejného obstarania mamografu.

Centrum je otvorené
V deň slávnostného otvorenia centra

prístroj odovzdal primátor mesta Malacky
RNDr. Jozef Ondrejka riaditeľovi Nemoc-
nice s poliklinikou v Malackách MUDr.
Mariovi Miklošimu. Pred prestrihnutím

symbolickej zelenej pásky odovzdal J. On-
drejka prvú čestnú časenku na mamogra-
fické vyšetrenie Márii Osuskej a obyva-
teľom regiónu adresoval svoje čestné slo-
vo, že zo zbierky sa nestratil ani halier
a každý jeden príspevok bol využitý výlu-
čne na otvorenie mamografického centra. 

„Zdá sa mi, že v ostatnom období stá-
le viac ľudí zomiera na onkologické ocho-

renia. Priatelia, známi i neznámi... Smutné
je, že to nie je len zdanie. Odborné vý-
skumy potvrdzujú vyšší výskyt onkologic-
kých ochorení na Záhorí, ako je priemer-
ný výskyt na Slovensku či vo svete. Riziko
sa týka každého z nás, lebo nik nevie, čo
v sebe nosí. Tento stav nemôžeme zá-
sadne zmeniť. Môžeme ho však aspoň
významne ovplyvniť. Malackám sa to po-
darilo,” hovorí J. Ondrejka. 

Sophie dá nádej
Onkologicko-diagnostické centrum

bude pomocou špičkového prístroja ty-
pu Sophie od fínskeho výrobcu Planmed
Oy vyšetrovať pacientky z Malaciek
a okolia. Sophie je špičkovým prístrojom
s vysokými technickými, ergonomickými
a estetickými parametrami. Spĺňa všetky
parametre, ktoré vyžadujú národné rá-
diologické spoločnosti, má svetový pa-
tent duálnej kompresie (dvojitého stláča-
nia – pozn. aut.) a maximálneho pohľadu
na prsníkové tkanivo. Mechanizmus dvo-
jitej kompresie umožňuje vyšetriť tkani-
vo až o 2 cm bližšie k hrudnej stene ako
iné prístroje. Zdravotnícke zariadenie bu-
de umiestnené v priestoroch Nemocnice
s poliklinikou v Malackách. Najčastejšími
formami nádorových chorôb, ktoré bude
centrum monitorovať, bude karcinóm
prsníka a vnútorných pohlavných orgá-
nov u žien, karcinóm prostaty u mužov
a nádorových chorôb konečníka u oboch
pohlaví. V priebehu septembra sa usku-
toční osadenie prístroja a zaškolenie per-
sonálu a koncom mesiaca sa v centre za-
čne vyšetrovať. Konkrétne informácie zís-
kajú pacientky na gynekologických am-
bulanciách.

Vďaka tým, čo nemyslia len na seba
Prečo Mesto Malacky vynaložilo také

veľké úsilie na otvorenie onkologicko-
diagnostického centra? „Preventívne vy-
šetrenia, včasná a presná diagnostika sú
tou správnou cestou,” hovorí J. Ondrejka.
„Znížia sa percentá úmrtnosti, náklady na
liečenie a predovšetkým sa môže predísť
ľudskému utrpeniu. Preto zriadenie pra-
coviska na preventívne a diagnostické vy-
šetrenia v Malackách pokladám za po-
trebné a rozumné. Mesto Malacky, garant
projektu, otvorilo verejnú zbierku, zakú-
pilo veľmi kvalitný mamografický prístroj
a na jeho prevádzkovanie sú pripravení
špičkoví odborníci. V nemocnici sa usku-
točnila náročná rekonštrukcia priestorov
a pracovisko je otvorené. Za týmto konš-
tatovaním je okrem finančnej zbierky aj
veľký kus dobrovoľníckej práce a spon-
zorskej pomoci. Ďakujem všetkým, ktorí
nemyslia len na seba a prispeli na zbierku.
Svoje meno nájdu na symbolickom ďa-
kovnom šeku v priestoroch centra.” 

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: –oTaNo–

Takto by sa dali charakterizovať
problémy, ktorými sa zaoberajú čle-
novia finančnej a majetkovej komi-
sie pri Mestskom zastupiteľstve
v Malackách. Práca je to neľahká,
veď rozhodovanie o financiách mes-
ta sa v konečnom dôsledku dotýka
všetkých jeho obyvateľov.

V tomto volebnom období má komisia
za sebou tri riadne a dve mimoriadne za-
sadnutia. Komisia prerokúva materiály,
ktoré sa predkladajú na rokovanie mest-
ského zastupiteľstva, a tie, ktoré sa bez-
prostredne týkajú financií a majetku mes-
ta, rozoberá podstatne podrobnejšie. Ide
hlavne o zmeny v rozpočte mesta, jeho
priebežné čerpanie, návrhy na prevod
vlastníctva pozemkov v majetku mesta
alebo nehnuteľností. Dôležité je aj prero-
kovávanie nájomných a kúpnych zmlúv
z hľadiska ekonomickej výhodnosti pre
mesto. Komisia sa vyjadruje k návrhom
miestnych daní a poplatkov, no konečné
rozhodnutie o ich výške záleží na poslan-
coch. Dve mimoriadne zasadnutia komi-
sie boli venované práve mandátnym
zmluvám mesta, ktoré sa týkali výstavby
priemyselného parku a. s. Eurovalley. Ná-
vrhy a odporúčania finančnej a majetko-
vej komisie majú podstatný vplyv pri ich
rozhodovaní členov MsZ. V dnešnom čís-
le Malackého hlasu prinášame názory
členov komisie na konkrétne otázky:

Ing. Gabriela Peťková, 36-ročná, kon-
trolórka Správy finančnej kontroly v Bra-
tislave, poslankyňa za KDH, predsedníčka
komisie.

Ktorým oblastiam bude vaša komi-
sia venovať najviac pozornosti?

Bude to hlavne rozpočet mesta. Chce-
me pomôcť hľadať rezervy v prerozdeľo-
vaní finančných zdrojov tak, aby čo naj-
viac boli v súlade s potrebami a cieľmi
mesta. Bokom nenecháme ani využíva-
nie rôznych fondov, z ktorých má mož-
nosť mesto čerpať finančné zdroje. Ne-
menej dôležitou súčasťou rozpočtu mes-
ta sú miestne dane a poplatky, ktoré sa
bezprostredne dotýkajú občanov. Stálo
by za uváženie v budúcnosti prehodnotiť
v niektorých prípadoch ich výšku. Bude-
me sa venovať i efektívnemu využívaniu
majetku mesta, jeho zhodnocovaniu. Pri
jeho predaji by malo mesto postupovať
tak, aby bol v súlade so záujmami mesta
a jeho obyvateľov. 

Mgr. Lenka Kožuchová, 28-ročná, fi-
nančný konzultant, nezávislá poslankyňa,
podpredsedníčka komisie.

Čerpanie rôznych fondov je súča-
sťou rozpočtov mnohých miest, ako to
vyzerá u vás?

V každom prípade by som pochválila
mesto, že má záujem o informácie a má
pomerne dobrý prehľad o existencii fon-
dov. Výsledky práce s nimi sú potvrdené
napríklad pri ČOV, Zámockom parku či

pri pripravovanej výstavbe podnikateľ-
ského inkubátora. A súčasne sa pracuje
na využití fondov v ďalších projektoch -
odkanalizovanie mesta či rekonštrukcia
priestoru pre mestské múzeum a infor-
mačné centrum mesta Malacky. Čerpa-
nie fondov si však vyžaduje, aby na tom-
to úseku pracovalo viacero zamestnan-
cov mesta. Je potrebné sprostredkúvať in-
formácie aj verejnosti. Rezervy v práci
s fondmi, podobne ako na celom Sloven-
sku, sú v oblasti cezhraničných kontak-
tov. 

Ing. Jozef Bulla, 58-ročný, zástupca
primátora mesta, poslanec za KDH.

Pre rozvoj mesta sú dôležité kapitá-
lové výdavky, ako to s nimi vyzerá v roz-
počte mesta?

Kapitálové výdavky sú práve tou čas-
ťou rozpočtu mesta, ktorú každý vníma –
všetci vidíme, či sú v poriadku mestské
komunikácie, či sa v meste stavia význam-
ná budova (teraz napr. nová škola). Kapi-
tálové výdavky sú pre tento rok naplá-
nované vo výške 181,6 mil. Sk. Druhou
stránkou veci je, ako naplniť kapitálové
príjmy, aby bolo možné opravovať, sta-
vať či uvádzať do prevádzky. Mesto zís-
kava kapitálové príjmy predovšetkým
z predaja vlastného majetku, čiastočne
od štátu, napríklad na výstavbu novej ško-
ly alebo zo zahraničných grantov (výstav-
ba podnikateľského inkubátora). Keďže
rozpočet mesta musí byť navrhnutý ako
vyrovnaný, je teda ťažká úloha, kde tých
181,6 mil. Sk zobrať. Je možné povedať:
nepredajme žiaden majetok, ktorý mesto
nepotrebuje k výkonu svojich samospráv-
nych funkcií, ale potom treba aj povedať,
odkiaľ zobrať peniaze do rozpočtu.

Ing. Vladimír Balúch, 48-ročný, kona-
teľ TEKOS-u, s. r. o., Malacky.

Aké je postavenie mestských daní
a poplatkov v rozpočte?

Sú dôležitou zložkou príjmovej časti
rozpočtu. Ich výška zodpovedá súčasné-
mu stavu financií mesta a dane i poplatky
sú primerané finančným možnostiam
obyvateľov. Zvyšovať by sa mali maximál-
ne do výšky inflácie. Rezervy vidím v ob-
lasti poplatkov, napríklad v poplatkoch za
parkovanie. Mesto vytvorilo niektoré par-
kovacie plochy, ktoré zodpovedajú po-
žiadavkám, a tak by bolo vhodné zaviesť
poplatok za parkovanie. Vybraté peniaze
by sa dali použiť na budovanie ďalších ta-
kýchto plôch. Tiež veľké rezervy vidím
v poplatkoch za likvidáciu odpadu od
podnikateľov. Veľká časť z nich využíva
na odpad kontajnery obyvateľov pri čin-
žových domoch, alebo vytvára tzv. divo-
ké skládky, či zneužíva odpadový dvor. 

Ing. Gabriela Caunerová, 44-ročná,
konateľka-ekonómka SLOTAS-u, s. r. o.,
Šaštín-Stráže.

Myslíte si, že vyrovnaný rozpočet je
tým najlepším pre mesto?

Hádam nie je až taký potrebný. Mesto
by sa malo viac zaoberať možnosťami 
získavať úvery na svoj rozvoj, ako aj fi-
nančné prostriedky z európskych fondov.
Dôležité sú dobré projekty.

Ing. Matej Osuský, 32-ročný, finanč-
ný manažér spoločnosti Richard Fritz Ma-
lacky.

Akým smerom by malo ísť hospodá-
renie s mestským majetkom?

Majetok mesta je pomerne veľký
vzhľadom na zdroje, ktoré mesto má. In-
vestičné zdroje mesta sú nedostatočné,
nestačia ani na jednoduchú reprodukciu.
Hospodárenie s majetkom, len jeho údrž-
ba, si vyžaduje značné finančné zdroje,
ktoré chýbajú. Ak sa má mesto ďalej roz-
víjať a má na to všetky predpoklady (prie-
myselný rozvoj), bude potrebné investo-
vať do nových ciest, verejného osvetle-
nia, kanalizácie. Mesto bude nútené hľa-
dať cesty, ako získať zdroje či už z EÚ, zo
štátnych zdrojov alebo mobilizovať zdro-
je miestnych investorov.

Mgr. Bronislav Vosátko, 33-ročný, ria-
diteľ reg. pobočky PKB Bratislava.

Úverová politika zohráva dôležitú
úlohu vo financiách mesta. Ako to vyze-
rá v Malackách?

Mesto problematike venuje pozor-
nosť, o čom svedčí stále znižovanie úro-
kovej sadzby i veľmi dobrý rating mesta
vykonaný samotnou bankou i svetovou
ratingovou agentúrou.

Dana Puškáčová, 33-ročná, pracov-
níčka MsÚ, zapisovateľka komisie.

Myslíte si, že obyvatelia poznajú roz-
počet mesta?

Ak majú záujem, tak sa majú určite
možnosť s ním oboznámiť. A ak chcú
podrobnejšie vedieť, na čo sa vynakla-
dajú financie mesta, kde ich časť tvoria
miestne dane a poplatky, malo by ich to
zaujímať. Dokonca sa môže zúčastňovať
na verejných zasadnutiach mestského za-
stupiteľstva, kde sa rozpočet schvaľuje
a priebežne sa hodnotí.

TÉMA MESIACA
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Aký je váš názor na existenciu det-
ských jaslí v meste? Ste za ich
zrušenie?

Silvia Baričiaková,
28 r., na MD
Detské jasle sú dobrá
vec. Ak je matka nú-
tená z finančných dô-
vodov nastúpiť do
práce, kam má dať
deti? Ja osobne si ma-

terskú dovolenku plánujem vychutnať až
do dovŕšenia troch rokov dieťaťa.

Lukáš Gelinger, 
19 r., študent
Pre mladé rodiny sú
detské jasle určite po-
trebné. Nemám infor-
mácie o tom, kto fi-
nancuje ich prevádz-
ku a či je stratová ale-
bo nie, avšak určite nie sú zbytočné. Keď
má žena-matka dobre zarábajúceho mu-
ža, môže zostať s deťmi doma. Horšie je to
s rodinami, ktoré potrebujú obidva príjmy.

Mgr. Oľga Tomišová,
psychologička
Rušiť detské jasle je
nezmysel. Mnohé mat-
ky sú z existenčných
dôvodov nútené na-
stúpiť do práce skôr,
než ich dieťa dovŕši 3

roky a hľadajú opatrovateľky. Ak však die-
ťa dobre zvláda pobyt v jasliach a je navy-
še pod dohľadom zdravotných sestier, kto-
ré majú dôveru rodičov, je určite v dobrých
rukách. Náklady na prevádzku jaslí sú urči-
te vysoké, avšak mesto takýmto spôsobom
pomáha mladým rodinám.

Katarína Uherková,
70 r., dôchodkyňa
Detské jasle by mesto
nemalo zrušiť. Na jed-
nej strane chceme,
aby sa rodilo viac detí
a na druhej strane ru-
šíme jasle. Tento prob-
lém treba vyriešiť rozumne a citlivo záro-
veň. Treba dbať aj na to, aby kapacita jaslí
bola maximálne vy-
užitá.

Denisa Zváčová, 
35 r., na MD
Určite treba detské
jasle zachovať – pre
mladé rodiny sú veľ-
kou pomocou.

Dovolím si reagovať na článok
z Malackého hlasu č. 8/2003
s názvom Široký záber sociálnej
komisie, konkrétne na odpoveď
MUDr. V. Pullmana na otázku
„Ako sa pozeráte na existenciu
detských jaslí?” Odpoveď citujem:
„Podľa môjho názoru nie sú po-
trebné. Ako lekár si myslím, že die-
ťa má byť v opatere matky najme-
nej do troch rokov. Určite to veľmi
pozitívne vplýva na jeho ďalší ži-
vot, a tak z odborného pohľadu
nevidím dôvod na ich existenciu”.
Spýtam sa teraz ja: 
Pozeral sa niekedy pán doktor na
potrebu existencie detských jaslí
z pohľadu dnešnej obyčajnej ro-
diny alebo slobodnej prípadne
rozvedenej matky, ktorá nemôže
vyžiť z materského príspevku od
štátu?

Žijeme v štáte, kde sa uskutočňuje
ekonomická reforma, rozvíja sa trhový
mechanizmus, demokracia, ale stále
menej sa myslí na obyčajných ľudí. Tí
si musia chrániť a strážiť svoju prácu,
aby ich rodiny mohli normálne žiť.

Matka, ktorá sa po roku materskej
dovolenky musí vrátiť do zamestnania,
lebo inak svoju prácu stratí – kam má
dať svoju ratolesť? Babičky v dnešnej
dobe ešte pracujú. Takže ako? Sú-
kromné varovanie je drahé.

Áno, ideálne by bolo zostať s die-
ťaťom doma. Zarobí však otec rodiny
toľko, aby matka nemusela do práce?!
Pridá štát v rámci ekonomickej refor-
my?! Sotva.

Mesto Malacky sa buduje, blízko je
automobilový priemyselný park – je
tu veľká migrácia obyvateľstva. Sťahu-
jú sa sem mladé rodiny za prácou. Po-
trebujú umiestniť dieťa niekde do ko-
lektívneho zariadenia, lebo rodičia
musia ihneď nastúpiť do práce. Po-
môžu detské jasle. Jediné jasle v širo-
kom okolí s kapacitou 15 miest sú stá-
le plné.

Ja v nich pracujem už 24 rokov. Ve-
nujem sa výchove najmenších detí
s veľkou láskou celý život. Je to moje
životné poslanie.

Myslíte si, pán doktor, aj Vy – oby-
vatelia Malaciek – že naozaj nie sú
detské jasle potrebné?!

ALŽBETA VÁVROVÁ,
vedúca sestra DJ

Detské jasle,
áno či nie?

Stranu pripravili: IVANA POTOČŇÁKOVÁ a ANTON PAŠTEKA, foto: STANISLAV OSUSKÝ

Finančná komisia stráži mestský rozpočet

Točia sa okolo peňazí

V Malackách sa podarilo
neuveriteľné – 
5 miliónov za 5 rokov

Vďaka svetovému patentu prístroja Sophie
získajú odborníci možnosť skoršieho odha-
lenia dlhodobo skrytých tumorov. Tieto ná-
dory sú nebezpečné práve neskorým diag-
nostikovaním. Bežná forma mamografie ich
v prvotnom štádiu nedokáže zachytiť, So-
phie ich odhalí pri prvej návšteve pacientky
v sieti kontrolovaných žien.

Dokončenie 
z 1. strany

Mária Osuská,
iniciátorka otvo-
renia zbierky,
prevzala z rúk
primátora mesta
Malacky Jozefa
Ondrejku prvú
čestnú časenku
na vyšetrenie.



„Počas ciest do zahraničia si zvyknem
písať denník. Zaznamenám doň, čo ma
v tej-ktorej krajine prekvapilo, potešilo či
zaujalo. Kým v Spojených štátoch ame-
rických v úvodných stránkach denníka
boli takmer samé negatívne dojmy, v Ja-
ponsku to bolo presne naopak. Všetko
na sekundu presne fungovalo a všade
vládla až neuveriteľná čistota.”

PaedDr. Jana Pagáčová, zástupkyňa ria-
diteľa ZŠ Záhorácka 95 v Malackách, roz-

práva o svojej júnovej ceste do Japonska.
Absolvovala ju na pozvanie organizátorov
spolu s manželom Ing. Jozefom Pagáčom,
generálnym riaditeľom Nafta Gbely, a. s.,
a manželmi Slezákovcami a Tedlovcami.

Každé tri roky sa vždy na inom mieste
zemegule koná svetový plynárenský kon-
gres, ktorého sa zúčastňujú všetky plyná-
renské spoločnosti sveta. V tomto roku bo-
lo hostiteľskou krajinou Japonsko. Na kon-
grese sa zúčastnilo viac než 5 tisíc delegá-

tov a hostí! Spoločnosť Nafta Gbely, a. s.,
naň vyslala svojich vrcholových manažé-
rov. Slovensko sa na výstave prezentovalo
spoločným stánkom spoločností Nafta
Gbely a SPP, ktorý zdobili diela Andyho
Warhola a o kultúrny program sa starali
hudobník Dodo Šošoka a mím Milan Slá-
dek. Kým muži sa venovali účasti na kon-
grese a odborným stránkam podujatia, ja-
ponskí hostitelia pripravili pre ich sprievod
špeciálny program. 

Patrila doň prehliadka Tokia i zoznáme-
nie sa s tradíciami krajiny. „Zážitkom pre
nás bola návšteva typickej japonskej zá-
hrady s povestnými jazierkami a bonsajmi,
varenie japonského čaju s ukážkami stolo-
vania, pohľad z vyhliadkovej veže či pobyt
v kláštore, v ktorom muži v sutanách bili na
obrovské gongy,” spomína J. Pagáčová.
„V Tokiu nie je veľa zelene. Je to skôr betó-
nové mesto, verejný park sa nachádza len
v blízkosti cisárskeho paláca. Zasvätili nás
do filozofie tvorby ikebany, spolu s Holan-
ďankami a Nemkami sme si vyskúšali aj sa-
mé vytvoriť kvetinové dielo. Poznám už aj
pocit mať na sebe oblečené slávnostné ki-
mono.” Janka Pagáčová chváli aj zdravú
zeleninovú stravu a disciplínu v školách.
„Školáci nosia rovnošaty a v škole sedia aj
do 18.00 h, doma však už na knihy nesia-
hajú. Rodinný život Japoncov však už ne-
pôsobí tak ideálne. Funguje maximálne
3–4 roky po sobáši. Potom sa muži vrhnú
na budovanie kariéry, doma ich vidno má-
lokedy a ženy sa starajú o deti. Do zamest-
nania sa vracajú až okolo päťdesiatky.”

Delegácia z Malaciek absolvovala aj
jazdu superrýchlym šinkanzenom na ceste
do nukleárnej elektrárne. Japonci si nepo-
dávajú ruky. Osobné pozdravy riešia úcti-
vým uklonením. Takto sa aj lúčili s plynár-
mi celého sveta. Tí si budú aj navždy pamä-
tať krajinu, v ktorej je čistejšie než čisto...

IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: archív J. P.

Kronika františkánskeho kláštora –
zdroj vedomostí o starých Malackách

Kedysi dávno bolo dobrým zvykom, ba vlastne povinnosťou, že kláštory, ktoré si
viedli kroniky, zaznamenávali do nich nielen udalosti okolo kláštora, ale i tie, kto-
ré sa odohrali v meste a okolí. Takto sa nám dodnes zachovalo z „prvej ruky”
mnoho udalostí, o ktorých sa dnes už nevie, ale sú pre nás veľmi zaujímavé.

V rámci projektu spolupráce Regio-
nálneho poradenského a informač-
ného centra (RPIC) Malacky, Mesta
Malacky a Gymnázia v Malackách sa
začala v minulom školskom roku
výučba ekonomických predmetov. 

Tri skupiny žiakov, tvorené žiakmi 2.
ročníka štvorročného gymnázia a kvinty
a sexty z osemročného gymnázia, sa
v rámci nepovinného predmetu ekonó-
mia I. oboznámili so základnými princíp-
mi fungovania trhovej ekonomiky. 

Cieľom celého projektu je v školskom
roku 2004–2005 po absolvovaní oboch
predmetov ekonómia I. a II. založenie
cvičnej firmy žiakmi gymnázia. V tom ob-
dobí už by mal v meste pracovať Inkubá-
tor pre malé a stredné podnikanie a žiaci
si v ňom precvičia nadobudnuté poznat-
ky. 

„Výučba sa orientovala na oblasť pod-
nikania na Slovensku,” hovorí Ing. Jaro-
mír Novák, projektový manažér mesta
a zároveň prednášajúci predmet ekonó-
mia. Okrem základných ekonomických
pojmov – trh a trhový mechanizmus, do-
pyt, ponuka, ceny, inflácia, nezamestna-
nosť, HDP, štátny rozpočet, peniaze, ban-
kový systém – žiaci prenikli do oblasti zá-

kladných aspektov hospodárenia podni-
kov. Pojmy ako majetok, kapitál, príjmy,
výnosy, náklady, výdavky, výsledok hos-
podárenia, cash flow a mnohé ďalšie už
pre nich nie sú neznáme. „Študenti sa
oboznámili s legislatívnymi podmienka-
mi upravujúcimi podnikanie v SR, výho-
dami a nevýhodami jednotlivých práv-
nych foriem podnikov: živnosť, obchodné
spoločnosti (s. r.o., a. s.), družstvo – a pod-
mienkami pre ich založenie. Dve užšie
skupiny žiakov budú v tomto školskom
roku pokračovať v projekte v rámci pred-
metu ekonómia II. V prvom polroku na
nich čaká náplň činnosti jednotlivých
podnikových útvarov. Oboznámia sa
s personálnym úsekom, oddelením mar-
ketingu i ekonomickým úsekom. V dru-
hom polroku si osvoja základné princípy
a postupy vedenia podvojného účtovníc-
tva.” –ipo–

Trh a trhový mechanizmus
na gymnáziu

„Malo to všetko, čo to malo mať. Aj
slzy, aj smiech.“ Takto opísal svoje
dojmy jeden z oteckov po skončení
posledného dňa rozlúčky s budúci-
mi škôlkarmi. 
Akcia, ktorú pre deti pripravili mamič-

ky, sa konala v dňoch 25. až 28. augusta
v priestoroch Vánku na Ul. M. Rázusa

v Malackách. Nechýbali ani prvé ozajstné
detské pozvánky a nedeľná grilovačka 
rodín na chate blízko Kostolišťa.

V priebehu týždňa si deti okrem foto-
grafovania do spoločného albumu za-
spievali piesne a riekanky, rozvíjali slovnú
zásobu pomocou hier na rôzne témy, hľa-
dali v piesku ukrytý poklad, poznávali

predmety hmatom, triafali do plechoviek.
Vyskúšali si pohybové hry, sfukovanie svie-
čok i triedenie predmetov. Mamičky de-
ťom zahrali divadielko, porozprávali im
rozprávku a spoločne v kruhu si zahádza-
li klbko prianí. Záujem vzbudila i práca
s tradičnými či menej tradičnými materiál-
mi. Pečiatky so zvieratkami, farebný pa-
pier, lepidlá, farebné kamienky, piesok,
tempery, plastelína a ďalšie predmety bo-
li dôvodom na objaviteľsky otvorené ús-
točká.

Vďaka podpore Mesta Malacky si deti
odniesli z Vánku okrem zážitkov i rôzne
ocenenia a spomienkové darčeky. Z ma-
lých drobcov sú dnes veľkí škôlkari. Pra-
jeme im, aby spolu s príjemnými a trpez-
livými pani učiteľkami radi objavovali no-
vé tajomstvá, aby nestratili chuť klásť „ne-
zmyselné otázky” a okrem pestovania
schopnosti presadiť svoj názor poznávali
i čaro spolupráce. 

MAMY Z VÁNKU, foto: archív DC Vánok

■ Čas, ktorý má čaro
DC Vánok ďakuje bývalým členkám

Predsedníctva – Petre Hustej, Ivetke No-
vákovej, Miške Horskej a Martinke Hor-
váthovej. Spoločne prežité dopoludnia,
príprava programu, rovnaké starosti i rov-
naké radosti nás spojili. Veríme, že čas
prežitý s drobcami na materskej dovo-
lenke mal svoje kúzlo. Prajeme veľa šťas-
tia v práci, veľa trpezlivosti pri prekoná-
vaní problémov a tešíme sa na ďalšie 
spoločné stretnutia.
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Práca s kamienkami, pieskom a temperami – budúci škôlkari strávili vo Vánku týždeň 
plný hier.

Budúci škôlkari prežili vo Vánku týždeň hier

Slzy, smiech a klbko prianí

Ide hlavne o udalosti katastrofické, le-
bo tie pre mnohých veľa znamenali.

V neskorších rokoch zaviedli do kro-
ník pravidelnú rubriku PRO MEMORIA
(Na zapamätanie si), v ktorej uvádzali rôz-
ne svetové udalosti – objav planéty Pluto,
politickú a hospodársku situáciu krajiny
a Európy, rôzne svetové vynálezy, zriaďo-
vanie úradov, ako napríklad telegrafnej
stanice a žandárskej stanice a. p.).

Pre naše mesto a jeho dejiny sú to uda-
losti veľmi interesantné, lebo len naprí-
klad – koľko bolo ničivých požiarov,
o ktorých sa nič nevie, koľko zažili Ma-
lacky zemetrasení, tuhých zím a neúrod-
ných rokov a všetky tie pliagy ničili po stá-
ročia naše mesto a jeho okolie.

Pretože údajne „stratenú” františkán-
sku kroniku sme po dlhých rokoch hľada-

nia našli, preložil som ju z latinčiny do slo-
venčiny a vypísal som z nej niektoré uda-
losti, ktoré by nás mohli zaujímať.

Kronika začína rokom 1693 založením
kláštora, vysviackou kostola, osobami je-
ho prvých predstavených a funkcionárov
kláštora a jeho odovzdaním františkán-
skemu rádu.

Pre nás sú však zaujímavejšie udalosti
týkajúce sa rôznych pohrôm, ktoré naše
mesto postihli. Ide predovšetkým o spo-
mínané požiare, zemetrasenia, povodne,
neúrodné roky, tuhé zimy. V Malackom
hlase budeme prinášať informácie, ktoré
sme vypísali z kroniky a veríme, že pre
súčasných obyvateľov budú zaujímavými
svedkami dávnych čias.

Dr. PAVOL HALLON

alebo okénko
jak biuo, jak je
a jak bude
Jak Anka pomohla 
susedovi

Ráda si zaspomínám na srandy a le-
dačiny, co sme na našej ulici zažili, biuo
vícej veseuo aj vjec srandy jak fčíl. Je-
denkrát, jak sa tak sklúdzame, sme zba-
dali našu Anku, kamarádku, jak cogá
na malej karičce nejakého strýca. Jak
tak nadzídzame, tak sme ziscili, že ten
čovjek sú strýc Ruda. (Budeme ho tak
volat.) Ná, Anko, des teho strýca našua?
A proč sú taký skrúcený jak paragraf
a furt nadávajú, že ťa prerazá, enem
nech ich dovezeš domú? Anka sa roz-
povidá: „Na išua sem do drogérie pro
petrolej a lih, aby sme mjeli čím svícit
a jak sa vracám spátky, na schodech
pred šenkem Tatra sedzá strýc a povi-
dajú: – Anko, nepomóžeš mi domú, ne-
jak mja ty moje čangále nescú posú-
chat! Bodaj by ne, ked strýc si umjeu
trtnút a dost.” Anka – dobrá duša, ich
vzaua. Co čert nesceu, strýc jak buk
pevný, Anka patnástročná hepa – tak si
víte predstavit, co biuo dál. Pred Tatrú
je ale sedem schodú, strýca chyciu ba-
lans a flágli sebú aj s chuderú Ankú až
dole. Rozpleštili sa, jak bili dúhý a tustý.
Chuderu Anku skoro rozpučiu. Tá sa 
nejak spod strýca dostaua a povidá si
pro sebja, že to tak nende. Zebraua sa
a išua pro káru na trh, že ho odveze na
ní domú. Jak vymysleua, tak aj spraviua.
Nato vyšeu šenkér a vyprávjá: – Anko,
odvez ho k bránce a tetka ti dajú aj na
čukuládu alebo pendrek. Dífča sa po-
tešiuo, a tak strýca naložili a odvézua
ho k bránce, zabúchaua: – Tetko, máte
tu muža a išua sa s nama hrát. Co biuo
na druhý den, nescite ani vjedzet. Tetka
Mara dobjehli na našu ulicu, de sme sa
hráli a co sceli Anku čepcovat to, že ty
pačmago, muža si mi skoro zabiua. Šak
ja ti ukážem. Namísto čukulády a pen-
dreku dostaua naša Anka dobrý rengen
od otca, lebo že strýcovi pri tém pomá-
haní zlomiua nohu a praskua dvje reb-
rá. Strýc nemoheu púl roku do šenku
a Anka si týdeň nemohua sednút, co jí
otec pripomenul, aby sa staraua enem,
co sa týka její rodziny a né do cudzích
ludzí. 

BOŽENA ŽILAVÁ

Napíš aj ty, milý čitateľ! 
Môže to byť príbeh zo súčasnosti
alebo minulosti. História sa rodí už
dnes, napíšme si našu záhorácku his-
tóriu z našich príbehov.

TONI GÚTH

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

Boženu Žilavú, podobne ako kaž-
dého čitateľa, ktorý nám napíše 
svoj príbeh v záhoráčtine, odmení-
me poukážkou na nákup v super-
markete .

J. Pagáčová: „Na nič a nikoho nebolo treba čakať, v Japonsku všetko úžasne fungovalo.”

V krajine, v ktorej je 
čistejšie než čisto

Slávnostné kimono svedčí nielen nízkym
čiernovlasým Japonkám, ale aj vysokým pla-
vovlasým Slovenkám.

TIENE DNÍ

DOBRÁ SPRÁVA

Vypátrané trio
9. septembra oznámil na OO PZ

v Stupave 28-ročný občan z ČR, že mu
neznámy páchateľ odcudzil v Stupave
jeho osobné motorové vozidlo zn.
ŠKODA-GARDE. Pracovníci kriminál-
nej polície OR PZ v Malackách zistili,
že tejto trestnej činnosti sa dopustili
spoločným konaním dvaja 20-roční
Malačania a jeden 26-ročný občan
z Veľkých Levár. Uvedené osoby sa
v plnej miere priznali k spáchaniu toh-
to skutku a bolo voči nim začaté trest-
né stíhanie pre trestný čin neopráv-
neného používania cudzieho motoro-
vého vozidla.

Znásilnená manželom
Vyšetrovateľ Okresného úradu jus-

tičnej polície PZ v Malackách začal
trestné stíhanie a vzniesol obvinenie
voči 38-ročnému mužovi z Lábu pre
trestný čin znásilnenia. Tento násilník
v presne nezistenom dni začiatkom
mesiaca september a 13. 9. o 20.00 h
donútil pod hrozbou násilia k opako-
vanej súloži svoju 31-ročnú manželku
i napriek tomu, že s tým nesúhlasila.
Muž bol umiestnený do cely policaj-
ného zaistenia s návrhom na vzatie 
do väzby.

Poctivosť ešte
nevymrela!

Na 22. august t. r. bude Malačan Šte-
fan Daniel dlho spomínať. V čase me-
dzi zaplatením pri pokladnici super-
marketu a uložením nákupu do kufra
auta, stratil tašku s dokladmi, dvoma
mobilnými telefónmi i peňaženkou
s vysokým obnosom. Nasledovalo hek-
tické hľadanie, vypytovanie, telefono-
vanie... Bez výsledku. Služba v super-
markete odmietla vyhlásiť jeho úpenli-
vú prosbu adresovanú poctivému ná-
lezcovi – vraj, keď boli v taške peniaze,
môže sa s ňou rozlúčiť. Omnoho ústre-
tovejšia bola mestská polícia – službu-
konajúci vedúci zmeny Ján Fabo vyslal
na miesto straty pracovníkov J. Peštu
a M. Blahoviča, ktorí sa snažili pomôcť
nešťastníkovi. Aj ich snaha však bola
márna. V čase, keď sa Š. Daniel už v du-
chu rozlúčil s taškou i jej obsahom, za-
zvonil pri dverách jeho bytu Ján Pikulík,
nezamestnaný obyvateľ Malaciek, ná-
lezca tašky. Neporušenú ju prišiel odo-
vzdať majiteľovi. Aj prostredníctvom
našich novín mu Š. Daniel vyslovuje
svoju vďaku. V časoch, keď svetu vlád-
nu zákony divočiny, to znie naozaj ako
dobrá správa: poctivosť nevymrela!
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POTREBUJÚ KOČÍK:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Od 1. 8. do 31. 8. 2003
Radoslav Pullmann, Malac-
ky; Daniela Malíková, Lak-

šárska Nová Ves; Erik Šelc, Malacky;
Lucia Tomášková, Studienka; Chris-
topher Sloboda, Malacky; Bianka
Martinkovičová, Závod; Ľubomíra
Rusňáková, Moravský Sv. Ján; Erik
Galba, Kuklov; Nikola Albrechtová,
Malacky; Michaela Gažiová, Rohož-
ník; Alexander Annuš, Záhorská Ves;
Alan Vrbinský, Lozorno; Sarah Mrvo-
vá, Kuchyňa; Dávid Malý, Zohor; Ka-
rolína Filípková, Malacky; Andrej Ár-
vai, Malacky; Lukáš Veninger, Záhor-
ská Ves; Zuzana Galbová, Veľké Le-
váre; Dávid Ožvold, Malacky; Mária
Ulehlová, Vysoká pri Morave; Nikolas
Madový, Malacky; Jasmína Majzuno-
vá, Studienka; Andrea Barešová, Bíl-
kove Humence; Natália Zemanová,
Záhorská Ves; Claudia Kajdová, Ku-
chyňa; Simona Arbesová, Borský Sv.
Jur; Matúš Blecha, Malacky; Alžbeta
Kovácsová, Moravský Sv. Ján; Viktó-
ria Bóriková, Vysoká pri Morave; Sta-
nislava Rybanská, Malé Leváre; Sa-
muel Madola, Závod.

Adriána Balogová a Róbert
Ferda; Monika Géblová a Peter Hur-
ban; Ing. Iveta Sprušanská a Rasti-
slav Balaščík; Zuzana Novotová a Mi-
chal Osuský; Linda Valentovičová
a Juraj Mok; Andrea Fórová a Jaro-
slav Beňovič; Zuzana Turčeková
a František Richveisz; Andrea Holen-
ková a Marek Homlitaš; Silvia Žilavá
aMartin Došek; Mária Balážová a Au-
gustín Huber; Slavomíra Magleová
a Marián Kimlička; Mgr. Ladislava
Štupáková a Marek Baláž; Adela Sle-
záková a Juraj Žilavý; Jana Kainová
a Matúš Klas.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

Ján Orgoň, 1915, Studien-
ka; Antónia Vrablecová,

1937, Zohor; Ján Benkovič, 1922, Mo-
ravský Sv. Ján; Miroslav Čermák,
1946, Malacky; Katarína Šišoláková,
1910, Studienka; Anna Gbelská, 1918,
Záhorská Ves; Ondrej Baláž, 1933,
Veľké Leváre; Augustín Orth, 1914,
Gajary; Viliam Malíšek, 1923, Malac-
ky; Mária Veselá, 1929, Plavecký Štvr-
tok; František Valovič, 1931, Malacky;
Elígius Babulic, 1930, Stupava; Da-
niela Gazdová, 1965, Devínska Nová
Ves; Ján Tomášek, 1950, Záhorská
Ves; Svätopluk Benáček, 1950, Ma-
lacky.

ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka

††

September:
80 – Eva Fábryová, 9. 9.
1923; Mária Gajdárová, 
9. 9. 1923; Serafína Dob-
rovodská, 6. 9. 1923; Má-

ria Havlíková, 4. 9. 1923; Rozália Gaj-
dárová, 4. 9. 1923; Alojz Vašek, 3. 9.
1923; Mikuláš Stískal, 3. 9. 1923; 85 –
Pavol Mihál, 18. 9. 1918; 90 – Irena
Kleinedlerová, 11. 9. 1913; 91 – Ing.
Rudolf Popp, 5. 9. 1912; 92 – Johana
Dobrovodská, 23. 9. 1911; 94 – Joze-
fína Weismannová, 20. 9. 1909.

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky
Október 2003
3. piatok Fimfárum – animované rozprávky MP

Námet a rozprávač J. Verich
4. sobota Taxi 2003 – akčná komédia MP-12 
5. nedeľa Hrajú S. Naceri, M. Cotillard, F. Diefental
11. sobota Lúpež po taliansky – krimi/akcia Mp-12
12. nedeľa Hrajú M. Wahleberg, Ch. Therronová, E. Norton
18. sobota Piráti Karibiku – kliatba čiernej perly Mp-12
19. nedeľa Dobrodružný veľkofilm, hrajú J. Depp, G. Rush, 

K. Knightley
24. piatok Pupendo – komédia Mp-12
25. sobota Hrajú B. Polívka, J. Dušek, E. Holubová
26. nedeľa
31. piatok Po čom dievča túži – komédia Mp-12

Hrajú A. Bynes, C. Firth, K. Preston, E. Atkins, J. Pryce

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

ZCK Malacky pozýva
September
27. 9. Divadlo na hambálku – Ženský zákon, réžia Vlado

Zetek – otvorenie 2. divadelnej sezóny (o 19.00 h v SD
ZCK)

28. 9. Divadlo na hambálku – Dni zelá, Stupava
29. 9. Otvorenie výstavy Krásy prírody a poľovníctva

Október
12. 10. Malí majstri z Vánku – tvorivá dielňa pre detičky (spo-

luorganizátor – DC Vánok, o 16.00 h)
13.–16. 10. EKOTOP FILM – prehliadka filmov s ekologickou

tematikou pre ZŠ, spoluorganizátor OÚ OŠMaTK
15. 10. Stretnutie s Marcelou Laiferovou – jej pesničkami a

vlastným Štúdiom zdravia. Podujatie konané v rámci
Mesiaca úcty k starším. Vstupné dôchodcovia 20 Sk,
ostatní 50 Sk (o 18.00 h).

20. 10. Vernisáž prvej spoločnej výstavy amatérskych foto-
grafov FOTOTRIBÚNA (o 17.00 h)

22. 10. Stretnutie s malou Tháliou pre MŠ a ZŠ. Divadlo Ži-
hadlo „Dlhý, široký a bystrozraký” (o 11.00 h a 14.00 h)

25.10.  Divadlo na hambálku – Ženský zákon (o 18.00 h)
25.–26. 10. Víkendový výtvarný kurz pre dospelých
26. 10. Prvá Rozprávková nedeľa: Šípková Ruženka – hrá

herečka BBD Marta Žuchová. Začiatok súťaže o Naj-
lepšieho diváka (o 15.00 h)

28. 10. Divadlo na hambálku – Ženský zákon – účasť na me-
dzinárodnej prehliadke amatérskych divadiel SCÉNIC-
KÁ ŽATVA 2003

30. 10. Stretnutie Klubu filatelistov (o 17.00 h)
30. 10. FOTOTRIBÚNA – stretnutie Klubu milovníkov fotogra-

fie (o 18.00 h)

KRYPTY pod františkánskym kostolom NPPM
Ut–Pia 9.00–12.00, 13.00–17.00             So–Ne 14.00–17.00

– Francku, nehledz naňho, vezni friš-
ko mokrý ucirák a poumývaj mu tú do-
odzíranú hubu, – káže Maryša mužovi,
– pri nehodze treba mjet duchaprítom-
nost, neé prítomnost.

• • •
– Puacíte dokopy za ošetrení a léky

150 korún, – povidá dochtor Franckovi.
– Pán dochtor, ale já mám pri sebje

enem dvacet korún na ZAJAČENKU,
tak mja, prosím vás, ošetrite enem f téj-
to hodnoce, – odpovidá dochtorovi
Francek.

• • •
Poslecheu si Janek večerní správy

a uvažovau: – Ale proč šecky reformy
mosí na sebje cícit zrovna naša generá-
cia? Od vojny až pofčilék. Šak reforma
je porádek. Ket budú šeci poctivo pua-
cit dane, nemosí si štát stahovat peníze
ze žebrákú.

a FRANTIŠEK BAKLÍK
Psychiatr povidá pacientovi:
– Tak konečne sem vás zbaviu pred-

stavy, že ste predseda vlády!
– Ano, pane dochtore, sem úplne

zdravý! A účet pošlite ministrovi zdra-
votníctva!

• • •
– Francku, nemožeš sa ít kúpat, lebo

sú velice veliké vlny!
– A tacíček može?
– On može, on má životnú poistku!
• • •
– Jój, jaká sem já enem byua húpa,

ket sem sa za tebja vydaua!
– No vidzíš a já fčil trpím za tvoju

húpost!
• • •
– Fčil budete moci dobre čítat a pí-

sat, povidá oční dochtor Dežovi, ket 
mu predpísau okuláre.
– To sem velice rád, pane dochtore,

dofčílka sem byu analfabet! 

Táničkin biskvit
SPOTREBA:
7 vajec, 7 lyžíc kryštálového cukru,
7 lyžíc polohrubej múky, 1 vanilko-
vý cukor, 1/3 prášku do pečiva, po-
strúhanú citrónovú kôru

POSTUP:
Žĺtky vymiešame s cukrom a s po-

strúhanou kôrou, pridáme vyšľahaný
sneh a postupne po lyžiciach zamieša-
me múku, do ktorej sme vmiesili prášok
do pečiva. Masu vylejeme na malý tef-
lonový plech 25 x 35 cm a v predhriatej
rúre doružova upečieme. Po vychladnu-
tí môžeme posypať práškovým cukrom.

SPOMIENKA SPOLOČENSKÁ KRONIKA

ZABÁVA NÁS PANI VOZÁROVÁ

Bolesť a smútok nám
spôsobila smutná správa
– 24. 8. 2003 srdce náš-
ho drahého brata JÁNA
HOLEŠA dotĺklo voveku
60 rokov. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku.
Sestry Edita, Jana a brat Otto s rodinami

Začiatkom septembra otvoril už 74-ročný malacký klub fi-
latelistov propagačnú výstavu poštových známok a súčas-
ne prijal primátor mesta doterajšieho predsedu klubu
MVDr. Pavla Hallona, ktorý túto funkciu zastával od roku
1968. Slávnosti sa zúčastnil i predseda Združenia klubu fi-
latelistov Západoslovenského regiónu Ing. Vladimír Mrva
z Galanty.
Meno Dr. Hallona je nerozlučne späté prostredníctvom jeho

zbierok s malackou, slovenskou i svetovou filateliou. Jeho špe-
cializovaný exponát poľských známok získal ocenenia na sveto-
vých výstavách v Poznani či Prahe. Náš región reprezentovala je-
ho zbierka Poštová história Záhoria v 17.–19. storočí, ktorá bola
ocenená na svetových výstavách v Prahe, Madride, Bruseli, Soule
a najnovšie sa chystá do Bangkoku. O jeho filatelistickej odbor-
nosti svedčí i jeho publicistická činnosť a funkcia člena komisie
znalcov ZSF. Počas filatelistickej kariéry pôsobil aj ako funkcio-
nár, člen predsedníctiev SČSF a ZSF. Je prvým slovenským fila-
telistom oceneným Cenou ZSF v roku 1999, keď sa vôbec po 
prvý raz udeľovala.

Práve P. Hallon stál na čele organizačných výborov výstav
poštových známok ZÁHORIE, ktoré sa po trikrát uskutočnili
v našom meste. Jeho zásluhou boli vydané dva oficiálne koreš-
pondenčné lístky s námetom Malaciek, niekoľko neoficiálnych
prítlačí na KL a viacero príležitostných pečiatok nášho mesta.
Nedá sa nespomenúť poslednú uskutočnenú akciu k 70. výročiu
klubu, do ktorej bol zainteresovaný i prvý slovenský kozmonaut
Ing. Ivan Bella. Ako mestský kronikár si dal záležať na podrob-
nom spracovaní histórie Klubu filatelistov v Malackách, ktorý
vznikol v roku 1929.

Toto všetko odznelo i v príhovore primátora mesta RNDr. 
Jozefa Ondrejku, ktorý pri príležitosti jeho menovania čestným
predsedom KF odovzdal Dr. Hallonovi vecný dar mesta za roz-
voj filatelie v Malackách a požiadal ho o zapísanie do pamätnej
knihy. Zástupca ZSF Ing. Mrva odovzdal malackému filatelisto-
vi darček – nulkovú čiernotlač spoločného slovensko-čínskeho
vydania poštových známok. Menovanie čestným predsedom
prevzal Dr. Hallon z rúk podpredsedu klubu Mgr. Antona 
Pašteku.

Po príhovore oslávenca sa slova ujal predseda organizačného
výboru propagačnej výstavy Ing. Maximilián Freund, ktorý oce-
nil čestným uznaním klubu všetkých vystavovateľov i organizá-

torov propagačnej výstavy. Nasledovalo slávnostné otvorenie
výstavy, ktorá by mala v prvom rade slúžiť na propagáciu tohto
koníčka medzi mládežou, no dvere sa nezatvárajú ani pred 
dospelými záujemcami. Výstava v priestoroch SD ZCK potrvá 
do 26. septembra. –ap–, foto: –oTaNo–

Evanjelické 
náboženstvo 
na školách
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augs-
burského vyznania vo Veľkých Levá-
roch oznamuje všetkým evanjelikom,
ktorých školopovinné deti navštevujú
školy v meste Malacky, že v školskom
roku 2003–2004 sa bude vyučovať
evanjelické náboženstvo. 
Prihlášky budú k dispozícii u riadite-
ľov škôl alebo na evanjelickom far-
skom úrade vo Veľkých Levároch.
Termín a miesto vyučovania budú
upresnené po dohode s rodičmi pri-
hlásených detí v čo najkratšom čase.

Mgr. Milada Krížová, zborová farárka

Veľká filatelistická slávnosť

Záhorské centrum kultúry v Malackách pripravilo aj v tomto
roku pre všetky generácie obyvateľov mesta Kultúrne leto v Zá-
mockom parku. Každú nedeľu popoludní sa zelený areál pre-
menil na arénu hudby a zábavy. 

Na snímkach zábery z programu pre Anny, Aničky, Anulien-
ky a všetkých, ktorí radi vychutnávajú relax v príjemnom pro-
stredí a zábavnej spoločnosti. 

–ipo–, foto: –oTaNo–

Kultúrne leto v Zámockom parku

Ďakujem
za statočnosť

V dnešnej uponáhľanej dobe sa ľahko
môže stať, že vďaka chvíľkovej nepozor-
nosti čosi zabudneme, alebo stratíme. A tu
záleží na okolnostiach, či nájde stratenú
vec poctivý nálezca, alebo či ostanú oči
pre plač. I mne sa stalo, že som stratila pe-
ňaženku s dokladmi a vyššou finančnou
hotovosťou. Moja neistota sa skončila hap-
pyendom. Tým veľkým poctivcom bol 
Jozef Cauner bývajúci na Ul. Ľ. Fullu č.
2776/8 v Malackách. Vyslovujem mu pro-
stredníctvom Malackého hlasu malé slo-
víčko ĎAKUJEM – ale z úprimného srdca
za jeho statočnosť. ANNA GAJDÁROVÁ

Tiekla krv a víno
12. augusta za tropických horúčav us-

poriadal Červený kríž Malacky tradičný
odber krvi. Odberu sa zúčastnilo 27 dar-
cov, ktorým tropická horúčava nepreká-
žala, veď išlo opäť o vysoko humánnu ak-
ciu Človek-človeku. Po odbere darcovia
dostali občerstvenie, malú pozornosť od
ČK, ako aj dobré červené vínko.

RUŽENA KRÁKOVÁ, predsedníčka ČK
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■ Predám chatu č. 31 v záhradkárskej
kolónii Jakubov, cena 600 tis. Sk. Kon-
takt: Plzeň, 00420-736-125 947.
■ TAXI–AUDI, english, russian speak-
ing cab driver. Tel.: 0907 816 395
(vzdialenosť len cez 30 km).
■ Doučujem angličtinu, štúdium
v USA. Tel.: 0908 27 47 87.
■ Predám drevené spojené okná, š.
2400 mm, v. 1500 mm, 3 ks – v dob-
rom stave a plastové rolety, š. 2400
mm, 3 ks. Cena dohodou. 

Tel.: 0904 630 392 (večer). 
■ Ponúkam odborné murárske práce
od základov až po strechu. 

Tel.: 0908 441 503.
■ 23-ročný inžinier hľadá podnájom
v Malackách. 

Tel.: 037/77 88 103, 0903 456 416.
■ Ponúkam záujemcom detskú želez-
nicu s automatickým systémom na 
paneli, umiestnená do hornatého pro-
stredia a záujemcom o letecké mo-
delárstvo lietadlá s rozpätím krídel do
2 metrov (stroje absolvovali rôzne sú-
ťaže). Dohoda. 

Tel.: 0903 457 192 (po 18.00 h).
■ Predám peknú záhradku s chatkou
v osade Nad výhonom. 

Tel.: 02/65 31 60 49.

DROBNÁ INZERCIA

Tak ako každý rok aj v tomto roku platitelia poistného – firmy a samostatne zá-
robkovo činné osoby predložili na daňový úrad daňové priznanie za rok 2002.

Na základe zákona NR SR č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov je po-
vinnosťou samostatne zárobkovo činných osôb odovzdať výpis z daňového pri-
znania do ôsmich dní po podaní daňového priznania zdravotnej poisťovni.
Úhrada zdravotného poistenia na základe daňového priznania za rok 2002 sa me-
ní od 1. 7. 2003, preto žiadame poistencov CHZP Apollo, ktorí si túto povinnosť 
doteraz nesplnili, aby nám daňové priznanie čo najskôr zaslali poštou, alebo odo-
vzdali osobne na pracoviskách CHZP Apollo. 

CHZP Apollo, pobočka Gbely

Otázka: Do koľkých dní po podaní daňového priznania je povinná samostatne
zárobkovo činná osoba odovzdať výpis z daňového priznania zdravotnej pois-
ťovni? 
Svoje odpovede posielajte do 10. októbra. Výherca opäť získa vitamínový balíček
z poisťovne Apollo.
Za správnu odpoveď z minulého čísla odmeníme Margitu Plušovú z Bernolákovej
ul., ktorá správne uviedla, že za prevoz sanitkou pacient zaplatí 2 Sk/km. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

Stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni,
a. s., ponúka už takmer jedenásť rokov šancu
všetkým, ktorí chcú lepšie bývať. O výhodách,
pre ktoré dal dôveru Prvej stavebnej sporiteľni,
a. s., už viac ako milión obyvateľov Slovenska,
sme hovorili s Mgr. Boženou Štiglicovou, okres-
nou riaditeľkou PSS, a. s., v Malackách, Pezinku
a Senci.

Prečo by sa naši čitatelia mali stať klientmi prá-
ve Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.?

B. Š.: Stavebné sporenie spája v sebe hneď niekoľko
výhod – či už je to bezpečné uloženie peňazí, zaují-
mavá štátna prémia, vysoká miera zhodnotenia ulože-
ných financií alebo výhodne úročený stavebný úver.
Samozrejme k tomu treba prirátať širokú poradenskú
sieť, odborné kvality našich obchodných zástupcov,
ktorí dokážu pre každého zo stavebných sporiteľov vy-
pracovať individuálny finančný plán. To sú hlavné dô-
vody, prečo sa stavebnému sporeniu darí. V „mojich“
okresoch uzatvorilo v tomto roku zmluvy o stavebnom
sporení vyše 1500 klientov.

Ako by ste charakterizovali stavebné sporenie?
B. Š.: Stručne povedané – stavebné sporenie je uni-

verzálny produkt, ktorý môže využiť každý po celý ži-
vot. Veď naše predstavy o bývaní sa menia s pribú-
dajúcim vekom, finančným zabezpečením, zdravotným
stavom. A to už nehovorím o tom, že bývať musia aj
naše deti, pre ktoré nie je jednoduché pri súčasných ce-
nách bytov, stavebných pozemkov a stavebných mate-
riálov bez pomoci rodičov získať vlastnú strechu nad
hlavou. Ponuka Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., vždy vy-
chádza v ústrety klientom, ich potrebám.

Môžete túto skutočnosť ilustrovať na nejakom
príklade?

B.Š.: Samozrejme. Princíp stavebného sporenia je
jednoduchý: klient najskôr sporí a po nasporení určitej
sumy – v minulosti to bolo 50 % cieľovej sumy – môže
požiadať o stavebný úver alebo medziúver. Tento prin-
cíp je teraz možné modifikovať. V rámci tzv. voliteľ-
ného pridelenia si klient sám zvolí čiastku, ktorú chce
a môže nasporiť a v závislosti od toho mu po určitej do-
be vznikne nárok na stavebný úver. Vychádzame
v ústrety aj tým klientom, ktorí ešte nenasporili toľko,
aby mohli čerpať stavebný úver a majú záujem o me-
dziúver Pre nich sme pripravili nové možnosti financo-
vania – XXL úver a Extra úver.

Čím sú pre klientov zaujímavé?
B. Š.: XXL úver môže získať klient Prvej stavebnej

sporiteľne, a. s., bez povinnosti počiatočného vkladu.
Ak chcú vaši čitatelia využiť túto novinku, mali by sa po-
ponáhľať do najbližšieho obchodného zastúpenia. Ten-
to výhodný úver s cieľovou sumou od 300 000 Sk až po
3 milióny Sk na osobu (v prípade jedného objektu je
maximálna cieľová suma až 6 miliónov Sk) s ročnou
úrokovou sadzbou 6,99 % a následným stavebným úve-
rom 4,7 % alebo 6 % ročne podľa tarify sporenia po-
skytujeme totiž iba do 30. septembra 2003.

Aj Extra úver poskytuje PSS, a. s., iba v takom
krátkom časovom období?

B. Š.: Nie, táto ponuka platí aj po 30. septembri. Na
rozdiel od XXL úveru pri Extra úvere musí klient uza-
tvoriť zmluvu o stavebnom sporení a vložiť 20 % cieľo-
vej sumy. Cieľová suma pre získanie Extra úveru sa po-
hybuje už od 100 tisíc Sk až po maximálnu hranicu 3 mi-
lióny Sk pre jednu osobu alebo 6 miliónov Sk pre jeden
financovaný objekt. Extra úver ponúka jedinečnú mož-
nosť naozaj výhodného financovania, napr. pri kúpe
bytu, stavebného pozemku, stavbe nového domu alebo
pri rekonštrukcii bývania. Ročná úroková sadzba Extra
úveru je 6,99 % alebo 7,99 % a závisí od spôsobu jeho
zabezpečenia.

Prečo by sa klientom PSS, a. s., mal stať aj ten,
kto nemá záujem o stavebný úver?

B. Š.: V tomto roku získajú klienti v Prvej stavebnej

sporiteľni, a. s., štátnu prémiu vo výške 20 % z ročného
vkladu. Výšku štátnej prémie určuje každý rok Zákon
o štátnom rozpočte. Konkrétne v tomto roku to zna-
mená, že ak klient vloží na zmluvu o stavebnom sporení
15 000 Sk, získa maximálnu štátnu prémiu – a to 3 000
Sk. Napriek zníženiu štátnej prémie oproti minulému
roku je stavebné sporenie stále najvýhodnejším spôso-
bom financovania bývania. Umožní klientovi naozaj
výhodne získať nový byt či dom alebo modernizovať
súčasné bývanie a zároveň napr. ušetriť energiu. Každý
si môže vybrať, čo najviac vyhovuje jeho predstavám
o kvalite bývania – zateplená fasáda, nové okná či dve-
re, moderná kuchyňa či kúpeľňa.

Ako sú úročené vklady v PSS, a. s.?
B. Š.: Každý klient, ktorý si uzatvorí zmluvu o staveb-

nom sporení v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., môže
okrem spomínanej 20 % štátnej prémie získať aj úroky
zo sporenia. Ich výška závisí od zvolenej tarify sporenia
– 3 % v klasických tarifách a 2 % + 50 % úrokový bonus
v nových tarifách. 50 % úrokový bonus z úrokov za ce-
lú dobu sporenia pripíše Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
klientovi po vypovedaní zmluvy, ak po šiestich rokoch
sporenia nebude čerpať stavebný úver. Vklady klientov
sú zhodnotené až 9,1 % ročne, pričom štátna prémia
a úroky sa nezdaňujú. Samozrejmosťou je aj zákonná
ochrana vkladov až do výšky 40-násobku priemernej
mesačnej mzdy na Slovensku, čo v súčasnosti predsta-
vuje sumu vyše 540 tisíc Sk.

V úvode sme spomínali sporenie pre deti. Majú
aj deti nárok na štátnu prémiu?

B. Š.: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., má pre deti od
narodenia až do 18 rokov špeciálnu tarifu sporenia – ju-
nior extra s extra výhodami a exkluzívnou extra istotou.
Zmluvu pre svoje dieťa môže uzatvoriť jeden z rodičov
alebo zákonný zástupca. Extra istota znamená istotu,
že v prípade úmrtia rodiča alebo zákonného zástupcu,
ktorý uzatvoril zmluvu o stavebnom sporení pre svoje
dieťa v tarife junior extra, bude Prvá stavebná sporiteľ-
ňa, a s., pokračovať v sporení pravidelnými mesačnými
splátkami až do nasporenia 50 % cieľovej sumy, maxi-
málne do výšky 280 000 Sk. Extra istota je bezplatná.
Navyše, ak po uzatvorení zmluvy začnete sporiť a za-
platíte príslušné poplatky, pripíše Prvá stavebná spori-
teľňa, a. s., vášmu dieťaťu na účet 500 Sk. Tarifa junior
extra je príťažlivá aj pre nízke mesačné vklady, ktoré
umožňujú, aby v jednej rodine sporili aj viacerým de-
ťom. Samozrejme, k vkladom získajú deti 20 % štátnu
prémiu a úroky. Navyše aj títo klienti – tak ako každý
stavebný sporiteľ – dostanú hneď pri uzatvorení zmlu-
vy Kartu výhod. Vďaka nej môžu nakupovať vo viac
ako 900 firmách a predajniach na celom Slovensku.

Podrobné informácie vám poskytnú obchodní
zástupcovia na adresách:
Mierové nám. 1891, Malacky, tel.: 034/772 23 22
Záhorácka 100, Malacky, tel.: 034/772 28 11
Hlavná 46, Stupava, tel.: 02/65 93 59 90
Obchodná 31, Rohožník, tel.: 034/658 84 34

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

MH 03/F1

MH 03/F16MH 03/F15

GOFER - Slovensko, s. r. o.
špecialista na ostrenie Dia-nástrojov

prijme
pre svoju pobočku v Malackách
2 pracovníkov
Ponúkame: • zamestnanie v perspektívnej firme

• prácu so špičkovou technológiou
• zaškolenie v ČR a SRN
• zodpovedajúce finančné ohodnotenie

Požiadavky: • SŠ technického zamerania (odbor riadenia NC-strojov)
• skúsenosti s ostrením rezných nástrojov vítané
• znalosť NJ/AJ výhodou 

Kontakt: žiadosti a životopis
Gofer-Slovensko, s. r. o., 966 61 Hodruša-Hámre 824

Spoločnosť RM–S Market, o. c. p., a. s., 
člen Burzy cenných papierov Bratislava, a. s.,
a Asociácie obchodníkov s cennými papiermi

so sídlom

Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava

kúpi
od majiteľov cenných papierov

akcie spoločnosti

Záhorácke pekárne a cukrárne,
a. s., Malacky

ISIN: CS0009011358

Cena za 1 kus akcie
100,– Sk

Bližšie informácie na tel. č. 02/59 32 91 13, 59 32 93 18, 
e-mail: rmsmarket@rmsmarket.sk 

CHZP Apollo, pobočka Gbely

Atraktívne možnosti financovania bývania s Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s.

Výhody pre každého klienta

S Malackým hlasom si môžete osvie-
žiť pamäť a zároveň súťažiť o vkladnú
knižku. Na stránkach novín si spolu
pripomíname udalosti, ktoré ovplyv-
nili vývoj mesta a jeden z vás získa
500-korunovú vkladnú knižku od Pr-
vej komunálnej banky, a. s.
V dnešnom čísle uverejňujeme materiál

o zavŕšení zbierky na konto Mamograf. Ke-
dy sa zbierka začala? Odpovede spolu
s nalepeným kupónom nám posielajte ale-
bo hádžte do schránky s označením Ma-
lacký hlas na budove MsÚ do 10. septem-
bra. Na víťaza opäť čaká vkladná knižka.

Za správnu odpoveď z minulého čísla
sa jej poteší aj Jaroslav Holeš z Ul. P. Bla-
hu v Malackách, ktorý správne uviedol me-
ná mladých malackých boxerov. Prosíme
výhercu, aby sa ohlásil v redakcii.

Súťažte o vkladnú
knižku z PKB

PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA

KUPÓN

9

MH 03/B1 

MH 03/F14

TIP NA NÁKUP

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 29. 9.–5. 10. 2003
• OSRAM žiarovka, číra a matná, 40–100 W, 2 ks
za 18 Sk • Pribina Lunex klasik, 140 g, 2 ks za 
39 Sk • Klement de luxe, mletá káva 250 g + hrn-
ček zadarmo za 49,90 Sk M

H
 0

3/
B2

MH 03/F13

27. septembra od
10.00 do 16.00 h
bude pristavená
na Mierovom ná-
mestí búdka k te-
levíznemu prog-
ramu Mira Nogu
a Števa Skrúca-
ného

Vox 
populi
Občania, ktorí
máte záujem po-
rozprávať nám
do čiernej skrinky
o tom, čo vás trá-
pi, ste srdečne 
vítaní. Televízna
kamera tu čaká
len na vás a na
to, čo jej chcete
povedať.
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Jesenné mesiace september a október
sa často nazývajú mesiacmi mladého
vína. Aj Francek s Joškú si pri flašce
burčáku poklebecili až do neskorého
večera.

„Čuj Francku,” pýta sa Joška. „Jak je to
možné, že temu Štefanovi vydrží staré ví-
no až do nového, ket už my máme šecko
vydrúlané?”

Francek si glgne burčáku a povidá Jo-
škovi: „Ná to nevíš, ty starý cape? Štefa-
novi víno vydrží tak dúho, protože je to
taký...” – ukončenie v tajničke.

VODOROVNE
A základná číslovka; ranná vlaha;

označenie práce vo fyzike; plody po-
dobné šípkam; činnosť pri nedostatku
času B panovník; potreba ošetrovateľa;
predložka; hľadaj-pátraj; bodavý hmyz 
C ruská rieka pri OMSKU; domáce me-
no Kristíny; často hrá; prístav v Alžírsku;
televízne noviny D Tamara, 1. časť taj-

ničky; spojka E nie dovnútra; odporo-
vacia spojka; tlačiarenské farbivo; ochot-
ne; znoj F ruské mužské meno; papagáj;
číselný kód mobilu; ovocná záhrada;
krajčírske potreby G 4. časť tajničky; 
bývalý závod v Brne; draslík; Balkánec;
ruské mužské meno.

ZVISLE
1 kyslá potravinárska tekutina; mimo

objekt 2 2. časť tajničky; nie hore 3 ON
po nemecky; na tomto mieste; prenášaj
4 rímskych 1000; previnenie; spoluhlásky
slova GACE 5 poranila; MPZ Španielska
6 domáce meno Otílie; srdce po nemec-

ky 7 zvratné zámeno; prehltnutie; pod-
mienková spojka 8 spojka; praveká opi-
ca; rímskych 50 9 absolvent právnickej
fakulty 10 vodík; EVGEN po česky; síra
11 spoluhlásky slova LASO; cudzia pred-
pona-lietanie; Slovenská republika 12
osobné zámeno; ušľachtilý kôň 13 slo-

venská rieka; kyslík 14 predložka; mesto
v Saudskej Arábii; Nová scéna 15 3. časť
tajničky; citoslovce pobádania 5. časť
tajničky 16 východ po nemecky; hudob-
né znamienko 17 román E. Zolu; pulz.

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ 
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky krížovky –
možeš myslet na kanáre, sme vyžre-
bovali Alenu Pánikovú z Ul. 1. mája
v Malackách, ktorá získava voľný ná-
kup v hodnote 300 Sk v Potrebách pre
domácnosť Augustína Mráza. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

Ak nám do 10. ok-
tóbra pošlete
správne vylúštenie
tajničky krížovky
spolu s nalepe-
ným kupónom,
zaradíme vás do
žrebovania o kni-
hu Ako sa učiť
školu chrbtice
alebo Výchovná
rehabilitácia, kto-
rú vydalo vyda-
vateľstvo Liečreh
Gúth.

KRÍŽOVKA

Milí čitatelia,
ťažký rébus, ktorý sme si na vás vymys-
leli v minulom čísle, vám dal zabrať –
dostali sme len sedem správnych od-
povedí! Všetky ostatné, na ktorých bo-
lo uvedené iné meno než Janka Pa-
gáčová-Tedlová, boli nesprávne. 
Výherkyňou sa tentoraz stáva a zákus-
ky z cukrárne Dobrotka získava Irena
Hefková zo Záhoráckej ul. v Malac-
kách. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlá-
sila v redakcii.

Malacky navštívila už nejedna
osobnosť či osobnôstka – v našej rub-
rike vám budeme pripomínať momen-
ty, ktoré sa s takýmito návštevami spá-
jajú. Prvá z týchto úloh nebude ťažká
– hádajte, kto si prišiel pozrieť v roku
1995 historické vozidlá na III. Záho-
rácku Veteran Rallye na Mierovom námestí? Odpovede spolu s nalepeným 
kupónom posielajte alebo hádžte do schránky s označením Malacký hlas na budo-
ve MsÚ do 10. októbra. Výherca sa opäť poteší zo sladkej odmeny.

KUPÓN

9
Uhádnite, kto je na fotografii!

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

KTO JE NA FOTOGRAFII?

V dňoch 31. 7.–3. 8. sa na letisku Boľ-
kovce pri Lučenci konal ďalší zlet mo-
torových závesných klzákov, spojený
so súťažou o majstra Slovenska.
Záhorácky letecký klub Malacky za-
stupovali Jozef Konečný a Jozef Sa-
jan ml.
Ako prvá disciplína sa lietali tri kolá na

presnosť pristátia do vymedzeného pries-
toru. Po odlietaní týchto kôl bolo vyhláse-
né voľné večerné lietanie po okolí. 

Sobotňajšie ráno v hangári patrilo bree-
fingu pred navigačnou súťažou. V rámci
nej bol súťažiacim určený uhol a vzdiale-
nosť otočných bodov po sebe nasledujú-
cich a úlohou pilotov bolo vypočítať a na

mape zakresliť otočné body, na nich vy-
hľadať tajný znak a nahlásiť ho rozhod-
com po pristátí. Potom sa lietala súťaž na
vyrátaný čas letiskového okruhu. Hodno-
tilo sa správne vykonanie letu po okruhu
i presnosť pristátia. 

Slávnostné ukončenie zletu a vyhláse-
nie výsledkov súťaže o majstra Slovenska
na rok 2003 priniesli úspech aj Malac-
kám: 1. miesto Jindro Záhumenský, 2.
Vraťko Schwarz, 3. Lacko Mandák, 6. Jo-
zef Konečný, 7. Jozef Sajan.

J. SAJAN, ZLK Malacky, foto: archív

Prvé výročie
Divadlo na hambálku funguje už celý rok
a ja sledujem každý jeho krok.
Až dvadsaťšesť predstavení odohrali,
z toho boli tri známe festivaly.
Na každom takmer všetky ceny získali,
mesto Malacky do povedomia dostali.
Aj na rôznych akciách sa zúčastnili,
kde s celebritami sa zoznámili.
Ich cieľom je však obecenstvo pobaviť
a starostí ich na chvíľu pozbaviť.
Doteraz vždy dobrý pocit mali,
lebo diváci spokojní odchádzali.
Verím, že v nasledujúcej sezóne
podarí sa im niečo podobné.
Divadlo na hambálku má prvé výročie,
ja želám mu, nech prežije celé storočie.

RENÁTA BIKSADSKÁ

Vďaka
za pomoc
Malackí účastníci maj-
strovstiev ďakujú spoloč-
nosti AGRA M, s. r. o.,
predovšetkým konateľo-
vi spoločnosti Jozefovi
Kubovičovi za pochope-
nie a pomoc. Zrušením
letiska na Marakáne sa
veľmi obmedzila mož-
nosť lietania a trénova-
nia. Vďaka pochopeniu
vedenia spoločnosti AG-
RA M, s. r. o., môžeme
za určitých podmienok
využívať pozemky, ktoré
majú v správe.

Majstrovstvá Slovenska v motorovom závesnom lietaní  Lučenec 2003

priniesli úspech aj Malačanom

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

ČÍTAJTE A VYHRAJTE

V tejto rubrike vám predstavujeme
knižné novinky a vy môžete súťažiť –
vždy jeden čitateľ získa predstavova-
nú knihu.

Cena za šťastie od svetoznámej au-
torky Danielle Steel prináša príbeh troch
párov, ktoré v jeden deň spečatili man-
želským sľubom svoj vzťah. Radostné
začiatky spoločného života postupne
prerastú do manželských kríz, spôsobe-
ných rozdielmi pováh a prirodzenou,
nepotlačiteľnou túžbou po dieťati. Vo
všetkých troch prípadoch sa rozhodu-
júci stáva verdikt lekárskej vedy. Posled-
né slovo má však príroda – tá je naj-
mocnejšia...

Ak vás obsah knihy zaujal, vystrihnite
kupón a spolu s vašou adresou ho pošli-
te do redakcie alebo vhoďte do schrán-

ky s označením Malacký hlas na budove
MsÚ do 10. októbra. Ak sa na vás usme-
je šťastie, kniha bude vaša. 

Knihu Svetlo v tmách, ktorú sme pred-
stavili v minulom čísle, získava Vlasta
Zelenská z Mierového nám. v Malac-
kách. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlási-
la 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
Ľ U B I C A

Rozbehol sa ďalší ročník hádzanár-
skych súťaží a pri tejto príležitosti sme po-
žiadali trénera malackých mužov a pod-
predsedu TJ Strojár Malacky Mgr. Dušana
Šustera o rozhovor o športe, ktorý patrí
v našom meste medzi najpopulárnejšie.

Ako vyzerala príprava na nový ročník
súťaže?

Konečné piate miesto v minulom roční-
ku I. ligy je dobrou vizitkou pre malackú
hádzanú. Celé leto sa uskutočňovala prí-
prava na novú sezónu v Zámockom parku
a vyvrcholením bola účasť na turnajoch
v rakúskom Linzi (3. miesto) a v Malackách
(4.). Turnaj v Malackách, Memoriál Ivana
Rodáka mal v tomto ročníku kvalitné ob-
sadenie a víťazom sa stala Trnava pred ne-
meckými družstvami Werratal a Kirchzell. 

Kto bude obliekať dres Malačanov
v novej sezóne a s akými predsavzatia-
mi vstupujete do súťaže?

V príprave na nový ročník boli T. Sta-
chovič, Zelenský, Konček, Puškáč, Mikuš,
Urbanovič, Roško, Benka, Marek, Živica,
Havlík, Halász, Pavlík, Nižňanský, Hlaváč,

Kováč, Frýbert, Kolandra, Krasňanský, Plan-
ka, Mráz. Vedúcimi družstva sú R. Tesár
a V. Zelenský. V HIL by mali z Malačanov
hosťovať Čermák a Ofčarovič. Zo súťaže
by sa nemalo v tomto ročníku zostupovať,
pretože v budúcom ročníku by mali exis-
tovať dve skupiny I. ligy - východ a západ.
Po tejto reorganizácii volajú hlavne eko-
nómovia oddielov, veď cestovanie za sú-
permi na východ republiky, kde ich je po-
lovica, stojí nemalé peniaze. 

Ktoré družstvá budú reprezentovať
mesto v novom súťažnom ročníku?

Okrem družstva mužov v celosloven-
ských súťažiach to budú mladší dorasten-
ci v dorasteneckej lige, skupina západ pod
vedením trénera Juhása. V kraji mladší žia-
ci s trénerom Kuklovským a starší žiaci
s trénerom Juhásom. Starší žiaci a mladší
dorastenci absolvujú spoločné tréningy.

Pripomeňme si ešte, že malacká hádza-
ná v budúcom roku oslávi 40. výročie ob-
novenia činnosti v našom meste a stále
patrí medzi najpopulárnejšie športy.

–ap–

Výstava ovocia
a zeleniny

Koordinačný výbor Slovenského zvä-
zu záhradkárov v Malackách pod záštitou
primátora mesta RNDr. Jozefa Ondrejku
usporiada MESTSKÚ VÝSTAVU OVO-
CIA A ZELENINY, ktorá sa uskutoční
v dňoch 26. 9. od 14.00 do 20.00 h 
a 27. 9. od 9.00 do 19.00 h v priestoroch
Základnej školy Dr. J. Dérera na Štefáni-
kovej ulici v Malackách. Pozývame všet-
kých záujemcov-občanov mesta Mala-
ciek a širokého okolia. 

Odber exponátov sa uskutoční 25.
septembra od 16.00 do 22.00 h. Vstupné
je ľubovoľné.

Na výstavy 
do Pezinka

Malokarpatské múzeum v Pezinku po-
zývame do pivníc múzea na výstavu
s názvom Drevené plastiky, ktorú otvori-
li počas tohtoročného vinobrania v dňoch
19.–21. septembra. Spoluorganizátorom
výstavy je Spoločnosť rozvinutej fantázie
– SPOROFA a kurátorkou Mgr. Eva Šev-
číková. Výstava potrvá do 17. 11. 2003.

Počas najväčšej udalosti roka v Pezin-
ku otvorili aj ďalšiu výstavu s názvom Pre-
meny mesta Pezinok. Sústreďuje sa naj-
mä na architektúru mesta, ale aj sprie-
vodné javy s ním súvisiace – ľudia v mes-
te, ľudia vo svojich domoch, architekto-
nické detaily a doplnky v premenách ča-
su. Výstava, ktorej kurátorkou je Mgr. V.
Büngerová, potrvá do 31. januára.

Dom Svitania v Jakubove
neštátne zariadenie 
poskytujúce sociálne služby
pozýva na

Deň otvorených dverí
15. októbra od 9.00 h.
Príďte medzi nás a svojou účasťou a záujmom pod-
porte našu prácu. Ukážeme vám celé zariadenie – den-
ný stacionár a chránené dielne. S radosťou odpovieme
na každú zvedavú otázku a s chuťou ukážeme, čo a ako
sa v chránených dielňach vyrába. Dom Svitania v Jaku-
bove je jediný poskytovateľ práce pre klientov so zdra-
votným postihnutím v okrese Malacky.

Čo je nové v hádzanárskej
kuchyni?

Benefičný koncert
Svitania
Svitanie vás pozýva na

4. benefičný koncert, 
ktorý sa uskutoční 
18. októbra o 15.00 h
v kine Záhoran. 
Vstupné: dospelí 90 Sk a deti 40 Sk. 
Informácie na tel. č. 772 21 65.
Mgr. Stefani Nováková – riaditeľka, 
tel.: 034/773 32 92, mobil: 0905/81 07 49

Ďakujeme požiarnikom z Malaciek,
hlavne pánom Slezákovi, Voltemarovi a ce-
lému tímu, ktorý sa veľmi ochotne podie-
ľal na vyslobodení malého psíka. Na psíka
zabudol domáci pán, ktorý dal prednosť
pláži na seneckých jazerách. Zviera zúfa-
lo štekalo a kňučalo pri dverách bytu, kde
ho počuli susedia, ako aj pani, ktorá mu 
nijako nevedela pomôcť. Byt bol uzam-

knutý, naviac bezpečnostnými dvermi,
takže akékoľvek vniknutie do bytu bolo
nemožné. Keďže psík doslova plakal, 
v neskorých večerných hodinách vnikli
požiarnici rebríkom do bytu cez otvorené
okno na 3. poschodí. Na túto akciu sa pri-
zeralo viac ľudí – napokon sa spokojne
rozišli.

Rodina MAĎAROVÁ, RUŽENA KRÁKOVÁ

Požiarnici-záchranári
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sedom Komisie športovej reprezentácie
SSTZ. 

Pri tomto významnom ocenení sme
položili Vladimírovi Mihočkovi niekoľko
otázok.

Aký najväčší úspech si dosiahol ako
aktívny športovec?

Bol som štvornásobným majstrom Slo-
venska v súťaži jednotlivcov, niekoľkoná-
sobný majster Slovenska vo štvorhre
a zmiešanej štvorhre. Do A družstva Čes-
koslovenska sa mi nepodarilo prebojovať,
medzinárodných podujatí som sa zúčast-
ňoval ako reprezentant v B družstve.

Aká je tvoja trénerská dráha?
V prvom rade som pôsobil ako tréner

v Malackách, najskôr ako tréner mládeže
a potom ako tréner mužov, ktorí hrali SNL
a neskôr aj celoštátnu ligu. Následne som
začal pôsobiť ako tréner celoštátneho
Strediska vrcholového športu v Bratisla-
ve, neskôr ako vedúci tréner SVŠ, potom
tréner žien. Pokračoval som u mužov
v Lokomotíve Bratislava, kde sme získali
i titul majstrov Československa. Počas 
ČSFR som bol trénerom kadetov a junio-
rov, asistentom reprezentačného trénera
mužov. Pôsobil som i ako funkcionár
v predsedníctve Československého stol-
notenisového zväzu, bol som vo vrcholo-
vej komisii mládeže Československa,
predsedom komisie mládeže Slovenska
a členom VV SSTZ. Naposledy je to funk-
cia ústredného trénera a reprezentačné-
ho trénera juniorov a mužov do 21 rokov.

Aký bol tvoj podiel na zabezpečova-
ní olympionikov?

Podieľal som sa na príprave Renáty Ka-
salovej, Tomáša Jančiho, Jarky Mihočko-
vej, Rolanda Vimiho. Bolo to v SVŠ, kde
som pôsobil od roku 1986 do roku 1990.
Pozoruhodné je, že zo spomenutých šty-
roch olympionikov sú dvaja Malačania:
Tomáš Janči a Jarka Mihočková, ktorí nás
reprezentovali v Barcelone. Kasalová sa
dostala v Soule až do štvrťfinále.

–ap–

V duchu
olympijských
myšlienok
Dokončenie z 1. strany

Štyri nezabudnuteľné dni plné zážit-
kov prežili na prelome mesiacov júl–
august futbalisti ŠK Malacky. Ich kro-
ky smerovali do partnerského poľské-
ho mestečka Žnin, kde sa na pozva-
nie tamojšieho klubu Paluczanka zú-
častnili futbalového turnaja pri príle-
žitosti 80. výročia jeho založenia.
Po namáhavej osemnásťhodinovej ces-

te dorazili Malačania do Žnina v nesko-

rých nočných hodinách. Tu výpravu už ne-
trpezlivo očakával jej „krstný otec” Andr-
zej Kujawa (má „pod palcom” žninskú ko-
misiu športu) a pomohol jej pri ubytovaní
v športovom komplexe patriacom miest-
nym futbalistom. V nasledujúce dni poby-
tu čakal na malackých futbalistov príťažli-
vý program. Navštívili miestnu atrakciu –
úzkokoľajovú železnicu. Vláčik ich zavie-
zol do 15 km vzdialeného archeologické-

ho múzea v Biskupine, svojimi nálezmi je-
dinečného v strednej Europe.

Po náročnej exkurzii v značných horú-
čavách čakal futbalistov ŠK v poobedňaj-
ších hodinách prvý zápas na turnaji, keď
ich súperom bol švrťoligový poľský celok
Sparta Janowiec. Pred samotným zápa-
som sa uskutočnilo slávnostné otvorenie
turnaja, ktoré uskutočnil sympatický pri-
mátor mesta Andrzej Rosiak. Zazneli aj

hymny krajín, ktoré mali zastúpenie na
tomto turnaji. Na dojmy nebol chudobný
ani nasledujúci deň. Ráno  nastúpili Ma-
lačania na česko-slovenské derby, keď ich
súperom bol celok z ďalšieho partnerské-
ho mesta – Veselí nad Moravou. Zápas dl-
ho vyzeral na bezgólovú remízu, avšak päť
minút pred koncom Malačania inkasovali
gól. Po zápase nasledovala návšteva miest-
nej radnice. Na príjemnom posedení v spo-
ločnosti primátora a jeho manželky, miest-
nych poslancov a zástupcov ostatných vý-
prav Malacky reprezentovali poslankyňa
MsZ Drahomíra Lörincziová, člen komisie

školstva a športu František Hlavatý a pre-
zident futbalového klubu ŠK Malacky Jo-
zef Stipanitz. Primátor mesta zástupcom
jednotlivých výprav daroval pamätné me-
daily pri príležitosti 80. výročia založenia
miestneho futbalového klubu. Zároveň vy-
slovil želanie, aby sa spolupráca na poli
športovom rozvíjala aj v iných športoch –
v hádzanej, basketbale a ženskom futbale. 

Po skončení tohto prijatia sa začalo po-
sledné vystúpenie futbalistov ŠK na turna-
ji, keď ich súperom boli domáci futbalisti.
Iba dvojhodinová  pauza od predchádza-
júceho zápasu sa podpísala pod ich vý-
kon. Sobotný večer patril spoločnému po-
sedeniu  zúčastnených celkov na turnaji
pri táboráku s opekaním špekáčikov a dis-
kotékou. Táboráku predchádzala recepcia
s množstvom špecialít, ktorej sa zúčastnili
zástupcovia jednotlivých výprav, samo-
správy, firiem a futbaloví funkcionári z ob-
lastného zväzu. V deň odchodu sa prišiel
s výpravou rozlúčiť primátor mesta a ľudia,
ktorí sa po celý čas o Malačanov vzorne
starali.  Domov si futbalisti priviezli mnoho
krásnych zážitkov a spomienok na pria-
teľskosť, srdečnosť a veľkú pohostinnosť
obyvateľov Žnina. 

Výsledky:
Sparta Janowiec – ŠK Malacky       0:0,
FC Veselí na Moravě – ŠK Malacky  1:0, 
Paluczanka Žnin – ŠK Malacky       4:0.

Ing. FRANTIŠEK HLAVATÝ

Stolní tenisti z MSK Mareka Malacky
majú za sebou prestávku medzi jed-
notlivými sezónami. Okrem oddychu
po náročnej predchádzajúcej sezó-
ne a dobrej príprave na ďalšiu ju vy-
užili i na členskú schôdzu, v rámci
ktorej hodnotili svoju činnosť. Pri tej-
to príležitosti sme položili niekoľko
otázok prezidentovi klubu Mgr. Vla-
dimírovi Gubovi.

Na členskej schôdzi ste vyhodnotili
najlepších hráčov minulej sezóny, ktorí
to boli?

Medzi dospelými Jaromír Truksa, maj-
ster Slovenska, reprezentant, účastník ME
v Taliansku i MS vo Francúzsku. U juniorov
to bol Martin Palček, reprezentant junio-
rov, svojimi výsledkami patril medzi naj-
lepších dvanásť v Európe, z M SR mal dve
zlaté medaily, v dvojhre i v štvorhre. U star-
šieho žiactva hrala prím Pavlína Režná,
momentálne je na 6. mieste slovenského
rebríčka, reprezentantka kadetiek, hrala
v družstve žien, na M SR získala dve strie-
borné a jednu bronzovú medailu. Medzi
mladšími žiakmi bolo najlepšie tiež dievča,
a to Simona Lazarčíková, je na 2. mieste
v slovenskom rebríčku, hrala extraligu
žien, na M SR získala dve bronzové me-
daily. Medzi najmladšími žiakmi jedno-
značne vyniká Samuel Novota. Hral za
C družstvo mužov, je na 3. mieste v slo-

venskom rebríčku, na M SR získal tri zlaté
medaily!!!, čo je historický úspech pre ma-
lacký stolný tenis.

Čo sa mení po súťažnej prestávke?
Rozlúčili sme sa s Miroslavom Mare-

kom dlhoročným manažérom klubu, ako
aj dlhoročným hráčom. Miesto manažéra
zaujme jeho syn Patrik Marek, ktorý bude
i trénerom mužov. Trénerom mládeže bu-
de Alexander Saprykin. Z družstva mužov
odišiel Jaro Truksa do Talianska, Baženov
do Nemecka. Družstvo prišli posilniť Mar-
tin Gajdoš z Topoľčian, Gasymov Jelcin
z ŠKST Bratislava a u žien prišla Andrea
Daubnerová z ŠK Rača. Rokujeme i o ďal-
ších prestupoch.

Zmeny sú i v súťažiach. Napríklad sa
spájajú súťaže Bratislavského a Trnavské-
ho kraja. Družstvá mužov v superlige 
budú trojčlenné, v extralige štvorčlenné.
V extralige bude možnosť po prvom zá-
pase vystriedať v stretnutí hráča a v súťaži
mužov bude môcť nastúpiť i jedna žena.

Kto teda bude reprezentovať Malac-
ky v superlige a v akých súťažiach budú
hrať ostatné družstvá?

Pod vedením trénera Mareka to budú
Palček, Galovčík, Gajdoš, Laczo, Gasymov
a Bednár. Príprava mužov začala už 4. au-
gusta. A družstvo, samozrejme, superligu
a extraligu, B družstvo mužov extraligu,
C družstvo IV. ligu, A družstvo žien extra-
ligu, B družstvo žien I. ligu a dorastenecké
družstvo chlapcov a dievčat I. ligu.

Čo chystáte pre malackých priazniv-
cov?

Chceli by sme zorganizovať jedno stret-
nutie Európskej ligy mužov, tradičný Via-
nočný turnaj za účasti najlepších sloven-
ských hráčov, Memoriál Freda Lazarčíka,
pre mládežnícke kategórie ďalší ročník
Medzinárodných majstrovstiev Slovenska
juniorov, majstrovstvá Slovenska doras-
tencov, ako aj ďalšie mládežnícke turnaje.

Majstri Slovenska dorastencov - Palček, Palovčík, Gasymov, Laszo, chýba Bednár.

Stolní tenisti po prestávke

Za účasti 197 boxerov z 37 štátov sa
v dňoch 22.–31. augusta konali vo Varša-
ve ME juniorov v boxe. Slovensko repre-
zentovali traja borci: Ján Brúder (ŠKB
Dukla Komárno) v hmotnosti do 60 kg,
Róbert Blažo (BC RTJ Malacky) v hmot-
nosti do 69 kg a Radoslav Šimon (ŠKP
Bratislava) v hmotnosti do 75 kg.

J. Brúder vybojoval prvé stretnutie
s borcom z Welsu, ktorému podľahol ver-
diktom N. B. Takže bol z ďalších bojov
vyradený. R. Šimon prvý duel vybojoval
s borcom z Azerbajdžanu, ktorému pod-
ľahol taktiež verdiktom N. B. Jeho súper
bol dvojnásobný majster sveta. Malačan
R. Blažo prvý duel vybojoval 25. 8. s bor-
com z Fínska Matiasom Sunim a porazil

ho 31–23 N. B. Druhý duel vybojoval
s borcom z Bulharska Andrejom Barko-
vom a opäť zvíťazil 23–13 N. B. Po tomto
víťaznom stretnutí mal už istú bronzovú
medailu.

V treťom stretnutí mu cestu za strieb-
rom zahatal borec z Azerbajdžanu Ragib
Beylarov, ktorému podľahol 19–16 N. B.

Touto cestou chcem v mene výboru
BC RTJ Malacky zablahoželať Róbertovi
k dosiahnutiu bronzovej medaily z ME,
ktorá je už jeho tretia v poradí. Prvú získal
na ME kadetov 2000 v Aténach, druhú na
ME kadetov 2001 v Liverpoole a tretiu na
ME juniorov 2003 vo Varšave.

ALI REISENAUER ml., tréner, 
BC RTJ Malacky

Futbalisti ŠK Malacky v Poľsku

Futbalisti ŠK Malacky pred posledným zápasom na  turnaji. Výprava Malačanov pred Archeologickým múzeom v Biskupine neďaleko Žnina.

ŠK Žolík ani cez prázdniny
nezaháľal

Po turnajoch v Dunajskej Strede
a v Senci (ktorý ŠK Žolík vyhral) nasledo-
valo v posledný júnový týždeň sústrede-
nie vo Vysokých Tatrách na chate Opalis-
ko. Okrem tréningového procesu na kva-
litnom trávniku v Závažnej Porube mladí
účastníci sústredenia chodili na túru do
prekrásnej tatranskej prírody. Navštívili
Demänovskú ľadovú jaskyňu a termálne
kúpalisko v Liptovskom Jáne. Celý júl sa
niesol v znamení prípravy v domácom
prostredí. V auguste sa konalo sústrede-
nie na Včelnici. Medzi tréningami využí-
vali tréneri a ich zverenci vďaka dobré-
mu počasiu kúpalisko. Vedenie ŠK Žolík
ďakuje za spoluprácu riaditeľke CVČ A.
Čuvalovej, ktorá poskytla priestory Včel-
nice, riaditeľke diaľničného strediska Ing.
Klačanovej a vedúcej Mestského centra
sociálnych služieb D. Mračnovej za zabez-
pečenie stravy pre deti. Za finančnú po-

moc patrí vďaka pani Vrablecovej a Janke
Pagáčovej. 

Po tohtoročných skúsenostiach a dob-
rom správaní detí sa vedneie ŠK rozhod-
lo, že letné sústredenia sa budú konať
v zahraničí pri mori. Budúce leto na ma-
lých futbalistov čaká Taliansko-Palmová 
riviéra.

Dve mužstvá ŠK Žolík účinkujú v súťa-
žiach Bratislavského futbalového zväzu.
Obe začali svoju súťaž s impozantnými
výsledkami. Zostava ŽOLÍK „A”: Žáček,
Koch, Hujsa, Arpáš, Blecha, Lapinová,
Žáčková, Šimek, Lörinczi, Sedlák, Kopča,
Júza, Partl, Mráz, Martinkovič.

Zostava ŽOLÍK „B”: Majzún, Džurný,
Gelinger, Janečka, Roško, Ritomský, Ján-
sky, Slovák, Lazarčík, Sirota, Hurban, An-
tálek.

Mgr. FRANTIŠEK LÖRINCZI

Tréningy, túry a čistý tatranský vzduch si futbalové nádeje zo ŠK Žolík užívali na začiatku
prázdnin.

Tretia bronzová 
z ME juniorov v boxe

Aerobicmánia pokračuje
Aerobicmánia s Miriam Horváthovou-Tillnerovou, inštruktorkou IFAA,
pokračuje aj v mesiacoch september 2003 – jún 2004. 
Cvičenie sa bude konať vždy v pondelok (bodystyling) a stredu (power
body) od 19.00 do 20.00 h a v sobotu (latino aerobic) od 16.00 do
17.00 h v telocvični Gymnázia v Malackách.
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