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na zasadnutie MsZ v Malackách, ktoré 
bude vo štvrtok 18. marca o 14.00 h vo 
veľkej rokovacej miestnosti MsÚ.

Program: 
záverečný účet mesta za rok 2003, 

informácie (o postupe realizácie záme-
ru Zber, preprava a zneškodňovanie 
odpadu, o propagácii mesta a práci 
s verejnosťou, o aktuálnom stave CO 
v meste, o činnosti spoločenských or-
ganizácií v meste), kalendár podujatí 
v meste na rok 2004.
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ÚVODNÍK

Stopky
Človeka odjakživa lákalo prekabátiť 

prírodu. Chce zbierať plody rastlín na ne-
úrodnej pôde, chce odviesť vodu zo stá-
ročiami vyhĺbených korýt riek, sám chce 
lietať, hoci nemá krídla. Odvekou túžbou 
človeka je aj poprieť večnosť – zastaviť 
čas. Ilúziu zdanlivého naplnenia sna ľud-
stva ponúkol vynález – hodiny. Vyberieš 
baterku, dôverne známy monotónny tikot 
zmĺkne, čas stojí. Avšak len do chvíle, ke-
dy nová energia v podobe monočlánku 
prinúti ozubené kolieska opäť začať tvr-
do odratúvať sekundy, minúty, hodiny. 
O kus ďalej v úsilí striktne určiť hranicu 
okamihu sú stopky. Tisíciny sekundy roz-
hodujú o olympijských víťazoch, o dolá-
rových balíkoch i o slzopádoch poraze-
ných. 

Aj v dnešnom čísle Malackého hlasu 
vám prinášame jedny stopky. Nechceme 
zastaviť čas – vydávanie nášho mesační-
ka sa úspešne prehuplo do 14. roku, na je-
ho úvod sme pre vás pripravili dvojčíslo 
na 12 stranách. Dôvod je prostý – na väč-
šej ploche vám chceme ponúknuť pohľad 
na vlaňajší rok nášho mesta. Stopky od-
krojili jednu štvrtinu volebného obdobia 
a je na vás zvážiť, či sa samospráve mes-
ta darí napĺňať vaše predstavy o jeho sme-
rovaní. Priestor na takéto úvahy vám po-
núkame predovšetkým na 8. a 9. strane. 
Konečné skladanie účtov príde v závere 
roka 2006. V ďalších komunálnych voľ-
bách bude vo vašich rukách aj povestná 
policajná „stopka” a s ňou možnosť voľ-
by: zelená alebo červená súčasnému ve-
deniu mesta?

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
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Keď premiéra 
klopala na dvere

Vrava divadelných nadšencov, vzduchom 
svištiace repliky známej Shakespearovej ko-
médie, smiech a dobrá nálada, napätie i oča-
kávania, kritika, a tiež i pochvala, posledné 
úpravy, dolaďovania výrazov, emócií... 
tak by sa dala charakteri-
zovať atmo-

sféra, ktorá  
vládla pred premiérou 

v Spoločenskej sále ZCK, kde naši 
ochotníci z Divadla na hambálku vytrvalo 
skúšali. Uprostred prázdnej sály s vážnou tvá-
rou sedel, inak vždy humorom sršiaci, Vlado 
Zetek. Jeho oku neuniklo žiadne zaváhanie, 
chyba v priestorovom pohybe, výraze tváre či 
výpadok textu. 

„Netoč sa tam jak cibazól. Veď sa krútiš 
jak Elton John okolo mikrofónu... Texty, tex-
ty, to musí ísť jedna na druhú. Nešponujte 
moje nervy!” letelo sálou. No vedel i po-
chváliť. „Dobre, Kajo, dobre si to urobil. 
Neboj sa ju podržať dlhšie. Ináč fajn, náboj 
tam je.”

Po úspešnej šnúre Ženského zákona, 
typického „írečitou” záhoráčtinou, „presed-
lali” divadelníci na ťažký shakespearovský 
jazyk. Tvrdý oriešok a latka je nastavená 
vysoko. No až také shakespearovské to ale 
......pssssssssst. Nechajte sa prekvapiť. Urči-
te neoľutujete!              –lucy–

Za plotom z vlnitého plechu na Berno-
lákovej ulici, kde je už štvrtý rok zakonzer-
vovaná rozostavaná stavba (pôvodne tu 
mala stáť budova nového mestského úra-
du), vypukol začiatkom roka stavebný ruch. 
Aj dopravné zátarasy na okolitých uliciach, 

obmedzujúce pohyb vozidiel, svedčia 
o tom, že výstavba inkubátora pre malé 
a stredné podnikanie sa konečne začala.

O príprave tejto stavby, architektonickej 
súťaži i informačných stretnutiach, ktoré sa 

15. januára 2004 sa v priestoroch Ne-
mocnice s poliklinikou (NsP) v Malac-
kách stretli zástupcovia Slovenského 
výboru pre UNICEF s predstaviteľmi 
malackého gynekologicko-pôrodníc-
keho a detského oddelenia, aby im 
odovzdali čestnú plaketu a certifikát 
UNICEFU, ktorý oprávňuje NsP v Ma-
lackách pýšiť sa titulom Baby Friendly 
Hospital (nemocnica priateľská de-
ťom). 

NsP sa tak ako štrnásta na Slovensku za-
radila do siete nemocníc, ktoré sa snažia po-
skytovať najlepšiu starostlivosť matke-rodičke 
a vyzdvihovať význam dojčenia pre vývoj 
zdravého vzťahu matka–dieťa.

Nadšenie malackých lekárov pre tento 

druh programu Svetovej zdravotníckej orga-
nizácie a programu UNICEF, ktorý spoločne 
vyhlásili pred desiatimi rokmi, nie je náhodné. 
Už v roku 1985 malacká nemocnica, medzi 
prvými na Slovensku, zaviedla systém „roo-
ming-in” (matka s dieťaťom na jednej izbe). 
Pred troma rokmi pre vec zapálený personál, 
najmä novorodeneckého úseku detského 
oddelenia, pod vedením staničnej sestry 
Marty Kopčovej začal presadzovať jednotlivé 
kroky, ktorými zabezpečil zisk tohto prestíž-
neho ocenenia. Podľa MUDr. Viktora Klena, 
pediatra detského oddelenia, nie sú v tomto 
programe dôležité financie, ale prvoradá je 
kvalita ľudských zdrojov. O význame Desato-
ra úspešného dojčenia, ktoré je východiskom 
celého programu, treba pomocou personálu 
nevtieravo presviedčať matky – rodičky, a tým 
vytvoriť priaznivé predpoklady pre zdravý vý-
vin dieťaťa. Aj na príklade malackej nemocni-
ce máme možnosť presvedčiť sa, že úspech 
nie je vždy zaručený len peniazmi. Prvoradá 
je úloha ľudí a ich snaha o to, aby svoju prácu 
robili naozaj srdcom.

K zisku titulu Baby Friendly Hospital pre 

Jeden zo štrnástich osemtisícových 
vrcholov Himalájí sa osamelo vypína 
z päťtisíc metrov vysokej tibetskej ná-
hornej plošiny takpovediac ako cudzie 
teleso – solitér. Jeho meno je Šiša 
Pangma, výška 8046 metrov nad mo-
rom, a je to jediná osemtisícovka, kto-
rá je celá na území Číny.

Štrajk maoistov
Túto horu si vybrala za svoj cieľ jediná 

slovenská expedícia usporiadaná v roku 
2003 na vrchol vyšší ako 8000 metrov. Slo-
váci na ňu vystúpili len dvakrát, zahynul na 
nej pri zostupe Štefan Sluka. Osemčlennú 
výpravu zorganizoval Žilinský vysokohor-

ský klub. Boli v nej horolezci z celého Slo-
venska a jedným z nich bol aj Ing. Miloš 
Kuchárek z Malaciek, člen Oddielu turisti-
ky TJ Strojár Malacky.

„Zo Slovenska sme odišli 10. septem-
bra. Cestovali sme cez Prahu a Frankfurt do 
bangladéšskej Dháky a ďalej do hlavného 
mesta Nepálu – Káthmandu,” hovorí M. Ku-
chárek. „Tu nás zdržal maoistami vyhlásený 
trojdňový štrajk. Odporcovia kráľovstva za-
stavili chod krajiny. Pod hrozbou bombo-
vých atentátov neboli otvorené obchody 
a nejazdila hromadná doprava. Bolo zabi-
tých päťdesiat ľudí a vojaci hliadkovali na 
každom kroku.”

Podnikateľský inkubátor 
skolaudujú v septembri

Malacký horolezec a cestovateľ sa vrátil z ďalšej osemtisícovky

Expedícia Šiša Pangma 2003

„Prvé správy o zemetrasení v Iráne získali 
príslušníci záchranárskeho modulu pre zahra-
ničie (ZMPZ), ktorí trávili vianočné sviatky 
v kruhu svojich rodín, z masovokomunikač-
ných prostriedkov večer na Štefana,” hovorí 
Ing. Zdenko Závodný. „Na druhý deň, 27. 
decembra ráno o 03,30 h, bol vydaný pokyn 
na sústredenie ZMPZ na letisku M. R. Štefáni-

ka v Bratislave. Čas sústredenia bol stanovený 
na 15.00 h.“

Všetci do jedného
Udalosti nabrali rýchly spád. 17 záchraná-

rov ZMPZ z Prezídia Hasičského a záchran-
ného zboru (HaZZ) Bratislava, záchranných 
brigád HaZZ z Malaciek, Žiliny a Humenné-

ho, 6 psovodov so psami z Prezídia policaj-
ného zboru a jeden styčný dôstojník z Úradu 
civilnej ochrany malo necelých dvanásť hodín 
na prípravu, naloženie materiálu a presun do 
Bratislavy. Úlohu splnili všetci do jedného. Aj 
štyria Malačania: pplk. Ing. Zdenko Závodný, 
pplk. Ing. Július Predajnianský, nrtm. Martin 
Horský a nrtm. Július Ludas. 

Zem sa znovu zatriasla. Pár sekúnd, stupňov na Richterovej stupnici a po nich už len 
plač, bolesť, bezmocnosť a zúfalstvo. Prišli záchranári z viacerých kútov zemegule, aj 
z maličkého Slovenska. A medzi sedemnástimi statočnými Slovákmi boli aj štyria Mala-
čania: Z. Závodný, J. Predajniansky, M. Horský a J. Ludas. Prípravu na bujaré silvestrov-
ské oslavy vymenili za nárek iránskych matiek a zaťaté päste iránskych otcov. 
O malackých záchranároch čítajte pod titulkom Zúfalé volania zo všetkých strán.

–ipo–, foto: archív

Zúfalé volania zo všetkých strán

1. a 2. premiéra bola 13. a 14. februára.

Prvé predstavenie pre verejnosť bude

28. februára o 18.00 h v SD ZCK.

Titul Baby Friendly
Hospital pre malackú 
nemocnicu

Ocenenie pre ZOZO za najkreatívnejšiu 
a najkomunikatívnejšiu expozíciu.

Do nového roku 
rozhodne a pružne

Pokračovanie na 2. strane

Program 1. tohtoročného zasadnutia MsZ 
(29. 1.) obsahoval 12 bodov, avšak v skutoč-
nosti ich bolo spolu s interpeláciami 27.

Tri mestské školy
Po kontrole uznesení sa poslanci zaobera-

li legislatívou, v rámci ktorej schválili VZN 
o školských obvodoch štátnych základných 
škôl v meste. Celkovo budú tri, aj s ukonče-
nou Základnou školou na Štúrovej ulici. Reali-
zácia tohto VZN sa začala zápisom prvákov 
do budúceho školského roku. Ďalej poslanci 
schválili dodatok k VZN č. 2/2003 o úhra-

dách za poskytovanie sociálnych služieb, kto-
rým sa mení výška poplatku za obed v zaria-
deniach zo 62 na 65 Sk, pričom sa súčasne 
zvyšuje i príspevok mesta. Tiež bol schválený 
dodatok k Zásadám o vyberaní správnych 
poplatkov.

V rámci prevodu nehnuteľností a prero-
kovávania zmlúv prerokovali poslanci päť prí-
padov, v tom i prevod 5 bytov do osobného 
vlastníctva. Opakovane bol prerokovaný roz-
počet jednotlivých škôl a školských zariadení 
v meste, ktorý však bude v prevažnej miere 

POZVÁNKA

Pozdravte 
pjekné 
malacké 
dzífčence!

– V Malackách som dva roky vojenčil 
– pozdravujte všetky vaše „pjekné dzíf-
čence”! – pristavuje sa pri stánku s ná-
zvom Malacky a okolie starší pán.

Začne spomínať na prežité historky 
a do očí sa mu tisnú slzy. O takéto milé 
stretnutia nebola na veľtrhu cestovného ru-
chu ITF Slovakiatour 2004, ktorý sa usku-
točnil v dňoch 15.–18. januára v bratislav-
skej Inchebe, núdza. Pri našom stánku sa 
zastavovali bývalí žiaci gymnázia, bývalí 

Pokračovanie na 7. strane
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závislý od prísunu financií zo štátu. Školstva sa 
týkali i ďalšie dva body programu zasadnutia. 
V prvom poslanci schválili ponechanie výšky 
poplatku od rodičov MŠ vo výške 100 Sk me-
sačne a v druhom zobrali na vedomie infor-
máciu o prechode MŠ v meste pod jeden 
právny subjekt, a to pod MŠ na Kollárovej uli-
ci. Poslanci v rámci rokovania odsúhlasili i výš-
ku platu pre riaditeľku tejto školy Mgr. M. Hu-
decovú. 

5 % akcií v Nemocničnej
Na zasadnutí odznela i správa o finanč-

nom a vecnom vyhodnotení odpadového 
hospodárstva za rok 2003, ako aj informácie 
o činnosti komisií MsZ za štvrtý štvrťrok 
2003, činnosti mestskej polície za rok 2003, 
ako aj plán kultúrnych podujatí ZCK na rok 
2004. V rámci diskusie k týmto bodom od-
znela požiadavka poslancov na zvýšenie 
počtu kontajnerov na rôzny odpad v meste.

Asi najzaujímavejšou časťou rokovania bo-
lo schvaľovanie odkúpenia akcií firmy Nemoc-
ničná, a. s., ktorá má prevádzkovať NsP Ma-
lacky. Na základe ponuky mesto odkúpilo od 
menovanej firmy 5 percent akcií a získa pozí-
cie zástupcov mesta v predstavenstve a v do-
zornej rade spoločnosti. Poslanci neboli spo-
kojní s percentuálnym podielom, avšak na 
základe vysvetlenia MUDr. Petra Jerguša, čle-
na predstavenstva, by väčší percentuálny po-
diel v spoločnosti vyžadoval i väčšie finančné 

náklady z mesta, na čo momentálne rozpo-
čet neumožňuje. Poslanci odporučili primáto-
rovi mesta pri rokovaní s firmou presadiť 
v stanovách spoločnosti určité zmeny, ktoré 
by boli v prospech občanov mesta.

Nemenej zaujímavý bod otvorila v bode 
rôzne členka finančnej komisie L. Kožuchová. 
Týkal sa výstavby nájomných bytov v našom 
meste. Po vyjadrení pracovníkov MsÚ, ktorí 
hovorili hlavne o nedostatku vhodných po-
zemkov a potrebných financií, poslanci schvá-
lili uznesenie, ktorým zaviazali pracovníkov 
MsÚ pripraviť podrobnú správu o možnos-
tiach mesta v tejto oblasti.

V rámci interpelácií vystúpilo päť poslan-
cov. Interpelácie sa týkali stavu železničnej 
stanice, likvidácie automobilových vrakov, 
stavu premávky na Malom námestí, potreby 
kontajnerov na triedený odpad, likvidácie stĺ-
pov po telefónnom vedení, ako aj stavu vo 
výstavbe ďalšieho obchodného strediska 
v strede mesta.                 –ap–

AKTUALITY

Pokračovanie z 1. strany

Pokračovanie z 1. strany

Kohézny fond 
rozhodne o podpore 
projektu 

„S projektom Zber, úprava a zhodnote-
nie odpadov v Malackách sa spoločnosť 
Recykling Malacky uchádza o podporu 
z kohézneho fondu 2004–2006,” hovorí 
Ing. Eva Sokolová, konateľka spoločnosti 
Recykling Malacky, s. r. o. Mesto Malacky 
založilo túto obchodnú spoločnosť, v kto-
rej mu patrí 52  % základného imania, s cie-
ľom realizovať Systém zberu, úpravy a zhod-
notenia odpadu, ktorý schválilo mestské 
zastupiteľstvo. Jeho súčasťou je sanácia 
a rekultivácia starej skládky komunálneho 
odpadu v meste, zavedenie separovaného 
zberu odpadu, vybudovanie linky na do-
trieďovanie odpadu, zozbieraného v rámci 
separovaného zberu a priestoru na dočas-
né skladovanie veľkoobjemového odpadu, 
vybudovanie kompostárne na spracovanie 
biologicky rozložiteľných odpadov i zaria-
denia na výrobu pyrolýzneho plynu zo spá-
lených odpadov. Ďalšími spoločníkmi Re-
cyklingu Malacky, s. r. o., sú Nova Founders 
Slovakia, s. r. o., a Alternatívne spracovanie 
odpadov, s. r. o. Spoločnosť požiadala Mi-
nisterstvo životného prostredia SR o stano-
visko k vypracovanému zámeru svojej čin-
nosti v zmysle zákona č. 127/1994 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostre-
die. Vypracovaný odborný posudok odpo-
ručil zámer realizovať.  

              –ipo– 

Hlavným bodom rokovania posledné-
ho mestského zastupiteľstva v minu-
lom roku (uskutočnilo sa 18. decem-
bra 2003) bolo schvaľovanie rozpočtu 
mesta na rok 2004. Občanov zaujíma-
li aj body týkajúce sa VZN o miestnych 
poplatkoch a o daniach z nehnuteľ-
ností pre tento rok.

Vyrovnaný rozpočet
Asi každého potešil titulok článku, ktorý 

oznamuje, že poslanci dane z nehnuteľnos-
tí pre rok 2004 nezvýšili, ba naopak – za-
viedla sa jednotná úľava pre všetkých obča-
nov nad 70 rokov vo výške 30 %. A tak 
schvaľovací proces v radách poslancov v ta-
komto dôležitom bode trval asi najkratšie 
v histórii. So zmenami vo výške miestnych 
poplatkov sa majú možnosť občania oboz-
námiť na mestskom úrade. Oproti roku 
2003 dochádza k zmenám len v poplatku 
za zber, prepravu a likvidáciu komunálne-
ho odpadu a drobného stavebného odpa-
du.

Celkový rozpočet mesta pre rok 2004 bol 

schválený ako vyrovnaný – s celkovými príj-
mami a výdavkami vo výške 261 998 000 Sk 
s tým, že schodok hospodárenia v kapitálo-
vom rozpočte bude uhradený z prebytku 
hospodárenia za rok 2003. Kapitálový rozpo-
čet bol doplnený o výdavky na interiérové 
vybavenie inkubátora, na odkúpenie obchod-
ných podielov v spoločnosti TEKOS, s. r. o., 
a na zriadenie verejného osvetlenia na Ceste 
mládeže pri novom cintoríne. Poslanci schvá-
lili i stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu. 

Svoj rozpočet predložili i príspevkové or-
ganizácie mesta AD HOC, ZCK a MsCSS. 
Predložený bol i návrh rozpočtov rozpoč-
tových organizácií mesta, ktorými sú školy 
a školské zariadenia. Tento však bude v pre-
važnej miere závisieť od výšky pridelených 
prostriedkov zo štátnej správy. 

Prevody nehnuteľností a nájomné zmluvy 
tvorili obšírnu časť zasadnutia. Poslanci desia-
timi hlasmi schválili prevod 33  % obchodné-
ho podielu Mesta Malacky v spoločnosti Služ-
byt Malacky, s. r. o., v prospech obchodnej 
spoločnosti Comeron SPS, s. r. o., Bratislava 
za cenu 3 000 000 Sk (spoločnosť sa zaoberá 
hlavne tepelným hospodárstvom). Deväť hla-
sov poslancov rozhodlo o odkúpení obchod-
ných podielov Mesta Malacky v spoločnosti 
TEKOS, s. r. o. Z ďalších prevodov zaujal odpre-
daj pozemku na výstavbu lekárne na sídlisku 
Juh, ktorý bol zrealizovaný až po tajnom hla-
sovaní v prospech Pharm. Dr. Pullmana de-
viatimi hlasmi. A len osem hlasov rozhodlo 
o odpredaji pozemku v k. ú. Plavecký Štvrtok 
hydinárskej farme PADYMA.

Mimosúdny zmier
Poslanci schválili niekoľko návrhov na uza-

tvorenie mimosúdneho zmieru v sporoch, 
ktoré viedlo Mesto Malacky, ako aj správu 
hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole 
v ZCK a návrh rámcového plánu činnosti 
mestského zastupiteľstva na prvý polrok roku 
2004. Zobrali na vedomie návrh opatrení 
racionalizácie prevádzky MŚ.

Najzaujímavejšou časťou bloku informácií 
bola informácia o aktuálnom stave NsP Ma-
lacky, prednesená riaditeľom MUDr. Mariom 
Miklošim a informácia o zámere Nemocnič-
nej, a. s., ktorý podával MUDr. Peter Jerguš, 
člen predstavenstva spoločnosti. Zámerom 
mesta zostáva stať sa akcionárom tejto spo-
ločnosti, ktorá bude pravdepodobne zabez-
pečovať prevádzkovanie nemocnice v bu-
dúcnosti.

V ďalších informáciách sa poslanci zozná-
mili s údržbou a opravami mestských komu-
nikácií v roku 2003, s aktuálnym stavom za-
mestnanosti v meste a v okrese Malacky, 
s postupom výstavby podnikateľského inku-
bátora, so situáciou v obchodných spoloč-
nostiach Recykling, s. r. o., Práčovňa, s. r. o., 
a Rema, s. r. o., ako aj so stavom na ubytovni 
na Hlbokej ulici.

Pred interpeláciami poslanci schválili ve-
dúcich a členov kontrolných skupín PO na 
roky 2004 až 2005.

Záverom zasadnutia podal primátor mes-
ta RNDr. Jozef Ondrejka správu o práci MsÚ 
v uplynulom roku.

ANTON PAŠTEKA

Slobodné fórum v Malackách 
30. januára bol v Malackách založený Klub Slobodného fóra. Pri jeho vzniku bola prí-

tomná poslankyňa Národnej rady SR Ľubica Navrátilová. Slobodné fórum je politickým 
hnutím kresťanských demokratov, konzervatívcov a liberálov. Má ambíciu byť alternatívou 
voči socialistickému paternalizmu, fundamentalizmu, hodnotovo prázdnemu pragmatiz-
mu a voči neprimeranej moci politických strán. Predsedom Klubu Slobodného fóra v Ma-
lackách je Peter Ďurčo. Kontaktné číslo Klubu SF v Malackách je 0907 894 324.

na MsÚ uskutočnili v priebehu minulých 
rokov, sme na stránkach Malackého hlasu 
priebežne informovali. Výsledky architekto-
nickej súťaže viedli k vypracovaniu projektu 
výstavby podnikateľského inkubátora. Pro-
jektová dokumentácia slúžila ako podklad 
na získanie finančných prostriedkov z fon-
du Phare. Po podpise memoranda o po-
skytnutí prostriedkov na výstavbu sa v no-
vembri minulého roku podľa pravidiel Eu-
rópskej únie uskutočnilo výberové konanie 
na dodávateľa stavby. Konalo sa za prítom-
nosti zástupcov Európskej komisie a minis-
terstva výstavby a regionálneho rozvoja. 
Komisia vyhodnotila predložené súťažné 
návrhy a určila dodávateľa – firmu Skanska 
CZ, a. s.. Celkové náklady na výstavbu pred-
stavujú 2,4 milióna eur, hlavným zdrojom 
financovania je program Phare CBC (1,8 
milióna eur). Ukončenie výstavby sa pred-
pokladá v októbri tohto roku. 

–ipo–,
foto: –otano– 

 Podnikateľský inkubátor skolaudujú v septembri

O 17.00 h lietadlo vzlietlo z bratislavského letiska. „Po 
prílete do Kermánu o 00.55 h tamojšieho času nasledoval 
190-kilometrový presun do Bámu, kam sme prišli o pol 
šiestej ráno. Na miesto nešťastia sme prileteli ako tretia 
záchranná skupina po Rusoch a Čechoch. Dve a pol ho-
dinové hľadanie medzinárodného tábora, únava – 48 ho-
dín sme nespali,  ale hlavne to, čo sme videli – ruiny, straš-
né ľudské utrpenie a mŕtvoly pri cestách – nás tak zmo-
bilizovalo, že ešte sme nemali ani postavené stany a už pr-
vé družstvo odišlo na vyhľadávanie zavalených osôb.” 
Napriek únave, hlavne psov, ktoré pracovali v nesmierne 

ťažkých prašných podmienkach, Slováci našli a vyhrabali 
hneď v prvý deň 7 mŕtvych osôb.

Výborná kondícia a psychická odolnosť
O deň neskôr psy našli a záchranári vyprostili 14 mŕt-

vol, na tretí deň to bolo ďalších šesť bezduchých tiel. Psy 
označili aj hádam stovku miest, kde ležali zavalené živé 
osoby. V meste už začali pracovať civilisti, ktorí na psami 
označených miestach vyhrabávali zavalených. Výprava 
slovenských záchranárov ako jedna z posledných záchra-
nárskych skupín opustila Bám na Silvestra. Záchranné sku-
piny nahradili humanitné zložky.

„Členom našej skupiny bol aj pán Morteza z Ružomberka 
– rodák z Teheránu,” spomína Z. Závodný. „Znalosťou miest-
nych pomerov pomáhal pri zabezpečovaní dopravy a komu-
nikácii s domácimi, preto sme boli stále v „kurze“. Osobne 
nás navštívil aj prezident Iránu a minister zahraničných vecí, 
ktorí tlmočili nesmiernu vďaku iránskeho ľudu.” Slovákov 
navštívil aj náš veľvyslanec v Teheráne Ján Jursa – záchraná-
rov povzbudil a pomáhal zabezpečovať dopravu a spojenie 
s rodinami. Podplukovník vysoko hodnotí aj jednoliatosť cel-
ku ZMPZ a KCZS a veľmi dobrú fyzickú kondíciu i psychickú 
odolnosť všetkých záchranárov a psovodov. „Vďaka prísnemu 
riadeniu sa pokynmi z centra riadenia operácií a nepodlieha-
niu zúfalým volaniam zo všetkých strán, zachovala systema-
tickosť prehľadávania ruín,” uzatváza Z. Závodný.

Spracovala –ipo–, 
foto: archív

Zúfalé volania zo všetkých strán

Dobrá správa – dane sa nezvyšujúDo nového roku 
rozhodne a pružne
Pokračovanie z 1. strany



MALACKÝ HLAS   •   1–2/20042 MALACKÝ HLAS   •   1–2/2004 3

3x3

TÉMA MESIACA

ANKETA

Tu sú odpovede poslancov za volebný 
obvod č. 1, do ktorého patria ulice Stu-
pavská, F. Malovaného, Štúrova 2801, 
2491, 2492, Ľ. Fullu, D. Skuteckého, 
Pri Maline, Štúrova – južná časť po 
Boreckého.

Ing. Jozef Mračna
1. Je viac problé-

mov, ktoré treba riešiť. 
Závažným problé-
mom je vyriešenie 
dopravy prechádzajú-
cej mestom – je snaha 
riešiť túto situáciu 
mestským obchvatom. Mesto sa týmto prob-
lémom už dlhšie zaoberá, jeho riešenie sa 
stáva však akútnym aj v súvislosti s pretvára-
ním mesta na priemyselné centrum. Súčasne 
si treba ujasniť systémové riešenie podnikania 
v meste i v jeho najbližšom okolí. Práve tento 
vznikajúci stav mestu jasne ukazuje problé-
my. S týmto veľmi úzko súvisí i odkanalizova-
nie zostávajúcich častí mesta.

2. V prvom rade je to občianska vybave-
nosť, čím myslím poštu, lekáreň, bankomaty, 
ako aj vytvorenie prirodzeného centra stretá-
vania sa občanov v rámci kultúry. Verím, že 
posledný problém nám pomôže vyriešiť nová 
základná škola, ktorá sa buduje. Nie je to len 
problém sídliska Juh, ale všetkých okrajových 
častí mesta – prilákať do týchto menej nav-
števovaných častí mesta podnikateľov. Verím 
že mesto svojou filozofiou na základe svojho 
postavenia dokáže i tento problém riešiť. Ur-
čite problémom, ktorý rezonuje medzi ob-
čanmi v obvode, je odkanalizovanie Stu-
pavskej ulice skôr, než sa v plnej šírke rozvinie 
budovanie priemyselného parku v priamej 
blízkosti tejto aglomerácie. Treba tiež riešiť 
systém komunikácií priamo na sídlisku Juh 

v náväznosti na celkové riešenie dopravy 
v meste (rozšírenie jednosmerných komuni-
kácií na obojsmerné) a dobudovať systém 
parkovísk, pretože svojím objemom nespĺňa-
jú požiadavky sídliska.

3. Zníženie počtu poslancov bol asi krok 
späť, pretože sa znížili možnosti širšej a kvalifi-
kovanejšej diskusie v poslaneckom zbore, 
napríklad vo vzťahu k priamym problémom 
jednotlivých častí mesta. Prácu zboru hodno-
tím v zásade pozitívne. Je vidieť evidentná 
snaha riešiť problémy, ktoré na mesto dopa-
dajú nielen  vychádzajúc z interných potrieb 
mesta, ale aj v rámci terajšieho prechodu 
kompetencií zo štátnej správy na mesto. Mys-
lím si, že poslanci prijali rozhodnutia, ktoré 
v čase ich prijatia neboli systémovo úplne 
zrejmé, ale čas nakoniec ukázal, že boli správ-
ne, napr. v oblasti sociálnej politiky.

Chcem zároveň pripomenúť spoluobča-
nom, že zasadnutia zastupiteľstva sú verejné 
a zasadnutí sa zúčastňujú riaditelia škôl a 
školských zariadení a mestských podnikov, 
čo im dáva možnosť priameho kontaktu na 
prekonzultovanie problémov, ktoré ich zaují-
majú.

MUDr. Eva Savinová
1. Problémov je 

určite dosť, ale bolo 
by treba riešiť problé-
my križovatiek vybu-
dovaním kruhových 
objazdov a vybudova-
nie cestného obchva-
tu, aby sa odľahčila doprava v centre mesta. 
Výstavba školy na sídlisku Juh sa už konečne 
realizuje.

2. Sú to problémy, o ktorých sa na za-
sadnutí zastupiteľstva hovorilo už viackrát: 
sídlisku Juh chýba lekáreň, pošta, banko-

mat, je tu málo parkovacích miest, trápi ma 
kvalita vody a ovzdušia v tejto lokalite, od-
kanalizovanie Stupavskej ulice a vybudova-
nie autobusovej zastávky.

3. Je tomu rok, čo som sa stala poslanky-
ňou mestského zastupiteľstva, v podstate 
som sa zoznamovala s problémami mesta. 
Môžem povedať, že rozhodovanie o veciach 
verejných nie je vôbec jednoduchá záleži-
tosť. Hodnotila by som prácu pozitívne, ako 
prínosnú pre mesto, aj keď sa dá povedať – 
všade sa dajú nájsť rezervy.

Štefan Bauman
1. Malacky nemajú 

kultúrny dom. Hlavnú 
križovatku treba riešiť 
kruhovým obchva-
tom a vyriešiť parko-
vanie v meste i okrajo-
vých častiach. Navr-
hoval by som i vytvorenie parkoviska pred 
kostolom tak, že park ako taký by bol zacho-
vaný, ale využila by sa plocha pri stene kosto-
la. Vznik parkoviska by značne pomohol 
hlavne starším a chorým ľuďom.

2. Obyvateľov nášho volebného obvodu 
trápi, že tu nemáme poštu, bankomaty, leká-
reň. Hlavne tie bankomaty, pretože i starší 
občania teraz využívajú účty v bankách a ne-
majú možnosť si vybrať potrebnú hotovosť na 
nákupy. Musia ísť kvôli tomu do mesta. Ďalej 
je to kanalizácia na Stupavskej ulici. S týmto 
problémom sa mesto trápi najmenej druhé 
volebné obdobie, čo som poslancom. Je 
dobré, že sa už začala výstavba školy, ktorá 
roky chýbala. Možno by stálo za to, aby sa 
spojili MŠ na Juhu do jednej veľkej a z menšej 
urobiť práve chýbajúce zariadenia. Chýba i 
miestnosť pre mestskú políciu, pretože prí-
tomnosť jej pracovníkov by mohla byť v tejto 
časti mesta častejšia.

3. Zatiaľ sa mi to zdá slabšie ako v pred-
chádzajúcom volebnom období. Mnohé ve-
ci, ktoré sa naplánovali, sa doteraz nezrealizo-
vali, napríklad skvalitnenie zastávok autobu-
sov. Malo by sa viac venovať i skrášľovaniu 
mesta. Dôležitá je práca komisií. V komisii 
pre verejný poriadok, kde som predsedom, 
je práca dobrá, čo sa týka účasti i odbornosti. 
Zasadnutia zastupiteľstva sú niekedy zbytoč-
ne dlhé, veľa vecí by sa mohlo riešiť už v ko-
misiách, ktoré predchádzajú zasadnutiu za-
stupiteľstva. Stačilo by materiál presunúť na 
ďalšie zasadnutie a venovať mu zvýšenú po-
zornosť pri príprave na mestskom úrade či pri 
prerokovaní v komisiách.      ANTON PAŠTEKA

V budúcom čísle vám predstavíme 
problémy a poslancov 2. obvodu.

Sídlisku Juh chýba hlavne
pošta, bankomat a lekáreň

Nová rubrika:
Trikrát tri

Pod týmto titulkom vám, vážení čitatelia, budeme aj v nasledujúcich číslach Ma-
lackého hlasu predstavovať problémy nášho mesta očami poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Malackách. Sústredíme sa vždy na jeden volebný obvod. Každému 
poslancovi položíme rovnaké otázky:
1.   Ktoré problémy nášho mesta navrhujete prioritne riešiť?
2. Čo najviac trápi obyvateľov vášho volebného obvodu?
3. Ako hodnotíte doterajšiu prácu mestského zastupiteľstva?

Beáta Škopíková, 
opatrovateľka, 
40 rokov
„Mohol by tu byť 
väčší poriadok, na-
príklad okolo kon-
tajnerov. Inak sa tu 
žije dobre, len tá 
čistota je skutočne minimálne udržiavaná. 
Je to určite aj na ľuďoch, každý, keď si robí 
doma poriadky, mal by si aj okolo bývania. 
Potom by to bolo na dohode občanov Ju-
hu. Mohli by sa organizovať brigády, toho je 
tu strašne málo. Málo zelene, lavičky tu 
v podstate nie sú. Deti tu nemajú žiadne 
možnosti. Pieskoviská sú neudržiavané. Ak 
to nespravia obyvatelia, mesto neurobí pre 
to nič.” 

Karol Turza, 
nezamestnaný, 
48 rokov
„Je to tu smutné, 
nič tu nie je. Len pár 
obchodov, a to je 
všetko. Po kultúrnej 
stránke tu taktiež 

nič nie je. Problémom sú skupiny detí, kto-
ré robia zle, rozbíjajú okná a pod.“

Silvia Ivanová, 
zdravotná sestra, 
22 rokov
„Je tu smrad z neďa-
lekého nábytkárske-
ho závodu a málo 
parkovacích miest. 
Žije sa tu však dob-
re, v podstate som spokojná.“

Vojtech Dufek, ro-
botník, 
59 rokov
„Deti tu robia ne-
plechu. Inak sa tu 
žije dobre, len mi 
vadí parkovanie áut 
na trávnatých plo-

chách. Je tu málo parkovísk, už sme to aj 
vybavovali, ale zatiaľ sme neuspeli.“

Zuzana Osuská, 
šička, 26 rokov
„Dobre sa mi tu bý-
va, ja by som neme-
nila. Síce je to troš-
ku odruky, ale inak 
som spokojná.“
–lucy–, foto: –oTaNo–

Ako sa vám žije na sídlisku Juh?

Problém s parkovaním na Juhu je v zime ešte vypuklejší. Jazdiť po tráve na sídlisku Juh? Žiadny problém!

Tento neosvetlený chodník je nočnou morou obyvateľov sídliska.
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Spomienka 
na JUDr. Antona 
Zirina, CSc. 
*13. 10. 1916–+24. 10. 2003

S určitým oneskorením nás zastihla 
správa o nečakanom náhlom úmrtí 
nášho rodáka, dlhodobého priateľa, 
absolventa malackého františkánske-
ho gymnázia, organizátora výročných 
stretnutí prvých maturantov tohto 
gymnázia, ktorý po ťažkej chorobe 
zomrel v bratislavskej nemocnici 24. 
októbra 2003.

Posledná rozlúčka sa uskutočnila 
31. októbra v bratislavskom kremató-
riu.

Je našou smutnou povinnosťou 
v nekrológu uviesť aspoň niektoré eta-
py života zosnulého. Na františkán-
skom gymnáziu v Malackách študoval 
v rokoch 1927–1935. Počas gymna-
ziálnych štúdií býval u svojho strýka, 
známeho krajčírskeho majstra Ignáca 
Roszkopfa. V roku 1938 bol zvolený 
za podpredsedu Spolku záhorských 
akademikov v Malackách a člena Za-
hraničného úradu slovenského štu-
dentstva. Na právnickej fakulte získal 
titul doktora práv. Ako právnik pôsobil 
v Tatra banke a neskôr až do roku 
1971 na Oblastnom ústave Českoslo-
venskej štátnej banky v Bratislave. Pre 
svoju účasť v protifašistickom odboji 
v Taliansku bol vo februári 1948 poli-
ticky šikanovaný, zo služieb v banke 
prepustený. 

Je známy rozsiahlou publikačnou 
činnosťou a významnými funkciami 
v právnych inštitúciách v oblasti fi-
nančného a hospodárskeho práva.

Významnú prácu vykonal aj pri vy-
dávaní „Sborníka spolku Záhorských 
akademikov”, v ktorom na 435 stra-
nách boli uverejnené vedecké, belet-
ristické a poetické príspevky učených 
Záhorákov. V povojnových rokoch sa 
jeho zásluhou vysokoškoláci z Mala-
ciek a blízkych obcí pokúsili obnoviť 
SZA, však neúspešne. Až po nežnej 
revolúcii zásluhou Dr. Zirina pokusy 
o vytvorenie Spoločnosti učených Zá-
horákov znova ožili. V roku 1997 bol 
vypracovaný návrh nových stanov 
a po niekoľkých márnych pokusoch 
sa pri príležitosti osláv založenia gym-
názia naozaj zišlo valné zhromažde-
nie učených Záhorákov. V roku 1991 
si otvoril vlastnú advokátsku kance-
láriu. 

Koncom októbra sa mu zhoršil 
zdravotný stav a po krátkom pobyte 
v nemocnici náhle zomrel. Zostala po 
ňom smútiaca vdova Margita Česány-
iová, národná umelkyňa, ktorá žije 
v Bratislave.

Opustil nás náš spolužiak, dlhoroč-
ný priateľ, poradca a pomocník, na 
ktorého budeme vždy s vďakou spo-
mínať.

Česť jeho pamiatke!

JÚLIUS V. TREBIŠOVSKÝ,
prof. v. d., Malacky  

PUBLICISTIKA

15. januára sa pod zá-
štitou OZ MLOK 
v spoločenskej sále 
ZCK uskutočnilo stret-
nutie niekoľkých de-
siatok ľudí, ktorí si 
prišli vypočuť rozprá-
vanie sestry Moniky, 
členky kongregácie 
Notre Dame, o jej nie-
koľkoročnom pôsobe-
ní na misiách v afric-
kom Kongu.

Atmosféra v sále bola mimoriadne pria-
teľská, prítomní dychtili po každej informá-
cii a zaujímavosti, o ktorej sa mohli dozve-
dieť, a tak sa sestra Monika pustila do pú-
tavého rozprávania. 

Na začiatku priblížila hospodársku, 
politickú a spoločenskú situáciu, ktorá 
v Kongu vládne, aby si všetci dokázali vy-
tvoriť obraz o ťažkom živote v tejto afric-
kej krajine zmietanej vojnovými nepokoj-
mi. Príchod do Afriky bol pre ňu veľmi 
ťažký najmä preto, že po dvojročnom pô-
sobení v Paríži, v ktorom zažila „luxus“, jej 
situácia v Kongu a hlavne nesmierna bie-
da obyvateľov, ktorým nemohla pomôcť, 
spôsobovala smútok a utrpenie. Na tvrdú 
realitu afrického života si však postupne 
zvykla a zžila sa s domorodými ľuďmi, kto-
rí sú podľa jej slov veľmi spontánni a vďač-
ní za akýkoľvek prejav záujmu. Pre prítom-
ných bola vari najpútavejšia časť pred-

nášky, v ktorej sestra Mo-
nika spomínala spôsob 
života, približovala menta-
litu národa, jeho zvyky či 
školský systém, no najmä 
dojímavé príbehy rodín, 
ktorým pomáhala. 

K sugestívnej atmosfé-
re prispelo i premietanie 
filmu a fotografií, ktoré za-
chytávali život sestry me-
dzi Afričanmi. Počas pred-
nášky bolo vyslovených 
niekoľko krásnych myšlie-

nok, ktoré stoja za zamyslenie sa. Úsmev 
na tvárach prítomných vyvolal najmä vý-
rok Afričanov: – Vy v Európe máte hodiny, 
my v Afrike máme čas, tak ospravedlňova-
li svoju nedochvíľnosť. Sestra Monika tým 
nechcela poukázať na zlozvyk, no snáď 
na to, že ľudia sa tu snažia byť pánmi svoj-
ho času a riadiť sa len prírodnými hodina-
mi. My sa často „hodinami” necháme 
ovládnuť. Tým nie je naznačené to, že má-
me zabudnúť na plnenie termínov, no 
niekedy je osožné „zakryť” všetky hodiny 
v blízkosti a vychutnávať si každú sekun-
du, ktorá plynie. Nie v hektike, že čas sa 
míňa a my nestíhame, ale s „kľudom Afri-
čana“, ktorý možno nestihol prednášku 
sestry Moniky, ale nenechal si ujsť západ 
slnka či možnosť chytiť rybku v rieke, aby 
potešil kamaráta. Podľa slov sestry Moni-
ky je život v Afrike veľmi ťažký, no „ľudia 
sa tam dokážu tešiť z toho, v čom my ne-

nachádzame zmysel“. Práve v tejto chvíli 
si mnohí prítomní uvedomili, aké sú nieke-
dy naše problémy malicherné a túžba po 
matérii dokáže zahubiť radosť z každo-
denných maličkostí.

Nezabudla zdôrazniť ani to, že konžské 
ženy sú mimoriadne obetavými matkami. 
„Byť matkou je pre ne sväté. Deti sú jediné 
bohatstvo, ktoré majú, hoci veľa z nich zo-
miera, lebo ich nedokážu uživiť.” Opäť 
ďalší priestor na prehodnotenie postoja 
mnohých našich dievčat a žien. Vyjadrenia 
mnohých z nich typu: – Ja nechcem deti, 
je to v tejto dobe veľmi náročné uživiť 
a vychovať ich, zarmucujú. Veď v Kongu 
nie sú desať– či dvanásťčlenné rodiny ne-

zvyčajnosťou. Áno, je to extrém a veľa 
z nich sa nedožije dospelosti, no ešte raz 
podčiarkujem presvedčenie afrických žien 
– deti sú naše bohatstvo...

Nadšenie a zápal, s akým sestra Moni-
ka dokázala hovoriť, o pre nás „nevšed-
ných a vzdialených” osudoch ľudí, ktorým 
dokázala aspoň čiastočne uľahčiť a pre-
svetliť život, presvedčil všetkých o jej ne-
smiernej oddanosti a láske, s akou dokáza-
la slúžiť v tejto mnohými zabudnutej kraji-
ne v srdci Afriky.

Väčšina prítomných odchádzala z tak-
mer dvojhodinového stretnutia obohatená 
nielen o informácie, no najmä o hlboký 
dojem, ktorý v nás zanechalo rozprávanie 
tejto útlej ženy s nesmiernou silou, ktorá 
vyžarovala z jej prenikavých modrých očí.

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: archív

malackú NsP jednotliví predstavitelia zdra-
votníckej obce povedali:

MUDr. Viera Haľamová, podpredsed-
níčka Slovenského výboru pre UNICEF – 
vedúca národného projektu Baby Friendly 
Hospital:

„Je veľmi dôležité, že sa v malackej ne-
mocnici našlo dosť odhodlaných ľudí, naj-
mä na novorodeneckom a pôrodníckom 
oddelení, ktorí presadzovali všetky kroky 
náročného programu. Malacká nemocnica 
podmienky dokonale splnila, a preto jej 
tento certifikát a plaketa právom patrí.”

doc. Veronika Lehotská, predsedníčka 
Slovenského výboru pre UNICEF:

„Je ohromné tento titul získať, pretože 
ľudia nemocnice tohto druhu vyhľadávajú. 
Veľmi ma teší, že Malacky, taká malá ne-
mocnica a v blízkosti silne konkurenčnej 
Bratislavy, sa k tomuto titulu dopracovala. 
Verím, že bude dávať najavo ženám žijúcim 

v okolí, že tu je pre nich pripravená starost-
livosť vyššieho rázu.”

MUDr. Jana Bíziková, primárka det-
ského oddelenia:

„Spolupráca gynekológov a neonatoló-
gov bola veľmi dobrá. Kolektív, ktorý tu bol 
a je, niečo dokázal.”

MUDr. Dominik Mízner, primár gyne-
kologicko-pôrodníckeho oddelenia:

„To, že sme získali tento certifikát nás 
samozrejme hreje, ale na druhej strane nás 
to zaväzuje, aby sme v tomto trende aj na-
ďalej pokračovali.”

MUDr. Mario Mikloši, riadi-
teľ NsP v Malackách:

„Toto ocenenie nás zaväzuje, 
starostlivosť by mala zostať mini-
málne na tej úrovni, na akej je 
a ak nie, aby sa stala lepšou.”

Veľa žien odchádza rodiť do 
neďalekej Bratislavy. Môže-
te objektívne porovnať služ-
by malackej nemocnice 
s bratislavskými?

MUDr. Viera Haľamová:
„V Bratislave sú pôrodnice 

zredukované na tri nemocnice, 
ktoré všetky patria do siete Ba-
by Friedly Hospital, no domnie-
vam sa, že nie je dostatok času 
pre dobrý styk s matkou ako 
v nemocnici v Malackách, kto-
rá má pavilónový systém a je 

veľmi vhodná pre tento typ pôrodnícko-
-neonatologickej starostlivosti. Je tiež veľ-
mi dôležité, aby OZ Vánok, ktoré tu v Ma-
lackách pôsobí, pokračovalo v tom, aby 
sa aj menej vzdelané matky nasmerovali 
na dobrú materskú starostlivosť a obeta-
vosť, ktorá najmä v sociálne slabších rodi-
nách s nižším vzdelaním mizne.”

LUCIA POLÁKOVÁ

Titul Baby Friendly Hospital 
 pre malackú nemocnicu

Európa má hodiny, Afrika má čas
www.unicef.sk

Ď A L Š I E  I N F O R M Á C I E  N Á J D E T E  N A  A D R E S E

Pokračovanie z 1. strany

Desatoro úspešného dojčenia
•  Všetci zdravotnícki pracovníci  majú mať k dispozícii koncepciu laktačného 

programu, ktorý je platný v ich zdravotníckom zariadení.
•  Pre dodržiavanie tejto koncepcie je nevyhnutné, aby boli zdravotnícki pracov-

níci dôkladne poučení o význame dojčenia.
•  Všetky tehotné ženy majú byť poučené o výhodách materského mlieka 

a o prednostiach dojčenia.
•  Novorodenci majú byť priložení k prsníku už v prvej polhodine po narodení.
•  Matky musia byť inštruované o správnom spôsobe dojčenia a o tom, ako si 

majú udržať laktáciu, ak sú dočasne odlúčené od dieťaťa.
•  Dojčeným novorodencom nedávať inú výživu okrem materského mlieka 

(s výnimkou medicínskych indikácií).
•  Matky nemajú byť odlúčené od svojich novorodencov vo dne ani v noci (sys-

tém „matka s dieťaťom” – rooming-in).
•  Dieťa má byť dojčené podľa vlastnej potreby (vždy, keď sa hlási).
•  Dojčenému dieťaťu sa nesmie dávať cumeľ.
•  Treba podporovať zakladanie spolkov a združení, ktoré stimulujú a podporujú 

dojčenie. Odporúčať matkám, aby po prepustení z pôrodnice nadviazali kon-
takt s týmito inštitúciami.

Desatoro úspešného dojčenia

A. Zirin bol nadšeným ochotníkom. 
V roku 1933 stvárnil postavu vojaka 
rímskej cisárskej gardy (v ľahu vľavo). 

Zdá sa, že téma „malacká nemocnica” 
oslovuje stále viac čitateľov. Nedávno 
navštívil našu redakciu František Kel-
ler z Plaveckého Štvrtka. Z jeho rozprá-
vania vyberáme:

 

Sofia prišla 
na Silvestra

„Pozorne som si prečítal list čitateľky 
J. M. v Malackom hlase č. 12/2003, v kto-
rom opisuje svoje negatívne skúsenosti 
s oddelením pôrodnice a šestonedelia 
v NsP Malacky. Moja skúsenosť s týmto 
zariadením je celkom iná. Tehotenstvo 
mojej partnerky bolo od začiatku riziko-
vé. V 24. týždni dostala bolesti. Nález 
bol zlý, lekári nedávali dieťatku veľké 
šance na prežitie. Celú situáciu ešte zhor-
šoval fakt, že partnerka už predtým raz 
potratila. V malackej NsP ju prijali na od-
delenie. Musím povedať, že po celý čas 
sa o ňu vzorne starali a na Silvestra sa 
nám narodila dcérka Sofia! Tejto nemoc-
nici určite chýbajú moderné monitoro-
vacie prístroje; ak by mala viac peňazí, 
zdravotná starostlivosť by sa ešte zlepši-
la. Mnohí kritizujú malackú nemocnicu, 
no myslím si, že nepoznajú podmienky 
a prostredie, v ktorých pracuje. Pri vý-
bere rodiska nášho prvorodeného vytú-
ženého diaťaťa sme s partnerkou vôbec 
neváhali a som rád, že sa ním stali Ma-
lacky.” 

–ipo–
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V týchto dňoch sa 
krásneho životné-
ho jubilea dožíva
ANIČKA
LANDLOVÁ 
z Malaciek.
Veľa šťastia, pevné 
zdravie,  mnoho lás-
ky a spokojnosti jej želajú synovia Rasti-
slav a Jozef, manžel Jozef, mamka Anna 
s manželom Lojzom a svokra Ludviga 
s manželom Václavom.

Dňa 8. marca uply-
nú tri roky od úmrtia 
primára MUDr. Gede-
ona Kráka, detského 
lekára, ktorý v našom 
meste pôsobil od roku 
1989 až do jeho náhlej 
smrti v roku 2001. 

V mladosti dlhé roky pracoval na samom 
východe našej vlasti ako detský lekár, neskor-
šie ako primár v detskej nemocnici v Prešove. 
Tu mal veľkú zásluhu na budovaní detských 
oddelení, ale hlavne založenia Jednotky in-
tenzívnej starostlivosti v Nemocnici J. A. Rei-
mana v Prešove. V 90. rokoch bol riaditeľom 
Detského domova v Malackách a bol zakla-
dateľom verejnej zbierky na „Konto Veroni-
ka” (dievčatko sa narodilo bez končatín). 

Pri príležitosti okrúhleho jubilea na pe-
diatrii už spomínanej nemocnice mu bolo 
dňa 3. decembra 2003 udelené ocenenie in 
memoriam za jeho dlhoročnú, obetavú a či-
norodú prácu v oblasti starostlivosti o detské-
ho pacienta. 

Prevzala ho Ružena Kráková, vdova po 
detskom lekárovi.               –mh–

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

BLAHOŽELÁME

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

ZABÁVA NÁS PANI VOZÁROVÁ

ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POTREBUJÚ KOČÍK:
Od 1. 12. do 31. 12. 2003
Kristína Galbová, V. Leváre; 
Nathanel Kral, Malacky; To-

máš Brinkáč, Závod; Dominik Mráz, Mo-
ravský Sv. Ján; Viktória Baďurová, Rohož-
ník; Kristína Homlitašová, Malacky; Juraj 
Mihalovič, Lakš. N. Ves–Mikulášov; Filip No-
vosádek, Malacky; Petra Šarközyová, Ro-
hožník; Barbora Salayová, Plav. Štvrtok; Kris-
tína Grujbárová, Kostolište; Richard Rečný, 
Rohožník; Kristína Šírová, Kuchyňa; Maxim 
Jursa, Malacky; Boris Polák, V. Leváre; Niko-
leta Polláková, Malacky; Jennifer Urbanovi-
čová, Brodské; Michaela Zajícová, Borský 
Sv. Jur; Martin Matušek, Malacky; Matej Ko-
rych, Záhorská Ves; Nikolas Kukliš, Brod-
ské; Helena Bokolová, Malacky; Viktória 
Kalayová, Gajary; Matej Kurák, Rohožník; 
Matúš Dúbravčík, Plav. Podhradie; Diana 
Ščepková, Plav. Peter; Kristián Fialka, Ro-
hožník; Michal Danihel, V. Leváre; Martin 
Horák, Gajary; Jozef Sásik, Malacky; Hana 
Čižmárová, Sekule; Filip Ritomský, Sološni-
ca; Vanesa Feéxová, Rohožník; Patrik Sle-
zák, Malacky; Sophia Tichá, Plav. Štvrtok.
Od 1. 1. do 31. 1. 2004
Tamara Habová, Malacky; Monika Kubo-
vá, V. Leváre; Erik Došek, Malacky; Chris-
tián Kebis, Zohor; Anna Rybáriková, Ma-
lacky; Marek Mračna, Moravský Sv. Ján; 
Jakub Klas, Láb; Sabina Slobodová, Jablo-
nové; Hana Olahová,  Plav. Štvrtok; Kristi-
án Teker, Malacky; Samuel Balázs, Ma-
lacky; Dávid Homlitaš, Malacky; Jakub 
Jileček, Pernek; Šárka Rybecká, Malacky; 
Patrik Háša, Plav. Štvrtok; Adriána Vozá-
rová, Malacky; Elena Šarköziová, V. Levá-
re; Tomáš Prostredník, Malacky; Martin 
Šimonovič, Závod; Oliver Foltýn, Lozor-
no; Erik Uhrinec, V. Leváre; Matej Šlosar, 
Studienka; Pavol Jurkovič, V. Leváre; To-
máš Katerinec, Borský Sv. Jur; Miloš Baj-
nár, Plav. Podhradie; Zdenka Obetzhau-
serová, Plav. Mikuláš; Sára Spustová, Bor-
ský Sv. Jur; Kristína Chovancová, Závod; 
Lucia Šlapková, Sološnica.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Január 2004
80 – Jana Trenčanská, 18. 1. 1924; 
Anton Krebs, 17. 1. 1924; Franti-

šek Petráš, 16. 1. 1924; Anna Zmeková, 
9. 1. 1924; Anna Ďuríková, 9. 1. 1924; Anna 
Štanglerová, 7. 1. 1924; MUDr. Anton Gaš-
par, 7. 1. 1924; 85 – Irena Tichá, 2. 1. 1919; 
90 – Štefánia Uhrincová, 13. 1. 1914; 91 – 
Margita Kožuchová, 25. 1. 1913; 92 – Julia-
na Blažíčková, 9. 1. 1912; Mária Lorencovi-
čová, 19. 1. 1912; 94 – Ružena Procházková, 
26. 1. 1910; 97 – Jozef Žáček, 3. 1. 1907.
Február 2004:
80 – Stanislav Havlík, 25. 2. 1924; Ferdi-
nand Čermák, 22. 2. 1924; Ján Juríčka, 
11. 2. 1924; Apolónia Pálková, 7. 2. 1924; 

POVEDALI SI ÁNO:

December 2003
Pavol Možný, 1926, Studienka; Mi-

lan Billík, 1935, Malacky; Jozef Záblacký, 
1937, Marianka; Mária Osuská, 1907, Stu-
dienka; Františka Blažíčková, 1913, Malac-
ky; Alžbeta Hedvábna, 1931, Plav. Štvrtok; 
Rudolf Kühtreiber, 1936, Malacky; Štefan 
Chudý, 1942, Malacky; Michal Štangler, 
1920, Malacky; Rozália Hacklová, 1941, 
Pernek; Ľudmila Ščepánová, 1924, Plav. 
Štvrtok; Mária Vovsová, 1924, Láb; Marie 
Wagnerová, 1920, Malacky; Štefan Kohút, 
1923, Sološnica; Rudolf Oslej, 1942, Ma-
lacky; Dušan Blažíček, 1954, Malacky; Emí-
lia Kuchynková, 1926, Lozorno; Mária 
Kopčová, 1927, Vysoká pri Morave; Angela 
Lončeková, 1924, Záhorská Ves.
Január 2004
Margita Žáčková, 1942, Záhorská Ves; 
Anton Salay, 1947, Zohor; Justína Kop-
ková, 1924, Malacky; Mária Kojtálová, 
1916, Malacky; Františka Dolinová, 1928, 
Jakubov; Jozef Vanek, 1944, V. Leváre; 
Mária Kafková, 1923, Kuchyňa; Mária 
Kráľová, 1954, Malacky; Ján Ondrejko-
vič, 1925, Malacky; Božena Králová, 
1933, Gajary; Mária Ondrovičová, 1927, 
Malacky; Katarína Smolinská, 1927, Ma-
lacky; Jozef Bilkovič, 1928, Malacky; Alž-
beta Vachálková, 1943, Zohor; Helena 
Hajdínová, 1931, Moravský Sv. Ján; Fran-
tišek Šidlík, 1923, Malacky; Jiřina Huto-
vá, 1927, Malacky; Zuzana Danihelová, 
1916, Malacky; Ľudovít Boškovič, 1951, 
Malacky; Miroslav Emrich, 1944, Morav-
ský Sv. Ján; Ružena Jurkovičová, 1931, 
Malacky; Mária Belešová, 1912, Sucho-
hrad; Rozália Krištofová, 1934, Zohor; 
Mária Kováčová, 1920, Malacky; Jozef 
Galba, 1925, Gajary; Rudolf Stankovič, 
1920, Malacky; Samuel Rigáň, 1926, V. 
Leváre; Anna Škrabáková, 1937, Sekule. 

†

Kino Záhoran Malacky
Február
21. sobota Rozvod po francúzsky MP
22. nedeľa  Romantický film, hrajú K. Hudson, N. Watts, L. Ca-

ron, S. Channing
Marec
  6. sobota Pán prsteňov – návrat kráľa MP-12 
  7. nedeľa  Dobrodružno-fantastický film, hrajú E. Wood, V. 

Mortensen, S. Austin, I. McKellen
13. sobota Dvaja pátrači Mp-12
14. nedeľa  Dobrodružný akčný film, český dabing, hrajú A. Ban-

deras, C. Gugino, S. Stallone
20. sobota Jeepers creepers 2 MP-12
21. nedeľa  Horor, hrajú R. Wise, J. Breck, T. Schiffner, N. L. Aycox
27. sobota Jedna ruka netleská MP-15
28. nedeľa  Čierna komédia, hrajú J. Macháček, I. Trojan, M. Tac-

lík, I. Bencová

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

Program SD ZCK Malacky:
Február
22. o 15.00 h v SD ZCK – Malý detský karneval
28. o 18.00 h  v SD ZCK – W. Shakespeare – Sen noci svätoján-

skej
29. o 15.00 h v SD ZCK – Divadlo PIKI: Keď mama nie je doma 
– rozprávková nedeľa

VÝSTAVY
18. 2.–8. 3. 2004 – Petrolejové lampy a nástenné hodiny
Po–Pia 9.00–12.00, 13.00–17.00; So–Ne 14.00–17.00

KRYPTY – otvorené na požiadanie

PRAVIDELNÉ STRETNUTIA
Pondelok – Divadlo na hambálku, Tanečné štúdio – Saltatrix
Utorok – anglický jazyk, Škola spoločenského tanca
Streda – nemecký jazyk, Štúdio spevu
Štvrtok –  Škola spoločenského tanca, Klub filatelistov, Klub 

fotografov (posledný v mesiaci)
Piatok –  Divadlo na hambálku, Tanečné štúdio – Saltatrix – 

OZ PEER
Sobota – Detské divadelné štúdio

ART CLUB 2002

Knižnica ZCK, Záhorácka ul. – Po–Pia 10.00–12.00, 
          13.00–18.00; Juh – Št 11.00–18.00

ZCK pripravuje na marec
  6. – II. maškarný ples Divadla na hambálku
12. – vernisáž výstavy akademického maliara Malířa
12. – koncert Jadranky
14. – Malí majstri z Vánku
19. –  Protidrogové podujatie – Divadlo Maska: Pikový kráľ 

(v hlavnej úlohe Dušan Cinkota)
20. –  Divadlo na hambálku – Sen noci svätojánskej
21. –  Rozdávame radosť – vystúpenie Detského divadelného 

štúdia, Tanečného štúdia a Štúdia spevu
27. –  Divadlo na hambálku – Ženský zákon
28. –  Rozprávková nedeľa – BBD: Zvonček a Bambuľka
30. –  Deti deťom – Rozdávame radosť

– Francku, nejak moc sme puscili za 
ten objed, šak nám na tem tarélku skoro 
nic nedonéseu, – ponosuje sa kamarádo-
vi Janek.

– Já sem ti hned povidau, aby sme išli 
inde, lebo neni dobre jest v reštaurácii, de 
majú takého vychrdlého kuchára, – odpo-
vidá Jankovi Francek.

• • •
– Hledzeua sem na tebja z okna, zdá-

uo sa mi, že nekoho furt vyhlédáš, – kon-
štatuje súseda pred Mariškú.

– Mojého starého. Už sa stmívá a ne-
ho nikde, nevím, de ho zabetónovali.

– Už ide, – kričí od vrát súseda.
– A po keréj strane ulice?
– Po obidvoch, – douoží súseda.
• • •
– Chuďák, dobre mu je na tém dru-

hém svjece, nemoheu zehnat robotu, 
enem živoriu, – lutuje nebohého kamará-
da Francek.

– Myslím si, – povidá mu žena, – že do 
umreu bez peňez, umreu včas.

Manželská hádka je v najlepším, ket 
Anča skríkne: 

– Ket neprestaneš chuastat, tak ťa 
opuscím!

– Áno? – rozžáriu sa Francek, – a mo-
žem sa na to spolehnút?

• • •
Žena sa rozčuluje:
– Moseus vypit ceuú flašu naráz?
– Moseu. Straciu sem štupl!
• • •
– Maryško, ty už mja vúbec nemiluješ. 

Lúbeš mja enem tedy, ket potrebuješ pe-
ňíze.

– No a co? Šak ťa lúbem dost často! 
• • •
– Starenko, v tej hríbovej polévce, co 

ste navarili, sem žádne hríby nenašeu.
– Jéj, vnúčku múj, hríby treba vjedzet 

hledat!

Hra Dušana Cinkotu a Jaroslava Mottla 
PIKOVÝ KRÁĽ je hrou inšpirovanou auten-
tickým príbehom, zároveň je však metafo-
rou o večnom (faustovskom) úsilí nájsť svo-
ju totožnosť. Keď v závere hry jej protago-
nista hovorí: „Porušil som pra-vidlá hry za 
vodou, pred vodou, ale som tu, a žijem, ale 
nie každému sa to môže podariť”, definuje 
vzorec rovnováhy človeka a jeho poznania. 

Pikový kráľ zvolenského divadla Maska, 
založeného v roku 1999, mal premiéru 31. 
októbra minulého roku. Hra je určená naj-
mä mladému divákovi, no svojou protidro-
govou agitáciou inšpirovanou životným prí-
behom Dušana Cinkotu, zaujme iste kaž-
dého. Malackí diváci si ju môžu prísť po-
zrieť do SD ZCK 19. marca.

–lucy–

Komorný orchester a spevácky zbor 
Technik Slovenskej technickej Univer-
zity v Bratislave uviedol 14. 12. Vianoč-
ný benefičný koncert.

Profesionalitu dopĺňala výborná akustika 
a podmanivé prostredie Františkánskeho kos-
tola na Františkánskom námestí v Bratislave. 
Kostol bol do posledného miesta obsadený 
poslucháčmi. Moderátor po predstavení prog-

ramu ohlásil, že dobrovoľné vstupné bude 
venované v prospech Domu Svitania v Jaku-
bove. Všetci zúčastnení dostali leták s infor-
máciami o Dome Svitania a jeho riaditeľka 
doplnila zopár viet na znak vďaky. Bol to krás-
ny zážitok v uponáhľanej predvianočnej at-
mosfére a Technik sľúbil, že zahrá a zaspieva 
pre Dom Svitania znovu, možno aj v Malac-
kách alebo v Jakubove. A nemusí to byť len 
pred Vianocami.             STEFANI NOVÁKOVÁ 

Štefan Moravčík 
jubilantom

Štefan Moravčík, starší zo spisovateľ-
skej dvojice Moravčíkovcov, sa v decem-
bri zaradil do radu šesťdesiatnikov. Naro-
dil sa v Jakubove a tu mu aj usporiadali 
veľkú oslavu. Starostka Bibiána Sirotová 
spolu s komisiou pre mládež, kultúru 
a šport pripravili oslávencovi pekný kultúr-
ny program. Nechýbal v ňom príhovor, 
recitácia z Moravčíkových básní a jubilan-
tovo poďakovanie plné dojatia. Vyvrcho-
lením pekného večera bolo divadelné 
predstavenie hry J. G. Tajovského Ženský 
zákon, ktorý do záhoráčtiny pretlmočili 
bratia Moravčíkovci. V originálnej záho-
ráčtine ho bravúrne zahrali malackí ochot-
níci z Divadla na hambálku.       –nov– 

Pred Vianocami sa v Country clube v Ma-
lackách uskutočnil venček Školy spoločen-
ského tanca ZCK, ktorým vyvrcholil kurz pre 
mládež. Na venčeku sa absolventi prezentova-
li pred rodičmi a priateľmi svojím tanečným 
umením v trinástich tancoch (štandardné – 
walz, valčík, foxtrot, tango; latinsko-americké 
– cha–cha, samba, mambo, jive; národno-
-spoločenské – čardáš, polka, mazurka, blus, 
rocḱ and roll) kurz sa konal pod vedením 
manželov Gabriely a Jozefa Csizmáziovcov, 
bývalých aktívných tanečníkov TK Duo Istro-

chem Bratislava. Na hodinách tanca vládla 
atmosféra radosti z pohybu a uvoľnenia od 
každodenných povinností a starostí. Od kon-
ca januára 2004 majú možnosť absolvovať po-
dobný kurz aj dospelí z Malaciek a okolia. 
Urobte niečo pre svoje zdravie a vitalitu. Záro-
veň využite možnosť začať využívať získané 
znalosti už počas tohtoročnej plesovej sezó-
ny. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. č. 
034/772 21 55, 772 25 37 alebo priamo v SD 
ZCK.

          JOZEF CZIZMAZIA

S. Nováková: „Vystupovala som na rôznych fórach, ale ešte nikdy nie pred oltárom. Bol 
to zvláštny neopakovateľný pocit.”

Technik hral a spieval 
 pre Dom svitania

Venček tanečnej školy

Ocenenie In memoriam 
pre G. Kráka

Pikový kráľ – príbeh o láske a drogách

NÁŠ TIP

KAMENNÝ MLYN – VAJARSKÝ
pozýva na tanečnú zábavu

 Pochovávanie basy
24. februára od 18.00 do 01.00 h
Hudba – Zajačkovci  
•  večera + fašiangová šiška
Predpredaj:
tel. 7793279  •  e-mail: kmv@nextra.sk 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 
ponúka na jarné prázdniny od 8. do 12. 3. 
vždy od 8.00 do 16.00 h 

denný prímestský 
tábor
za výhodnú cenu len 380 Sk (5 dní).
 
Bohatý a pestrý program: 
šport, vychádzky do prírody, hry, kreslenie,
plaváreň, diskotéka, karneval...
V cene tábora je zahrnutý aj teplý obed 
a plaváreň. Tešíme sa na účasť Vašich detí!
Informácie: Centrum voľného času, 
Na brehu 4, Malacky, tel.: 772 22 28.

85 – František Vrabec, 12. 2. 1919; 90 – 
Irena Malá, 15. 2. 1914; 91 – Mária Kuk-
lovská, 19. 2. 1913; 94 – Helena Radičo-
vá, 10. 2. 1910.

ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ, matrikárka

  Danka Sedláková a Jozef Vaško, 
Katarína Munclingerová a Richard Omas-
ta.

BLAHOŽELÁME
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V tejto rubrike predstavujeme knižné 
novinky a vy môžete súťažiť – vždy je-
den čitateľ získa predstavovanú knihu. 

Videl som peklo – tento titul, autorom 
ktorého je Tvrtko Vujity, prenesie čitateľa 
na miesta, o ktorých verejnosť nevie. Na 
miesta, kam dostať turistické vízum je ne-
možné. Čitateľ spozná osudy ľudí, ktorí 
sú na periférii záujmu spoločnosti. Kniha 
je miestami zarmucujúcim, miestami hu-
morným rozprávaním a ponúka nevšedný 
čitateľský zážitok. Potvrdzujú to slová au-
tora: „K lepšiemu pochopeniu života ve-
die občas cesta cez smrť.“

Kniha môže byť vaša – stačí, ak vystrih-
nete kupón a spolu so spiatočnou adre-
sou ho zašlite alebo vhoďte do schránky 
na budove MsÚ do 5. marca. Knihu 
Prsteň kráľovnej zo Sáby, ktorú sme pred-

stavili v minulom čísle, získava Jana Orav-
cová z Novej ul. v Malackách. Prosíme 
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, telefón: 772 67 34
Po–Pia 9.00–17.00 h
So 9.00–12.00 h

ČÍTAJTE A VYHRAJTE

SPOLOČNOSŤ

Filatelisti 
hodnotili

V decembri sa v priestoroch Spoločen-
ského domu ZCK na Mierovom námes-
tí uskutočnila hodnotiaca schôdza 
Klubu filatelistov 52–32 Malacky. Hlav-
ným bodom rokovania schôdze bolo 
zhodnotenie činnosti klubu za uplynu-
lý rok.

Klubová činnosť filatelistov bola za ostat-
né roky asi najbohatšia. V minulom roku pre-
šli z priestorov Nafty práve do už spomenu-
tých priestorov ZCK. Členovia klubu zorgani-
zovali v minulom roku dve zberateľské burzy. 
Hoci účasť Malačanov bola dosť slabá, ob-
chodníkov so zberateľským materiálom bolo 
však na burzách dosť. Burzy boli určené nie-
len filatelistom, ale i zberateľom mincí, banko-
viek, telefónnych kariet, pohľadníc, figúrok, 
nálepiek. Aj v roku 2004 plánujú uskutočniť 
opäť jarnú a jesennú burzu zberateľského 
materiálu v priestoroch Spoločenského do-
mu ZCK.

Najvýznamnejšou akciou bolo uskutoč-
nenie propagačnej výstavy poštových zná-
mok členov klubu, ako aj ďalších záujem-
cov o filateliu. Návštevníci mohli vidieť 
i ukážky zo zbierok, ktoré sa vystavujú na 
svetovej, medzinárodnej , ako aj celoslo-
venskej úrovni.

V rámci výstavy sa uskutočnila slávnosť, 
počas ktorej primátor mesta RNDr. Jozef 
Ondrejka, ako aj zástupca Zväzu slovenských 
filatelistov ocenili dlhoročnú činnosť predse-
du klubu MVDr. Pavla Hallona, ktorý si pre-
vzal i menovanie za čestného predsedu klu-
bu.

Filatelisti prehodnotili tiež stav členskej zá-
kladne, odber slovenských poštových zná-
mok v novinkovej službe, prácu výboru a spo-
luprácu s Naftou a ZCK. Skonštatovali úbytok 
členov v ostatných rokoch a tento stav by 
chceli napraviť hlavne prácou s mládežou za 
spolupráce CVČ a ZŠ. Hodnotiaca schôdza 
zvolila i nového predsedu klubu, ktorým sa 
stal doterajší podpredseda Mgr. Anton Pašte-
ka, a doplnila členov výboru. 

Budúci rok bude jubilejný, uplynie 75 ro-
kov od vzniku klubu, čo je inšpiráciou 
na zorganizovanie oblastnej výstavy pošto-
vých známok Záhoria 2004. Pri tejto príle-
žitosti by mala byť v meste používaná i prí-
ležitostná pečiatka.               –ap–

Pri príležitosti Medzinárodného dňa 
školských knižníc sa v malackom gym-
náziu konali rôzne akcie spojené s kni-
hou a jej nezameniteľným miestom 
v živote študenta.

Žiaci si mali možnosť kúpiť knihy ponú-
kané kníhkupectvom Ľubica. Príručky k ma-
turite, anglické knihy a slovníky, slovenské 
lexikóny a náučné knižky pre menších upú-
tali pozornosť mnohých. Taktiež si mohli 
žiaci vybrať  na burze použitých kníh, ktoré 
priniesli sami študenti. V rámci osláv vystú-
pila Miška Adamovičová s básňou od Mila-
na Rúfusa Rok. V podaní Kristíny Pírovej 
odznel úryvok z Čajky od Johnatana Li-
vingstona. „Slová klasikov” krásne podfarbil 
Lukáš Dermek, ktorý doprevádzal dievčatá 
hrou na gitare. Vedomosti menších žiakov 
preskúšal kvíz o knihách, kde 4 družstvá 
riešili rébusy a doplňovačky, odpovedali na 
otázky z  teórie literatúry a gramatiky. O es-
tetické zlepšenie školskej knižnice sa posta-
rá súťaž o logo knižnice, ktorá pokračuje až 
do konca júna . Vítané sú aj počítačové ná-
vrhy.

Tieto akcie sa konali na pôde gymnázia, 
avšak neostalo len pri nich. Študenti vyrazili aj 
do mesta a zbierali príspevky na Halierovú 
zbierku, ktorá je určená na zlepšenie školskej 
knižnice. Celkove bolo vyzbieraných 7500 
Sk, ktoré sa využijú na rozšírenie knižného 
fondu v podobe slovníkov a encyklopédií. 
Študenti chodili po meste s pokladničkami 
a ľudia sa zbavovali nepotrebných halierikov.

Žiakov zaujímal aj názor verejnosti na 
knihy a jej vzťah k nim. V meste položili zo-
pár otázok náhodným okoloidúcim a zo zí-
skaných odpovedí spracovali anketu. 

Žijeme v dobe, kde technika a internet 
začínajú zatláčať knihy do pozadia. Mala 
som možnosť porovnať úroveň školských 
knižníc s tými zo západného sveta. Uvítala 
by som, keby mi škola umožnila hľadať veci 
aj na internete, aj v knihách. „Preflákaná” 
voľná hodina by sa dala využiť návštevou 
študovne – knižnice, kde by boli počítače, 
tlačiarne, knihy a kútiky na čítanie. Študenti 
by si skrátil čas strávený doma nad knihami. 
Úspechom našej knižnice je, že sa momen-
tálne elektronizuje. Financií je však stále 
málo. Na realizovanie študovne treba pre-
dovšetkým zmeniť pohľad na úlohu infor-
mácií a sprístupniť všetky zdroje žiakom. 
Verím, že raz bude školská knižnica slúžiť 
všetkým „vedychtivým” Malačanom. 

DOMINIKA PETEROVÁ

Gymnázium Malacky ďakuje všetkým, 
ktorí prispeli na Halierovú zbierku, 
a tým vytvorili prostriedky na zlepše-
nie školskej knižnice.

„Kniha otvára nové obzory,” hovorí 
študentka práva Zuzka Kalnaiová. 

„Knihy nie sú tak propagované, kedysi 
mi chodili letáky a mohla som si vybrať, 
objednať, teraz to už tak nie je,” sťažuje sa 
staršia pani. Pre mnoho ľudí sú knihy už 
menej dostupné pre ich ceny. Mohli by sa 
preto dať do elektronickej formy a „ušetrili 
by sa lesy,” mieni 18-ročný študent Martin 
Bardún. 

Na slovenských knižných pultoch sa 
v dnešnej dobe nachádza množstvo titu-
lov, ale podľa učiteľa angličtiny Makytu: 
čo sa týka prekladov, hlavne beletrie, tak 
máme veľmi slabých prekladateľov a tá 
najkrajšia poézia nie je takmer vôbec 
prekladaná. 

 „Klasickejšie diela, ktoré sa vydávali, 
keď ja som bola dieťa, ” poznamenala asi 
40-ročná pani, „sú medzi týmito deťmi 
málo známe.” Študenti musia často siahnuť 
po českej literatúre, hlavne ak sa pripravujú 
na skúšky. „Keby boli prístupné všetky slo-

venské knihy, ktoré máme, tak to by bolo 
fajn,” vraví Zuzka Kalnaiová. 

Chute čitateľov sú rôzne, ale podľa 
ankety radi čítajú najmä literatúru faktu 
a beletriu. Krásne sa však vyjadril študent 
Marek Šrámek: 

– Čítam staršiu literatúru, pretože mám 
taký pocit, že človek žije príliš v tej moder-
nej spoločnosti, tak je lepšie prečítať si nie-
čo staršie.” 

Podľa slov knihovníčky M. Kratochvílo-
vej mestskú knižnicu navštevujú všetky ve-
kové kategórie, ale najviac zastúpení sú 
študenti nad 15 rokov a dôchodcovia. 

A ako sa na vybavenosť knižnice po-
zerajú občania? Uvítali by viac titulov, 
hlavne tých novších alebo odborných, 
ktoré sú častokrát staré a neaktuálne. Pri 
hľadaní by bol najideálnejší počítačový 
katalóg alebo aspoň rozdelenie podľa 
žánrov. 

DOMINIKA PÉTEROVÁ,
Gymnázium Malacky

Konečne Čína
Po deviatich dňoch strávených v Nepá-

le sa výprava dostala konečne do Číny. „To 
bola cesta! Sami nedokážeme uveriť, že sa 
nám ju podarilo prekonať. 145 km dlhú 
cestu sme terénnym autom prešli za 9 ho-
dín. V mestečku Kodari sme prešli cez čín-
sku hranicu za úplatok 200 dolárov.”

Ďalšia zastávka bola v Nyalame, v nad-
morskej výške 3800 m, kde výprava pobudla 
pár dní a aklimatizovala sa na výšku nad 
5000 metrov. Základný tábor B. C. – 5000  m 
n. m. je východzím miestom pre výstup na 
Šiša Pangmu. Odtiaľ sa horolezci pomocou 
dvadsaťjeden yakov dostali do tábora A.B.C. 
do nadmorskej výšky 5700 m. Dva dni trvalo 
vybudovanie tábora, v ktorom výprava strávi-
la 3 týždne. V tejto výške sa už ľudské telo ne-
aklimatizuje a organizmus pomaly chradne. 
Ani v spánku si človek neodpočinie.

Počasie rozhodlo inak
„V tábore sme postavili kuchyňu, spolo-

čenský stan, záchod a stany na spanie. Cel-
kove sme postavili tri výškové tábory: prvý 
vo výške 5900 m n. m. Cesta viedla po ľa-
dovcovej moréne náročným skalným teré-
nom, ktorý sme pre jeho rozlámanosť na-
zvali kameňolom. Stále tu hrozia kamenné 
lavíny.” M. Kuchárek ďalej opisuje náročné 
chvíle: „Cesta do druhého tábora do výšky 
6400 m n. m. viedla zložitým ľadovcovým 
terénom a strmé úseky bolo treba zabez-
pečiť fixnými lanami. Tretí tábor sme posta-
vili vo výške 6800 m n. m. a spojili sme sa 
s talianskou expedíciou, s ktorou sme chce-

li vystúpiť na vrchol. No počasie nakoniec 
rozhodlo inak. Náš útok na vrchol sa skon-
čil vo výške 7600 m n. m. pre hlboký sneh 
a silnú víchricu. Taliani sa vzdali už v 6400 
metroch. Počas sneženia zahynuli v lavíne 
dvaja horolezci zo susednej výpravy a cel-

kove v tomto období umrelo aj na iných 
himalájskych vrcholoch 11 ľudí.”

Drzé opice
Na ďalší útok už výprava nemala čas – 

musela by čakať minimálne týždeň na to, 
až na hore uľahne kyprý sneh a popadajú 
lavíny. Blížila sa himalájska zima a teploty 
v tábore klesli na –18 °C. Horolezci zlikvi-
dovali tábor a pomocou yakov sa presunuli 
do nižšieho tábora a odtiaľ cez čínsku hra-
nicu späť do Nepálu.

Čas do odletu strávili Slováci v Káthman-
du prehliadkou pamätihodností. Na brehu 
rieky Bágmatí stoja kamenné pohrebiská. 
Tu hinduisti na hraniciach z dreva spaľujú 
svojich mŕtvych a popol potom zametú do 
rieky. Na spálenie tela človeka vraj treba 
350 kg dreva. Drevo je drahé, keď pozosta-
lí nemajú peniaze, spraví sa menšia hrani-
ca, a tak okrem popola padajú do rieky aj 
nespopolnené kusy tiel, na ktorých si po-
tom pochutnávajú supy. Do hinduistických 

chrámov s pozlátenými strechami môžu 
vstúpiť len vyznávači tohto náboženstva. 
Po chrámovom komplexe pobehujú opice 
a ich drzosť je nesmierna. Všetko si treba 
držať, aby to neuchmatli.

Budhove modré oči
Aj budhistické chrámy – stúpy majú 

svoje neopísateľné čaro. Jednou z najuc-
tievanejších stúp je Bódhanát, ktorý patrí 
k najvýznamnejším monumentom tibet-
ského budhizmu. Bol postavený v 5. storo-
čí. Na jeho vrchole sú do štyroch svetových 
strán namaľované vševidiace Budhove 
modré oči a po celom okolí sa z reproduk-
torov nesú modlitby. Po čínskej invázii do 
Tibetu v roku 1959 sa okolie stúpy stalo 
domovom tibetských utečencov.

„Jeseň v Nepále pokročila a počas nášho 
odchodu sa práve uskutočňoval zber ryže. 
Na Slovensko sme sa vrátili komplikovanou 
cestou cez Bangladéš, Saudskú Arábiu, Rím, 
Frankfurt a Viedeň. Hranicu sme prekročili 
31. októbra v skorých ranných hodinách,” 
končí svoje zaujímavé rozprávanie M. Kuchá-
rek. V jeho hlase je jasne badateľný smútok 
z toho, že expedícii sa tentoraz útok na vr-
chol nevydaril.

–ipo–,
foto: archív M. K.

 
Motto:
 Každý horolezec, ktorý neráta so smr-
ťou ako možným dôsledkom veľkej 
expedície, je blázon. 

REINHOLD MESSNER

Pokračovanie z 1. strany

Expedícia Šiša 
Pangma 2003

Jedáleň v tábore A.B.C. – Horolezec musí vedieť improvizovať. 
M. Kuchárek používa namiesto lyžice sekáčik na mäso. Na obráz-
ku vpravo – tábor A.B.C. vo výške 5700 metrov nad morom, v po-
zadí Šiša Pangma.

Expedíciu ŠIŠA  PANGMA 2003  pod-
porili: Nafta, a. s., Gbely, OT–TJ Strojár 
Malacky, Mesto Malacky, RWA Slo-
vakia, VLM SR, o. z., Malacky, AKUNA, 
s. r. o., L. Hrádok

Halierová zbierka
pre školskú
knižnicu

Kniha otvára nové obzory
Pri priležitostí Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa slávi 27. ok-
tóbra, sme zisťovali, ako naši spoluobčania vnímajú knižnice a čo vlastne pre 
nich kniha znamená. 

Vhupli sme do víru všedných dní, no nedá 
mi nezaspomínať si na prekrásne chvíle, ktoré 
sme prežili tesne pred sviatkami v detských 
jasliach na besiedke pre rodičov. Sviatočne 
upravený interiér herne – výzdoba, na sto-
loch sviečky, vianočný stromček hral Tichú 
noc. Atmosféra bola nabitá emóciami. A po-
tom sa to začalo. Deti z hviezdičkami ako 
snehové vločky na vláskoch vstúpili s piesňou 
do herne. Predviedli rodičom tanec i spev, 
ktoré sa spolu so sestrami naučili. Rodičia im 
tlieskali so slzami v očiach. Na záver vystúpe-
nia dostali spod vianočného stromčeka dar-
čeky a rozišli sa k rodičom. Rozbalili si darče-
ky, občerstvili sa čajom a vianočným pečivom 
a pokračovali v discotanci. Personál jaslí si 
podebatoval s rodičmi a popritom sme za-
budli na predvianočný stres.

A. VÁVROVÁ
vedúca sestra DJ na Bernolákovej ul. 

Vianočné 
spomienky

KUPÓN

1–2KNÍHKUPECTVO ĽUBICA

NOVINKA – KNIHY S 3D OBRÁZKA-
MI A OKULIARMI: Hmyz, Optické hla-
volamy, Dinosaury. 
V budúcom čísle predstavíme jednu 
z 3D kníh a vy ju môžete vyhrať!
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pracovníci nemocnice či plynárenstva, ro-
dinní príslušníci Malačanov. A takmer všetci 
nechali odkaz: 

Pozdravte Malacky, 
nech prekvitajú do krásy! 

Prestrihnutím pásky veľtrh 15. januára 
slávnostne otvorili podpredseda vlády a mi-

nister hospodárstva SR Pavol Rusko a mi-
nister pre miestny rozvoj ČR Pavel Němec. 
Naše mesto bolo očiam návštevníkov po-
núknuté ako mesto umenia a kultúry (na 
vzniku expozície sa podieľala aj základná 
umelecká škola, Artclub 2002, L. a N. Čtve-

rákové a kostýmová dizajnérka Eva Mrázo-
vá). Mesto Malacky poučené vlaňajšou skú-
senosťou sústredilo svoju pozornosť na za-
bezpečenie propagačného materiálu a ka-
lendára pripravovaných podujatí. Veľkej 
odozve sa tešilo logo mesta. Je potešiteľné, 
že mnohí návštevníci expozície už o ňom 
počuli z tlače či vysielania rozhlasu. 

V rámci Dňa Slovenska sa postupne 

predstavili na pódiu zúčastnené regióny – 
Malacky reprezentovali Mažoretky mesta 
Malacky a tanečná skupina Saltatrix. Vedú-
ca súboru Andrea Murániová neskrývala 
radosť z úspešného účinkovania svojich 
zvereniek s choreografiou Bohovia rozhod-
li – Saltatrix dostal pozvanie na otvorenie 
výstavy s názvom Tajomná Indonézia, ktoré 
sa uskutoční 1. marca v Paláci šľachtičien 
v Prahe! 

Na veľtrhu sa predstavilo celkom 650 
vystavovateľov z 25 krajín. Jedným z vysta-
vovateľov bolo aj Združenie miest a obcí 
záhorskej oblasti (ZOZO) a v rámci jeho 
expozície mikroregión Malacky a okolie. 
Ďalšie stánky expozície patrili Senici, Holí-
ču, Šaštínu–Strážom, Gbelom a Stupave. 
Už po tretí raz spojilo ZOZO sily svojich 
členov, aby sa zúčastnilo 10. ročníka podu-
jatia. A hoci je cestovný ruch v našom re-
gióne ešte len v plienkach, 2. miesto v súťa-
ži o najkreatívnejšiu a najkomunikatívnejšiu 

expozíciu v kategórii regiónov, miest a ob-
cí, ktorú ZOZO získalo (ocenenie z rúk 
predsedu ZMOS-u M. Sýkoru prevzal pri-
mátor Malaciek Jozef Ondrejka), je veľa-
vravným signálom. 

Šesť záhorských mikroregiónov lákalo 
turistov na svoje prírodné krásy, pamäti-
hodnosti, kultúrne a športové podujatia, 
cyklotrasy i chutné špeciality. Turisti, a do-
mácich nevynímajúc, však požadujú predo-
všetkým kvalitné služby a práve v tejto ob-
lasti máme veľké rezervy. 

IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: –oTaNo–

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI

Občianske združenie NEVERLAND 
existuje od 19. júla 1996, združuje záu-
jemcov o rozvíjanie kultúrnych, vzdelá-
vacích a komunitných aktivít a vytvára 
podmienky pre kultúrne vyžitie hlavne 
mladých ľudí, ktorí svojou činnosťou 
chcú prispieť k obohateniu kultúrneho 
života v Malackách. Vzniklo na základe 
pocitov a potrieb mladých ľudí realizo-
vať sa – v Malackách totiž mladí doslo-
va trpia nedostatkom priestoru na 
vlastné vyjadrenie. 

Takmer všetku svoju energiu venujú čle-
novia združenia prevádzke Kultúrno-spolo-
čenského centra pre mladých s názvom 
PRIESTOR, ktoré ponúka mladým „priestor 
pre umenie a pohodu”. Priestor je doposiaľ 
najväčší zrealizovaný projekt občianskeho 
združenia. Ponúka rôzne činnosti, ktoré mla-
dých ľudí zaujímajú a v niektorých prípadoch 
sú pre nich potrebné a pomáhajú im preko-
nať prekážky, s ktorými sa stretávajú. Práve 
realizácia tohto projektu bola hlavnou víziou 
pri zakladaní združenia v roku 1996. 

7. decembra oslávil Priestor svoje druhé 
narodeniny. Okrem členov a sympatizantov 
sa slávnosti zúčastnilo aj mnoho významných 
predstaviteľov slovenskej hudobnej scény. 
Celý večer spríjemňovala svojím vystúpením 
výborná skupina Le Payaco, ale i folková for-
mácia Naša parta. Na spestrenie večera orga-
nizátori pripravili rôzne prekvapenia. Aktivisti 
KCM Priestoru zbilancovali činnosť za uply-
nulé obdobie a načrtli program na rok 2004.

 „Centrom centra” je Klubík, kde sa pra-
videlne konajú klubové večery (literárny, 
hudobný, tematický), stretnutia so zaujíma-
vými ľudmi (známymi i menej známymi), 
koncerty mladých a známych hudobných 
skupín a interpretov, premietanie kvalit-
ných (prevažne) európskych filmov, pred-
stavenia amatérskych divadiel, resp. malých 
javiskových foriem. Okrem Klubíka bol 
v KCM Priestor zriadený ateliér, ktorý za-

bezpečuje vyjadrovací priestor pre mla-
dých, začínajúcich, dobrých i menej zná-
mych výtvarníkov, sochárov, fotografov. 
Z potreby zabezpečenia informovanosti 
vzniklo ICM na sprostredkovanie služieb 
informačno-poradenského charakteru, kto-
ré prospievajú jednotlivcovi, ako aj širším 
sociálnym skupinám a spoločnosti ako cel-
ku. Súčasťou ICM je aj čitáreň Priestoru. 

 V polovici marca Priestor pripravuje me-
dzinárodný fotograficko-hudobný projekt za 
účasti umelcov z Čiech a Rakúska. Závereč-
ný marcový víkend bude patriť medzinárod-
nej filmovej prehliadke s názvom „Kultúrne 
bohatstvo bez hraníc“, kde počas dvoch dní 
odprezentujeme filmy študentov VŠUP Praha 
a VŠMU Bratislava a filmy mladých domácich 
i zahraničných autorov. Prehliadka sa bude 
konať v spolupráci s pražskou spoločnosťou 
pre rozvoj medzinárodných kultúrnych vzťa-
hov a podpory kultúrneho dedičstva AD-
-FOR. Táto prehliadka sa konala na sklonku 
minulého roku v Brne a Trnave. Malacky tak 
budú ďalším mestom, ktoré sa stane dejis-
kom uvedenej filmovej prehliadky. 

–mh–, foto: –oTaNo–

V rámci EURÓPSKEHO ROKU ĽUDÍ SO ZDRA-
VOTNÝM POSTIHNUTÍM a Medzinárodného 
dňa dobrovoľníkov na sklonku minulého roku 
zabezpečila Slovenská humanitná rada projekt 
TESCO STORES, a. s., Slovenskej humanitnej 
rady a jej humanitných a charitatívnych organi-
zácií pod názvom „Verejná zbierka“. Verejná 
zbierka sa uskutočnila počas troch adventných 
víkendov v  nepredajných priestoroch siete hy-
permarketov TESCO.

Okresné centrum Slovenského zväzu telesne po-
stihnutých v Malackách malo to šťastie, že sa zúčastnilo 
v rámci tohto projektu finančnej zbierky v hypermarke-
te v bratislavskej Petržalke. Zbierku vykonávali dobro-
voľníci z radov členov SZTP a študenti, nápadne oble-
čení, rozdávali letáčiky s informáciami o finančnej 
zbierke a cieľoch, úlohách a činnosti organizácie SZTP. 

Za finančnú čiastku 50 Sk každý darca dostal 
od dobrovoľníka puzzle. Finančná čiastka zo zbier-
ky bude použitá na sociálnorehabilitačné pobyty 
pre telesne postihnuté deti a dospelých a na špor-
tové aktivity telesne postihnutých občanov v okre-
se Malacky. 

V rámci zbierky sa vyzbieralo 66557 Sk, ktoré sme 

odovzdali Slovenskej humanitnej rade. Po odrátaní vý-
davkov spojených so zabezpečením zbierky sa peniaze 
zo Slovenskej humanitnej rady vrátia OC SZTP Malac-
ky. 

Okresné centrum SZTP ďakuje vedeniu Gymnázia 
Malacky, Ul. 1. mája za pomoc pri organizovaní zbierky. 
J. Ježková, K. Brázdovičová, K. Hirnerová, L. Fabiánová, 
P. Hrčková, P. Hallon, J. Pospíšilová, D. Sečkárová, Z. 
Vrablecová, R. Gábrišová, L. Balážová z Malaciek, S. 
Jánska z  Jakubova, M. Komárková zo Závodu, A. Pod-
majerská, M. Šelcová, E. Kučerová z Rohožníka, V. Traj-
línková z Vysokej pri Morave, N. Malinová, V. Mračnová 
zo Sekúľ, R. Danielová, K. Mikolová zo Šaštína, Z. Baček 
z Kuchyne, A. Krchňáková z Brodského, J. Bratková, M. 
Poláková zo Studienky, M. Pavúčková z Kútov, J. Barte-
ková zo Sološnice, D. Vallová, D. Holičová, N. Neševo-
vá z Veľkých Levár, I. Spustová, J. Maxiánová z Malých 
Levár, D. Chmelová z Lábu, V. Živicová z  Gajár, B. Čer-
manová z Gbelov, S. Školeková z Plaveckého Podhra-
dia, J. Hajdínová z Borského Sv. Jura a L. Blechová – štu-
denti malackého gymnázia – v konkrétnej pomoci uká-
zali svoje pochopenie, sociálne cítenie a ochotu po-
môcť ako dobrovoľníci pri tejto finančnej zbierke.  

 VIERA JANEČKOVÁ, MÁRIA TRENČÍKOVÁ
 za Okresné centrum SZTP Malacky

Dve sviečky na torte 
Priestoru

PROGRAM  –  FEBRUÁR 2004
19. 2. o 20.00  Princezná a bojovník, film Nemecko 2000 (biograf)
20. 2. o 21.00  Soňa Horňáková, koncert folkovej speváčky (naživo)
21. 2. o 21.00  Rock&pop v Priestore, hudba na počúvanie i k tancu (hudobný večer)
24. 2. o 20.00  Prízračný svet, film Anglicko/Nemecko/USA, 2001 (biograf)
26. 2. o 20.00 Hodiny, film USA 2002 (biograf)
27. 2. o 21.00 Fru Fru, koncert pražskej skupiny (naživo)
28. 2. o 21.00 Karneval s AC+, večer v maskách (klubový večer)
NEVERLAND – POTVRDENÉ KONCERTY V KCM PRIESTOR:
piatok  20. 2. Soňa Horňáková (SK) – folk
sobota  27. 2. Fru Fru (CZ) – alternatívny jazz/funk/jungle/rock
sobota 13. 3. Instant (SK) – rock
sobota 20. 3. Ska Pra Šupina (SK) – ska
piatok  23. 4. Raduza (CZ) – folk

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

Čas a bankovky pre postihnutých

Pozdravte pjekné malacké dzífčence!
Pokračovanie z 1. strany

Naše mesto bolo 
očiam návštevní-
kov ponúknuté 
ako mesto ume-
nia a kultúry.

Mažoretky mes-
ta Malacky pre-
chádzajú gene-
račnou výme-
nou; na veľtrhu 
sa predstavili aj 
s novou choreo-
grafiou na hud-
bu od populár-
nej Thálie.

Všetky cesty vedú 
do Malaciek
Záhorie je región bohatý nielen na prí-
rodné krásy, ale aj pestrú skladbu oby-
vateľov. Žijú tu roduverní Záhoráci, ale 
aj obyvatelia, ktorí sa sem prisťahovali 
za prácou či láskou. Malacky sú prá-
vom nazývané srdcom Záhoria. Iste bu-
de zaujímavé dozvedieť sa, z ktorých 
končín Slovenska či sveta k nám osud 
a život priviedol spouobčanov. Napíšte 
nám, ako sa vám žije v meste na Záhorí.

„Volám sa Dalibor Tomkuliak a žijem 
už 29 rokov na Záhorí, presnejšie od au-
gusta 1974. Prvé kroky som prežil s rodič-
mi na „Hydinárni” – v oblasti Vampílu. 
Možno ani mnohí Malačania nevedia, že 
to bol kedysi vodný mlyn „U Petráša”. 
Mal vybudovanú umelú nádrž, ktorá sa 
napĺňala vodou z malého potôčika. Od-
tiaľ bola voda dovedená umelým kaná-
lom k mlynskému kolesu. Narodil som sa 
v Prahe, niekoľko krásnych rokov som 
prežil v malebnej malej oravskej dedinke 
Krivá, teraz som Záhorák. Orava je veľmi 
krásny kraj. Preto sa tam stále rád vra-
ciam. Mojím domovom sú však Malacky 
a všetko, čo k nim patrí. Krásny Zámocký 
park, kláštor, štrkoviská a pieskovne plné 
rýb, borovicové lesy plné suchohríbov 
a dubákov, krásna rieka Morava a v nepo-
slednom rade rodina a veľa dobrých pria-
teľov. A za tých dvacetdevjet rokú, co ta-
dy bývám, sem sa už naučil aj po záho-
rácky. Po záhorácky vjedzá aj moje dze-
ci, keré sa tu narodzili a aj moja ženuška, 
kerú sem si tu našeu. Ale nezabudol som 
hovoriť ani oravskom nárečí:

Na prechádzke po Krivej:
– Pochválen, tetko, a kdeže ste sa vy-

brali?
– Jój, do sklepu, chlapče, do sklepu.
– A čôže tam? 
– No veď stariemu dačo pod zub kú-

piť. Musím mu merindu do poľa prihoto-
viť. A čie si ty vlastne chlapä? Veď ťa ani 
nepoznávam.

– Tetko, veď Tomkuľákov, Mila z Mala-
ciek.

– Jój, veď že si pripomínam. Akô si mi 
chutnô chlapča a čuô si prišieu, mať sta-
rú a ňaňaka pozrieť?

– Hej, hej veru, zacnelo sa mi, tak 
som prišieu pozrieť na chvíľu.

– Nó, veď sa tam už dáko držte na 
tých Dolňákoch a povez Milovi, že ho 
tetka Barančekova pozdravuje. No zbo-
hóm, zbohóm, chlapče.

– S pánom Bohom, tetko, som rád, že 
som vás stretou.

Ozvite sa nám aj vy – Spišiaci, Gemer-
čania, kopaničiari! Napíšte nám krátky 
pozdrav vo vašom nárečí, potešíte čita-
teľov Malackého hlasu a možno s pre-
kvapením zistíte, že v Malackách žije 
oveľa viac ľudí pochádzajúcich z vášho 
regiónu, ako by ste tušili. A v našich 
novinách môžeme inovovať vžité úslo-
via: Všetky cesty vedú do Malaciek!

Za sponzorskú pomoc pri realizácii 
expozície Mesto Malacky ďakuje pe-
kárni Macek, kvetinárstvu Eva, cukrár-
ni Dobrotka a firme FRUCO Karovič.

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

 

alebo

okénko jak biuo, 
jak je... a jak bude



Mimoriadne zníženie miery nezamest-
nanosti v posledných rokoch zazna-
menal okres Malacky. Podľa údajov 
Krajskej správy Štatistického úradu SR 
v Bratislave sa od 30. 9. 1999 do 30. 9. 
2003 znížila zo 14,52 % na 5,81 %, te-
da o 8,71 percentuálnych bodov. 

V porovnávaní miery nezamestnanos-
ti medzi 79 okresmi Slovenska toto zníže-
nie posunulo okres Malacky z 21. miesta 
v roku 1999 a 23. miesta v roku 2000 až 
na 10. miesto v roku 2003, pričom pred 
Malackami, okrem piatich bratislavských, 
sú už len štyri ďalšie okresy. Z nich ani 
okres Pezinok, ani okres Senec také vý-
razné zníženie miery nezamestnanosti 
nedosiahli. Nielen miera nezamestnanos-
ti, ale aj počet evidovaných nezamestna-
ných sa v spomínanom období znížil zo 
4917 na 2375, teda o 51,7 %.

Existujú dva významné faktory
týchto zmien

Prvým je zmena legislatívy, ktorá v ro-
ku 2003 umožnila evidovaných neza-
mestnaných zapojiť do systému tzv. men-
ších obecných služieb. Vďaka aktívnemu 
prístupu miest a obcí sa vo veľkej miere 
z evidencie vyradili predovšetkým „načier-
no” zamestnaní občania a občania, ktorí 
pomoc štátu pre nezamestnaných nepo-

trebujú. Odstránením chýb tohto sys-
tému, ako i motivácia alebo aspoň finanč-
ná kompenzácia nákladov miestnej sa-
mospráve môže aj v budúcnosti zname-
nať ďalšie znižovanie nezamestnanosti.

Druhým významným dôvodom znižo-
vania miery nezamestnanosti je vytvára-

nie nových pracovných miest a zvyšova-
nie počtu zamestnaných. V tomto smere 
sú Malacky známe nielen na Slovensku, 
ale i v zahraničí. Podľa údajov ŠÚ SR sa 
od 30. 9. 1999 do 30. 9. 2003 priemerný 
evidenčný počet zamestnancov zvýšil zo 
7406 na 9932, teda o 32,3 %.

Opačný vývoj zaznamenal Bratislav-
ský kraj aj Slovensko. V danom období sa 
priemerný evidenčný počet zamestnan-
cov v Bratislavskom kraji znížil z 368127 
na 321618, teda o 6,5 %, a na Slovensku 
sa dokonca znížil z 1371369 na 1234996, 
teda o 9,9 %.

Znižovanie miery nezamestnanosti, 
resp. počtu nezamestnaných znižuje za-
mestnávateľom možnosti pri výbere vhod-
ných zamestnancov. Zvyšuje sa konkuren-

cia na poli trhu práce. Preto zamestnáva-
telia musia výraznejšie zvyšovať mzdy, 
zlepšovať sociálnu politiku alebo inak po-
zitívne motivovať svojich zamestnancov. 
Aj podľa údajov ŠÚ SR sa v období od 30. 
9. 1999 do 30. 9. 2003 priemerná nomi-
nálna mzda na Slovensku zvýšila o 40 %, 
v okrese Pezinok o 39,4 %, okrese Senec 
o 34,8 %, ale v okrese Malacky z 10879 
na 16951, teda až o 55,8 %.

Na záver možno konštatovať, že znižo-

Komunálne voľby 
(6. a 7. december 2002) priniesli také-
to zloženie poslaneckého zboru:

1. volebný obvod
Ing. Jozef Mračna, MUDr. Eva Savinová, 

Štefan Bauman
2. volebný obvod
Ing. Jozef Bulla, Ing. Mária Tedlová, Ro-

zália Habová 
3. volebný obvod
Oto Divinský, RNDr. Milan Valachovič, 

CSc., Ing. Pavel Spusta
4. volebný obvod
Mgr. Alžbeta Dubajová, Ing. Gabriela 

Peťková, Mgr. Anton Pašteka, 

5. volebný obvod
Zlatica Tomkuliaková, Mgr. Drahomíra 

Lörincziová, MUDr. Pavel Dubček,
6. volebný obvod
Ing. František Illý (v priebehu roka ho 

nahradil Ján Držka), Mgr. Vladimír Zetek, 
Mgr. Lenka Kožuchová

Niektoré míľniky 
prvého roku v MsZ

prvé zasadnutie – 19. 12. 2002
počet zasadnutí – 12
  dĺžka trvania všetkých zasadnutí – 49 

hodín 42 minút 39 sekúnd
počet prerokovaných materiálov – 198
počet prijatých uznesení – 319
počet prijatých VZN – 14
posledné zasadnutie – 18. 12. 2003

Logo mesta
Malacky, možno vôbec ako prvé mesto 

na Slovensku, začalo v septembri používať 
vlastné logo. 

Jeho súčasťou je slogan: 
Malacky, dobré miesto pre život.

Školstvo
• pomoc cirkevnej škole na riešenie ha-

várie – 1,5 mil. Sk
• kapitálové výdavky pre ZŠ – 2,4 mil. Sk 

(ZŠ 1. mája – 1250 tis. Sk, ZŠ Dérera – 350 
tis. Sk, ZŠ Záhorácka - 800 tis. Sk)

• transformácia materských škôl na je-
den právny subjekt

• zrušenie Strediska služieb škole
• zriadenie Obecnej školskej rady

Päť miliónov
na mamograf

• vo verejnej zbierke, garantom ktorej 
bolo mesto, sa vyzbieralo 4 596 788,90 Sk; 

• mamograf aj zrekonštruované mamo-
grafické pracovisko bolo slávnostne odo-
vzdané vedeniu NsP v Malackách 3. sep-
tembra 2003;

• verejná zbierka bola oficiálne ukonče-
ná a správnosť použitia zbierky overili prí-
slušné štátne orgány.

Príspevkové 
organizácie mesta 

AD HOC
(spravuje športovú halu Malina a letné 

kúpalisko)
• výmena filtra v športovej hale
• vypracovanie energetického auditu
• vypracovanie statického posudku 
  a projektu rekonštrukcie
• vrt vlastného zdroja vody
• rekonštrukcia spŕch

ZCK
• v spolupráci s mestom príprava celo-

mestských podujatí Malacká hudobná 
jar, Prvomájové Malacky, Kultúrne leto, Ad-
ventné Malacky

• rekonštrukcia sály Spoločenského do-
mu ZCK

• úspešné účinkovanie ochotníckeho 
Divadla na hambálku

• otvorenie Detského divadelného štú-
dia, Tanečného štúdia 

Malacky v roku 2003

Čo hovoria čísla?
M. Osuská, iniciátorka zbierky, sa stala prvou pacientkou mamografického centra.

Na podpis tejto zmluvy Malacky vytúžene 
čakali. V októbri minulého roku bolo od-
vzdané stavenisko a na sídlisku Juh vyrastá 
nová škola.

Komunálne voľby opäť priniesli víťazstvo 
Jozefovi Ondrejkovi.
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vanie nezamestnanosti, resp. zvyšovanie 
zamestnanosti má priamy vplyv na životnú 
úroveň. Pretože životná úroveň obyvate-
ľov je priamo úmerná k ich finančným mož-
nostiam, ilustračne môžeme porovnať ešte 
jeden z ukazovateľov životnej úrovne regi-
ónu, a to súčin priemernej mzdy a prie-
merného počtu zamestnancov za 9 mesia-
cov roku 1999 roku 2003. 

V okrese Pezinok sa takýto objem fi-
nančných prostriedkov v nominálnych ce-

nách síce zvýšil zo 651,2 mil. Sk o 22,2 %, 
ale v stálych – porovnateľných cenách, te-
da po zohľadnení nárastu spotrebiteľských 
cien, resp. inflácie sa znížil o 21,7 %. V okre-
se Senec sa takisto takto určený objem 
v nominálnych cenách síce zvýšil zo 637,9 
mil. Sk o 41,5 %, ale v stálych cenách sa 
opäť znížil, a to o 12 %. No v okrese Malac-
ky sa zvýšil i v nominálnych cenách zo 
734,9 mil. Sk o 106,2 % ale i v stálych ce-
nách, a to o 7,6 %.                 –jo–

Najčastejšie 
Kristína a Patrik

V roku 2003 sa v Malackách narodilo 
329 detí, z toho 178 chlapcov a 151 
dievčat.
Novorodencom rodičia najčastejšie vy-

brali mená Kristína (ďalšími obľúbenými 
krstnými menami u dievčat sú Natália, Kata-
rína, Viktória, Veronika, Michaela, Simona, 
Barbora, Sára, Karolína) a Patrik (v rebríčku 
populárnosti nasledujú Martin, Marek, 
Adam, Lukáš, Filip, Matej, Samuel, Richard, 
Dominik).

Vlani bolo na území nášho mesta uza-
tvorených 122 manželstiev, z toho 55 cir-
kevných a 67 civilných, sobáše s cudzincom 
boli uzatvorené 3, jedenkrát sa sobášili ma-
loletí a v obradnej miestnosti MsÚ sa slávili 
dve zlaté svadby.          

V minulom roku v Malackách zomrelo 
244 občanov (135 mužov a 109 žien), usku-
točnilo sa 43 občianskych pohrebov. Naj-
vyšší vek zosnulého bol 99 rokov, najnižší 
len 25 dní. Primátor mesta oslovil blahožela-
ním k jubileu (60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 
a viac rokov) 614 Malačanov (356 žien 
a 258 mužov), Zbor pre občianske záleži-
tosti uskutočnil osobné návštevy u 119 jubi-
lujúcich obyvateľov mesta.

              –mh–

Miera nezamestnanosti v % k 30. 9. príslušného roku
  Slovensko Malacky Pezinok Senec
1999 17,77 14,52 8,61 7,64
2000 16,57 13,94 8,04 8,10
2001 17,39 13,25 7,32 8,11
2002 16,61 10,70 6,32 7,67
2003 13,87 5,81 5,35 4,04

Priemerná nominálna mesačná mzda v Sk k 30. 9. príslušného roku
  Slovensko Malacky Pezinok Senec
1999 10,728 10,879 10,184 11,449
2000 11,663 11,767 10,766 11,725
2001 12,492 12,993 11,615 13,961
2002 13,908 14,472 12,660 14,438
2003 15,021 16,951 14,198 15,433

Priemerný evidovaný počet zamestnancov k 30. 9. príslušného roku
 okres Malacky okres Pezinok okres Senec
1999 7,506 7,112 6,191
2000 7,591 6,666 6,293
2001 8,064 6,927 6,210
2002 8,022 6,627 5,856
2003 9,932 6,235 6,497

Devätnásť
planých
poplachov

V roku 2003 zásahová jednotka OR 
HaZZ Malacky zrealizovala 321 výjazdov: 
175 k likvidácii požiarov, 58 k dopravným 
nehodám, 68 k technickým zásahom, v 19 
prípadoch bol uskutočnený výjazd k pla-
ným poplachom.

V uplynulom roku bolo v okrese Malac-
ky evidovaných 199 požiarov, pri ktorých 
vznikla priama škoda 8 467 000 Sk. Včas-
ným zásahom hasičských jednotiek boli 
uchránené hodnoty vo výške 34 064 000 
Sk. V spolupráci s dobrovoľnými jednotka-
mi obcí bolo uskutočnených 21 zásahov. Pri 
požiaroch boli zranené 2 osoby. Najviac 
požiarov, podľa vlastníckej formy je evidova-
ných v súkromnom vlastníctve 86 požiarov 
s priamou škodou 6 274 000 Sk. V štátnom 
vlastníctve je evidovaných 75 požiarov 
s priamou škodou 728 100 Sk.

Najčastejšou príčinou vzniku 53 požia-
rov bolo vypaľovanie trávy a suchých poras-
tov, druhou najčastejšou príčinou bolo za-
kladanie ohňov v prírode (30-krát), treťou 
fajčenie (26 prípadov). V 126 prípadoch bol 
vznik požiaru zapríčinený nedbalosťou a ne-
opatrnosťou. Prevádzkovo-technické poru-
chy zapríčinili 28 požiarov.

V porovnaní s rokom 2002 vzrástol v ro-
ku 2003 počet požiarov o 25 a priama ško-
da o 1 358 000 Sk. Rozborom udalostí vo 
vzťahu k príčinám vzniku požiarov neustále 
pretrváva ľudská ľahostajnosť, nedbanlivosť 
a technické poruchy.

Por. Ing. MIHÁTSCH,
OR HaZZ v Malackách 

Darcovia krvi 
slávnostne 

Červený kríž v Malackách pripravil na 
13. december koncoročné posedenie pre 
darcov krvi, členov ČK a deti zo Základnej 
špeciálnej školy a Detského domova v 
Malackách. 

Zúčastnilo sa ho vyše 100 ľudí. Prítom-
ní darcovia boli odmenení darčekom, kto-
rého sponzorom bol D. Prokop, v tom ča-
se ešte prednosta OÚ v Malackách. Via-
nočné piesne zazneli v podaní detí z DD 
a speváčky Sisky zo špeciálnej školy. 

Počas občerstvenia sa uskutočnila tom-
bola s viac ako 60 cenami, ktorá skutočne 
urobila prítomným radosť. Odmenený bol 
aj mnohonásobný darca krvi Milan Ko-
žuch, ktorý daroval krv 112 ráz a z tombo-
ly sa mu ušla torta.

Z predaja tombolových lístkov bola 
poukázaná suma 500 Sk Domu Svitania 
v Jakubove, zostalo aj na zakúpenie ovo-
cia a sladkostí pre ležiacich členov ČK.

RUŽENA KRÁKOVÁ, ČK Malacky

MsCSS
• rekonštrukcia priestorov v Zariadení 

opatrovateľskej služby na Ul. 1. mája (kú-
peľne, sanita, spoločenská miestnosť)

• rekonštrukcia priestorov ZOS na Mie-
rovom námestí (kúpeľňa pre imobilných, 
výmena nábytku) 

Príjem z predaja 
majetku

Príjem z odpredaného majetku bol asi 
2-krát väčší ako priemer z posledných ro-
kov. 

Dôvodom je najmä inflácia, výhodný 
odpredaj za trhové ceny a odvaha zastupi-
teľstva schvaľovať odpredaje.

Napriek väčšiemu objemu z odpredaja, 
kapitálové výdavky boli 5-krát vyššie ako 
príjem z predaného majetku.

Vzhľadom na pripravované vysoké in-
vestície bude nutné v roku 2004 realizovať 
odpredaj asi za 14 mil. Sk.

Kapitálové výdavky budú asi 181 mil. Sk 
(Inkubátor – 81 mil. a škola – 75 mil. Sk).

Pozitívny rating
Slovenská ratingová agentúra priradila 

Mestu Malacky nasledovné ratingové hod-
notenie:

Dlhodobý korunový rating              BB+
(pozitívny výhľad)

Dlhodobý devízový rating              B+
(pozitívny výhľad)

Krátkodobý rating              S3

Priradené dlhodobé ratingové hodnote-
nie v kategórií transakcií v slovenských ko-
runách BB+ (pozitívny výhľad) je o 4 stup-
ne nižšie ako ratingové hodnotenie štátu (A 
– stabilný výhľad). 

V kategórii transakcií v cudzích menách 
bolo Mestu Malacky priradené ratingové 
hodnotenie B+ (pozitívny výhľad), čo je 
taktiež o 4 stupne pod úrovňou rizika Slo-
venskej republiky (BBB- stabilný výhľad). 
Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta 
Malacky je S3, čo je najlepšie možné krát-
kodobé ratingové hodnotenie pre subjekty 
dosahujúce dlhodobé ratingové hodnote-
nie BB+. 

Mestská polícia v Malackách sa stará 
o bezpečnosť našich občanov 24 hodín 
denne. V minulom roku riešila spolu 2232 
skutkov, z toho 1292 v blokovom konaní 
(hotovosť za uložené blokové pokuty pred-
stavuje 189-tisíc Sk a putovala do mestské-
ho rozpočtu), 672 priestupkov riešili pra-
covníci MsP dohováraním a 114-krát vypra-
covali písomnú správu o výsledku objas-
ňovania priestupku. Skutkové podstaty 
riešených priestupkov sa vzťahovali na: po-
rušenie zákazu vyplývajúceho z úprav cest-

nej premávky (777), parkovanie na chodní-
ku (699), parkovanie na mestskej zeleni 
(177), porušenie VZN o likvidácii odpadov 
(136), porušenie VZN o chove zvierat 
(177), narúšanie občianskeho spolunažíva-
nia (68), úmyselné spôsobenie škody na 
cudzom majetku (48). Na beztarifnú tele-
fónnu linku 159 volali Malačania 1233-krát. 
Najčastejšie oznamovali výtržnosti a bitky 
(140), pohyb túlavých zvierat (121), rušenie 
nočného pokoja (133) a nesprávne parko-
vanie (174).
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Vážení spoluobčania,
už v roku 2002 vás Mesto Malacky 
oboznámilo so spôsobom nakladania 
s komunálnym odpadom, ktorý súvisel 
s prijatím nového zákona o odpadoch. 
Dozvedeli ste sa aj to, že na ceste za 
systémovým riešením odpadového 
hospodárstva v meste nás čaká nie-
koľko etáp. Dnes stojíme na prahu 
ďalšej z nich.

Spoločnosť TEKOS, s. r. o., Malacky vy-
pracovala projekt na rozšírenie zberu dru-
hotných surovín. Recyklačný fond SR tento 
projekt podporil, a preto teraz môžeme  za-
čať s realizáciou II. etapy systému naklada-
nia s odpadom v našom meste. Po schvále-
ní dodatku k VZN o zbere, preprave a zne-
škodňovaní komunálneho odpadu mest-
ským zastupiteľstvom na jeho zasadnutí 18. 
marca teda pristúpime k separácii časti vy-
užiteľných druhotných surovín aj v rodin-
ných domoch i rozšíreniu v komplexnej by-
tovej výstavbe. Urobíme tak ďalší krok k do-
konalejšiemu spôsobu nakladania s komu-
nálnym odpadom v meste. Samostatne sa 
bude zbierať papier a sklo.

Zber sa bude uskutočňovať v pravidel-
ných intervaloch podľa vopred zverejnené-
ho harmonogramu. 

Isto sa spýtate, čo nielen mestu, ale pre-
dovšetkým vám – jeho občanom II. etapa 
realizácie systému nakladania s odpadom 
prinesie. Každé kilo vyseparovaného papie-
ra a skla nám ušetrí náklady na likvidáciu 
odpadu a navyše získame prostriedky z od-
predaja druhotných surovín. V prvej fáze 
domácnosti bezplatne dostanú od mesta 
prostredníctvom spoločnosti TEKOS odpa-
dové nádoby a polyetylénové vrecia. V ďal-
šej fáze mesto vytvorí sadzobník poplatkov, 
v ktorom zohľadní aktivitu pri separovaní – 
tie domácnosti, ktoré budú separovať, bu-

dú v budúcom roku platiť nižšie poplatky 
za zber komunálneho odpadu.  

Vážení spoluobčania,
separácia odpadu zaradí naše mesto do 

spoločnosti slovenských sídel, ktoré nastú-
pili cestu k zdravšiemu a čistejšiemu spôso-
bu života. Vopred vám ďakujem za spolu-
prácu.

JOZEF ONDREJKA, primátor

Informácie o nakladaní s komunálnym 
odpadom nájdete aj:

• v publikácii Neutopme sa v odpade – 
sprievodca odpadovým hospodárstvom 
mesta Malacky (ak vaša domácnosť publi-
káciu ešte nemá, môžete si ju vyzdvihnúť 
na MsÚ v Malackách, č. dverí 6);

• vo vysielaní mestského rozhlasu;
• vo vysielaní káblovej televízie TV Prog-

res Infokanál;
• v regionálnom týždenníku Malacko.                                           
                                                                    

Systém separovaného zberu 
bude nasledovný:

1. KBV (bytovky) – tak ako doteraz, do-
náškový systém do kontajnerov umiestne-
ných na stanovištiach s kontajnermi pre 
zvyškový odpad. Zmena nastáva len v roz-
šírení počtu kontajnerov na papier a výme-
ne typu kontajnerov na sklo za modernej-
šie – zvonové.

2. IBV (rodinné domy) – do rodinných 
domov s 3 a viac osobami budú dodané 
120 l nádoby modrej farby na separovaný 
zber papiera. Ostatné domácnosti budú 
vybavené modrými igelitovými vrecami na 
zber papiera. Separovaný zber skla v tejto 
zástavbe mesta sa bude uskutočňovať rov-
nako ako v KBV donáškovým systémom do 
kontajnerov umiestneným na vhodných 
miestach v zástavbe rodinných domov.

Budeme separovať 
papier a sklo

Mestská polícia riešila
2232 skutkov

• Ing. Pavol Hallon, vedúci pobočky 
Slovenskej sporiteľne, a. s., v Malackách a 
bývalý poslanec MsZ: „Myslím si, že naše 
mesto sa nachádza vo fáze, kedy sa od slov 
prešlo k činom. Vidno to na stavebnom ru-
chu, skrášľovaní centra i zveľaďovaní mest-
ského majetku. Čo ma mrzí, je predovšet-
kým situácia okolo parkovania v meste.”   

• Mgr. Bronislav Vosátko, krajský riadi-
teľ Dexia banka Slovensko, a. s., a člen fi-
nančnej komisie pri MsZ: „Mestu sa darí – 
stavia sa inkubátor a nová škola. Podľa 
mňa je v meste všetko v poriadku.“

• JUDr. Marián Polakovič, zamestnanec 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Ma-
lackách, bývalý poslanec MsZ a člen práv-
nej komisie pri MsZ: „Postupne sa zlepšuje 
stav mestských komunikácií, veľmi pozitív-
ne vnímam organizovanie celomestských 
podujatí Adventné Malacky a Prvomájové 
Malacky. Teší ma úspech Divadla na ham-
bálku a výrazné zlepšenie činnosti ZCK. Sú 
však aj problémy, ktoré ma trápia. Necítim 
napríklad kontakt pracovníkov MsÚ a po-
slancov MsZ s občanmi, koná sa málo ve-
rejných stretnutí, chýba mestský jarmok. 
Ku koncu týždňa je naše mesto doslova 

špinavé, s riešením dopravnej situácie sa 
neurobilo nič. Mrzí ma aj to, že na realizácii 
výstavby dvoch veľkých budov sa podieľa 
česká firma a nenašli tu prácu naši ľudia.” 
(Výber dodávateľa stavieb sa uskutočnil 
riadnym výberovým konaním a o víťazovi 
rozhodla najnižšia cenová ponuka – pozn. 
red.)

Už rok a pol je zriaďovateľom základ-
ných škôl mesto. Aká je spolupráca 
škôl a samosprávy?

• Mgr. Terézia Sopóciová, riaditeľka ZŠ 
Dr. J. Dérera: „Som s ňou absolútne spo-
kojná. Len v minulom roku sa nám podarilo 
vykonať toľko rekonštrukčných prác na 
budove školy, koľko sa predtým nepodarilo 
za celé desaťročie.“

• Pavel Škrabák, riaditeľ ZŠ Záhorácka 
95: „Spoluprácu hodnotím ako dobrú.“

• Mgr. Dušan Šuster: „Spolupracuje sa 
nám vcelku dobre, len mestu zatiaľ chýba 
školský úrad. Školstvo je kolos, zamestnáva 
mnoho ľudí, mesto by malo personálne 
posilniť túto oblasť.“

            –ipo–

Fakty a čísla
•   mesto dokončilo rekonštrukciu Radlinského ulice;
•  v rámci sociálnej pomoci mesto podporilo peňažnými príspevkami 140 sociálne 

odkázaných, zdravotne postihnutých a starých občanov celkovou sumou 224 757 Sk 
(z toho rodiny s deťmi spolu s dávkou sociálnej pomoci 81 506 Sk, neprispôsobiví obča-
nia 74 141 Sk, starší a zdravotne postihnutí 69 110 Sk).

Pálfiho srdce v každom nepárnom roku
Pálfiho srdce – ocenenie určené osobnostiam, ktoré v predchádzajúcom roku šírili 

dobré meno mesta Malacky – prevzalo v minulých dvoch rokoch tridsať  Malačanov. Vý-
sledky ich práce v oblasti športu, vedy, kultúry či spoločenského života presiahli svojím vý-
znamom hranicu metropoly Záhoria. Ďalšie ocenenia bude Jozef Ondrejka udeľovať za-
čiatkom budúceho roku (za prácu v rokoch 2003 a 2004). Výzva na predkladanie nominá-
cií bude  zverejnená koncom tohto roku vo všetkých komunikačných prostriedkoch.

Ako vidíte vývoj mesta?
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EXPORTÉRI
Potrebujete pomoc pri financovaní exportu?

Potrebujete získať exportný úver v komerčnej banke?
• Potrebujete poistiť exportný úver?

Využite produkty a služby 
EXIMBANKY SR!

EXIMBANKA SR Vám môže svojimi produktmi 
pomôcť pri získavaní exportného úveru v komerčných bankách.

EXIMBANKA SR je tu preto, aby Vám pomohla 
uplatniť sa na zahraničných trhoch.

Naše bankové a poistné produkty pre malé 
a stredné podniky budú prezentované na seminári, 

ktorý EXIMBANKA SR organizuje v spolupráci 
s regionálnou komorou SOPK BRATISLAVA 

dňa 25. 2. 2004 (streda) v Bratislave. 

V prípade záujmu o účasť na seminári kontaktujte 
RK SOPK Bratislava – tel.  č. 02/48 29 12 29,

bankovú divíziu EXIMBANKY SR – tel.  č.  02/59 39 82 05,
poisťovaciu divíziu EXIMBANKY SR – tel. č. 02/59 39 85 14.

www.eximbanka.sk

INZERCIA  /  SERVIS ČITATEĽOM

Desatoro Európskeho 
kódexu boja proti rakovine
  1. Nefajčite.
  2. Obmedzte spotrebu alkoholu.
  3. Zvýšte dennú spotrebu čerstvého ovocia, zeleniny a balastných látok z obilných 
produktov.
  4. Bráňte sa nadváhe, snažte sa o častejší telesný pohyb a znížte objem potravín 
bohatých na tuky.
  5. Obmedzte nadmerné opaľovanie. 
  6. Dodržiavajte predpisy, ktoré chránia pred stykom s rakovinotvornými látkami.
  7. Navštívte lekára, ak objavíte nezvyčajný opuch, poranenie (aj v ústach), ktoré sa 
nehojí, bradavice so zmenou tvaru, veľkosti alebo zafarbenia a pri nezvyčajnom kr-
vácaní.
  8. Vyhľadajte lekára pri chronickom kašli či chripote, teplotách, zmenách stolice, po-
ruchách močenia alebo nevysvetliteľnom úbytku hmotnosti.
  9. Absolvujte pravidelné prehliadky a výtery z krčka maternice (ženy).
10. Pravidelne si vyšetrujte prsníky a ak máte nad 50 rokov, pravidelne sa podrobujte 
vyšetreniu mamografom (ženy).
Naplnenie tohto kódexu by v členských štátoch Európskeho spoločenstva malo zní-
žiť úmrtnosť o pätnásť percent.

Otázka: Aká je odporúčaná veková hranica ženy na pravidelné 
mamografické vyšetrenie? 

Odpovede nám posielajte alebo hádžte do schránky s označe-
ním Malacký hlas na budove MsÚ do 5. marca – výherca získa 
vitamínový balíček od CHZP Apollo.

Za správnu odpoveď z minulého čísla odmeníme Janu Kovaríkovú zo Štúrovej ul. 
v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

• Predám predajný stánok o rozme-
roch 6 x 6 m + presklená predsieň, skla-
dový priestor so sociálnym zariadením 
v Zohore. Kontakt: 02/65 96 16 82 (Po, 
Ut, Pi, So, Ne po 19.00 h).

Zoznámenie
• 40 r./180/SŠ, poznačený životom 

a so zdravotnými problémami, bezdetný, 
abstinent, fajčiar, veriaci – katolíckeho vy-
znania, hľadá katolíčku, plavovlásku, bez-
detnú vo veku 35–45 rokov. Rozvedené, 
ktoré boli vydaté iba civilne, sa vylučujú. 
Môžu byť z Malaciek a okolia, okresu Se-
nica i z blízkosti Bratislavy – č. t. 034/
772 38 49 – I. Šifelová (Vladimír Spusta 
z Malaciek).

„Som vdova, ale vdovský dôchodok sa 
mi nevypláca, pretože som zamestnaná 
a kvôli platu nemám nárok na výplatu.” 

Na otázku našej čitateľky hľadáme 
odpoveď v Sociálnej poisťovni. Nastali 
s príchodom nového roku zmeny v tejto 
oblasti? 

Áno, je tu významná zmena. Vdovské 
dôchodky sa nebudú krátiť s príjmom zo 
zárobkovej činnosti, tak ako doteraz . Iný-
mi slovami, ak napríklad vdova má nárok 
na dôchodok, ale ten sa jej nevypláca, 
pretože pracuje a má vyšší príjem, tak 
s príchodom nového roku sa jej už bude 
vyplácať. Nevykoná sa to však automatic-
ky, o uvoľnenie výplaty vdovského dô-
chodku bude treba požiadať. Stačí oby-
čajným listom na adresu Sociálnej pois-
ťovne, ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 

Bratislava. V liste musí byť uvedené rod-
né číslo žiadateľa a adresa bydliska. Uvoľ-
nenie výplaty vdovského dôchodku sa 
vzťahuje na tie vdovské dôchodky, kto-
rých výplata bola zastavená, alebo kto-
rých suma bola znížená z dôvodu súbehu 
s príjmom zo zárobkovej činnosti. Ne-
vzťahuje sa na dôchodky, ktoré boli odňa-
té z dôvodu, že nárok naň zanikol. V tejto 
súvislosti odporúčame požiadať o uvoľ-
nenie výplaty vdovských dôchodkov naj-
skôr po februári (s dátumom uvoľnenia 
výplaty od 1. 1. 2004), aby v nich už 
mohlo byť obsiahnuté zvýšenie o 4 per-
centá. Nikto o nič nepríde, pretože podľa 
nového zákona je možné o výplatu dô-
chodku požiadať 3 roky spätne.

Sociálna poisťovňa upozorňuje obča-
nov, aby si v prípade, že od nich niekto 
v mene Sociálnej poisťovne písomne 
vyžaduje úhradu nedoplatkov na po-
istnom, overili pravosť žiadosti skôr, 
než zaplatia požadovanú sumu.

Dôvodom k obozretnosti je nedávno 
zaznamenaný pokus vylákať od občanov 
peniaze pod zámienkou úhrady nedoplat-
ku na príspevku na poistenie v nezamest-
nanosti. Neznámy podvodník poslal obča-
novi z Bratislavy upomienku na uhradenie 
dlžnej sumy 10 040 Sk na nepravom úrad-
nom liste Sociálnej poisťovne s falošným 
bankovým spojením. Občan bol pritom 
riadne zamestnaný a všetky odvody, ktoré 
zaňho pravidelne uhrádzal zamestnávateľ, 
boli zaplatené. Keď spoločne požiadali bra-
tislavskú pobočku o vysvetlenie, ukázalo 
sa, že ide o podvod.

Sociálna poisťovňa, ústredie v tejto sú-
vislosti nabáda občanov a zamestnávateľov 
k obozretnosti. V prípade, že vznikne dô-
vodné podozrenie, že ide o podvod, odpo-
rúčame bezodkladne oznámiť túto skutoč-
nosť Sociálnej poisťovni a PZ.                     TS

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 23. DO 29. FEBRUÁRA
• mrazené filety z aljašskej tresky 119,90 
Sk/kg • Ariel, prací prostriedok, multi-
pack 2x6 kg/799 Sk • Dobroland, lun-
cheon meat, 2+1 zadarmo/59,90 Sk

DROBNÁ INZERCIA

POZOR 
na podvodníkov, 
ktorí vymáhajú 
nedoplatky

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

VYSYPANÉ Z OBÁLOK

Som vdova, a nemám vdovský 
dôchodok – čo s tým?

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

MH 04/F2

MH 04/F3

Pobočka Sociálnej poisťovne 
v Malackách je zrušená

Opravujem chladničky a mrazničky 
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 0703/77 99 435, 0903 750 612.

Sociálny poradca
ponúka pomoc 

pri riešení problémov detí a mládeže, 
dospelých, manželských párov i závislých 
od rôznych druhov látok. Stretnúť sa s ním 
možno na Rímskokatolíckom farskom úra-
de v Malackách každú sobotu v čase od 
15.00 do 18.00 h. 

Konzultácie sa poskytujú bezplatne 
počnúc prvou februárovou sobotou.

MH 04/F1

Vysunuté pracovisko Sociálnej pois-
ťovne, pobočka Bratislava-okolie v Ma-
lackách je z technických príčin od 1. ja-
nuára 2004 zatvorené. Od 1. 1. 2004 sa 
žiadosti občanov o dôchodok vybavu-
jú len v mieste sídla pobočky v Brati-
slave, Lazaretská ul. 25 v stránkových 
dňoch: pondelok 8.00–16.30, v stredu 
a vo štvrtok 8.00–14.00 h.
Sociálna poisťovňa oznamuje,že všetky 

aktuálne informácie (nový zákon a zmeny, tla-

čivá, variabilné symboly atď.) sú na interneto-
vej stránke www.socpoist.sk. V januári 2004 
pobočky Sociálnej poisťovne oznámia všet-
kým platiteľom poistného nové identifikačné 
číslo zamestnávateľa tzv. IČZ, samostatne zá-
robkovo činným osobám a osobám dobro-
voľne poisteným bude pridelené identifikač-
né číslo tzv. IČ a je tiež základným identifikač-
ným údajom pri vedení individuálneho účtu.

JUDr. EVA RÓZSÁSOVÁ,
riaditeľka

Pepsi odmeňuje
V novembrovom čísle našich novín sme 

vám položili otázku: Koľko percent pro-
duktov spoločnosti Pepsi-Cola SR, s. r. o., 
sa predáva v PET fľašiach? Za správnu od-
poveď (70 %) odmeníme cenou, ktorú ve-
nuje výrobca nealkoholických nápojov, Ro-
záliu Foltýnkovú z Bernolákovej ul. v Ma-
lackách. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila 
v redakcii.

MH 04/F4
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Ste telesne postihnutí, chcete nájsť no-
vý zmysel života, máte vôľu a chuť zme-
niť vaše postavenie, chcete sa plne rea-
lizovať, potrebujete poradiť?

Slovenský zväz telesne postihnutých 
je občianske združenie osôb s telesným 

postihom každého druhu, detí do 15 rokov za-
stúpených rodičmi, ich rodinných príslušníkov, 
priaznivcov a dobrovoľníkov. Poslaním SZTP 
je pôsobiť na vedomie spoločnosti, obozna-
movať zdravú verejnosť s problematikou teles-
ne postihnutých, účinne reagovať na vzniknuté 
problémy, poradiť, pomôcť. To všetko poskytu-
jeme formou sociálneho poradenstva a rôz-
nych aktivít – sociálnorehabilitačné služby vo 
vlastnom zariadení, programy sociálnej rehabi-
litácie, odstraňovanie architektonických bariér, 
získavanie kompenzačných pomôcok, kultúr-
no-spoločenské aktivity, rekreácie, šport. Veľmi 
dôležitou úlohou je poskytovanie informácií 
v rámci sociálneho poradenstva.
Ak máte záujem stať sa členom SZTP a za-
pojiť sa do našej činnosti, informujte sa: 
SZTP, OC Malacky, Štúrova 12, 901 01 Malac-
ky, tel.: 0903/78 83 12, 0905/40 33 54.

MÁRIA TRENČÍKOVÁ  

Vynikajúce zákusky a torty, to je
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Regionálny denník Slovenskej televízie 
zaujala výstavba novej základnej školy 
v Malackách. Začiatkom januára odvysie-
lal reportáž, v ktorej redaktorka priblížila 
stavebný ruch i priestory, kde v súčasnosti 
funguje Základná škola Ul. 1. mája. V porov-
naní s reportážou z Trenčína, ktorá hovori-
la o rušení jednej z tamojších ZŠ, prišla 
dobrá správa z Malaciek ako svetlo na kon-
ci tmavého tunela slovenského školstva. 

Záhorák Trnka vyzlieka
uniformu, má 8 oblekov

Nový čas priniesol 26. 
januára informáciu o tom, 
že prezident R. Schuster 
vymenoval Dobroslava Trnku za generál-
neho prokurátora. „Po nástupe do funkcie 
súčasný hlavný vojenský prokurátor vyzle-
čie uniformu. „Mám osem civilných oble-
kov, dúfam, že to bude stačiť,” povedal D. 
Trnka (40). Je Záhorák a obľubuje záhorác-
ke vtipy. „Čo je najlepšie od múky? No 
predsa mlynárka!” smeje sa Trnka. Do funk-
cie generálneho prokurátora Trnku v de-
cembri navrhol líder Slobodného fóra Ivan 
Šimko. Iskrenia medzi prokuratúrou a spra-
vodlivosťou by malo byť menej.”

26. januára 
pod titulkom 
Dvaja kandi-

dáti na prezidentské kreslo pozýval na 
50. reprezentačný ples malackých basket-
balistov. „V sobotu 7. februára sa v hoteli 
Atrium uskutoční jeden z najstarších ple-
sov v našom regióne. Tradičné podujatie 
zorganizovali basketbaloví nadšenci v Ma-
lackách prvýkrát v roku 1952. Na jubilej-
nom plese očakávajú organizátori z bas-
ketbalového oddielu TJ Strojár Malacky 
okolo 350 pozvaných hostí, medzi ktorými 
nebudú chýbať významné osobnosti mes-
ta, regiónu, ale aj Slovenska. Účastníci bu-
dú môcť vidieť pri tanci dokonca dvoch 
kandidátov na kreslo slovenského prezi-
denta – Eduarda Kukana a Ľuba Romana.” 

Záhorák informoval aj o osemmiliar-
dovej investícii, ktorá čoskoro príde do 
Priemyselno–technologického parku Zá-
horie. Do zóny A, ktorá sa nachádza pri 
Veľkých Levároch, mieri zatiaľ najvyššia in-
vestícia PTP. Investorom je renomovaný 
švajčiarsky sklársky koncern Trösch Glass 
a sľubuje vytvorenie tristo priamych a stov-
ku nadväzujúcich pracovných príležitostí.  
„Ďalším investorom v zóne A je francúz-
sko-belgicko-luxemburský koncern Arce-
lor. Ide o najväčší oceliarsky gigant na sve-
te vyrábajúci špeciálne oceliarske výrobky, 
ktoré sa používajú najmä v automobilo-
vom priemysle. Jeho levárska pobočka bu-
de ročne spracovávať 50-tisíc ton poloto-
varov materskej firmy a výsledné produkty 
bude dodávať firmám Volkswagen a Peu-
geot. Do Veľkých Levár neprivlečieme 
hutnícky priemysel – vo firme sa budú iba 
dovezené polotovary spracúvať do finálnej 
formy. Ide o tzv. čisté technológie, ktoré 
spĺňajú všetky prísne normy ochrany život-
ného prostredia,” uviedol pre Záhorák  Mi-
lan Vaškor, podpredseda BSK.

–ipo–

Čas plynie neúprosne a pre každého 
rovnako. V tomto neovplyniteľnom zákone 
prírody je ukrytá skutočná spravodlivosť. 
Ani sme sa nenazdali a máme za sebou 
vianočné sviatky, plné krásnych zážitkov 
z chvíľ strávených v kruhu rodiny pod via-
nočným stromčekom. Máme tiež za sebou 
lúčenie so starým rokom a vítanie nového 
roku.

V dobe, keď dostávate do rúk náš me-
sačník, ste už vo víre všedných dní v plnom 
pracovnom nasadení a v zajatí každoden-
ných, obyčajných ľudských radostí a staros-
tí. Mnohí z vás sa do budúcnosti dívajú 
s optimizmom, mnohí však s obavami oča-
kávajú, či zvládnu všetko to, čo podľa rôz-
nych prognóz má nový rok priniesť. To, čo 
má prísť, určite príde. My však na tom môže-
me veľa zmeniť a zamyslime sa nad tým, 
ako. Hlavné však je, aby sa nám všetkým na-
plnilo to jediné prianie. Aby sme mali pevné 
zdravie a trochu ľudského šťastia.

Prajme si spoločne od roku 2004, 
nech... 

(ukončenie priania je ukryté v tajničke)

VODOROVNE
A rastlinná podstielka; snívaj; Barbora; 

obľúbený denník; časť dverí  B slušné sprá-
vanie; piata časť tajničky; hlavné mesto 
republiky Togo  C druhá časť tajničky; 
ženské meno; prvá spoluhláska v abecede; 
ženské meno; zelenina  D osobné záme-
no; protetická pomôcka; utekaj; rieka v Pa-
kistane; slovesný zápor  E kráčaš; podmien-
ková spojka; tatranský národný park; čer-

vená armáda; bezpečnosť a ochrana zdra-
via pri práci  F nie dolná – obrátene; 
obchodné centrum v Malackách; dlhá sa-
mohláska; čínske ženské meno; futbalista 
MŠK Žilina G tretia časť tajničky; minister 
zahraničných vecí SR; štvrtá časť tajničky.

ZVISLE
1 budujem 2 nátery; opaky noci 3 otáz-

ka na spôsob; hlavné mesto Švajčiarska 4 

ŠPZ Martina; ad acta; zábavný program – 
expresívne 5 spojka; poľnohospodárska 
spoločnosť v Malackách; spoluhlásky slova 
HALA  6 ozdobná časť záhradky s kameň-
mi; dlhá samohláska  7 hudobný znak; Teo-
fil-Filoména-Karol  8 len; čiernomorský prí-
stav  9 člen hudobnej kapely  10 skratka 
českého politického hnutia; kosila  11 ste-
ny; kód mobilného telefónu  12 žiačky uč-
ňovskej školy – obrátene; samohláska  13 

rímska 5; rybie vajíčko; Fero Hora  14 arab-
ský osobný člen; dvojhláska; ŠPZ Bratislavy 
15 koniec tajničky; ostravský herec zo se-
riálu Kapelník 16 koniec po latinsky; zá-
kladná umelecká škola  17 prvá časť taj-
ničky.

Na pomoc: D YNROK

Pripravil
JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

KRÍŽOVKA

Ak nám do 5. marca pošle-
te správne vylúštenie taj-
ničky krížovky spolu s nale-
peným kupónom, budete 
mať šancu zúčastniť sa po-
chovávania basy na Kamen-
nom mlyne (bude sa konať 
24. februára o 18.00 h)! Je-
den z čitateľov získa 2 voľ-
né vstupenky. 
Na korešpondenčný lístok 
uveďte aj svoje telefónne 
číslo, aby sme mohli výher-
cu včas informovať. 

KUPÓN

1–2

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky krížovky – 
spodky, ponožky a pyžamo, sme vy-
žrebovali Máriu Makytovú z Olšovské-
ho ul. v Malackách, ktorá získava sadu 
pohárov od spoločnosti HÍLEK 
a spol., a. s. Prosíme výherkyňu, aby sa 
ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KTO JE NA FOTOGRAFII?

Uhádnite, kto je na fotografii!

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

KUPÓN

1–2

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI
PÍŠU O NÁSPÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

V jednéj celi s prezidentem
Biuo to už hodne dávno, za slávi 

našich rolníckich družtev, ked sa robiuo 
za jednotki, doplatki a všelijaké výhodi, 
o kerích sa nám už enem sníva. U nás 
na Záhorí biuo dobré družstvo, meno-
vauo sa JRD československo-sovjetské-
ho prátelství. Mjeuo dobrých družstev-
níkú, skupinárú, podnes má jednu veli-
ce slávnu hudobno-tanečnú skupinu 
SUNEČNÍK, kerá jedziná ostaua z tej 
velkej slávi. Mjeli svúj autobus, jegdziuo 
sa dekady, aj až do Nemecka desik 
k Lipsku, že družba, naší jegdzili tam, 
Nemci k nám a biuo veseuo. Pravé ho-
di. Náščevi bili rúzne. Ráz dokonca 
družstvo naščíviu sám súdruh Gustáv 
Husák (též rodem Záhorák z Dúbrav-
ki). To vám biua známá osobnost, naj-
víc sa na ňu tešiu jeho bívaluí "spolu-
sedící" Marcin Š., kerý biu s ním dúhé 
roky v árešce v Leopoldovje. Pred JRD 
súdruhovi prezidentovi spravili velikú 
slávobránu, kričauo sa „nech žije” a po-
dobne. Strýc Marcin sa pokúsili dostat 
do jeho blízkosci, aby mu mohli aspoň 
zamávat, co sa im aj podariuo, lebo zas 
tak strašne ludzí tam nebiuo. Samé go-
rile. Ked už mjeli súdruha tak nablízku, 
že mu mohli zamávat, tak prezident to 
určite vidzeu, lebo friško odvráciu zrak, 
jakože sa nepoznajú, báraj dúhé roky 
sedzeli, dokonca istí čas nejaké roky aj 
v jednej cele.

RUŽENA KRÁKOVÁ-GÚTHOVÁ

Napíš aj ty, milý čitateľ!
Môže to byť príbeh zo súčasnosti 

alebo minulosti. História sa rodí už 
dnes. Napíšme si našu záhorácku histó-
riu z našich príbehov.

TONI GÚTH, autor rubriky

Ruženu Krákovú, podobne ako kaž-
dého, kto nám napíše svoj príbeh v zá-
horáčtine, odmeníme poukážkou na 
nákup v supermarkete           .

alebo

okénko jak biuo, 
jak je... a jak bude

2 % pre Dom 
Svitania

Vážení kolegovia, obchodní partneri, 
milí priatelia! 
Minulý rok ste nás mnohí podporili a ve-

novali ste v náš prospech 1 % zo svojich daní. 
Rok sa prehupol veľmi rýchlo a znova je tu 
obdobie, v ktorom sa zaregistrované subjek-
ty uchádzajú o vašu priazeň. V prospech ob-
darovaných je tu zmena a môžete poskytnúť 
až dve percentá zo zaplatenej dane. Ďalšou 
zmenou je to, že podiel zo zaplatenej dane 
môže poukázať nielen fyzická, ale aj právnic-
ká osoba. Preto sa znova obraciame na Vás 
s prosbou, aby ste nám venovali 2 % zo svo-
jich daní. Použijeme ich na pokrytie stále 
stúpajúcich nákladov na prevádzku Domu 
Svitania v Jakubove. 

Potrebné tlačivá vám na požiadanie zašle-
me aj s údajmi o príjemcovi. Vyplnené tlačivá 
odovzdáte vo svojej mzdovej učtárni na vypl-
nenie a treba ich doručiť na daňový úrad prí-
slušný sídlu zamestnávateľa alebo firmy. 

Akékoľvek ďalšie informácie vám radi po-
skytneme na adrese 

svitanie@orangemail.sk, 
telefonicky na 773 32 92, 0905/81 07 49
alebo kliknite na www.rozhodni.sk. 
Ďakujeme vám! 
Za všetkých klientov a zamestnancov

STEFANI NOVÁKOVÁ, 
riaditeľka Domu Svitania. 

Aby sa naše srdce 
stalo Srdcom...

...skúsme nájsť na to vlastný spôsob. 
Jednu možnosť vám v pokore ponúka-
me.
Milovať deti v situácii, ktorú nám vykresľu-

je ich životná história a také, aké sú: milé i tru-
covité, veselé i smutné, odvážne i ustráchané, 
poddajné i vzdorovité, ale najmä pre to, čo 
ich odlišuje od ostatných detí: nájdeš mi ma-
mu, kde je môj ocko, neodídeš odo mňa? – 
nástojčivé otázky, deprimované, sklamané, 
nedôverčivé oči, ktoré sú obrazom bojov, ne-
istôt, utrpení ich „detského” sveta. Fyzický, 
psychický, duševný rozvoj týchto nových 
osobností našej spoločnosti bol od počiatku 
vážne ohrozený až do takej miery, že tieto 
deti boli odovzdané do opatery inštitúciám. 
My, Sestry kapucínky Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho, zriadením detského domova sme 
už čiastočne našli odpoveď, ako pomôcť, po-
kúsiť sa spoločným životom s týmito deťmi 
osvetliť im krásu pravdy o rodine, jej hodno-
tách, o ich samých, získať ich srdcia pre lásku.

Roztrhlo sa i vaše srdce a chcete z neho 
kúsok darovať? Hľadáme profesionálnych ro-
dičov a hľadáme i finančnú podporu. V tom-
to období nám môžete pomôcť poskytnutím 
2 % z vašich daní, tohto roku tak môžu urobiť 
nielen fyzické, ale aj pre právnické osoby.

Naša adresa:
Detský domov sv. Antona
Pri potoku 45/3, 906 38 Rohožník

Číslo účtu DeD pre dary od dobrodin-
cov – 4000902811/3100 vedený v Ľudovej 
banke.

Vo veselom duchu začali fa-
šiangovú sezónu „babenky” 
z Mestskej organizácie Jed-
noty dôchodcov Slovenska 
v Malackách. 

Na svojom tradičnom pondel-
ňajšom stretnutí pri čajíku 
a koláčiku asi štyridsať nad-
šenkýň zatlieskalo svojim člen-
kám, ktoré sa odvážili pred-

staviť s vlastnými kreáciami 
fašiangových klobúkov. Vese-
lé seniorky inšpirované príro-
dou skrášlili pokrývky svojich 
postriebrených vlasov pre-
važne kvetinovými motívmi. 
Celú prehliadku sprevádzal 
text piesne Fašiangy, Turíce, 
Veľká noc príde, kto nemá 
„klobúčka” zima mu bude... 
a iné tradičné ľudovky.

Súčasťou programu čajov-
ne boli i herecké etudy v po-
daní Mgr. Alžbety Dubajovej, 
predsedníčky MV JDS, a Emí-
lie Stupavskej. Tieto vyznávač-
ky hereckého umenia stvárnili 
príbeh o poľovníkovi a ne-
zbednom „Zajacovi” (Poľov-
ník sa nakoniec nad zajacom 
zľutoval. Zaslúžite si aj Vy zľu-
tovanie, pán minister?) či ci-
gánky Amálky so synčekom 
„Miklošom”. 

Tváre prítomných zdobili 
nielen vrásky vryté životom, 
ale najmä úsmev a radosť 
z bytia. Ich stretnutia sú sku-
točným príkladom toho, že 
priateľstvo násobí radosť a de-
lí žiaľ prameniaci nielen zo 
samoty. 

–lucy–, 
foto: –oTaNo–

Fašiangy, Turíce... 
kto nemá „klobúčka” zima mu bude

Spomienky
Čas rýchlo letí vpred,
v spomienkach vraciam sa späť.
Za šťastné detstvo i život,
vďaka Ti za všetko, mama.

Tvoja ustarostená tvár
mozoľnaté ruky, nežné pohladenie,
nekonečná obetavosť, dobrota, šťastie
utkveli mi navždy v pamäti.

Prišiel čas neúprosného rozlúčenia.
Matkino šľachetné srdce dobilo.
Niet väčšieho smútku pre mňa,
keď odišla si navždy do neznáma.

KONŠTANTÍN ČULEN

Milí čitatelia, 
mnohí z vás si radi zaspomínali na vlaňajšie Adventné 
Malacky a v postave sivovlasého Mikuláša spoznali Vla-
dimíra Zetka. Spomedzi tých, ktorí uviedli túto správnu 
odpoveď na našu súťažnú otázku, sme vyžrebovali Bar-
boru Bilkovičovú z Ul. M. Nešpora v Malackách, ktorá 
získava balík zákuskov z cukrárne Dobrotka. Prosíme 
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.
Naša dnešná fotografia pochádza z archívu jednej 
z malackých základných škôl. Pani učiteľka Emília Ja-
kubcová učila láske k divadlu svojich žiakov a podarilo 
sa jej prebudiť ochotnícky talent aj vo vysokom štíhlom 
dievčatku. Uhádnite – kto je na fotografii? Svoje tipy 
posielajte spolu s nalepeným kupónom do 5. marca. 
Víťaz sa opäť poteší sladkej odmene.

Venujte 2 %
O 2 % z našej daňovej povinnosti sa uchádzajú tieto občianske združenia z Malaciek: 

MANSVET, Kláštorné námestie 1 ((IČO: 31803156); Rodičovské združenie pri Základ-
nej škole, Ulica 1.mája 103 (17319617); Rodičovské združenie pri Materskej škole, 
Hviezdoslavova 1, Malacky (17319617); ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých 
Malacky (12664979); Fond pre rozvoj výchovy a vzdelávania, n. f, (31782990); Športový 
klub Žolík Malacky (31817769); FORNIX (31813500); Svitanie Združenie na pomoc ľu-
ďom s mentálnym postihnutím v Malackách (34004742); Detské centrum VÁNOK 
(36071081); Mestský stolnotenisový klub MAREK (31793851); Telovýchovná jednota 
Strojár Malacky (17642639); Rodičovské združenie pri Materskej škole, Štúrova 139, 
Malacky (17319617); Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum 
(36068209); Mladí ľudia organizujú a komunikujú (31800963).

Z dosiek, ktoré znamenajú svet, dievča 
neskôr zišlo a postavilo sa pred katedru. 
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ŠPORT

Športová hala Malina sa počas via-
nočných prázdnin stala miestom 
stretávania sa športovcov i priazniv-
cov športu. V prvých dňoch januára 
sa v hale uskutočnili tri zaujímavé 
podujatia.

 V prvom rade to bol už tradičný futbalový 
turnaj o Memoriál Jozefa Klasa. V minulom 
roku to bol už v poradí ôsmy ročník. Víťazom 
turnaja sa stal usporiadajúci klub Old Boys, 
konkrétne jeho A družstvo, po víťazstvách 19:
5 nad svojím B družstvom, 4:3 nad družstvom 

Fešákov a 4:2 nad družstvom Haky. Druhé 
miesto obsadilo béčko Old Boys po víťazstve 
nad Haky v pomere 6:2 a prehre s Fešákmi 4:
6. Tretia priečka patrila Fešákom, ktorí síce 
prehrali s Hakym 1:2, ale o poradí rozhodo-
vala tabuľka družstiev, ktoré získali po jed-
nom víťazstve. Najlepším strelcom sa stal Pe-
ter Pálka so 14 gólmi, najlepším hráčom Pavol 
Petráš z Old Boys B a najlepším brankárom 
Rastislav Haramia, taktiež z družstva Old 
Boys B. Víťazné družstvo hralo v zostave Vla-
dimír Ivan, Eduard Kopča, Jozef Cikoš, Dušan 
Peňaška, Ján Hesek, Ivan Červenka a Peter 
Pálka.

Najmasovejším podujatím bol určite 
Vianočný turnaj, ktorý pre svojich členov 
a priaznivcov usporiadal basketbalový od-
diel TJ Strojár Malacky. Organizátori v čele 
s Mgr. Branislavom Orthom pripravili bas-
ketbalistom od tých najmenších po tých 
skôr narodených športovo-spoločenské 
podujatie, ktorého športová časť trvala pl-
ných sedem hodín. Na palubovke športo-
vej haly sa vystriedali prípravky chlapcov, 
dievčat, družstvá piatakov, šiestakov, sied-
makov, mladší i starší dorastenci, dve druž-
stvá mužov i mix družstvo zložené zo zá-
stupcov oboch pohlaví. 136 členov basket-
balového oddielu určite nebolo do nohy 
prítomných, ale kto do haly prišiel, určite 
skonštatoval, že basketbal v našom meste 
má pespektívu.

Úplne novým podujatím vo vianočnom 
kalendári sa stal turnaj v kolkoch, ktorý sa 
uskutočnil pod patronátom nového riadite-
ľa AD HOC V. Mihočku. V nultom ročníku 
sa turnaja zúčastnilo 6 dvojíc. Víťazom sa 
stala dvojica Š. Holeš a J. Horváth, ktorí zís-
kali 269 bodov. Len o bod za nimi skončili 
Ferdinand Orth a Libor Janeček s 268 bod-
mi. Tretia bola dvojica Miroslav Janeček 
a Jozef Holeš, ktorým sa podarilo získať 

254 bodov. Škoda, že sa do verejného tur-
naja nazapojilo viac účastníkov. Niektorí zo 
štartujúcich sa schádzajú v  kolkárni už nie-
koľko rokov. Začali to Libor Janeček, Karol 
Taraba, Jozef Holeš. Neskôr sa pridali Igor 
Hirner, Ferdinand Orth, Ľudovít Špelitz. 
Kolkáreň je otvorená pre všetkých, ktorí 
holdujú tomuto športu – treba ju aktívne 
využívať!

ANTON PAŠTEKA

ŠK Žolík A Malacky hráva súťaž PMB 
v Bratislavskom kraji. V súťaži po je-
sennej časti skončil s rovnakým poč-
tom bodov ako Inter Bratislava na pr-
vom mieste. Keď iní oddychujú a rege-
nerujú v zimnej prestávke, ŠK Žolík 
nezaháľa. Vedenie klubu sa postaralo 
o vyplnenie tohto obdobia rôznymi 
akciami: futbalové nádeje sa zúčastnili 
turnajov v Nitre, Banskej Bystrici, Ma-
lackách a Bratislave.

Na január, február a marec klub pripra-
vil halovú ligu v Malackách, zápasy sa 
odohrávajú každú druhú sobotu dopolud-
nia v ŠH Malina (účastníkmi ligy sú futbalo-
vé nádeje zo Slovana, Rapidu, Devínskej 
N. Vsi či Stupavy; celkovo si meria sily 12 
družstiev). Najväčšou bombou je však po-
zvanie na Česko–moravskú halovú ligu, 
organizovanú Brnom, v prekrásnej športo-
vej hale vo Vyškove. 

V sobotu 24. januára ŠK Žolík A úspeš-
ne účinkoval na halovom turnaji SFZ v Bra-
tislave – v konkurencii 12 mužstiev skončil 
na prestížnom 3. mieste! Konečné poradie 
turnaja: 1. Spartak Trnava, 2. výber Brna, 3. 
ŠK Žolík, 4. Inter Bratislava, 5. Slovan Brati-
slava. 

Zaujímavé je, že na tomto turnaji ŠK 
Žolík spojil futbalové sily talentovaných 
chlapcov viacerých klubov a v jeho drese 
nastúpili aj hráči z ŠK Malacky, 1. Čs. futba-
lovej akadémie, Gajár a Kostolišťa.

ŠK Žolík B hráva súťaž PMC v Bratislav-
skom kraji. Po jeseni skončil na treťom 
mieste, čo je veľmi pekné, keďže hráva aj 
s mužstvami, kde sú aj o 2 roky starší 

chlapci. Pozvanie na turnaje dostal z Nitry, 
Senca, Dubnice a Banskej Bystrice. Na 
sklonku minulého roku organizoval klub 
futbalový turnaj prípraviek – hráčov roční-
ka narodenia 1995 a mladších v športovej 
hale Malina. 

ŠK Žolík C sú to naši najmenší loptoši, 
ktorí sú ešte stále hraví. Práca s nimi je však 
o to krajšia. Môžeme ich pripravovať na 
prvé zápasy. Toto mužstvo dostáva už po-
zvánky na prvé turnaje, zúčastňuje sa aj 
mestského halového futbalového turnaja.

Mgr. FRANTIŠEK LÖRINCZI

Účastníci vianočného turnaja v kolkoch

Víťazná dvojica turnaja Š. Holeš a J. Horváth

Trikrát novoročný šport

ŠK Žolík A
Horný rad zľava – Šafránek, Šimek, Arpáš, Žaček, Kopča, Hujsa, Koch
Stredný rad zľava – Martinkovič, Sedlák, Júza, Blecha, Lörinczi, Partl
Spodný rad zľava – Žáčková, M. Kudoláni, P. Kudoláni, Gajdár, Mráz, Lapinová

ŠK Žolík B
Horný rad zľava – Antálek, Kočiško, Džurný, Lazarčík, Janečka 
Stredný rad zľava – Roško, Slovák, Ritomský, Hurban, Prosňák, Mráz
Spodný rad zľava – A. Janský, P. Janský, Sirota, Gábrš, Ďurík

ŠK Žolík spája futbalové sily

ŠK Žolík C – najmladší futbalisti klubu.
28. februára na nich čaká účasť na ďalšom 

futbalovom turnaji.

AD HOC MALACKY, príspevková 
organizácia mesta, ponúka svoje služby

Športová hala
Malina
cenník platný 
od 1. 1. 2004
PLAVÁREŇ 
(Po–Pia 15.30–21.30 h, So–Ne 13.00–21.30 h)
Dospelí 45 Sk/1,5 h             
Dôchodcovia, študenti, 
vojaci 20 Sk/1,5 h              
Deti do 15 r. 20 Sk/1,5 h
Deti do 6 r. 
(v sprievode dospelej osoby) zdarma
Prenájom celej plavárne 1000 Sk/h
Predplatné vstupné (permanentky)
  5 vstupov/1,5 h 180 Sk
10 vstupov/1,5 h 360 Sk
20 vstupov/1,5 h 700 Sk

ŠPORTOVÁ HALA
(Po–Ne 10.00–22.00 h)
Školy – tel. výchova, športové hry 300 Sk                    
Školy – súťaže 400 Sk
TJ, kluby, oddiely – žiaci tréning 350 Sk
TJ, kluby, oddiely – žiaci súťaže 400 Sk
TJ, kluby, oddiely – tréning 450 Sk
TJ, kluby, oddiely – súťaže 550 Sk
Neorg. v telovýchove – rekr. šport 500 Sk
Iné jednorazové športové akcie 850 Sk
Komerčné podujatia 1500 Sk

SÚŤAŽNÉ STRETNUTIA – turnaje organi-
zované malackými TJ, klubmi, oddielmi 
v trvaní nad 3 hodiny – žiaci 350 Sk
                                     – dospelí 500 Sk

FITNESSCENTRUM
(Po–Pia 14.00–21.30 h, So–Ne 10.00–21.30 h)
Jednorazový vstup 45 Sk/1,5 h               
                                                                      

   KOLKÁREŇ  (Po–Ne 10.00–22.00 h)
Jedna dráha 150 Sk/h                    
Prenájom celej kolkárne 500 Sk/h

SAUNA
(Po 16.00–20.00 muži, Ut 16.00–20.00 ženy, 
Št 16.00–20.00 muži, Pi 16.00–20.00 ženy, 
So 13.00–16.00 muži, 17.00–20.00 ženy)
Sauna 130 Sk                       
10-vstupová permanentka 1000 Sk
celá sauna / h. 1100 Sk                       
                                                                      

   MASÁŽE
Chrbát 130 Sk
Nohy 130 Sk
Ruky 100 Sk
Celková masáž 360 Sk
  
*SOLÁRIUM
(Po–Pia  11.00–20.00 h, So–Ne  14.00–18.00)
*BUFET
(Po–Pia 15.00–21.45 h, So–Ne: 10.00–21.45 h)

V priestoroch Centra voľného času na Ul. M. Rá-
zusa sa 2. februára uskutočnilo slávnostné otvorenie 
Športklubu. Priestory boli sprevádzkované najmä za 
finančnej podpory Mesta Malacky. Červenú stuhu 
teda symbolicky prestrihla predsedníčka komisie 
školstva a športu Mgr. Drahomíra Lörincziová.

6-členné skupiny vytvorené z členov záujmového 
klubu vo veku od 15 rokov budú môcť zariadenie 
využívať dvakrát týždenne za symbolický poplatok 
300 Sk na obdobie február až jún. Pri tejto príležitosti 
riaditeľka CVČ Antónia Čuvalová nezabudla pod-
čiarknuť, že finančná pomoc mesta je nevyhnutná. 
CVČ zastrešuje najmä menej solventné deti a mlá-
dež a malo by byť v záujme mesta, aby tieto deti mali 
možnosť plnohodnotného využitia voľného času. 
Podmienky sa im snažíme vytvoriť nielen založením 
športového klubu, ale aj ostatnými krúžkami a klub-
mi, ktoré sú pod strechou CVČ.

                     –lucy–, foto: –oTaNo–

Nový Športklub
v Malackách
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