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5. marca sme do redakcie dostali ohlasy rozhorčených občanov, ktorí sa dozvedeli, 
že poplatok za škôlku sa od apríla zvyšuje až na 1000 Sk. Za všetky vyberáme: 
„Neviem, na koho sa mám obrátiť. Včera večer mi volali mamičky, ktorým deti 
odišli z Vánku do škôlky. Dávali im podpisovať papier, či budú deti chodiť do škôl-
ky, aj keď sa zvýši poplatok na 1000 Sk, plus stravné a plus čistiace prostriedky. 
Bol na nich robený nátlak, že ak to nepodpíšu, budú ich deti zo škôlky vyradené 
a pokiaľ budú chcieť byť zamestnané, musia platiť. To sa udialo v MŠ na Kollárovej 
a Hviezdoslavovej ulici. Až na Bernolákovu. Len tu im pani učiteľka povedala, že ide 
o prieskum. Keď sa mamičky pýtali, či môžu dopísať pripomienky, bolo im poveda-
né, že až po schválení.” 

DUŠANA BIELESZOVÁ, Detské centrum Vánok

Svätojánskym muškám zaberie jedno 
rande aj osem hodín. Remeselníci zo 
Slovenska dokážu byť v Grécku skvelý-
mi hercami. Stretnutie v kniežacom 
lese je rovnako obscénne ako na scé-
ne. Ak chcete získať lásku osoby, ktorá 
po vás netúži, potrite jej v noci oči ľu-
bovníkom. Milencom pracuje fantázia 
ako bláznom.

K takýmto zisteniam sa dopracujete, 
ak sa pôjdete pozrieť, čo sa podarilo ma-
lackým ochotníkom – v réžii Vlada Zetka 
naštudovali náročnú inscenáciu klasika 
svetovej literatúry.

Divadlo na hambálku 
pripravilo pre tohtoročnú sezónu sku-

točnú lahôdku. Po dvoch slávnostných 
premiérach (13. a 14. februára) pozvalo 
divákov do Spoločenského domu ZCK 
28. februára na prvú verejnú premiéru in-
scenácie Williama Shakespeara Sen noci 

svätojánskej. „Po komédii sme siahli z pro-
zaických dôvodov – na tragédiu nemáme 

chuť ani my a predpokladám, že ani diváci. 
Každodenných problémov majú doma 
dosť, do divadla prichádzajú za oddy-
chom a zábavou,” hovorí režisér a vedúci 
súboru V. Zetek. Shakespeare je kráľom 

V poslednom týždni februára sa na svo-
jom mimoriadnom zasadnutí stretli poslan-
ci mestského zastupiteľstva. Celkovo ich 
očakával program so šiestimi bodmi. 

Najdôležitejším bodom bol návrh na 
odpredaj nehnuteľností mesta na Miero-
vom námestí. Záujemcovia mali možnosť 
prezentovať svoje zámery písomne na zá-
klade ponuky mesta do 23. 2. 2004. Cel-
kom bolo do stanoveného termínu doru-
čených 14 ponúk rôzneho rozsahu i zame-
rania. Vzhľadom na to, že v záujme mesta 

bolo nehnuteľnosti odpredať ako celok, 
komisia odporučila predložiť poslancom 
ponuku č. 12 od občianskeho združenia 
Malacky 2004. Výška ponúkanej sumy sa 
v tomto prípade vyšplhala na 11 000 000 Sk 
za celý komplex nehnuteľností. K predlože-
nému materiálu sa začala široká diskusia, 
ktorá sa týkala najmä spôsobu predaja, výš-
ky navrhnutej sumy, no veľa otázok k prí-
tomným zástupcom združenia odznelo 
k ich budúcemu zámeru. Podľa RNDr. Hu-
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Malacky sa chystajú
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malackých lekárov
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Čo ste cítili, keď ste prišli do Konga?
Bola som veľmi šťastná, cítila som potre-

bu pomáhať tým najbiednejším, a to ma na-
pĺňalo. Hoci sme v kláštore nehladovali, vte-
dy som si uvedomila, čo vlastne znamená 
pre ľudí život a v čom je jeho zmysel. Často-
krát sa ženieme za rôznymi chimérami. Mys-
líme si, že keď niečo nebudeme mať, keď 
nám nevyjdú plány, či sa nám nepodarí do-
stať nejakú vec, tak sa zrúti svet. To však nie 
je podstatné. Dôležitý je vzťah medzi ľuďmi 
a hlavne pokoj. Na Slovensku som nechala 
problémy, mnohé veci nedoriešené... Keď 
som sa vrátila z Francúzska, mala som veľké 
plány, ako budem pracovať s deťmi, učiť ich, 
no tie stroskotali. Mala som túžbu venovať sa 
deťom a zrazu ma Boh posielal niekde inde.

Ako Vás prijali domáci?
Boli úžasní. Keď videli rehoľnú sestru, kto-

rá im prišla pomáhať, boli veľmi vďační. Čas-
tokrát sa ma pýtali: „Sestrička, ako je to mož-
né, že ste nám sem prišli pomáhať a trpieť 

spolu s nami?” Vedeli, že my – sestry – sa po-
dieľame na ich živote a biede.

Čo pre Vás znamená misia?
Mnohí ľudia význam tohto slova nechá-

pu. Misia neznamená, že si zoberiem do ruky 
kríž, idem bezhlavo k ľuďom a tam im hlá-
sam o Bohu, ktorý ich miluje a dáva im silu. 
Nie, podstata je ukrytá inde. Treba ísť k ľudu, 
snažiť sa žiť spolu s ním a svojím svedectvom 
života ich privádzať k Bohu. Najprv som si 

V stredu 3. marca uskutočnila 31-člen-
ná vládna delegácia Thajského kráľov-
stva návštevu Malaciek. 

Delegáciu viedol thajský splnomocne-
nec pre obchod s krajinami Európy a Ame-
riky Kantathi Suphamongkhon. Členmi de-
legácie, ktorá prišla na Slovensko 1. marca 
a pobudla v našej krajine do 4. marca, boli 
aj zástupcovia thajského podnikateľského 
sektora a médií. „V Bangkoku som len pre-
stupoval z jedného lietadla do druhého, no 
o vašej krajine viem, že jej symbolom je 

orchidea. Cíťte sa u nás ako doma,” privítal 
primátor mesta Jozef Ondrejka členov de-
legácie Thajského kráľovstva.

Po absolvovaní rokovaní v Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komore na Mi-
nisterstve zahraničných vecí SR a Minister-
stve hospodárstva SR čakala na thajskú 
delegáciu návšteva Záhoria. V Malackách 
jej členovia absolvovali v Spoločenskom 
dome ZCK prezentáciu projektu Priemysel-
no-technologický park Záhorie a potom 
návštevu parku. 

Dávať a dostávať
„Dávať a dostávať lásku je úžasné!” 

čítam nápis na kvetinovom stánku stoja-
ceho uprostred vstupnej haly na Hlavnej 
stanici v Bratislave. „Dobrý reklamný ťah,” 
pomyslím si. Čaro tejto vety chce šikovný 
obchodník speňažiť v pretvorení na pre-
svedčenie, že dávať a dostávať kvety, 
drobné predmety či hračky – žmurkajú-
ce spoza presklenej vitríny, urobí našich 
blízkych zaručene šťastných. Dávať 
a dostávať – večne sa naháňajúce slová. 
„Áno, dám ti dnes peniaze na vlak, aby si 
sa mohol odviezť domov, no očakávam, 
že od teba dostanem v najbližšom čase 
všetko späť!” podáva peniaze pseudoka-
marát pseudokamarátovi. 

„Nechcete Nota Bene?” preruší mo-
je myšlienky počerný človek žijúci na 
pokraji biedy v spoločnosti ľudí bez ad-
resy. „Viete, ale ja som ho už čítala, no 
ďakujem za opýtanie.” Jeho tvár posmut-
nie. „Tak prepáčte,” prehovorí tichším 
hlasom. Snažím sa zahnať bolesť v jeho 
očiach. „Viete čo, dám vám pár korún, 
kúpte si niečo pod zub,” usmejem sa. 
„A TO LEN TAK?” Túto otázku som ve-
ru nečakala. „A TO LEN TAK” zvoní ako 
ozvena v ušiach. Zmätená mu vtískam 
do rúk drobné mince a uvažujem nad 
tým, či dávanie niečoho „LEN TAK” je 
dnes také nezvyčajné. „Áno, dávať je pre 
ľudí zo dňa na deň ťažšie,” skonštatujem. 
Dávanie sme začali považovať za siam-
ske dvojča dostávania. Títo súrodenci 
nemôžu žiť jeden bez druhého, hoci ich 
spája jedno telo, v žilách im koluje rov-
naká krv, ich pľúca vdychujú súčasne ten 
istý vzduch... Pomýlená predstava. 

Sestra Monika rozdáva okolo seba 
LÁSKU a nečaká na odmenu. Malý princ 
prišiel na Zem, aby naučil dospelákov, že 
podstata človeka nespočíva v jeho po-
stavení, financiách či materiálnych stat-
koch, no práve v jeho schopnosti vnímať 
svet srdcom, a nie peňaženkou. Dávať 
lásku, kúsok času rodine, priateľom, dá-
vať úsmev, povzbudzujúci pohľad člove-
ku, ktorý sa trápi nad zajtrajškom. Dávať 
„LEN TAK”. Dávať a nečakať na odplatu. 
Dávať seba, a nie kvety či hračky narých-
lo v stánku kúpené!!!

LUCIA POLÁKOVÁ

Mierové námestie
s novou tvárou

Vždy túžila robiť niečo 
iné, než sú všedné veci

Pokračovanie na 4. strane

Sestra Monika, útle žieňa v bielo-modrom habite, ktorý ešte umocňuje jej kreh-
kosť. Mylné zdanie. Za nežným výzorom sa skrýva silná osobnosť, ktorú nezlomila 
tvrdá realita afrického života. Žila, trpela, no najmä pomáhala, ochraňovala, vyu-
čovala a získavala si srdcia a dôveru konžského ľudu. Jej príbeh o misii v Kongu si 
veru zaslúži pozornosť. Veď posúďte sami!

Keď Amor múti rozum

Pokračovanie na 4. strane

Aká je pravda a čo na vzniknutú situá-
ciu hovoria dotknuté strany? 

Mgr. Alena Kmecová, vedúca oddele-
nia sociálneho, školstva a matriky MsÚ

„Treba prehodnotiť finančné náklady 
osobitne na jedálne a osobitne na celú 

škôlku, oboje sú v originálnej pôsobnosti. 
Až potom sa môžu robiť nejaké reštrikcie, 
či bude školné zvýšené alebo nie. Vznik-
nutá situácia bola vyvolaná predčasnou 
iniciatívou pani riaditeľky, ktorá zmobili-

Láska dokáže divy. Zvlášť, ak sa jej chopia malackí ochotníci.

Orchidea pre thajskú 
delegáciu

Hudecová: „Zámerne som sa postavila do úlohy fackovacieho panáka.”

Budeme platiť 
za škôlky viac?

Vraví sa, že na zlé sa 
rýchlo zabúda. Bezpo-
chyby to však závisí od 
toho, do akej miery sa 
nás nepríjemná udalosť 
týka. Privykli sme si na 
krvavé scény v televíz-
nom spravodajstve, vní-
mame ich ako súčasť ži-
vota, registrujeme, no 
nie vždy aj cítime. Zá-
chranná akcia po najni-
čivejšom zemetrasení 
posledných desaťročí 
v kolíske prastarých ci-
vilizácií – Iráne, sa však 
jej účastníkom vryje do 
pamäti nadosmrti.

Stovky, tisíce, ba desaťti-
síce ľudských tragédií bolo 
cítiť z drastických záberov 
takmer úplne zničeného 
iránskeho mesta Bam, ktoré 
obleteli svet počas vlaňaj-
ších vianočných sviatkov. 

Keď si v predtým pokojný 
večer jeho obyvatelia že-
lali dobrú noc a deti pri 
ukladaní do postieľok upo-
kojovali materinským či ot-
covským bozkom, nemohli 
tušiť, že už nasledujúce 
ráno môže znamenať pre 
niekoho z nich posmrtnú 
cestu do raja a pre iných 
peklo v ruinách zrúcaných 
domov. Čas akoby sa zasta-
vil. Mnohí ešte nestihli do-
snívať svoj ranný sen, keď 
sa roztriasla zem a odrazu 
záležalo už len na jedinom 
– prežiť a zachrániť holé ži-
voty čo najväčšiemu počtu 
zavalených....

Svet reagoval okamžite. 
Po ruskej a českej dorazila 
do Iránu aj slovenská skupi-
na záchranárov. Medzi nimi 
boli aj štyria naši rodáci – 
členovia záchrannej  brigády 

Malackí záchranári ocenení za zásah v Iraku 

Právom ich môžeme 
nazvať hrdinami

Ing. Z. Závodný

Pokračovanie na 2. stranepplk. Ing. J. Predajniansky
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AKTUALITY

• Vo štvrtok 12. februára pozval primá-
tor mesta Jozef Ondrejka na stretnutie 
riaditeľov bánk, ktoré pracujú v meste. 
Hlavnou témou pracovného stretnutia 
bola prezentácia projektu výstavby 
podnikateľského inkubátora a možností 
spolupráce, ktoré sa v súvislosti s vý-
stavbou inštitúcie otvárajú. Zámerom 
mesta je, aby firmy etablované v inku-
bátore boli previazané na Priemyselno-
-technologický park Záhorie a zaobe-
rali sa predovšetkým „čistou” výrobou 
softvéru či elektroniky. Biznismeni 
upozornili na nevyhnutnosť angažova-
nia finančného makléra v inkubátore 
– jeho úlohou by malo byť finančné 
a úverové poradenstvo začínajúcim 
podnikateľom.
• Na improvizovanom brífingu vo februá-
ri hovorila Ing. arch. Jelena Hudcovská, 
predsedníčka Úradu geodézie, kartogra-
fie a katastra Slovenskej republiky o Ma-
lackách: 
„Viem, že sa tu rozvíja Priemyselno–tech-
nologický park Záhorie, pripravuje sa vý-
stavba infraštruktúry a premostenia s Ra-
kúskom. Hľadáme teda cesty, ako aj tu 
posilniť správu katastra.” V rozhovoroch 
so zástupcami mesta Malacky J. Hudcov-
ská zisťovala mieru dopadu rozvojových 
zámerov na územie, zvýšený záujem 
obyvateľstva o výstavbu bytov a rodin-
ných domov v regióne a signály migrácie 
pracovnej sily z východu na západ. 
„Dúfam, že sa podarí nájsť v Malackom 
okrese dostatok plôch na bytovú výstav-
bu,” uviedla J. Hudcovská.
• Zástupcovia Česko-slovenskej futba-
lovej akadémie navštívili 25. februára 
primátora mesta a rokovali s ním o po-
trebe zlepšenia vzťahov v oblasti malac-
kého futbalu.
• Hlavným bodom zasadnutia Krízové-
ho štábu civilnej ochrany obyvateľstva 
v Malackách, ktoré sa konalo 24. februá-
ra, bola informácia o nepokojoch v róm-
skych komunitách na východe Sloven-
ska a preskúmanie stavu pripravenosti 
okresu na takúto situáciu.
• Primátor mesta Jozef Ondrejka usku-
točnil rokovania v spoločnostiach ČOV-
SPOL, IPRES, Bratislavská vodárenská 
spoločnosť. Po dopracovaní projekto-
vej dokumentácie zo strany mesta bude 
projekt odkanalizovania regiónu zara-
dený medzi prioritné úlohy v rokoch 
2006–2008.
• Americkí investori prejavili záujem 
o bytovú výstavbu pri realizácii Priemy-
selno-technologického parku Záhorie. 
• 4. marca sa konalo slávnostné otvore-
nie pobočky Ľudovej banky v Malac-
kách. 
• Primátor mesta Jozef Ondrejka sa 16.
marca zúčastnil zasadania sekcie vý-
stavby a regionálneho rozvoja Združe-
nia miest a obcí Slovenska v Spišských 
Tomášovciach. Predmetom rokovania 
bola príprava na zasadnutie Rady 
ZMOS (30.–31. 3. v Piešťanoch) a aprí-
lový snem ZMOS (20.–22. 4. v Bratisla-
ve) i vytýčenie úloh vo vzťahu k staveb-
nému zákonu a zákonu o regionálnom 
rozvoji.
• 19. marca sa uskutočnilo prvé zasad-
nutie Správnej rady Inkubátora Malac-
ky.
• 24. marca sa v Senici uskutoční snem 
Združenia miest a obcí záhorskej ob-
lasti.
        –ipo–

JEDNOU VETOU Prezidentskí kandidáti 
v Malackách

berta Klča by mali Malacky po ukončení 
rekonštrukčných prác získať novú domi-
nantu s tým, že priestory parkoviska zosta-
nú zachované. Namiesto jednotlivých do-
mov tu má stáť jednoliata budova, v ktorej 
budú umiestnené garáže, obchodné pries-
tory, kancelárie i exkluzívne byty. Po tak-
mer hodinovej diskusii sa poslanci rozhodli 
o odpredaji hlasovať tajne. Z prítomných 
15 poslancov odpredaj odsúhlasilo deväť 
poslancov a šiesti sa hlasovania zdržali. Po-
slanci ďalej schválili prevod nehnuteľnosti 
– pozemku pod bytovým domom VHS Ma-

lacky, a. s., a v tejto súvislosti i zmluvu 
o zriadení vecného bremena. Veľmi dôle-
žitým bodom bolo schvaľovanie zámeru 
hospodársko-sociálneho rozvoja mesta. 
Predložený návrh zobrali poslanci na vedo-
mie, po zreálnení údajov uložili mestské-
mu úradu predložiť materiál na rokovanie 
jednotlivým komisiám mestského zastupi-
teľstva i dotknutým inštitúciám. Jeho pres-
né znenie by malo zastupiteľstvo schváliť 
v septembri tohto roka.

Zástupca primátora Ing. Jozef Bulla 
prezentoval návrh dodatku č. 2 k VZN č. 
1/98 o vyhradených miestach na vylepova-

nie volebných plagátov počas volebných 
kampaní. Návrh bol s jednou pripomien-
kou poslancami schválený, a tak pri najbliž-
ších prezidentských voľbách a referende 
budú na kampaň k dispozícii betónové 
skruže na Mierovom námestí, Radlinského 
ulici, Sasinkovej, Družstevnej a na Ul. F. Ma-
lovaného. 

Na záver zasadnutia poslanci zvolili do 
Rady školy pri Gymnáziu Malacky namies-
to Ing. Jozefa Illého, ktorý sa už dávnejšie 
vzdal poslaneckého mandátu, poslanca 
Jána Držku.

ANTON PAŠTEKA

Mierové námestie s novou tvárou
Pokračovanie z 1. strany

Primátor mesta Jozef Ondrejka uskutočnil 
12.–14. februára návštevu partnerských miest 
Sarvaš a Albertirša v Maďarsku (obe ležia 
v Békéšskej župe). O zámeroch a výsledkoch 
svojej cesty hovorí: „O náš podnikateľský in-
kubátor prejavili záujem remeselníci i banko-
vé inštitúcie etablované v oboch mestách. 
Zaujali ich hlavne výhodné podmienky, za 
ktorých budú začínajúce firmy v inkubátore 
fungovať, a naša daňová legislatíva. Podnika-
telia pozitívne hodnotili proreformnú politiku 
na Slovensku, naopak – kriticky sa vyjadrovali 
k domácemu hospodárskemu vývoju. Podľa 
nich Maďarsko v tejto oblasti doslova zaspalo. 
Veľké možnosti vidia aj v čerpaní prostriedkov 
Európskej únie na cezhraničnú spoluprácu.”

V oboch mestách sa J. Ondrejka stretol so 
zástupcami samospráv a skupinami miestnych 
podnikateľov. Prostredníctvom počítačovej 
prezentácie oboznámil partnerov s úlohou 
podnikateľského inkubátora v procese rozvo-
ja podnikateľského sektora a vzniku Priemy-
selno-technologického parku Záhorie. Vý-
sledkom cesty primátora do Maďarska bola 
predbežná dohoda o vytvorení spoločných 
slovensko-maďarských firiem, ktoré budú pra-
covať v inkubátore. O ďalších podmienkach 
spolupráce získajú maďarskí podnikatelia in-
formácie priamo v Malackách – začiatkom má-
ja prídu na Záhorie na informatívne stretnu-
tie. 

–ipo–, foto: –oTaNo–

Primátor mesta Malacky J. Ondrejka bol hosťom primátora mesta Sarvaš M. Babáka 
(vpravo), ktorý je zároveň poslancom maďarského národného parlamentu.

Malacký inkubátor zaujal

Na prezentácii sa zúčastnili aj zástupca 
predsedu Bratislavského samosprávneho 
kraja Milan Vaškor, manažér regionálne-
ho rozvoja agentúry SARIO Pavel Paluk 
a predseda Predstavenstva akciovej spo-
ločnosti Eurovalley Ivan Kočiš. Primátor 
mesta Jozef Ondrejka, hostiteľ, predstavil 
Malacky ako mesto s bohatou históriou 
a zároveň veľkými ambíciami. I. Kočiš pre-
zentoval Slovensko ako raj pre investorov 
a „zlatý trojuholník” na hranici štyroch 
štátov (Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďar-
sko) ako najperspektívnejší v Európe. 
Priemyselno-technologický park Záhorie 
(s celkovou rozlohou 1300 ha má patriť 
k najväčším v strednej Európe) má dať 
v najbližších piatich rokoch prácu 4-tisí-

com a po dokončení o pätnásť rokov až 
15-tisícom ľudí. Thajských podnikateľov 
najviac zaujímala naša daňová reforma, 
zloženie a odbornosť pracovnej sily a vy-
tváranie výhodných podmienok pre stra-
tegických investorov. 

Otázky hostí smerovali aj k doterajšie-
mu a plánovanému využívaniu prostried-
kov z eurofondov. S pobavením i uzna-
ním prijali hostia odhady, že po realizácii 
investície spoločností Hyundai–Kia bude 
naša krajina najväčším svetovým výrob-
com automobilov v prepočte na počet 
obyvateľov. Návšteva thajskej delegácie 
je dôležitým impulzom pre rozvoj obchod-
no-ekonomických vzťahov medzi oboma 
krajinami. 

–ipo–, foto: –oTaNo–

Orchidea pre thajskú 
delegáciu 

Pokračovanie z 1. strany

zovala rodičov, aby sa poistila v tom, že 
schválený rozpočet určený na financo-
vanie materských škôl bude naplnený. 
Išlo však o poplašnú správu. Vzniknutou  
situáciou sa náš odbor aktívne zaoberá 
a rodičia môžu byť spokojní. Poplatky sa 
rozhodne zvyšovať nebudú!”

Mgr. Mária Hudecová,
riaditeľka Materskej školy Kollárova ul. 

(v minulom roku sa MŠ v meste zlúčili pod 
jeden právny subjekt – pozn. red.) 

„Postavila som sa do úlohy „fackovacie-
ho panáka“ dobrovoľne. Som si vedomá 
toho, že problémy treba riešiť. Dotazní-
kovú akciu som spustila z toho dôvodu, 
že finančná situácia MŠ je naozaj zlá a ne-
myslím si, že deficit, ktorý v rozpočte vzni-
kol, možno vyriešiť inými racionalizačnými 
opatreniami. Viem, že suma 1000 Sk je 
nadhodnotená, ale snažila som sa odhaliť 
hranicu maximálnej zaťaženosti rodičov 
a finančných nárokov na nich kladených, 
ktoré by dokázali potencionálne zvládnuť. 
HĽADAJME INÉ RIEŠENIA! Spoluúčasť 
mesta pri financovaní MŠ v budúcom roku 
je nevyhnutná, navyše – ak nebude zme-
nený spôsob financovania MŠ zo strany 
ministerstva, nevyhneme sa v priebehu 
troch rokov ani aktívnej spoluúčasti rodi-
čov. Mojou prioritou je zabezpečiť najmä 
kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Je 
dôležité, aby si rodičia uvedomili, že ma-
terská škola nie je sociálne zariadenie, ale 

sme tiež škola, ktorá pripravuje deti na bez-
problémový prechod do ZŠ. Práve u nás 
dostávajú základ pre celoživotné vzdeláva-
nie. Okrem toho chcem zabezpečiť maxi-
málnu naplnenosť MŠ. Schvaľujem reakcie 
rodičov, len ma mrzí, že problém pochopili 
ako nátlakovú akciu. Skôr, ako som s pries-
kumom začala, prerokovala som situáciu 
s Radou školy pri MŠ, ktorá ma podpo-
rila. Dokonca sama prišla s iniciatívou, že 
zvolá mimoriadne rodičovské združenie, 
aby prostredníctvom svojich zástupcov 
informovala i ostatných rodičov. Podobne 
som postupovala aj na jednotlivých MŠ. 
Tomu, že rodičom to bolo interpretované 
iným spôsobom, nerozumiem. Moja akti-
vita nebola namierená proti nim, ale práve 
naopak, mala pomôcť riešiť situáciu v pro-
spech rodičov a najmä ich detí. Na záver 
by som chcela dodať, že niekedy sa podľa 
mňa hráme na falošnú prosociálnosť.”

K vzniknutej situácii zaujal stanovisko 
i primátor mesta RNDr. Jozef Ondrej-
ka, ktorému sme položili zopár otázok:

V oblasti školstva je v poslednom ob-
dobí najznámejšia fráza, že prechodom 
kompetencií neprešlo dostatok financií. 
Čo to znamená a ako to je v podmien-
kach Malaciek?

Kompetencie z oblasti školstva prešli na 
mesto 1. júna 2002. Okrem mnohých prob-
lémov priniesli aj ťažkosti s financovaním. 
Odvtedy neubehli ešte ani dva roky a už je 

Ruch vrcholiacej kampane pred aprílový-
mi prezidentskými voľbami neobišlo ani mes-
to Malacky. Ako prvý sa 31. januára vo veľkej 
zasadačke MsÚ predstavil Vladimír Mečiar, 
kandidát na prezidenta SR za ĽS–HZDS. Stret-
nutia sa zúčastnil zástupca primátora Ing. J. 
Bulla a početná skupina občanov mesta. 

V rámci svojho pracovného výjazdu nav-
štívil naše mesto 18. marca súčasný prezident, 
uchádzajúci sa opäť o priazeň voličov, Rudolf 
Schuster. Vymedzený čas venoval stretnutiu 
a otvorenej diskusii s predstaviteľmi mesta, 
štátnej správy, inštitúcií pôsobiacich na pôde 

mesta, so starostami okolitých obcí, podnika-
teľmi a poslancami.

Len jeden deň po návšteve Rudolfa Schus-
tera – 19. marca, do Malaciek zavítal, v poradí 
tretí kandidát na prezidenta navrhovaný SDĽ, 
súčasný primátor Banskej Bystrice Ján Králik. 
Podobne ako jeho predchodcovia svoju prí-
tomnosť využil na stretnutie s predstaviteľmi 
mesta a občanmi.

Zasadne niektorý z nich na prezidentskú 
stolicu? Nechajme sa prekvapiť, veď prezi-
dentské voľby, konajúce sa 3. apríla, sú tu čo 
nevidieť.               –lucy–

Chlebom a soľou vítali prezidenta krojovaní „hambálkovci”.

Budeme platiť za škôlky viac?
Pokračovanie z 1. strany

Pokračovanie z 1. strany
Hasičského a záchranného zboru v Malac-
kách so svojimi psami. Bez váhania opustili 
rodiny, aby ponúkli nádej zúfalcom, čo ostali 
nažive a pátrali po svojich blízkych, i tým ne-
šťastníkom, ktorí ešte možno bezmocne tŕpli 
pod troskami, či ešte niekedy uzrú slnečné 
svetlo! 

Mesto Malacky ocenilo vysoko profesio-
nálny i hlboko ľudský postoj Ing. Zdenka 
Závodného, pplk. Ing. Júliusa Predajnianske-
ho, nrtm. Martina Horského a nrtm. Júliusa 
Ludasa a 17. februára v obradnej sieni MsÚ 
usporiadalo slávnosť na ich počesť. 

Primátor mesta Jozef Ondrejka vyjadril 

hrdosť na svojich rodákov a vďaku za pohoto-
vosť, profesionálnu pripravenosť a statočnosť, 
prejavenú v záujme posilnenia nádeje a šan-
ce na prežitie tých, čo zostali v troskách, a re-
prezentáciu našej krajiny i mesta. Za zvukov 
pôsobivej hudby a asistencie strojných mažo-
retiek im odovzdal pamätné listy, kvety, vec-
né dary a vyjadril nádej, že prírodných ka-
tastrof, pri ktorých budú zasahovať, nebude 
veľa, a ak budú, ich záchranárska pomoc bu-
de vždy úspešná. 

Každý z ocenených sa zachoval ako člo-
vek s veľkým Č. Vďaka im za to. 

TATIANA BÚBELOVÁ, 
foto: –oTaNo–

Právom ich môžeme
nazvať hrdinami
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v platnosti tretí spôsob financovania. To si-
tuáciu nijako nezľahčuje. 

Kompetencie sa dnes delia na prenese-
ný výkon štátnej správy (to znamená povin-
nosť štátu zabezpečiť finančné prostriedky 
na tri základné školy s 95 % garanciou ná-
kladov minulého roka) a originálne kompe-
tencie (to znamená, že štát bude už len fi-
nančne prispievať na šesť materských škôl, 
štyri školské jedálne, tri školské kluby detí, 
CVČ, základnú umeleckú školu). 

V číslach možno konštatovať, že na pre-
nesený výkon štátnej správy sme dostali 
98 000 Sk, t. j. 0,3 % menej, ako sa čerpalo 
vlani, ale pri zohľadnení inflácie je to menej 
o 2 874 000 Sk. 

Pri originálnych kompetenciách, kde sa 

štát vzdal zodpovednosti, je situácia oveľa 
horšia.

Príspevok štátu je o 6 650 000 Sk, t. j. 
19,3 % menší ako vlani, ale po zohľadnení 
inflácie je až 9 204 000 Sk menší. Možno 
povedať, že školstvo v pôsobnosti Mesta 
Malacky (bez cirkevnej školy a gymnázií) je 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom pod-
dimenzované o 12 078 000 Sk.

Aká je teda reálna situácia v mater-
ských školách?

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zlú-
čení 6 MŠ pod jeden právny subjekt, aby 
riadenie bolo efektívnejšie.

Vidíte nejaké východisko, ako vznik-
nutú situáciu riešiť?

Preniesť ťarchu na občanov je u mňa 
na poslednom mieste, a to až po vyčerpaní 

všetkých racionalizačných opatrení ako na-
príklad: žiadať od štátu zvýšenie celkového 
príspevku štátu na školstvo (prostredníc-
tvom ZMOS a ZOZO rozporovať finančný 
výpočet na MŠ SR, podľa môjho názoru 
môžeme žiadať maximálne 4,9 milióna Sk), 
využiť rezervy jednotlivých školských zaria-
dení či ich zložiek – napríklad znížiť počet 
zamestnancov podľa počtu žiakov v zmysle 
noriem – celoslovenských priemerov, zvýšiť 
počet žiakov v triedach s cieľom redukovať 
počet tried, preveriť možnosť zníženia poč-
tu zariadení materskej školy aspoň o jedno 
pri zachovaní počtu miest pre deti, aby 
sa tak znížili prevádzkové náklady, znížiť 
počet školských jedální...) až v poslednom 
rade preniesť ťarchu na rozpočet mesta 
a občanov!

LUCIA POLÁKOVÁ, 
foto: –oTaNo–

Ing. Jozef Bulla
 1. Mesto má veľký 

problém so stavom 
miestnych komuniká-
cií. Bohužiaľ, roky sa 
táto otázka zanedbá-
vala, peniaze síce 
v rozpočte na to boli, 
no v skutočnosti neboli. Teraz dobiehame 
zameškané. Mám dojem, že občania to vní-
majú pozitívne, napriek tomu podľa niekto-
rých by sme mali postupovať veľkorysejšie. 
A znova sme pri peniazoch. 

Dlho neriešeným problémom nášho mes-
ta je kanalizácia. Jej systematické riešenie si 
však vyžaduje asi 600 mil. Sk, a to je ďaleko 
nad možnosti mestského rozpočtu. Viem, že 
náš primátor sa všemožne snaží o to, aby 
sme na kanalizáciu dostali peniaze z EÚ. Je to 
na dobrej ceste a verím, že sa to podarí zrea-
lizovať.

2. Pozorujem reakcie voličov nášho voleb-
ného obvodu a zdá sa mi, že rastú ich výhra-
dy voči správaniu sa časti obyvateľov ubytov-
ne na Mierovom námestí. Chápem tých, ktorí 
bývajú v okolí tohto domu, riešenie je však 
zatiaľ komplikovanejšie, ako sa na prvý po-
hľad zdá.

Ďalšou starosťou obyvateľov môjho vo-
lebného obvodu je iste stav komunikácií, a to 
mám také poznatky aj o nových. 

Viem tiež o tom, že obyvateľov nášho vo-
lebného obvodu trápia tiež rýchlo jazdiace 
osobné, ale aj Veľkomoravskou ul. s hrmo-
tom „rolujúce” sa nákladné autá. Neviem, 
ako to riešiť, lebo je to otázka ohľaduplnosti 
každého jedného, kto si sadá za volant. Asi sa 
musí niečo stať, aby sa niečo stalo.

3. Mám dojem, že zákonná úprava 
o zmenšení počtu poslancov zastupiteľstva, 
u nás z 36 na 18, nie je celkom šťastným rie-
šením. Z tohto potom vyplýva väčší tlak na 
každého poslanca, ak si uvedomíme, že nad-

polovičná väčšina, t. j. už 10 poslancov alebo 
menej, môže prijať veľmi dôležité rozhodnu-
tie pre celé mesto.

K fungovaniu poslaneckého zboru ne-
mám zásadné pripomienky, sme takí, akí 
sme. Predtým bolo 36 rôznych názorov, teraz 
je ich často 18. A je to normálne.

Vážim si prácu každej poslankyne, každé-
ho poslanca, lebo viem, čo všetko sa za tým 
skrýva. To nie sú len sedenia hlboko do noci 
na komisii či na zastupiteľstve, to je aj ochota 
prijať zodpovednosť a žiť s týmto pocitom 
v meste tak, aby ste sa komukoľvek mohli 
pozrieť rovno do očí.

Mgr. Rozália 
Habová

1. Z pohľadu mi-
lovníčky umenia a kul-
túry mi v Malackách 
chýba kultúrny dom. 
No na druhej strane 
musím kladne hodno-
tiť činnosť kultúry v našom meste, hoci sa robí 
na kolene. Možno sa vám bude zdať môj po-
hľad priority neuvážený, lebo viem, že v cho-
de a živote nášho mesta sú aj dôležitejšie po-
treby a hodnoty, no myslím si, že ku kvalitné-
mu a hodnotnému životu našich spoluobča-
nov patrí aj poriadna dávka multivitamínového 
umenia, aby mohli aj duševne zdravo žiť.

2. Je to hlavne častá poruchovosť kanali-
zácie na Vlasteneckej ul. a okolitých uliciach, 
ďalej parkovacia plocha pri Daňovom úrade 
na Mierovom námestí, ktorá je vždy po daždi 
zatopená vodou, rýchla jazda automobilov 
po Štefánikovej ulici a poruchovosť osvetlenia 
na Hollého ulici.

3. Byť ozubeným kolieskom v mestskom 
zastupiteľstve je pre mňa novým zážitkom 
a určite aj podnetným. Byť tak blízko problé-
mom, milí spoluobčania, je príležitosťou aj 
pre vás, aby ste sa mohli konkrétne na verej-

ných zasadnutiach zastupiteľstva vyjadriť. Ja 
osobne hodnotím našu spoluprácu kladne 
a dúfam, že vás nesklamem.

Ing. Mária Tedlová
1. Problematických 

oblastí v našom meste 
je viac, a preto je nutné 
rozdeliť ich riešenie na 
priority dlhodobého 
charakteru a priority 
z hľadiska operatívne-
ho. Prechod kompetencií zo štátu na mesto 
často spôsobuje, že otázku priorít je potreb-
né prehodnotiť, pretože tieto prechádzajúce 
kompetencie sú často problémové a dlho 
neriešené, ale mesta sa bytostne týkajú. 

Prioritou, ktorú nám takto „zabezpečil” 
štát, bola situácia, ktorá vznikla v školstve po 
havarijných stavoch a tiež zmluvných vzťa-
hoch, ale verím, že problém bude sčasti vy-
riešený po dobudovaní novej školy v júni toh-
to roka. Otvorenou však zostáva otázka, ktorá 
trápi všetky školy – ich dofinancovanie, na-
koľko sa ich deficit stále prehlbuje.

Na druhej strane sa snažíme ovplyvniť rie-
šenie problému, ktorý nie je v našej kompe-
tencii, ale občanov mesta sa bytostne týka. Je 
to problém nemocnice. Našou snahou je, 
aby bola občanom v budúcnosti v nemocnici 
poskytovaná dostupná, všestranná, kvalitná 
zdravotná starostlivosť. 

Samozrejme k prioritám patrí nutnosť 
komplexného riešenia otázky dopravnej si-
tuácie v meste v nadväznosti na už rozbehnu-
té projekty, ale nemenej dôležitý je problém 
odpadového hospodárstva. Veľmi dôležité 
sú projekty dobudovania ČOV a odkanalizo-

vanie zostávajúcej časti mesta, ako aj dobu-
dovanie infraštruktúry v nadväznosti na rozví-
jajúci sa priemyselný park, riešenie bytovej 
otázky občanov, ktorá je prepojená so za-
mestnanosťou. Všetko so všetkým súvisí, tie-
to problémy sa vzájomne dopĺňajú a ovplyv-
ňujú.  Takže všetko má svojím spôsobom prio-
ritu.

2. Volebný obvod č. 2 je dosť rozsiahly. 
Štefánikovou ulicou prechádza štátna cesta, 
na ktorú sa napájajú miestne komunikácie. 
Právom sa teda dá povedať, že časť tohto 
obvodu je „dopravno-komunikačnou tep-
nou” mesta, ktorá je veľmi vyťažená a s touto 
vyťaženosťou súvisia i problémy, najmä do-
pravného charakteru. 

V roku 2003 bola zrekonštruovaná ko-
munikácia a chodníky na Radlinského ul., ale 
obyvateľov obytných zón trápi stav komuni-
kácie na Jánošíkovej ul.. 

3. Myslím, že otázka hodnotenia práce 
mestského zastupiteľstva by mala byť skôr 
položená občanom nášho mesta. Oni by 
mali povedať, ako vnímajú naše rozhodnutia 
týkajúce sa riešenia problémov mesta. 

Myslím si však, že snahou všetkých po-
slancov je riešiť problémy, ktoré na mesto 
dopadajú, racionálne. Tie sa často pod ťar-
chou nových zákonov, kompetencií a nových 
požiadaviek javia inak, ako napríklad pred 
rokom. A o to sú rozhodnutia ťažšie.

ANTON PAŠTEKA, foto: –oTaNo–

TÉMA MESIACA

Dušan Miček (37), 
sústružník
„Problém tu máme 
s parkovaním. No 
inak je to celkom 
pokojná časť mesta, 
takže sa mi tu býva 
dobre.”

Anonym (31), 
na materskej dovo-
lenke
„Prisťahovala som sa 
pred dvoma rokmi 
z Bratislavy. V Ma-
lackách som celkom 
spokojná, najmä so 
službami. Prekvapilo ma výborné zásobo-
vanie miestnych obchodov. Menej ruchu 
a náhliacich ľudí, v porovnaní s hlavným 
mestom, mi tiež vyhovuje. Čo by sa dalo 
tejto mestskej časti vytknúť, je problém 
s parkovaním.”

Karol Miklušičák 
(38), technik
„Je tu veľmi málo ze-
lene. Aj v Petržalke 
majú viac zelených 
plôch ako my tu 
a chýba nám i pešia 
zóna. Bývame tu 
ako v betónovej džungli. (Osloveného sme 
stretli na Hviezdoslavovej ul. – pozn. red.).”

Manželia Anna (58) a Eduard Kožuchov-
ci (68), dôchodcovia
„Plynári dávali do zeme nové potrubie, 
zaasfaltovali to, no na cestách sa začali 
robiť veľké jamy. Susedia sa už i sťažovali 
a len čakajú na odpoveď. Máme tu prob-
lémy s kanalizáciou podobne ako na Ulici 
1. mája, začínajú sa na určitých miestach 
prepadávať cesty a poznám prípady, kedy 
už kvôli tomu ľuďom popukali domy.”
„Treba spraviť priechod od stanice, bolo 
by dobré, aby bol priamo označený a aby 
tam bola obmedzená rýchlosť aspoň na 40 

km/h. Dnes sú priechody pre chodcov len 
pri škole a Tabaríne, no ľudia, napr. z našej 
– Štúrovej ulice, sú pri prechádzaní smerom 
k železničnej stanici vystavení nebezpečen-
stvu áut. Sám sa čudujem, že sa tam zatiaľ 
nikomu nič nestalo.”

Anna Trnková (25), na materskej
„Máme tu problémy 
s pitnou vodou – má 
hroznú farbu a straš-
ne smrdí. Okrem 
toho si myslím, že 
veľkým nedostat-
kom Jánošíkovej uli-
ce je doprava. Dnes 
tu autá smú jazdiť rýchlosťou 60  km/h, no 
je to podľa môjho názoru a okolností nepri-
merané. Motoristi však i túto rýchlosť pre-
kračujú. Z jednej strany tu nie je vybudova-
ný chodník a ľudia sú nútení vstupovať na 
cestu priamo. Je to veľmi nebezpečné naj-
mä pre malé deti i starých ľudí s bicyklami. 
Konkrétne našim susedom, ktorí vchádzali 
do dvora, nabúrali auto. V záujme ochrany 
chodcov by sa zóna 40  km/h hodila na via-
cerých miestach v meste, prioritne však pri 
železničnej stanici.”

Irena Papšíková
(69), dôchodkyňa
„Priechod je tu dosť 
dobrý, ak vodiči 
rešpektujú predpisy, 
je to zvládnuteľné. 
Chodníky sú upra-
vené, aj počas zim-
ného obdobia sa ľudia o ne starali. Každý 
si pred svojím domom upratuje. Nemala 
by som nejaké výhrady, býva sa tu dobre. 
Čo sa týka výstavby novej školy, viac ruchu 
majú obyvatelia Štúrovej ulice. Ja bývam 
v pokojnom prostredí blízko lesíka. Pred-
tým sme bývali v strede mesta, bolo tam 
oveľa rušnejšie.”
Anonym, pán prisťahovaný z Topoľčian
„Cesty sú rozbité.”

–lucy–, foto: –oTaNo–

  ANKETA

3x3Pokračujeme v našej novej rubrike. Dnes sme dali priestor poslancom vo volebnom 
obvode č. 2 a každému 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?

Finančná situácia malackých materských škôl je v číslach nasledovná:            (v tis. Sk)

Kameňom úrazu hlavne 
stav komunikácií

Čo vnímate pozitívne a čo negatívne v mestskej časti, v ktorej bývate?

Petronela Boríková (25), poštová doru-
čovateľka, matka štvorročnej Nikolky 

„Povedali nám, že je to podľa nejakej 
vyhlášky. Myslím si však, že je to dosť. Ak 
prirátam dobrovoľné príspevky na škôlku, 
stravné, sem-tam nejaké divadielko, robí to 
i dvetisíc korún. Nesúhlasím s tým, nedá sa 
to finančne zvládnuť, no mladý človek nemá 
inú šancu. Kam si dá opatrovať dieťa, keď 
musí chodiť do práce? Ak by mal zaplatiť 
opatrovateľku, tak by to bolo určite drahšie. 
Okrem toho je v škôlke zaručené, že sú tam 
pedagogičky, ktoré sa o dieťa odborne po-
starajú. Ak neexistuje iné východisko. Tých 
tisíc korún musí človek z núdze zaplatiť.”

Mária V. (24), referentka, matka trojroč-
ného Mária

„V piatok mi učiteľka predložila papier, 
ktorý som mala podpísať. Zaväzoval ma 
k tomu, že budem platiť za škôlku o tisíc 
korún viac. Jednoznačne s tým nesúhlasím. 
Zarazila ma i ráznosť, s akou mi bol tento 
dokument predložený. Nerozumiem, prečo 
sa to všetko udialo tak rýchlo, bez rodičov 
a ich názoru na zvyšovanie poplatku. Som 
z toho znechutená. Jednoznačne som pro-
ti. Keby bol navrhovaný poplatok do 500 
Sk, mohla by som s tým súhlasiť, no vyššiu 
sumu jednoznačne odmietam. Pre mladé 

viacčlenné rodiny je to finančne neúnos-
né.”

P. Višváder, majster výroby, otec škôlka-
ra Tomáša

„Dnes som sa to dozvedel. Od 1. apríla 
vraj máme za škôlku platiť mestu školné 
1000 Sk. Nechápem prečo! Kde je to bez-
platné školstvo? K tomu 300 Sk za stravu, 
100 Sk za čistiace prostriedky. Budú sa mať 
snáď naše deti lepšie? Bol by som ochotný 
zaplatiť aj 500 Sk, ale v prípade, ak by ďalšie 
poplatky, napríklad za čistiace prostriedky, 
farebný papier a podobne odpadli, pri nich 
mám však záruku, že boli použité na vybra-
ný účel.”

Situácia, ktorá vznikla v malackých 
materských školách, nie je ojedinelá. 
Obdobné problémy riešia i v ďalších 
mestách SR. Štát sa vzdal zodpoved-
nosti, kompetencie, no bez financií sú 
prenesené a vedenia MŠ spolu s pred-
staviteľmi samosprávy sa trápia ďalej. 
A začarovaný kruh financií sa točí a to-
čí... Treba však hľadať dlhodobé kon-
cepčné riešenia a nie krátkodobo látať 
diery. O tom, ako sa bude celá situácia 
vyvíjať, vás na stránkach Malackého hla-
su budeme i naďalej informovať.

  ANKETA

Čo si myslíte o návrhu riaditeľstva MŠ zvýšiť poplatok za materskú školu?

Stav komunikácie na Jánošíkovej ulici je 
naozaj žalostný.

 Rok 2003 Rok 2004 Rozdiel
Materská škola 12 927 11 128 –1 799
Školské jedálne 2 494 1 582 –912
Prevádzka 4 154 1 714 –2 440

Do 2. volebného obvodu patria ulice: 
Štúrova od Boreckého k mestu, Štefánikova, Boreckého, A. Veselého, gen. Svobodu, 
K. Orgoňa, Kukorelliho, Clementisa, kpt. Uhra, J. Gabčíka, Ľ. Zúbka, J. Murgaša, Ji-
lemnického, P. Blahu, Novomeského, Št. Čulena, Nádražná, Nám. SNP, Radlinského, 
Mierové nám., Kláštorné nám., J. Kostku, Jánošíkova, Hollého, M. Nešpora, Sloven-
ská, Budovateľská, Vlastenecká, Robotnícka, Rastislavova, Mojmírova, Svätoplukova.
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Aj v Malackách sa našlo až sedem dvo-
jíc, ktoré 14. februára uzavreli manželstvo. 
Boli to Soňa a Peter Váhovci, Karolína a Pe-
ter Martinkovci, Lucia a Daniel Peceňovci, 
Michaela a Juraj Cséfalyayovci, Slavomír 
a Martina Pollákovci, Norbert a Renáta 
Aponyiovci, Peter a Ľubomíra Kvasnicovci.

Vybraných dvojíc sme sa 
opýtali, prečo práve Valentín 
bol tým správnym dátumom.

Mladomanželia Martinkovci 
(na obrázku vľavo) nerozmýšľali 
nad týmto termínom preto, že 
bol valentínsky, bolo to viac-me-
nej náhodné. Tento deň si zvolili 
kvôli tomu, že svadobní rodičia 
vybavili sálu. 

Tesne pred sobášom sme 
oslovili i Luciu a Daniela Pece-
ňovcov (na obrázku vpravo). Lu-

cia sa priznala, že svadba presne na Valen-
tína bola cielene naplánová a Daniel dodal: 
„Aspoň si ľahko zapamätám dátum našej 
svadby.” Sympatické.

Tento deň pred šesťde-
siatimi rokmi (presne 
14. februára 1944) bol 
svadobným i pre man-
želov Štefana a Máriu 
Polákovcov. Oslovili 
sme „nevestu” Máriu 
Polákovú, aby nám pri-
blížila atmosféru svad-
by z obdobia, keď zúri-
la 2. svetová vojna.

Zoznámili sme sa na muzike, ktorá bý-
vala na Kamennom mlyne. Keď som sa išla 
vydávať, mala som osemnásť a on dvad-
saťtri. Svadba bola v Plaveckom Štvrtku, 
odkiaľ pochádzam.

A aké boli prípravy? 
Bola veľká bieda. Keď sa dievča išlo 

vydávať, dostalo poukaz, na ktorý si mohla 
niečo kúpiť. Inak všetko bolo na lístky. Keď 
moji rodičia išli robiť svadbu, museli to na-
hlásiť, aby dostali viacej lístkov na potravi-
ny, a tak mohli urobiť „hostinu”. To si dnes 
nikto nevie ani predstaviť.

Aká ste boli nevesta?
Šaty vypožičané, topánky vypožičané, 

všetko vo veľkej skromnosti. No obrúčky 
sme mali vlastné. Môj nastávajúci, v tom 
čase už bol vyučený záhradník, mal škôlku 
so stromčekmi. Tie predal a za utŕžené pe-
niažky kúpil prstienky.

Spomínate si na niečo zvláštne z tohto 
dňa?

V ten deň napadlo toľko snehu, že 
ženích (z Jakubova), ktorý prišiel na sa-
niach, sa ledva dostal. Sprevádzali ho 

i svadobní rodičia. No ešte 
predtým, ako prišli k nám, 
museli prejsť špeciálnou 
tzv. pastierskou uličkou, 
kde ich štvrtockí mládenci 
„predstavili”. Tak sa tomu 
hovorilo. Natiahli stuhu, dali 
ženíchovi nožničky a ten ju 
musel prestrihnúť. Musel 
však sľúbiť, že „za tú peknú 
ružičku, ktorú im odtrhol, 
zaplatí”. Chlapci dostali 

„bečku” piva a môj nastávajúci mňa.
A oslava?
Ľudí sme mali máličko. Bola to taká 

malá svadbička. Museli sme mať pozastie-
rané, hovorilo sa tomu zatemnenie. Keď 
leteli lietadlá, musela byť všade tma, ani 
svetielko nemohlo byť vidieť. Zábava trva-

la do polnoci, potom sme museli zase 
dať všetky postele naspäť do našej jednej 
izbičky a bolo po svadbe. Po sobáši sme 
zostali bývať u nás. No už v máji sme sa 
presťahovali do Malaciek, kde bývame až 
dodnes.

Môžete prezradiť recept na také krás-
ne dlhoročné manželstvo?

Všetko si to vyžaduje mimoriadnu tr-
pezlivosť. Ja som sa vždy utiekala k Pánu 
Bohu. Keď prišli trápenia, prosila som Ho 
o pomoc. Či som prežívala radostné, či 
smutné chvíle, za všetko som bola vďačná. 
Myslím, že to je ten správny recept. Prosiť 
a byť vďačný za každý spoločne prežitý 
deň. Nemať prehnané nároky na život i na 
lásku a skromne a obetavo prijať všetko, 
čo nám sám život prinesie.

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: MARTIN VIDAN

myslela, že prednostne by sme mali pomá-
hať kresťanom, no to nie je ono. Všetci si 
zaslúžia pomoc. Pomôcť tým, ktorí ešte ne-
spoznali Krista, tak, že sa k nim skloníme 
a pomôžeme im, prebudí v človeku niečo 
driemajúce. 

Prirástla Vám niektorá rodina zvlášť 
k srdcu?

Pomáhala som rodine, ktorá vôbec ne-
bola kresťanská. Osamelá matka ôsmich 
detí, ktorá prišla žiadať o pomoc. Hovorila 
mi: „Sestrička, keby ste ma vy neboli prijali, 
umriem aj s deťmi." Nikdy som im však ne-
rozprávala o Pánu Bohu. Snažila som sa 
ju len povzbudiť a podržať. Raz na Božie 
narodenie sa jej obarila dcéra, nemala pe-
niaze na ošetrenie, a tak pribehla za mnou. 
Našťastie som tie peniaze pozbierala a da-
la som jej ich. Cítila, že jej chcem pomôcť. 
A čo bolo úžasné? Postupne s ňou jej syno-
via odmietali chodiť do tzv. spoločenstva 
a začali chodiť do kostola. Rozhodli sa, že 
sa stanú kresťanmi a stalo sa to bez toho, 
aby im niekto niečo vnucoval.

Ako sú rehole v Kongu v spojení 
s okolitým svetom?

Majú tam zavedený zvláštny spôsob 
dorozumievania pomocou vlnových dĺžok 
– volá sa to fónia – malé prístroje, ktoré 

treba nastaviť na určitú vlnovú dĺžku a čas. 
Možno ich prirovnať k malým vysielačkám. 
Ich nevýhodou je, že ak sa niekto v rovna-
kom čase nastaví na tú istú vlnovú dĺžku, 
môže vás počúvať. Ak bolo potrebné pre-
sunúť nejaké peniaze, bolo nebezpečné ho-
voriť o tom. Sestry sa museli dorozumievať 
špeciálnou rečou – pomocou znakov. Keď 
dostali avízo, že pomaranče už prišli, vedeli, 
že peniaze z Európy sú už v Kongu a môžu 

pre ne prísť. Rovnakým spôsobom sa do-
rozumievali pri odovzdávaní informácií 
o vojnových nepokojoch.

Ako je to so školou, majú deti vytvo-
rené podmienky na vzdelanie?

Základná škola trvá šesť rokov a počas 
štúdia je žiak bodovaný. Ak dosiahne urči-
tý počet bodov, dostane certifikát a s ním 
sa prihlási na strednú školu. Stáva sa i to, 
že bohatší rodičia deťom tieto certifikáty 
kupujú. Školné nie je nízke, často z 800 
dievčat zaplatilo len 200, a potom nebolo 
na mzdy učiteľov. 

Viete si predstaviť situáciu, keď príde 
za vami vysokoškolský profesor a povie, 
že už dva dni nič nejedol? Nesťažoval sa. 
Hovoril: „Nevadí, aj keď žijem biedne, ale 
deti sú budúcnosť nášho národa a musia 
sa vzdelávať.” Keby som to nebola videla, 
ani by som tomu neuverila.

Existuje nejaké východisko?
Dať ľuďom pracovné príležitosti. Majú 

tam nerastné bohatstvo. Keďže tam nie 
je kvôli nepokojom dobrá situácia, nikto 
z investorov nechce riskovať stratu. Treba 
si len želať, aby nezmyselné boje skončili. 
Konžský ľud by si vedel vybudovať veci aj 
sám, je vzdelaný, pracovitý.

Čo na Vás hlboko zapôsobilo?
Jeden misionár raz povedal: „Kto raz pri-

čuchne k Afrike, tak ho tam stále ťahá.” Po-
znala som rehoľnú sestru, ktorá pochádzala 
z Talianska a v Kongu prežila 46 rokov. Sta-
rala sa o väzňov. Na sklonku svojho života, 
keď už bola veľmi chorá a slabá, som sa 
o ňu starala. Pamätám si na to, ako sa raz 
prebrala po ťažkej operácii z narkózy a vie-
te, čo boli jej prvé slová? „Odniesli ste dnes 
chlieb väzňom, tak ako som prosila?” Vždy 
sa zastávala predovšetkým tých, čo kradli. 
Obhajovala ich slovami: „Im to nemôžeme 
zazlievať, robia to len preto, aby prežili.”

Nakoniec zomrela v mojom náručí. Táto 
žena, ktorá žila a zomrela pre biednych Af-
ričanov, svojou oddanosťou a službou pre 
iných môže byť príkladom pre každého. 

Afrika a najmä ľudia si ma opantali a ve-
rím, že sa tam čoskoro vrátim.

LUCIA POLÁKOVÁ
foto: archív sestry MONIKY

PUBLICISTIKA

Pokračovanie z 1. strany

Vždy túžila robiť niečo iné, než všedné veci SESTRA MONIKA z Kongregácie Notre Da-
me sa narodila v Hronských Kľačanoch neďa-
leko Levíc. Jej prvé kontakty s rehoľným živo-
tom sa viažu k dvanástemu roku, kedy prvý-
krát navštívila rehoľný rád sestier v Hronskom 
Beňadiku. Dozrievanie myšlienky zasvätiť svoj 
život Bohu však trvalo dlhé roky. Vyštudovala 
gymnázium, potom nasledovala nadstavba, 
kde získala zdravotnícke vzdelanie a chcela ísť 
študovať medicínu. V roku 1989 sa jej však 
podarilo odísť pracovať a bývať priamo k rehoľ-
ným sestrám a stala sa členkou rádu Kongre-
gácie Notre Dame založenej už v 16. storočí 
v Lotrinsku vo Francúzsku. Až potom jej bolo 
umožnené vysokoškolské štúdium – učiteľstvo 
1. stupňa na Pedagogickej fakulte dnešnej Uni-
verzity Konštantína Filozofa v Nitre. Po skon-
čení diaľkového štúdia pracovala ako učiteľka 
na Základnej škole Mansvéta Olšovského 
v Malackách. V roku 1997 ju poslali do Paríža, 
aby sa naučila po francúzsky. Generálna mat-
ka však vedela o jej túžbe ísť do Afriky a posla-
la ju na misiu do Konga. Sprvu bola veľmi za-
skočená, „zomlelo” sa to prirýchlo, lebo ju po-
trebovali. Prvýkrát odišla na tzv. skúšobnú do-
bu, tak sa nazýva obdobie, kedy sa sestra 
zoznamuje s podmienkami a rozhoduje sa 
o tom, či zvládne psychickú i fyzickú záťaž.

Bolo to v roku 1999. Medzitým sa na desať 
mesiacov vrátila na Slovensko, ale v júli 2001 
bola naspäť v Kongu, z ktorého prišla v októb-
ri 2003. Dnes sa tam túži opäť vrátiť.

Valentínske návraty
Sv. Valentín – sviatok všetkých zaľúbených, prial tento rok snúbencom tým, že 
pripadol na sobotu. Práve preto si veľa párov v tento deň sľúbilo lásku na celý 
život.

divadla – „robiť ho” je pre divadelníkov 
šťastie a nádhera, vidieť ho je pre divákov 
nevšedný zážitok. Sen noci svätojánskej, 
to čarovné rozprávkové divadlo, ponúka 
malackým hercom i divákom príležitosť 
vychutnať si oboje.

Divadlo je utrpenie a drina, 
ale i radosť. 
A William Shakespeare vzbudzuje mi-

moriadny rešpekt. Tak ako sa minulý rok 
museli všetci divadelníci, aj tí „Nezáhorá-

ci”, učiť „uákanej” záhoráčtine, teraz tvrdo 
pracovali na osvojení si shakespearov-
ského jazyka vo Feldekovom preklade. 
V niektorých momentoch dokonca nastu-
puje Hviezdoslavov preklad. Čo slovo, to 
perla; čo veta, to náhrdelník.

Výber hudby, kostýmy i scéna 
z dielne Libuše Čtverákovej ml. 
dotvárajú kompaktnosť tohto skvelého 

komediálneho predstavenia. So zamilova-
nými i nenávidiacimi sa pármi absolvuje 
návštevník predstavenia skúšku hĺbky 

citu a vernosti. Mladý šľachtic Lysander 
a Hermia, Demetrius a Helena, páni majstri 
Pilina, Kubo Klbo, Mechúr a Väzba i všade-
prítomný Oberonov šašo a pobočník Puk 
– bude vám jedno, či v úlohách spoznáte 
M. Šefčíka, P. Bartekovú, O. Divinského, 
M. Balúchovú, A. Šimulčíkovú, P. Knoteka, 
J. Šatana, Z. Chrústovú alebo M. Režného, 
E. Bartekovú, K. Papíka, M. Vincekovú, R. 
Biksadskú, L. Baleju, M. Kavalíka, B. Reifo-
vú. O megadávku smiechu bude postara-
né. A vezmite si na predstavenie ponožky 
– budú vás hriať pri pohľade na bosé nohy 
aktérov šantiacich v orosenej tráve medzi 
šťavnatými plodmi lesa!

IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: –fotofero–

V piatok 5. marca o piatej hodine poo-
bede sa zo svojej planéty B12 zniesol 
na predstavenie žiakov literárno-dra-
matického odboru ZUŠ v Malackách 
Malý princ – legendárna postavička 
z pera Antoina de Saint-Exupéryho.

Chlapec hľadajúci kamarátov a nachá-
dzajúci len svet dospelých, v ktorom nie 
je čas na priateľstvo, pochopenie a úprim-
nosť, v podaní Mareka Menkeho si získal 
srdcia divákov. Počas svojho putovania 
s kamarátom Fredym, plyšovým medvedí-
kom, stretal chamtivú predavačku, riaditeľ-
ku firmy, ktorá porušila dopravné predpisy 
a snažila sa uplatiť policajta, dámu, ktorá 
sa zaujíma len o svojho psíka, pracovne 
vyťažené zdravotné sestry, ktoré si počas 
prestávky odbehli na kávu do kaviarne, 

aby si ponadávali na katastrofálnu situáciu 
v zdravotníctve i iných dospelákov, ktorí 
mu však nechceli venovať kúsok svojej 
pozornosti. 

V mnohých z vymenovaných postáv 
možno odhaliť obmedzenosť dospelých ľu-
dí, ktorí pri svojej práci a postavení zabúda-
jú na detské radosti. Príbeh na zamyslenie 
sa, k tomu herecká snaha detí a režisérsky 
cit Kataríny Trenčanskej. A nakoniec refrén 
ústrednej piesne 

„ešte máš aspoň nádej, tomu ver, 
prekonáš prekážky, 
máš správny smer” 
dáva tušiť, že nevinná detská duša 

túžiaca len po kúsku pozornosti, dokáže 
obmäkčiť zatvrdnuté srdcia dospelých.

–lucy–, 
foto: –oTaNo–

Keď Amor múti rozum
Pokračovanie z 1. strany

Malý princ v podaní 
ZUŠ-károv

Ľudí s dobrým srdcom, ktorých oslo-
vil príbeh sestry Moniky a jej konž-
ských priateľov, prosíme o finančnú 
podporu. Peniaze poputujú priamo 
do Konga tým, ktorí ich najviac potre-
bujú. Číslo účtu, na ktorý môžete 
posielať Vaše príspevky je VÚB –
8349046112/0200. Ďakujem Vám!
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Peter Váha a Soňa Feješová; 
Peter Martinka a Karolína Šimková; 
Slavomír Pollák a Martina Jurových; 
Norbert Aponyi a Renáta Adamčíková; 
Peter Kvasnica a Ľubomíra Havlíková.

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POTREBUJÚ KOČÍK:
Od 1. 2. do 29. 2. 2004 
Agáta Ifková, Studienka; 
Šimon Dobrucký, Plavecký 

Peter; Lenka Šimková, Malé Leváre; Ka-
tarína Michalovičová, Kostolište; Mar-
tin Valášek, Sekule; Adriána Jurkovičo-
vá, Gajary; Katarína Brichtová, Veľké 
Leváre; Zdenek Baláž, Rohožník; Fran-
tišek Kondla, Plavecký Mikuláš; Micha-
ela Kršková, Kostolište; Veronika Polá-
ková, Rohožník; Dominik Procházka, 
Stupava; Denisa Balážová, Veľké Levá-
re; Tomáš Kadluba, Malacky; Matej Ku-
bina, Moravský Svätý Ján; Timotej Iza-
kovič, Závod; Viktória Kordošová, So-
lošnica; Barbora Šmahlíková, Závod; 
Kristína Kovariková, Kostolište; Timea 
Husárová, Plavecké Podhradie; Martin 
Šťasný, Rohožník; Lucia Hrušková, Per-
nek; Viktória Bobáková, Veľké Leváre.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Marec 2004
80 – Jozefa Danihelová, 27. 
3. 1924; Jozef Orlický, 24. 3. 

1924; Františka Kamenistá, 22. 3. 1924; 
Jozef Cauner, 7. 3. 1924; 85 – Jozefa 
Bučeková, 23. 3. 1919; Pavol Ftáčnik, 5. 
3. 1919; Amália Jurkovičová, 4. 3. 1919; 
91 – Albína Michalovičová, 5. 3. 1913; 
Jozef Tichý, 5. 3. 1913; 94 – Gabriela 
Kordošová, 31. 3. 1910.

POVEDALI SI ÁNO:

Február 2004 
Karol Vanek, 1921, Sološnica; 

Lýdia Kratochvílová, 1930, Malacky; 
Ladislav Ondrejka, 1928, Malacky; Jo-
zefa Mravková, 1908, Malacky; Mária 
Žilavá, 1908, Malacky; Rozália Putíko-
vá, 1926, Lozorno; Michal Minarovič, 
1933, Lozorno; Valentína Taškárová, 
1926, Malacky; Milan Vendlér, 1946, 
Malacky; Jozef Sivák, 1923, Sekule; 
Vladimír Skúpy, 1954, Malacky; Milan 
Mackovič, 1944, Zohor.

ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ, matrikárka

†

Kino Záhoran Malacky
Apríl 200422. Sobota Záhada 
3. sobota Vtedy v Mexiku MP-12 
4. nedeľa  Príbeh, hrajú A. Banderas, S. Hayek, J. Depp, 

M. Rourke, E. Mendes
17. sobota Medvedie srdce Mp-12
      o 17.00, slovenský dabing
18. nedeľa Animovaný film pre celú rodinu,
       hovoria – Kenai (B. Al-Khalaghi), Koda (M. 

Dutka), Denahi (J. Kemka), Rutt (P. Marcin), 
Tuke (O. Hlaváček)

      Škola Rocku   Mp-12
       o 19.15, komédia, hrajú J. Black, J. Cusack, 

M. White, S. Silverman
24. sobota Posledný samuraj  MP-12
25. nedeľa  Historicko-dobrodružný film, hrajú T. Criuse, 

B. Connolly, T. Goldwyn

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

Program ZCK Malacky:
28. 3.  Rozprávková nedeľa – Bratislavské bábkové diva-

dlo: Zvonček a Bambuľka (o 15.00 h)
29. 3.  Bratislavské bábkové divadlo: Zvonček a Bambuľ-

ka – predstavenia pre MŠ a ŠK (o 10.00 a 14.00 h) 
2. 4.  W. Shakespeare: Sen noci svätojánskej, réžia Vla-

do Zetek (o 19.00 h)
4. 4. Večer s flamencom – I. Koncert MHJ (o 17.00 h) 
12. 4.  Veľkonočný koncert sakrálnej hudby vo františ-

kánskom kostole - II. Koncert MHJ– (o 17.00 h) 
17. 4.  Odyseove cesty – Detské divadelné štúdio, 

premiéra, réžia Beáta Reifová, Mária Vinceková 
(o 15.00 h)

17. 4.  J. G. Tajovský: Ženský zákon, réžia Vlado Zetek 
(o 18.00 h)

18. 4.  Malí majstri z Vánku, Tvorivá dielňa DC Vánok 
(o 16.00 h)

18. 4.  Hudobno-literárne variácie Moniky Slezákovej 
a jej hostí – III. Koncert MHJ (o 17.00 h)

23. 4.  Aťa Klímová a jej... – Akadémia III. veku (o 14.00 
h)

23. 4.  Aťa Klímová a Juraj Prstek alias Elvis, agentúra 
Francek (o 18.00 h)

24. 4.  W. Shakespeare: Sen noci svätojánskej, réžia Vla-
do Zetek (o 18.00 h)

25. 4.  Rozprávková nedeľa – Divadlo PIKI: ELA a HOP 
(o 15.00 h) 

25. 4.  Koncert nielen vážnej hudby – IV. Koncert MHJ 
(o 18.00 h)

DIVADLO NA HAMBÁLKU NA CESTÁCH
5. 4. Divadelné konfrontácie Rohožník
6.–7. 4.  Festival Aničky Jurkovičovej v Novom Meste n/

Váhom – W. Shakespeare: Sen noci svätojánskej

18. 4. Veľké Leváre – J. G. Tajovský: Ženský zákon
19.–20.  4. Malá divadelná Thália – Detské divadelné štú-

dio: Odyseove cesty

VÝSTAVY
PETROLEJOVÉ LAMPY A NÁSTENNÉ HODINY
5.–9. 4.  Veľkonočná výstava ručných prác Klubu dô-

chodcov v Malackách (o 17.00 h)
13. 4. a 2. 5. Skautský plamienok

PRAVIDELNÉ STRETNUTIA
Pondelok –  Divadlo na hambálku, TŠ Saltatrix, spevácky 

zbor
Utorok – Škola spoločenského tanca, anglický jazyk
Streda – nemecký jazyk
Štvrtok –  Škola spoločenského tanca, Klub filatelistov, 

Klub fotografov
Piatok –  anglický jazyk, TŠ Saltatrix, Štúdio spevu, 

Divadlo na hambálku
Sobota –  Detské divadelné štúdio, OZ PEER, Art club 

2002

KNIŽNICA 
Záhorácka ul.: Po–Pia 10.00–12.00, 13.00–18.00
Juh: Št 11.00–17.00

ZCK pripravuje PRVOMÁJOVÉ MALACKY

11. 5. KONCERT KARLA ZICHA „....Spomíname...
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Plesová sezóna je priam predurčená 
pre spoločenské stretnutia pri hudbe 
a dobrotami preplnenom stole. V zna-
mení uvoľnenej atmosféry a dobrej 
nálady sa niesol i jeden februárový ve-
čer, kedy sa konal už 5. jubilejný repre-
zentačný ples Gymnázia sv. Františka 
Assiského v Malackách.
Doteraz sa stretávali na 33. leteckej zá-

kladni v Malackách, tentoraz sa však dejis-
kom plesu stal Kultúrny dom vo Veľkých 
Levároch.

Medzi hosťami nechýbal primátor mesta 
RNDr. Jozef Ondrejka a Ing. Jozef Bulla 
s manželkami, rodičia, priatelia i sponzori 
školy. Reprezentačný ples, ktorý sa už stal 
tradíciou, otvorila za asistencie pána deka-
na vdp. Michala Pokopca riaditeľka Mgr.
Marta Šimková. 

Atmosféru umocnilo predtancovanie 
ôsmich párov študentov vstupnou poloné-

zou, valčíkom a mazúrkou. Dievčatá sa 
predviedli v krásnych svadobných šatách, 
ktoré zapožičal svadobný salón Elizabeth 
Malacky. Študenti sa postarali o obsluhu, 
moderovanie, no hlavne o vydarený zábav-
ný program, ktorý sa musel páčiť azda kaž-
dému. Či už pôvabné tanečné kreácie tre-
tiaka Michala Jánoša alebo marš vojakov na 
melódiu piesne Kde je moje máma. Celú 
sálu roztancovalo tanečné číslo študentiek 
2. ročníka. Program sa nezaobišiel ani bez 
motívu lásky. Na pieseň Včera nedele byla 
tancom na kolieskových korčuliach vyjadrili 
svoje city študenti tretieho ročníka Lenka 
Belcáková a Tomáš Bolfa. Program študenti 
zavŕšili v latinskoamerickom rytme. Réžiu 
nad zvyškom večera prevzala hudobná sku-
pina New Impulz, ktorá hrala do tanca až 
do neskorých hodín. Gymnazisti opäť do-
kázali, že sa dokážu výborne zabávať.

–gym–

Jak sem nosiu nohavice „brzdy”
Za prvéj republiky tu biua veliká bída 

a chudoba. Rodičé nám nemjeli za čeho 
kúpit oblečení, a tak sme už od Jozéfka 
chodzili bosky a enem v trenírkách aj do 
škouy. Veru nekedy nám dobre vyhrí-
vauo, až sme sa trásli od zimy.

Maminka mjeli v Americe bratranca 
Suchála. Ráz mu napísali, že ket bude 
mjet nejaké nepotrebné vjeci, aby nám 
ich posuau. Tak sme dostali balík z Ame-
riky. Mezi šeckýma vjecama biua tam aj 
kravatua a nohavice, takzvané „puntky”. 
Ket sem si ich oprobovau, tak by sme 
sa tam aj tré zmjescili, jak na šírku, tak 
na délku. Moséu to byt chuap jak hora. 
Moja maminka si s tým poradzili. Zebrali 
nožnice a odfaklili z ních tak, aby to 
biuo na moju výšku. Kravatlu sem též 
uchosniu. Ket tacínek kravatle nenosili, 
tak sem si s ní spraviu opasek. Ket sem 
už mjeu nohavice hotové, tak sem si ich 
oblékeu. Délka byua dobrá, ale bili velice 
široké. Aj s tým sem si poradziu. Zahéu 
sem ich podla mojéj šírky, podpásau 
sem ich kravatlú a išeu sem do škouy. 
To biuo ale smíchu a chechotu. Chuapci 
mja tahali za ten zahnutý zadek a kriča-
li: – Brzdó! Já sem si s teho nic nerobiu. 
Huavné biuo, že sem mjeu nohavice 
a biuo mi tepuo. Potom maminka napí-
sali bratrancovi, aby už vjec nic neposí-
lau, lebo moseli puacit hrubé clo.

Ešče aj fčil kamarádzi, kerí ešče žijú, 
zakričá na mja: – Ahoj, Brzdo!

FRANTIŠEK OSUSKÝ 

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

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

TONI GÚTH, autor rubriky

Františka Osuského, podobne ako 
každého, kto nám napíše svoj príbeh 
v záhoráčtine, odmeníme poukážkou 
na nákup v supermarkete           .

– Nepuač, Dežo, za Aranú, šak ona 
sa ti vrácí!

– Šak, strýčku Francku, proto pua-
čem!

• • • 
– Cos tak dúho robiu v bari? – kričí 

Anča na Feru.
– Učili sme sa logaritmy.
– A jak ste sa ich učili? – kričí Anča dál.
– Opreli sme sa o bar a logali sme 

v rytmje, – zabrble Fera.
• • •
– Arano, nebudeš mi vjerit, ket si víc 

vypijem, nejsi až táká škaredá, – mrmle 
Dežo.

– Co buázníš, šak to sem já, tvúj bratr 
Aladár!

• • •
– Čuus to, že Francek spadeu do ko-

tua ze slivovicú?
– Chuďák! A velice sa v tej slivovici 

trápiu?
– Nevím. Enem sem čuu, že trikrát vy-

lézeu, aby sa najedeu.
• • •
– Predstaf si, fčéra sem sa kúpau v ryb-

níku, ale byua taká strašne studená voda, 
že mi drkotali zuby!

– No to sa mi veru nemože stat!
– Ty si taký otužiuí?
– Né, ale já si zuby nechávam na bre-

hu.
• • •
Arana sa pýta Deža:
– Dežo, odkád máš tú mazdu, há?
– A co já vím? Nebyli v ní žádné do-

klady.

ZDRUŽENIE ABSTINENTOV SLOVEN-
SKA Vás pod záštitou Ing. Petra Kvas-
nicu, prezidenta Zdravotných poisťovní 
v SR, pozýva na 

IV. KONGRES ZAS, 
ktorý sa uskutoční od 26.–28. 3. 2004 
v horskom hoteli EVA v Jure pri Brati-
slave. 
Odborný program kongresu bude za-
meraný najmä na:
•  význam svojpomoci v prevencii a do-

liečovaní alkoholovej a drogovej zá-
vislosti a šírenia HIV/AIDS;

•  spoluprácu s inými subjektmi v SR 
i v zahraničí;

•  úlohu negatívnych spoločenských ja-
vov pri šírení drogovej závislosti;

•  sociálne prostredie a rizikové faktory; 
•  ponuku pomoci svojpomocných sku-

pín pre subjekty zdravotníctva a zdra-
votných poisťovní.

Slávnostné otvorenie – 26. 3. o 14.00 h.

Ovocná ryža
SPOTREBA
1 l mlieka, 1 Zlatý klas, 220 g kryštálo-

vého cukru, 200 g ryže, 1 vanilkový cukor, 
350 g zaváraných marhúľ a višní, 200 g 
šľahačky, trochu strúhanej čokolády

POSTUP
Z krémového prášku, 1/2 litra mlieka 

a 120  g cukru uvaríme hustý puding, nale-
jeme ho do formy srnčieho chrbáta, ktorú 
sme najprv vypláchli studenou vodou. Na 
povrch pudingu uložíme višne a na kúsky 
rozrezané marhule. Zo zostávajúceho mlie-
ka, ryže, kryštálového a vanilkového cukru 
uvaríme hustú kašu, ktorú navrstvíme na 
ovocie a popritláčame. Po dokonalom vy-
chladnutí vyklopíme na podnos. Ozdobíme 
šľahačkou a strúhanou čokoládou.

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

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

Koncom januára sa v Bratislave pod 
záštitou Únie materských centier us-
kutočnil tréning Riadenie a vedenie 
materských centier.

Občianske združenie Vánok zastupovali 
Mgr. Martina Haberlandová, nová štatutár-
na zástupkyňa, a Mgr. Andrea Cvečková. 
Pod vedením skúsenej školiteľky Zory Kal-
ky Paulíniovej si prítomné mamy nacvičili 
v modelových situáciách komunikáciu 
v skupine. Ozrejmili si základné štýly vede-
nia ľudí, funkcie manažmentu a význam 
riadenia ľudských zdrojov v MVO. Veľmi 
poučný bol rozhovor o motivačných fakto-
roch a typoch odmeňovania. 

Detské centrum Vánok už čoskoro oslá-
vi 2. výročie otvorenia prevádzky. V pries-
toroch na Rázusovej ulici majú matky ma-
lých detí možnosť byť aktívnymi organizá-
torkami či pasívnymi konzumentkami hier 
s deťmi. Prostredníctvom besied a diskusií 
s odborníkmi na rôzne témy sa snažíme 

zvyšovať informovanosť žien v oblastiach 
kľúčových pre kontakt s verejnosťou. V ro-
ku 2004 centrum zaradilo do programu 
i semináre na rozvoj sociálnych zručností. 
Skúsenosti čerpá z balíka „Ľudské zdroje”, 
ktoré pre potreby ÚMC vyhotovilo práve 
malacké detské centrum. Tehotným že-
nám Vánok poskytuje psychoprofylaktickú 
prípravu, v cvičení môžu ženy pokračovať 
i po pôrode. Stretnutia podpornej skupiny 
dojčiacich mamičiek a individuálne laktač-
né poradenstvo s certifikovanou poradky-
ňou pomáhajú matkám prekonávať laktač-
né krízy.

Nový rok priniesol so sebou aj zmeny. 
Vedenie DC Vánok z rúk tých, ktoré detské-
mu centru venovali svoj čas, prevzali ďalšie 
mamičky-dobrovoľníčky, ktoré dúfajú, že 
svojou prácou prispejú k rozvoju zariadenia, 
zaujmú pripraveným programom a umož-
nia stráviť časť materskej dovolenky v zaují-
mavom prostredí so zaujímanými ľuďmi.

Mgr. MARTINA HABERLANDOVÁ

Detské centrum Vánok ponúka

Gymnazisti plesali

V mesiacoch apríl–máj DC pripravuje
prednášky a besedy:
Právna podpora štátu rodine, ženám 
a matkám • Vstup do pracovného pome-
ru • Prvá pomoc pri záchrane týraných 
žien
Semináre pre ženy:
Kreativita a iniciatíva • Identifikácia a ko-
munikácia citov

Tieto aktivity sa uskutočnia vďaka finančnej 
podpore nadácie EKOPOLIS.

V marcovom čísle 1. ročníka Ma-
lackého hlasu z roku 1991 sme písali 
o škole s cirkevným zameraním. V tom 
čase sa v Malackách uskutočnil orien-
tačný prieskum záujmu rodičov o zria-
denie cirkevnej základnej školy. „Uká-
zalo sa, že v súčasnosti v našom meste 
ešte nie sú vytvorené všetky podmien-
ky pre vznik takejto školy. Javí sa preto 
výhodnejšie zriadiť od 1. septembra 
1991 školu s kresťanským zameraním, 
ktorá sa v budúcnosti zmení na cirkev-
nú školu.”

Marcové číslo z roku 1992 informo-
valo o predvolebnej horúčke, prinieslo 
prehľad politických strán, hnutí, koalícií, 
kandidátov a údajov z vyhlášky o dni 
a mieste konania volieb.

O tom, aký bude územný rozvoj 
mesta Malacky do roku 2005 do roku 
2030, sa mali možnosť čitatelia Malac-
kého hlasu dozvedieť z marcového čís-
la roku 1998.

V roku 1996 sa Malačania prezento-
vali na jubilejnom 5. ročníku Expotour 
v Žiline. Informáciu o podujatí priniesol 
Malacký hlas č. 3/1996.     –lucy–

PÍSALI SME...
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NÁŠ TIP NA NÁKUP

DROBNÁ INZERCIA

HISTÓRIA / INZERCIA

KUPÓN

3DEXIA BANKA SLOVENSKO

v supermarkete

KT TURISTA KAROL TARABA
CESTOVNÁ AGENTÚRA
Mierové nám. 7, Malacky
Tel./fax: 772 52 22
SMS: 0904/44 84 12, 0905/77 27 38
E-mail: mailto:ktturista@stonline.sk
Aj pečiatky, vizitky, samolepky, svadob-
né oznámenia a diaľničné známky!

Opravujem chladničky a mrazničky 
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 0703/779 94 35, 0903/75 06 12
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12Väčší komfort 
pre motoristov

Bol krásny februárový piatok, ktorý svojou at-
mosférou umocňoval slávnostné chvíle, keď sa 
v Malackách na Továrenskej ulici pred novučič-
kou halou s veľkým nápisom STK Malacky zhro-
mažďovali autá i ľudia a nálada naznačovala, že 
sa chystá čosi významné. Nebýva zvykom, aby sa 
v odľahlej časti mesta za voľakedajšími miestnymi 
kasárňami, kam sa chodieva väčšinou za prácou, 
zišlo toľko ľudí. No tento raz na to dôvod bol.

Až doteraz totiž nášmu mestu chýbala pre-
vádz ka, ktorá by vyšla v ústrety motoristom a po-
skytla im možnosť absolvovať tam podľa zákona 
povinnú technickú kontrolu motorových vozidiel. 
Keď si navyše uvedomíme, že Malacky sú okres-
ným mestom a jeho služby využívajú aj obyvate-
lia širšieho priľahlého okolia, zriadenie prevádzky 
tohto typu sa priam núkalo. Myšlienky sa ujala už 
niekoľko rokov v Malackách úspešne fungujúca 
firma Hílek a podujala sa rozšíriť svoje služby pre 
motoristickú verejnosť vybudovaním modernej 
priestrannej dvojlinkovej haly pre paralelné vy-
konávanie TK nákladných i osobných vozidiel 

a s  možnosťou  vykonávania  emisnej  kontroly. 
Na slávnostnom otvorení prevádzky STK Ma-

lacky nechýbal ani predseda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja, náš rodák a v súčasnosti aj 
kandidát na prezidenta republiky, Ľubo Roman. 
V krátkom príhovore zablahoželal mestu, že má 
takých schopných podnikateľov, ktorí mu pomá-
hajú dosahovať čoraz vyšší štandard poskytova-
nia služieb a skvalitňovať život jeho obyvateľom. 

Prítomným sa prihovoril aj primátor mesta 
RNDr. Jozef Ondrejka, vyslovil radosť nad ďalším 
dosiahnutým úspechom, ktorý opäť posúva mes-
to ďalej, zaželal firme veľa úspechov a mimoriad-
ne ocenil skutočnosť, že novovzniknutá STK von-
koncom nie je nijakým provizórnym riešením, ale 
spĺňa najprísnejšie európske kritériá kvality a pat-
rí k najmodernejším na celom Slovensku.

A čo otvorenie STK Malacky znamená pre 
motoristov? Najmä dostupnosť vykonávania tech-
nickej a emisnej kontroly pre vodičov z nášho 
mesta i širokého okolia. Konečne nemusia za to-
uto službou dochádzať, dlhodobo vopred si ju 
plánovať, zisťovať na diaľku otváracie hodiny 
vzdialenej prevádzky, aby náhodou neprišli zby-
točne. Povedané inými slovami – STK Malacky 
motoristom poskytne nebývalý, ale veľmi príjem-
ný komfort!                    

–tabu–

• NFO AISA SLOVENSKO, agentúra za-
oberajúca sa prieskumom trhu, hľadá 
externých spolupracovníkov-anketárov. 
Informácie na tel.: 02/64 46 33 63, 
0903/78 33 78 a 0905/83 40 21.
• Ponuka v hotelovom komplexe Povi-
le kód POU 605, termín 2.–11. 7., cena 
7640 Sk, 3–12 rokov 5150, 12–15 rokov 
6370, do 3 rokov zdarma, od 15 rokov 
6950, polpenzia + poplatky v cene; 
kontakt: A. Vrablecová; mobil: 0903/
39 83 09, 034/772 37 41.

Návrat do bankovej 
sféry 

Novým predsedom predstavenstva Pr-
vej stavebnej sporiteľne, a. s., po schvá-
lení Národnou bankou Slovenska 
a Valným zhromaždením PSS, a. s., je 
od 1. februára 2004 Ing. Imrich Béreš.
Na tomto poste vystriedal JUDr. Jána 

Burgera, ktorý po takmer 45-ročnom pôso-
bení v slovenskom bankovníctve odišiel do 
dôchodku. 

Ing. Imrich Béreš sa narodil 5. marca 
1962 v Ružomberku. Vysokú školu ekono-
mickú – Fakultu zahraničného obchodu, 
ukončil v roku 1985. Po ukončení vysoko-
školských štúdií pôsobil v kultúre. Má bo  ha-
té skúsenosti v bankovníctve, kde pôsobil 
od roku 1994 – najprv ako poradca pre in-
vestície a privatizáciu v Investment Bank 
Austria, potom ako člen predstavenstva 
v Bank Austria (SR), a. s., a v rokoch 1999 
až 2001 ako podpredseda predstavenstva 
Bank Austria – Creditanstalt Slovakia, a. s.. 

Od roku 2001 sa venoval aktívne politi-
ke; až do septembra 2003 pôsobil ako po-
slanec Národnej rady SR a člen viacerých 
výborov, kde sa angažoval najmä v otáz-
kach európskej integrácie. Po nástupe do 
Prvej stavebnej sporiteľ ne, a. s., 1. septembra 
2003 sa vzdal všet kých politických a stra níc-
kych funkcií.                   TS

OZ PEER a ŠTÁTNE MÚZEUM 
V OSVIENČIME 
Vás pozýva na poznávací 
zájazd do poľského koncentrač-
ného tábora v Osvienčime, 
ktorý sa uskutoční dňa 10.–12. 6. 2004. 
Súčasťou zájazdu je návšteva kráľovské-
ho mesta Krakov a hradu Váveľ.
Odchod z Malaciek: 10. 6. (štvrtok) 
o 9.00 h spred športovej haly Malina.
Predpokladaný príchod do Malaciek: 
12. 6. (sobota) o 19.00 h pred športovú 
halu Malina
Ubytovanie: v turistickej ubytovni na 
Orave
Ďalšie informácie na t. č. 0903 388 437 
(volať po 16.00 h).

Gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách 
otvára v školskom roku 2004/2005 
dve triedy prvého ročníka po 34 žiakoch. 
Pokračovať v štúdiu na gymnáziu je umožnené všetkým, ktorí úspešne ukončili 
9. ročník ZŠ a vyhoveli podmienkam prijímacích pohovorov.
Profil absolventov: Zaraďovanie informatiky do všetkých ročníkov im dáva značné 
praktické skúsenosti s obsluhou moderných informačných technológií, ako i technic-
ké poznatky. Žiak dosiahne pokročilú úroveň v anglickom a nemeckom jazyku, ktoré 
sa vyučujú vo všetkých ročníkoch.
Uplatnenie absolventov:
•   pokračovanie v štúdiu na vysokých alebo nadstavbových školách na Slovensku 

i v zahraničí,
• nástup do zamestnania vyžadujúceho úplné stredné vzdelanie.

Mgr. MARTA ŠIMKOVÁ, riaditeľka gymnázia

Podľa zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov môže každý občan SR ve no-
vať 2 % zo zaplatenej dane z príjmov organi-
záciám zaregistrovaným v Notárskej komore 
Slovenskej republiky. Keďže naše občianske 
združenie nie je verejnosti dostatočne zná-
me, dovoľujem si pridať nie koľko faktov o na-
šom občianskom združení.

OZ FORNIX zdru žuje voľnou formou 
všetkých ľudí dobrej vôle, hlavne rodi-
čov detí, ktoré študujú na cirkevnom 
Gymnáziu sv. Františka Assiského.
Cieľom združenia je okrem iného zaob-

starávať učebnice a učebné pomôcky na 
skvalitnenie vzdelávania detí, nákup kníh 
do školskej knižnice, financovať účasť štu-
dentov na akciách, na ktorých reprezentu-
jú svoju školu i svoje mesto.

Naše občianske združenie bolo 7. 11. 
2003 zaregistrované v Notárskom centrál-
nom registri určených právnických osôb 
pod spisovou značkou NCRpo 337/2003 
ako právnická osoba oprávnená na prijí-
manie 2 % podielu zaplatenej da ne z príj-
mu za zdaňovacie obdobie roku 2003. Ak 
by ste chceli poukázať 2 % zo svojích daní, 
tu máte istotu, že peniaze budú využité 
v prospech dobrej veci – vzdelania našej 
mladej generácie. Bankové spojenie:

DEXIA banka, pobočka Malacky, 
číslo účtu: 3252928001/5600
IČO: 31813500  

Občania, ktorí by chceli sponzorsky pod-
porovať Gymnázium sv. Františka As sis kého, 
môžu tak učiniť cestou nášho občianskeho 
združenia a posielať finančné dary na špeciál-
ny účet vytvorený pre tento účel:

DEXIA banka, pobočka Malacky
číslo účtu: 6252921002/5600
Do oznámenia pre príjemcu prosíme 

uviesť „Finančný dar”. Vopred všetkým ďa ku-
jeme za finančné príspevky a sľubujeme, že si 
ich budeme vážiť a budeme ich hospodárne 
využívať.

Ing. VLADIMÍR ŠEFČÍK, predseda OZ

Chutná inovácia
Záhorácke pekárne a cukrárne, a. s., 
Malacky začali v polovici februára vy-
rábať v desiatich druhoch nové ovsené 
sušienky.
Uvedenie tohto inovačného výrobku 
na trh je výsledkom spolupráce s Re-
gio nál nym podnikateľským informač-
ným cen trom. Podrobnosti o realizácii 
projektu nám vysvetľuje výkonný riadi-
teľ pekární Ing. Miroslav Jakubec.

Aké okolnosti Vás viedli k spolupráci 
s RPIC Malacky?

Spolupráca sa začala vlani, keď nás nav-
štívil člen predstavenstva a výkonný riaditeľ 
RPIC Malacky Ing. Anatolij Guzun. Zaujímal 
sa najmä o možnosti realizácie niektorých 
projektov zameraných na inováciu a diver-
zifikáciu výroby, vytvorenie a udržanie pra-
covných miest. Výsledkom tejto spolupráce 
je zavedenie výroby inovačného výrobku 
ovsených sušienok.

V čom spočíva inovatívnosť výrobku?
Niektorí si myslia, že inovácie existujú 

len v oblasti informačných technológií. Ale 
inovatívnosť existuje aj v potravinárstve. Na 
Slovensku ovsené sušienky nikto nevyrábal, 
dovážali sa len zo zahraničia. Naše sú po-
rovnateľnej kvality, majú rovnaké chuťové 
vlastnosti a čo je pre nášho spotrebiteľa 
veľmi dôležité, cena našich výrobkov je pod-
statne nižšia. 

Základnou zložkou ovsených sušienok 
je celozrnná ovsená múka, ktorá je záru-
kou jej trvácnosti a zachovania výživovej 
hodnoty. Vyznačuje sa zvýšeným obsahom 
minerálnych látok Ca, Mg, P, K, Fe, Zn a vi-
tamínov najmä E, PP, B1, B2, B6 a kyseliny 

pantoténovej. Vďaka zvýšenému obsahu 
prírodných tukov oproti ostatným múkam 
je výborným zdrojom nenasýtených mast-
ných kyselín a vďaka šetrnému spracovaniu 
obsahuje jemné rozomleté ovsené klíčky 
a otruby, predovšetkým betaglukány, ktoré 
priaznivo pôsobia na ľudský organizmus. Be-
taglukány obsiahnuté v ovse znižujú hladinu 
LDL-cholesterolu v krvi. Okrem toho patria 
medzi imunomodulátory, nakoľko stimulujú 
obranné mechanizmy a posilňujú imunitný 
systém.

Aké druhy ovsených sušienok vyrá-
bate?

Vyrábame ovsené sušienky KLASIK na 
základe celozrnnej ovsenej múky, s vločka-
mi, arašidmi, vlašskými orechmi, makom, 
so slnečnicou, s kúskami čokolády, s koko-
som, s hrozienkami a kakaové. 

Pripravujete pre nášho spotrebiteľa 
ešte niečo nové?

V súčasnosti sme začali s produkciou ta-
kých výrobkov ako záhorácky suchár, dánsky 
chlieb, strukovinový granát ap. 

–mh–

Vynikajúce zákusky a torty, to je
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Už ste sa rozhodli?

Súťažte o vkladnú knižku 
z Dexia banky Slovensko

S Malackým hlasom si môžete osviežiť 
pa mäť a zároveň súťažiť o vkladnú knižku. Na 
stránkach novín si pripomíname udalosti, kto-
ré ovplyvnili vývoj mesta a jeden z vás zí s ka 
500-korunový vklad od Dexia banky.

Ktoré maďarské mestá navštívil vo feb-
ruári primátor RNDr. Ondrejka? Odpoveď
spolu s nalepeným kupónom a vašou adre-
sou pošlite do redakcie alebo vhoďte do 
schránky s označením Malacký hlas na bu-
do ve MsÚ do 7. apríla.

MH 04/N1
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TÝŽDEŇ OD 29. 3. DO 4. 4. 2004

•  kačica mrazená – 79,90 Sk/kg  •  cukor 
krupicový – 25,50 kg  •  Novofruct, troj-
balíček – 49,90 Sk
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Milí čitatelia,
Nad fotografiou dievča-

ťa, ktoré zišlo z divadelných 
dosiek a postavilo sa pred 
katedru, si mnohí z vás láma-
li hlavu. Prvýkrát prišlo k ne-
štandardnej situácii – nikto 
na fotografii nespoznal 
Mgr. Alenu Vrabčekovú. Ba-
lík zákuskov z cukrárne Dob-
rotka teda nikto nezískal.

Na našej dnešnej foto-
grafii je mladá žena, ktorá 
si svojím temperamentom počas dlhoročného pôsobenia v pedagogickej oblasti, 
získala srdcia detí, v mnohých prebudila a podporila talent, ktorý im otvoril bránu 
do sveta reflektorov... 

Uhádnite, kto je na fotografii? 
Svoje tipy posielajte spolu s nalepeným kupónom do 7. apríla. Dúfame, že tento-

raz si sladká odmena nájde svojho víťaza.
 

Obdobie roka, v ktorom dostávate do 
rúk toto vydanie Malackého hlasu, je ob-
dobím, kedy jar definitívne preberá žezlo 
vlády nad prírodou od nepríjemnej zimy. 
Depresívnu náladu pochmúrnych zim-
ných dní strieda vnútorné chvenie súvisia-
ce s očakávaním pozitívnej zmeny.

Prvý jarný deň nám vždy neprinesie vy-
túžené oteplenie, ale všetci už nezvratne 
cítime, že jar je tu a prebúdza sa aj v nás. 
Čoraz viac vnímame meniacu sa prírodu, 
pozorujeme, ako sa prebúdzajú stromy 
a kríky, kocháme sa v čerstvej zeleni polí 
obsiatych chlebodarným obilím a načúva-
me nesmelým hlasom prvých mláďat.

Áno, príroda je mocný pán. Platí to aj 
pre naše Záhorie. Chráňme si ju. Pretože 
bez nej sa žiť nedá. Túto čoraz naliehavej-
šiu požiadavku na spôsob života ľudstva 
najlepšie charakterizuje jedna z myšlienok 
hnutia GREENPEACE, ktorá znie:
„Až keď bude vyrúbaný posledný strom, 
otrávená posledná rieka, chytená posled-
ná ryba, zistíte...” 

(dokončenie v tajničke).

VODOROVNE 
A planéta; sekaj; kríženec jednohrbej 

a dvojhrbej ťavy; zbíjaj; zostatky potope-
nej lode B umenie po latinsky; plavidlo; 
nepracuj; ťažko pracujú; vyhynutý párno-
kopytník C egyptský boh Slnka; otrava; 
starší americký automobil; jeden z Vlko-
linských; na to miesto D kyslík; začiatok 
tajničky; predložka E africký štát; rínok; 
tiež; nič; tam; telocvičný úkon; veľký ne-

jedovatý had F mohamedánsky Boh; geo-
metrická veličina; Ústredná nakladateľská 
agentúra; cestovný doklad; časť chodidla 
G priprav stravu; ponad; spojka; kód po-
trebný na sprevádzkovanie mobilného 
telefónu; listnatý strom.

ZVISLE
1 obyvateľ afrického kráľovstva 2 pa-

pagáj; kosila 3 ŠPZ Rimavskej Soboty; 

konzumuje stravu; zhluk ľudí 4 síra; ma-
liarska umelecká technika; citoslovce 
smiechu 5 pokolenie; címer; polomer 
6 konzervuj dymom; spoluhlásky slova 
OCINO; poľovačka 7 Barbora; cudzie 
ženské meno; ruský súhlas 8 ukončenie 
tajničky; rímskych 500 9 štát v USA 10 
zariadenie na oknách; práca vo fyzike 11 
rímskych 50; čo sa pochováva deň pred 
„škaredou stredou”; konzumuj tekutinu 

12 končatina; vápnik; poľnohospodárska 
priemyselná plodina 13 predložka; žiara; 
kyslík 14 rímskych 5; úpal po česky; Nová 
scéna 15 spoluhlásky slova ROTA; symet-
rála; ŠPZ Bratislavy 16 lopta mimo hry; 
vykonávaj prácu krotiteľa – obrátene 17 
súčasť pánskeho oblečenia.

NA POMOC: 7 Naia
Pripravil:

JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

KTO JE NA FOTOGRAFII?

KRÍŽOVKA

Uhádnite, kto je na fotografii!

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

KUPÓN
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Ak nám do 7. aprí-
la pošlete správne 
vylúštenie tajničky 
krížovky spolu s na-
lepeným kupónom, 
budete mať šancu 
súťažiť o tričko, kto-
ré venuje 
Hílek a spol, a. s.

KUPÓN

3

 Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – je lepší mi-
nulý a horší ako budúci rok, sme vyžre-
bovali Alžbetu Váradovú z Veľkomorav-
skej ul. v Malackách, ktorá získava balík 
zákuskov z cukrárne Dobrotka. Prosíme 
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI

O tom, že fašiangy sa nesú v znamení 
zábavy, spevu, dobrej nálady pri po-
sedení s priateľmi – pochutnávajúc si 
na šiškách a iných dobrotách, sme sa 
mali možnosť presvedčiť i na pravidel-
nom fašiangovom stretnutí členov 
KD, ktoré sa konalo 11. februára v za-
sadačke spoločnosti Nafta Gas, a. s., 
v Malackách. 

Po úvodných slovách vedúcej klubu 
Daniely Malinovej, ktorými privítala pri-
mátora mesta RNDr. Jozefa Ondrejku, zá-
stupcov MsÚ, no najmä tých, pre ktorých 
sa celá slávnosť konala – našich seniorov, 
sa na „scéne” objavili krojované dievčatá 
a chlapci z folklórneho súboru Sekulánek. 
Prítomných zabávali spomínaním na „drá-
paní perá, kedy sa šeci v dzedzine schá-

dzaui, spívali a vyprávjali príbjehy, keré sa 
naozaj v Sekuloch stali”, priblížili fašian-
gové tradície nielen slovom, ale i tancom 
a spevom. Rezké melódie ľudoviek nene-
chali na odozvu dlho čakať – po chvíli sa 
k Sekulánku spevom pripojili i ostatní. 

Počas prestávky medzi pesničkami pri-
mátor mesta prítomných dôchodcov infor-
moval o investičných aktivitách mesta, 
požiadal ich zároveň o trpezlivosť a sľúbil, 
že rozostavaný inkubátor či Základná škola 
na Juhu budú čo najskôr dokončené. Jeho 
slová o tom, že „život je ťažký a nezostáva 
nám nič iné len si ho spríjemniť dobrou 
náladou a milými stretnutiami”, sa stali vý-
zvou nielen pre účastníkov fašiangového 
posedenia, ale aj pre nás ostatných.

–lucy–

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

Kniha Začíname s lovom kapra na 
boilies od slovenského autora a vášnivé-
ho rybára Stana Sládka prináša informá-
cie, ktoré doteraz nikto zo slovenských 
autorov nezhrnul do jednoliateho celku. 
Obsah knihy vám pomôže zorientovať 
sa v úplných začiatkoch a bližšie sa zo-
známiť s touto technikou lovu. To všetko 
v našich domácich podmienkach. 

Ukáže vám spôsoby viazania nadväz-
cov, robenie uzlov či varenie vlastného 
boilies. Napovie tiež niečo o typoch zá-
kladných zmesí, komerčných návnadách 
a rozdelení použiteľnosti vzhľadom na 
ročné obdobia. Popíše, ako správne 
zdolávať a podoberať úlovok a ako sa 
oň postarať. 

Praktická príručka pre všetkých, kto-
rí chcú využívať túto modernú metódu 
k naplneniu svojich rybárskych snov, 
môže byť vaša.

Stačí vystrihnúť kupón a zaslať alebo 
vhodiť ho do 7. apríla spolu so spiatoč-
nou adresou do schránky na budove 
MsÚ s označením Malacký hlas. Knihu 
Videl som peklo, ktorú sme predstavili 

v minulom čísle, získava Pavol Malý zo 
Slovenskej ulice v Malackách. Prosíme 
výhercu, aby sa ohlásil v redakcii.

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

Klub dôchodcov pripravuje 
výstavu ručných prác
Vážení priatelia,
v súvislosti s prípravou výstavy ručných prác, ktorá sa uskutoční v dňoch 
5. až 8. apríla v priestoroch ZCK v Spoločenskom dome na Mierovom námestí, 
vás vedenie klubu dôchodcov touto cestou oslovuje a zároveň vyzýva na možnosť 
vlastnej prezentácie spojenou s predajom. Svoje výrobky (rôzne ručné práce a vlast-
nú tvorbu) môžete priniesť do Klubu dôchodcov na Čulenovu ul. do konca marca 
v čase uvedených návštevných hodín.
Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme a tešíme sa, že Vaším pričinením sa obnoví tá-
to kultúrno-spoločenská tradícia v našom meste.                      DANIELA MALINOVÁ 

Všetky cesty vedú 
do Malaciek
Záhorie je región bohatý nielen na 
prírodné krásy, ale aj pestrú skladbu 
obyvateľov. Žijú tu roduverní Záho-
ráci, ale aj obyvatelia, ktorí sa sem 
prisťahovali za prácou či láskou. 
Malacky sú právom nazývané srdcom 
Záhoria. Iste bude zaujímavé dozve-
dieť sa, z ktorých končín Slovenska 
či sveta k nám osud a život priviedol 
spoluobčanov. Napíšte nám, ako sa 
vám žije v meste na Záhorí.

Volám sa Eva Libušová. Môj otec bol 
Šarišan a mama Záhoráčka. Zoznámili 
sa v Brodskom na štátnej hranici „u Prívo-
zu”, kde otec slúžil ako financ. Striedavo 
som krátko žila s rodičmi na južnom Slo-
vensku, na Záhorí, potom samostatne 
u starého otca a tety v Prešove a s man-
želom Záhorákom v Košiciach. A fčil už 
dvacetpjet rokú dýcham malačanský 
luft.

Keď sa moja mamka išla pred svojou 
svadbou spolu s rodičmi a dvomi slo-
bodnými bratmi zoznámiť s otcovou ro-
dinou, navzájom si západniari s východ-
niarmi nerozumeli. Otec musel robiť tl-
močníka. Vtedy jedna „prajná” suseda 
pošepla mame, aby si otca nebrala, lebo 
„oni sú šicke chore na pokrútky”. Keďže 
mama nevedela, čo sú pokrútky (ľadvin-
ky), svadba bola a som tu aj ja.

Takto mi hutorela moja ľuba cetka:
„A ši čula? Na jutre še vydáva tota 

bars rendešna Harčarovo dzifka. Ta puj-
dzeme opatric braltu. Aľe neznam, či 
nebudze padac. Mušime vžac ambrelu.

A co zochceš, Evuška, na večeru? 
Zrobim ci dakuščičko grisky, hej? Pre 
dzeda jest eščik mačanky i halušky s ka-
pustu. Oľe mi podaj švabliky zo šifonera, 
naj založim ohňa. Či čuješ? Kdoška dur-
ka na kapuru. Paľe, ic opatric, kto prišol. 
A to naisto sušed, ozdaj prinis kvašnej 
vody z Borkuta. Bulo tam isce veľo ľudzi, 
že idze tak pozdno. A vež chustéčku, bo 
vonka už žimno.

        EVA LIBUŠOVÁ 

VYSVETLIVKY: 

bralta–nevesta, ambrela–dáždnik; gris-
ka–krupičná kaša, mačanka–kyslá poliev-
ka, švabliky–zápaľky, šifoner–skriňa, ka-
pura–brána, kvašna voda–minerálna vo-
da, chustéčka–šatka.

Autorka uverejneného príspevku 
získa vizitky v hodnote 250 Sk, 
ktorých výrobu podľa želania 
zabezpečí KAROL TARABA.

Ozvite sa nám aj vy – Spišiaci, Gemer-
čania, kopaničiari! 
Napíšte nám krátky pozdrav vo vašom 
nárečí, potešíte čitateľov Malackého 
hlasu a možno s prekvapením zistíte, 
že v Malackách žije oveľa viac ľudí po-
chádzajúcich z vášho regiónu, ako by 
ste tušili. A v našich novinách môžeme 
inovovať vžité úslovia: Všetky cesty ve-
dú do Malaciek!

Fašiangové posedenie seniorov

ČÍTAJTE A VYHRAJTE

KUPÓN

3KNÍHKUPECTVO ĽUBICA

VYSYPANÉ Z OBÁLOK

Mnohé televízne káblové rozvody sú už zastarané, a to sa odráža i na kvalite prenosu. 
Tento nedostatok možno odstrániť zavedením hviezdicových rozvodov. Z viacerých dô-
vodov bude v najbližšom čísle MH venovaný tejto problematike osobitný priestor.

Nielen mňa, ale aj ďalších obyvateľov 
mesta by zaujímalo, kedy sa konečne zlepší 
situácia okolo televíznych káblových rozvo-
dov (TKR), ktoré spravuje spoločnosť Progres 
Malacky, s. r. o. Ceny za príjem stúpli, ale kva-
lita je nevyhovujúca. Sľubovaná Galaxia fun-
govala 2 týždne, bez slovka vysvetlenia bola 
stiahnutá a program AXN asi neuspokojí ni-
koho. Naozaj nie je možné nahradiť TV kanál 
Eurosport s anglickým komentárom TV Gala-
xiou, ktorá je v českom jazyku? Za naše pe-
niaze chceme primeranú kvalitu. Rád by som 
poznal záväzný termín, sľubov už majú Mala-
čania dosť. Po vstupe do EÚ bude možnosť 
slobodného výberu káblového operátora, 
ako je na túto skutočnosť pripravený Progres 
Malacky, s. r. o.?

pán VIŠVÁDER
• • • 
Ponúkanú programovú štruktúru sa sna-

žíme nemeniť, ak náhodou k zmene (rozšíre-
niu či vyradeniu programu) dôjde, informuje-
me našich zákazníkov prostredníctvom info-
kanálu. Rovnakým spôsobom sme upovedo-
mili o zaradení programu AXN. Mali sme tiež 
v úmysle nahradiť Eurosport Galaxiou. S ve-
dením spoločnosti, ktorá vlastní licenciu, 

sme sa dohodli, že skúšobne a nezmluvne 
spustíme vysielanie Galaxie, aby sme odpozo-
rovali reakcie divákov. Musím však skonštato-
vať, že Galaxia má pomerne malý záber 
športových disciplín. Z celkového ohlasu vy-
šlo, že abonenti preferovali Eurosport, ktorý 
má podstatne širší záber a hlavne výhradné 
právo na vysielanie atletických mítingov. Ďal-
ším veľmi dôležitým momentom bola cena 
programu. Ceny Galaxie sú vyššie a každo-
ročne sa zdvíhajú cca o 15 %. Myslíme si, že 
toto by pre občanov, najmä pre tých starších, 
nebolo dobré. Zaradením Galaxie by sme 
boli nútení zvýšiť poplatok, ktorý v súčasnos-
ti predstavuje 129 Sk. Môžem konštatovať, že 
v našom regióne máme z miest do 20-tisíc 
obyvateľov najnižšie poplatky, inde sa pohy-
bujú na úrovni 300 Sk. Naším záujmom nie je 
byť ziskový, ale ponúkať občanom služby za 
prijateľnú cenu a v primeranej kvalite.

Ak by som sa mal vyjadriť k vstupu iného 
káblového operátora, myslím si, že v dnešnej 
situácii tu nie sú vytvorené podmienky 
a priestor na to, aby sa takéto niečo uskutoč-
nilo.

JÁN DRŽKA, 
konateľ spoločnosti Progres, s. r. o.
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V preplnenej športovej hale MALINA 
vyvrcholil záverečný duel futbalového 
turnaja o Malacký pohár. Z 32 mužstiev 
Malackého okresu sa do záverečných bo-
jov prebojovali mužstvá Nerváci a Artemis. 
Po prvom polčase každý veril, že to bude 
jednoznačné víťazstvo Nervákov, keď viedli 
3:0. Skutočný nervák však nastal za stavu 
5:0 v druhom polčase. Hráči Artemisu dali 
do strateného zápasu celé svoje srdce. Vy-
sunutou obranou nedali Nervákom dýchať 
a na každom kúsku hracej plochy presvied-
čali, že skutočný boj o víťaza 3. miesta sa 
len začal. Artemisu sa podarilo desať sekúnd 
pred záverečným hvizdom gólom Branislava 

Hoďovského vyrovnať na 5:5. V penaltovom 
rozstrele sa však šťastie priklonilo na stranu 
Nervákov. 

Vo finálovom súboji sa stretla domáca 
Fortuna s mužstvom Plaveckého Podhradia. 
Predchádzajúce výsledky dávali tušiť, že fi-
nalisti sú správni. Skúsené mužstvo Fortuny 
svojou hrou presvedčilo, že sú na domácej 
palubovke pánmi finále. Zápas sa skončil 
s konečným výsledkom 3:7 pre mužstvo For-
tuny, ktoré do bodky splnilo svoj cieľ. Hráči 
Plaveckého Podhradia aj napriek prehrané-
mu finále sršali spokojnosťou a otvorene pri-
znali, že súper bol lepší. 

           Foto, text: BLUSK

Dňa 7. 2. sa v Dubnici nad Váhom konalo 1. kolo SLB kadetov, 
juniorov a mužov. Za účasti borcov z celého Slovenska sa tohto 
turnaja zúčastnilo 50 boxerov. Malacky reprezentovali traja borci: 
Juraj Kimlička, Tomáš Hrabovský, Róbert Minárik.

Juraj Kimlička v hmotnosti do 60  kg vchádzal do ringu ako 
prvý z našich borcov a hoci od tohto roka boxuje v juniorskej 
kategórii 4 x 2 min ako u mužov, nenechal nikoho na pochybách 
o jeho kvalitách. Stretol sa s borcom z Košíc Konečným, ktorého 
zdolal na body v pomere 26:2. Juraj boxoval s prehľadom a sú-
perovi nedovolil rozvinúť žiadny útok, postupne z kola na kolo 
získaval väčší bodový náskok.

Druhý v poradí vstúpil do ringu Tomáš Hrabovský v hmot-
nosti do 69 kg v kategórii seniorov. Bol to Tomášov debut, kde 
sa stretol s borcom z Vranova Gazdíkom. Tomáš ukázal, že má 
chuť zvíťaziť, chýbajú mu však skúsenosti. Prvý duel prehral v III. 
kole R. S. C., pretože bodový stav na začiatku III. kola bol 22:2, to 
značí rozdiel 20 bodov. Keďže sa na turnaji bodovalo tlačidlovým 
systémom, teda elektronicky, pravidlá hovoria, že bodový rozdiel 
súperov nesmie presahovať rozdiel 20 bodov. V opačnom prípa-

de sa duel preruší a borec prehrá verdiktom R. S. C. Tomáš jedno-
ducho zabudol bodovať a naopak sa pokúšal súpera „zostreliť”, 
čo sa mu nevyplatilo. 

Tretí v poradí a posledný duel večera vybojovala naša ťažká 
váha Róbert Minárik do 91  kg v kategórii seniorov. Bol to jeho 
prvý duel. Stretol sa tu s borcom z Nového Mesta nad Váhom 
Hiklom. Hikl sa pokúšal Róberta zostreliť v prvom kole, pretože 
v prvej minúte vsadil všetko úsilie na jednu kartu, neustále útočil, 
pričom náš borec ho zastavoval z ústupu pravými direktmi. Už 
po prvej minúte Hikl nevydržal tempo a pred koncom kola prišlo 
prvé počítanie po spŕške Róbertových úderov. Začiatkom druhé-
ho kola bol Hikl verejne napomínaný za skláňanie hlavy a kon-
com druhého kola bol opäť počítaný. Začiatkom tretieho vletel 
do ringu uterák. Hoci Róbert zvíťazil v III. kole VZD, chýbajú mu 
skúsenosti a presnosť úderu. Taktiež ukázal, že má srdce na pra-
vom mieste a vie bojovať.

Ako tréner som s výsledkami spokojný a touto cestou chlap-
com gratulujem.

ALI REISENAUER ml. 

Hádzanárske družstvo mužov absolvo-
valo vo februári bohatý program s medzi-
národným pozadím. V rámci družobných 
stykov nášho mesta sa zúčastnili na medzi-
národnom turnaji v maďarskom meste Abo-
ny za účasti družstva z družobného mesta 
Albertirša.

Na turnaji obsadili 3. miesto, keď podľah-
li domácim v pomere 15:18 a prvoligové-
mu družstvu Hajduboszormeny 19:25. S Al-
bertiršou sa v zápase zrodila remíza 20:20. 
Nasledujúci deň si malackí hádzanári spes-
trili program dvomi priateľskými zápasmi. 
Najskôr porazili družobné mesto 24:23 a po-
tom podľahli ďalšiemu účastníkovi maďar-
skej prvej ligy, družstvu z Cegledu v pome-
re 25:28.

Hostia z družobného mesta na oplátku 
zavítali na náš zimný turnaj, ktorý sa usku-
točnil v športovej hale Malina. Víťazom tur-
naja sa stali Malačania po výsledkoch Ma-

lacky–Bohunice 22:19, Malacky–Albertirša 
22:17 a Malacky–Pezinok 22:19. Druhé 
miesto patrilo hosťom z Moravy, družstvu 
Tatran Brno-Bohunice, tretie družstvu Agro-
karpaty Pezinok a štvrté hosťom z Maďar-
ska. Organizátori za najlepšieho hráča tur-
naja vyhlásili Istvána Molnára z Albertirše, 
najlepšieho brankára Petra Kamaráda z Bo-
huníc a najlepším strelcom sa stal Dušan 
Baďura z Pezinka.

Turnaje boli dobrou prípravou na jarnú 
časť prvoligovej súťaže hádzanárov, ktorá 
sa v marci začala. K výbornému turnaju 
v Malackách prispeli i kvalitní rozhodcovia 
Sivák, Kavulič, Brunovský a Čanda, ktorí 
patria k najlepším slovenským rozhodcom.

Hádzanári veria, že priaznivci malackej 
hádzanej nebudú na jar v športovej hale 
Malina chýbať a „Malacky, do toho!” prispe-
je k poprednému umiestneniu nášho druž-
stva v prvoligovej tabuľke.

Komisia školstva, mládeže a športo-
vých činností sa na svojom februáro-
vom zasadnutí zaoberala požiadavka-
mi športových klubov a organizácií 
v meste na finančné príspevky mesta, 
ktoré sú určené na podporu ich čin-
nosti, hlavne so zameraním na repre-
zentáciu mesta a výchovu mládeže.
Po prerokovaní jednotlivých požiada-

viek navrhla prispieť na činnosť organizá-
ciám: Strojár, ŠK, FK Nafta Gas, BC RTJ, 
ŠVK, OVM, AC, STK Mareka, HK James, 
Veterán klub, CVČ, ŠK Žolík a v tomto ro-
ku pribudli hokejbalisti, strelci a futbalová 
akadémia. O výške príspevku budú jednot-
livé organizácie informované písomne.

Aj v tomto roku sa uskutočnia rôzne 
športové podujatia pod patronátom mesta. 
Pôjde najmä o medzinárodné a celosloven-
ské podujatia, ktoré reprezentujú mesto, 

napr. Medzinárodný turnaj žiakov v hádza-
nej o Putovný pohár primátora, 21. ročník 
cestného behu Malacká desiatka, Veterán 
rallye 2004, Pohár Záhoria v boxe mládeže, 
10. ročník Memoriálu A. Škvaridla v ľahkej 
atletike, ako aj turnaj vo volejbale žiakov 
o Putovný pohár. Nebudú chýbať ani maso-
vošportové podujatia určené hlavne mláde-
ži: Športové hry malackej mládeže o Putov-
ný pohár primátora, 32. ročník Behu oslobo-
denia, 21. ročník Večerného behu zdravia, 
Mestský turnaj v nohejbale, Športový deň in-
validnej mládeže, Vianočný turnaj v hokejba-
le, šachový turnaj o Putovný pohár MDD, 
ale aj 6. ročník streetbalového turnaja, ktorý 
usporiadajú basketbalisti TJ Strojár.

Samozrejme peniaze, ktoré sa získajú 
z rozpočtu mesta, sú len čiastkou nákladov 
na činnosť športových organizácií či za-
bezpečenie uvedených podujatí.          –ap–

Na halových M SR získali atléti spolu 11 medailí (3 zlaté, 5 
strieborných a 3 bronzové). Všetky podujatia sa uskutočnili 
v ŠH Elán v Bratislave. Nominačné kritériá – nutné pre účasť 
na halových M SR v atletike, stanovené Slovenským atletic-
kým zväzom – splnilo až 16 atlétov z Malaciek.

Najúspešnejšou spomedzi všetkých Malačanov sa stala Bar-
bora Šimková, ktorá vybojovala dorastenecký titul majsterky 
SR kvalitným časom v šprinte na 60 m a v rovnakej kategórii jej 
v šprinte na 200 m patrí druhé miesto. Medzi juniorkami obsa-
dila v rovnakých disciplínach zhodne dvakrát bronzovú priečku. 
Medzi žiačkami obhájila halový titul z minulého roka Aneta Hollá 
v behu na 1500 m. Hollá získala i striebro na tej istej trati medzi 
dorastenkami. Ďalšou majsterkou SR z Malaciek sa stala pekným 
výkonom Katarína Ďuricová v trojskoku dorasteniek. Tieto tri 
skvelé dievčatá tak svojimi výkonmi potvrdili, že sú vo svojich 
kategóriách a vo svojich disciplínach právom reprezentantkami 
SR. Šimková a Ďuricová si navyše vybojovali účasť na Európskych 
hrách mládeže, ktoré sa uskutočnia 24.–29. mája 2004 v talian-
skom Miláne, kde budú reprezentovať našu krajinu.

O príjemné prekvapenie na M SR dorastencov sa postarali 
Miroslav Konečník v behu na 800 m a Ján Čabrun v šprinte na 
200 m. Obaja zaslúžene vystúpili na strieborný stupienok a ich 
výsledky sľubujú nádejnú športovú budúcnosť. Na Medzinárod-
ných M SR dospelých vybojoval Petr Filip v štafete na 4 x 400 m 
striebro. Tretie miesto na M SR junioriek v behu na 400 m obsa-
dila Jana Sedláková.

Z výsledkov ďalších Malačanov, ktorí sa neumiestnili na stu-

pienku víťazov, treba vyzdvihnúť výkony žiačok Magdy Sršňovej 
v behu na 600 m a Eriky Schildovej v behu na 60 m. Domáceho 
šampionátu sa zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť juni-
orka Alena Patkánová a žiačka Miriama Staffenová. Obe by cel-
kom určite rozšírili už tak bohatú medailovú zbierku malackých 
atlétov.

Tréneri: PaedDr. PETR FILIP a VLADIMÍR HANDL

Členskú základňu atletického klubu AC Malacky tvoria žiaci špor-
tových tried ZŠ Záhorácka 95. K najväčším úspechom minulého 
roka patrí aj „bronzové družstvo“ z Majstrovstiev SR žiakov zá-
kladných škôl v cezpoľnom behu, ktoré sa konali v októbri v Mi-
chalovciach. 
Zľava: Laura Azzolini, Aneta Hollá (víťazka v kategórii jednotliv-
cov) a Magda Sršňová. 

Majstrovstvá SR žiakov – 1. 2. 2004
ŽIAČKY
60 m 
1. Hanusová (Slávia Trnava) – 8,12
18. Šildová (AC Malacky) – 8,72
300 m
1. Klučárová (Slávia Spišská Nová Ves) 
– 42,02
10. Kocáková (AC Malacky) – 46,81
600 m
1. Vavrová (AC Rača) – 1:39,68
5. Sršňová (AC Malacky) – 1:48,16
13. Azzolini (AC Malacky) – 1:53,11
1500 m
1. Hollá (AC Malacky) – 5:03,93
15. Vavrová (AC Malacky) – 5:55,66

ŽIACI
60 m 
1. Kadlic (Spartak Dubnica) – 7,65
27. Mikulič (AC Malacky) – 8,64
300 m
2. Žilka (Slávia Trenčín) – 39,54
8. Beňa (AC Malacky) – 43,33
9. Mikulič (AC Malacky) – 44,28
1500 m
1. Kliment (Slávia UK Bratislava) – 4:35,33
16. Beňa (AC Malacky) – 5:01,99

Majstrovstvá SR dorastencov – 7. 2. 2004
Trojskok
1. Ďuricová (AC Malacky) – 11,73

Diaľka
1. Vrlíková (TU Košíce) – 553
9. Ďuricová (AC Malacky) – 506

DORASTENKY
60 m 
1. Šimková (AC Malacky) – 7,87
200 m
1. Putalová (Vital Bratislava) – 25,73
2. Šimková (AC Malacky) – 25, 85
1 500 m
1. Šimeková (Vital Bratislava) – 4:55,61
2. Hollá (AC Malacky) – 5:07,70

DORASTENCI
60 m
1. Horváth (TU Košice) – 7,16
5. Čabrun (AC Malacky) – 7,38
22. Mráz (AC Malacky) – 7,80
200 m
1. Horváth (TU Košice) – 22,85
2. Čabrun (AC Malacky) – 23,68
13. Mráz (AC Malacky) – 25,47
800 m 
1. Szabo (Slávia Prešov) – 2:01,38
2. Konečník (AC Malacky) – 2:04

Majstrovstvá SR juniorov – 31. 1. 2004
Trojskok
1. Kalmanová (AK N. Zámky) – 12,68
4. Ďuricová (AC Malacky) – 11,43

JUNIORKY
60 m 
1. Michalíková (Vital Bratislava) – 7,75
3. Šimková (AC Malacky) – 7,90
200 m 
1. Michalíková (Vital Bratislava) - 24,89
3. Šimková (AC Malacky) – 25,78
400 m
1. Grigláková (AC Kežmarok) – 60,15
3. Sedláková (AC Malacký) – 62, 08

JUNIORI
60 m
1. Rehor (Lokomotíva Šurany) – 7,04
6. Čabrun (AC Malacky) – 7,39
800 m
1. Findra (Atletic Lučenec) – 1:58,70
6. Konečník (AC Malacky) – 2:07,69
3 000 m
1. Urbanovský (AK Baník Prievidza) 
– 8:46,01
11. Valachovič (AC Malacky) – 10:14,99

Medzinárodné majstrovstvá SR 
dospelých – 28–29. 2. 2004

MUŽI
4x400 m
1. ŠK Vital Bratislava – 3:21,09
2. Slávia UK Bratislava – 3:21,21 (Filip 
– člen štafety)

Slovenská liga boxovala

Medailová žatva 
Malačanov 
na halových 
Majstrovstvách 
SR v atletike

Výsledky Malačanov na halových M SR v atletike:

Športovci si prilepšia

Hádzanári medzinárodne

V „sálovke” je rozhodnuté
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