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ÚVODNÍK

Prvomájové oslavy 
v znamení vstupu do EÚ
Čaká synagógu 
konečne rekonštrukcia?
Nejasná budúcnosť 
ZUŠ a CVČ v Malackách

ČÍTAJTE V BUDÚCOM ČÍSLE

Pokračovanie na 4. stranePokračovanie na 2. strane

Pokračovanie na 2. strane

Pokračovanie na 2. strane

O osude NsP v Malackách sa toho už 
narozprávalo priveľa. A nové fámy sa 
opäť šíria závratnou rýchlosťou. Jedni 
hovoria, že sa má privatizovať, že 
v nej majú byť nadštandardné lôžka 
a pre jednoduchých ľudí nebude 
miesto. Iní zase počuli o zriadení lie-
čebne pre zahraničných pacientov 
v kláštore. Aká je vlastne skutočnosť? 
Zakladá sa niektorý zo spomínaných 
výrokov na pravde?

Opýtali sme sa to-
ho najpovolanejšieho 
– MUDr. Maria Mik-
lošiho, riaditeľa NsP 
v Malackách.

Neustále sa disku-
tuje o príchode ko-
merčného subjektu 
do NsP. V akom štádiu sú rokovania s Me-
direxom, s. r. o., a čo jeho vstup prinesie? 

Spoločnosť Medirex, s. r. o., je majorit-
ným vlastníkom Nemocničnej, a. s., ktorá 
v súčasnosti rokuje s vedením NsP a Brati-

slavského samosprávneho kraja (BSK) 
o možnosti prenájmu priestorov na posky-
tovanie zdravotníckej starostlivosti. Jej prio-
ritným zámerom je  priniesť do NsP v Ma-
lackách kapitál. Nemalé prostriedky (130 
miliónov Sk, pozn. red.) chce investovať do 
rekonštrukcie budov, oddelení a nových 
technológií. NsP bola otvorená v roku 1972 
a za 32 rokov sa neinvestovalo do údržby, 
resp. generálnej opravy. Investície sú ne-
vyhnutné aj vzhľadom na blížiaci sa vstup 
do EÚ.

Keby bola zmluva s Nemocničnou, 
a. s., podpísaná, čo bude s personálom 
NsP?

Podľa návrhu zmluvy personál nemoc-
nice preberie Nemocničná, a. s. Treba brať 
do úvahy i požiadavky mesta, ktoré vydalo 
spoločnosti povolenie na činnosť v októbri 
2003, ale aj BSK. Mesto chce mať podiel na 
akciách a svojich zástupcov v dozornej ra-
de či správnej rade. Rovnako rozmýšľa 
i BSK. Mal by som byť v jednej z nich. Všet-
ko treba zmluvne doriešiť. Dnes nie je zná-

HLAVNÁ TRIBÚNA:
  9.45 Otvorenie – mažoretky
10.00 SENZI SENZUS
12.00 IVAN MLÁDEK A BANJO BAND
 S PITKINOM
14.00 MÁJOVANKA, dychová hudba 
15.30 BUKASOVÝ MASÍV
16.45 ODEV AKO ŠPERK – módna 
 prehliadka E. Mrázovej
17.30 MAJÁLES + tombola
23.15 Brušné tanečnice a fakíri
24.00 Ohňostroj
VSTUPNÁ BRÁNA:
  9.30 VITAJ, EURÓPA – 
 HUMANUS VIA HOLÍČ
HÁDZANÁRSKE IHRISKO:
10.00 NEBUĎTE BÁBOVKY – 
 veselé ráno  
 s Igorom a Martinom

11.30 SALTATRIX 
 a tanečné skupiny z CVČ 
12.00 DISCOJARKA a jej disco show,
 nonstop detské motorky
LÚKA PRI KAŠTIELI:
10.00 Tvoríme pre radosť – stan detskej  
 radosti (MLOK, MSD)
10.00 Športové dopoludnie s CVČ
11.00 MACBETH – Túlavé divadlo
12.00 ASTUR, sokoliari a skupina
 historického šermu
ŠKVÁROVÉ IHRISKO:
11.00 ONÉ, s. r. o
12.00 RIMM
13.00 SIFÓN
14.00 REQUIEM
15.00 STRANA 156
16.00 NO PERFECT
17.00 OČI JASAJÚ

18.30 PARA
20.00 MALEVIL
FUTBALOVÉ IHRISKO:
10.00 Dohrávka ligových zápasov 
 malackého dorastu
VOLEJBALOVÉ IHRISKO:
14.30 Exhibičný volejbalový zápas
TRÁVNATÉ PLOCHY A CHODNÍČKY
ATRAKCIE:
• Odhalenie sôch v Zámockom parku
• Kone a koníčky
• Maľovanie na tvár
• Razenie prvých malackých mincí
• Maďarské špeciality
• Občerstvenie, trhy a remeslá
SPRIEVODNÉ AKCIE: 
•  Kolotoče pri CVČ 
•  Autosalón HÍLEK a spol.
SPONZORI PODUJATIA:
• SWEDWOOD, s. r. o.  •  TEKOS, s. r. o.
• COMERON, s. r. o.  •  HÍLEK a spol., a. s.

Zmena programu vyhradená!

Usmievavé tváre ma-
lackých senioriek 

s drobnými narcismi vo vlasoch vítali kaž-
dého člena Mestskej organizácie JDS 
v Malackách i ostatných účastníkov výroč-
nej schôdze, ktorá sa konala 16. marca ne-
tradične v priestoroch SD ZCK. Prítomným 
sa prihovorila predsedníčka Mgr. Alžbeta 
Dubajová, ktorá zhodnotila predchádzajú-
ci rok, úspechy MO JDS v Malackách a v ne-
poslednom rade načrtla svoju víziu smero-
vania do ďalších období. 

Po odpočte aktivít prišiel na rad kultúrny 
program v podaní žiakov ZUŠ. Úspech ma-
la najmä verzia malackých „tweensiek” – 
sestier Kollmanových, ktoré určite každého 
zo zúčastnených presvedčili o svojich spe-
váckych kvalitách. 

V uvoľnenej atmosfére, ktorá v sále za-
vládla, sa o slovo opäť prihlásila A. Dubajo-
vá. Vo svojom emotívnom prejave uviedla, 
že spolupráca nadriadených orgánov JDS vo 
vzťahu k MO JDS v Malackách nie je na ta-

Riadne zasadnutie MsZ, ktoré sa usku-
točnilo 18. marca, malo v programe deväť 
bodov a poslanci sa tiež zaoberali 19 kon-
krétnymi problémami. Významné bolo 
schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 6/2002 
o odpadoch. Ten vychádza z novelizácie 
zákona o odpadoch – platnej od 1. 3. 
2004, a umožňuje začať so separovaným 
zberom druhotných surovín aj v zástavbe 
rodinných domov. Samostatný zber papie-
ra a skla sa bude uskutočňovať podľa har-

monogramu, ktorý dostane každá domác-
nosť spolu s nádobou či vrecom na odpad. 

Poslanci schválili štyri prevody malých 
pozemkov, ktoré riešia vlastnícke vzťahy 
majiteľov RD k pozemkom, ako aj prevod 5 
bytov do osobného vlastníctva. Neodsúhla-
sili však prevod bytov na Nádražnej ulici do 
osobného vlastníctva vzhľadom na stav 
jedného z nich. 

Občania Malaciek si iste všimli čulý sta-

„Architekt dobre vie, že budova, ktorú 
stavia, bude stáť stáročia. Učiteľ vie, že ak 
stavia s láskou a pravdou, to, čo postaví, vy-
drží naveky. Som vojak, ktorý každý deň bo-
juje proti napodobňovaniu kamarátov, od-
mietaniu, šikanovaniu, predsudkom, nevedo-
mosti a ľahostajnosti. Ale mám úžasných 
spojencov: inteligenciu, zvedavosť, rodičov-
skú podporu, individualitu, tvorivosť, dôveru, 
lásku a smiech. Som učiteľ a každý deň som 
za to vďačný.” Slová, ktorými sa niekoľkým 
desiatkam učiteľov vo veľkej zasadacej 

miestnosti MsÚ v Malackách v pondelok 
29. marca prihovorila Jana Pagáčová, zá-
stupkyňa riaditeľa ZŠ Záhorácka 95, sa dotý-
kajú mysle a srdca každého pedagóga. Pri 
príležitosti Dňa učiteľov pozval zástupcov 
všetkých škôl pracujúcich v meste na čašu 
vína malacký primátor Jozef Ondrejka.

Hoci sa na MsÚ zišli učitelia materských, 
základných, stredných, základných umelec-
kých i špeciálnych škôl, zriaďovateľom kto-
rých sú tri rôzne inštitúcie, všetky „domy 
vzdelania” v dnešných dňoch spája spoloč-
ný problém – nedostatok financií. „Želám 
nám všetkým, aby sa školy nemuseli zatvá-
rať, aby bol dostatok peňazí na ich prevádz-
ku i vaše ohodnotenie.“ J. Ondrejka, občian-
skym povolaním učiteľ, vo svojom úvodnom 
slove priniesol aj dobré správy do skeptickej 
školskej klímy: „V júni bude ukončená vý-
stavba novej základnej školy v Malackách. 
Budem veľmi rád, ak sa stretneme na učiteľ-
skom juniálese, ktorý by sme chceli pripraviť 
pri príležitosti kolaudácie školy.” Primátor in-
formoval svojich hostí aj o petícii za vznik 
ďalšej strednej školy v meste, ktorú podporu-
jú MsZ v Malackách i politické strany. Dôs-
tojnosť chvíle podčiarkol hudobný sprievod 
učiteľa základnej umeleckej školy Štefana 
Daniela a spev v podaní jeho žiačky Silvie 
Lisej: „Každá lavica niečo skrýva...”  

IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: –oTaNo–

Quo vadis, malacká 
nemocnica?

Som učiteľ – a každý deň 
som za to vďačný

Poslanci aj o triedení odpadu

Prvomájové Malacky 2004

Voľby prezidenta SR – výsledky 1. kola 
v celoslovenskom meradle:

Účasť voličov v celoslovenskom merad-
le bola 47,94 %. Voliči odovzdali svojim fa-
voritom spolu 1 986 214 platných hlasov.

Traja najúspešnejší kandidáti: 
V. Mečiar – 32,73 %, I. Gašparovič – 

22,28 %, E. Kukan – 22,09 %. 
Ďalšie poradie: 
R. Schuster – 7,42 %, F. Mikloško – 6,51 % 

M. Bútora – 6,51 %, J. Králik – 0,79 %, J. Kalman 
– 0,51 %, J. Kubík – 0,38 %, J. Šesták – 0,34 %, 
S. Bernát – 0,28 %.

V meste Malacky bol počet oprávne-
ných voličov 14 687. Obálky boli vydané 
6160 voličom (41,91 %) a z tohto počtu bo-
lo platných 6088 hlasov (98,84 %).

U Malačanov boli najväčšími favoritmi:
E. Kukan – 34,35 %, V. Mečiar – 24,74 %, I. 

Gašparovič – 19,53 %.
Ďalšie poradie: 
M. Bútora – 9,07 %, R. Schuster – 6,27 %, 

F. Mikloško – 3,89 %, J. Králik – 0,74 %, J. Kal-
man – 0,41 %, J. Kubík – 0,31 %, S. Bernát – 
0,25 % a J. Šesták – 0,21 %. 

V Jednote dôchodcov
to iskrilo

Ivan Gašparovič – favorit 
aj u Malačanov

Vitamín života 
Nové priateľstvá vznikajú prakticky 

denne. Priateľstvo je akýmsi vitamínom 
života. Každý ho potrebuje, lebo nik z nás 
nedokáže žiť vylúčený z ľudského spolo-
čenstva. A tak medzi tými, ktorých osudy 
sa stretli, vznikajú priateľstvá. Medzi ško-
lákmi, spolupracovníkmi, susedmi... Pria-
teľstvo sa nedá naplánovať, vzniká neoča-
kávane, preto je jeho vznik vždy príjemný. 

Ale práve akési očakávania čohosi od 
priateľov, čo oni nechcú alebo nedokážu 
splniť, začnú byť jablkom sváru. Niekedy 
malé semienko nespokojnosti prerastie 
v nepriateľstvo bez hraníc. Hľadajú sa no-
vé dôvody na spory, vťahujú sa do nich 
iné osoby, úrady či médiá. Mohol by som 
dlho rozprávať konkrétne príklady aj 
z nášho mesta o sporoch, keď pre plot, 
strom, neohľaduplnosť, netolerantnosť 
alebo závisť, si mnohí nevedia už ani prísť 
na meno. A tak prichádzajú ku mne hľa-
dať oporu a často ma nahovárajú na rie-
šenia, ktorými by som vedome ublížil dru-
hej strane. Ale to nie! Pre ľudí s takýmito 
nádejami som a budem zlým primáto-
rom. Pohľad na takéto príbehy zo života 
je až tragikomický a možno raz o nich na-
píšem viac. 

Ak chceme mať priateľov, na ktorých 
sa budeme môcť v núdzi spoľahnúť, neo-
čakávajme od nich niečo, čo nevedia spl-
niť. Prispôsobme im svoj ideál priateľa a 
nesnažme sa prispôsobovať svojho pria-
teľa svojim ideálom. A ak už zaiskrilo aj 
vo vašom priateľstve, tak vždy máte mož-
nosť robiť kroky k náprave bez ohľadu na 
to, či príčina sporu je na vašej strane, ale-
bo nie. Dôvod je jednoduchý. Život je 
prikrátky na to, aby sme si ho navzájom 
znepríjemňovali. 

A motív? Ten môže byť prozaický. Mô-
že to byť máj – mesiac lásky, vstup Slo-
venska do Európskej únie ako podnet pre 
nové začiatky. Príležitosťou môžu byť aj 
Prvomájové Malacky, ktoré tradične v Zá-
mockom parku ponúknu množstvo kul-
túrneho a spoločenského vyžitia, a na 
ktoré vás touto cestou srdečne pozývam. 

JOZEF ONDREJKA

Usmiate tváre symbolu veľkonočných sviatkov navodili jarnú atmosféru na výstave ruč-
ných prác, ktorú zorganizoval KD v Malackách (čítajte na 5. strane). Stretávali sa 
s rovnako usmievavými tvárami aj členovia volebných komisií?          foto: –lucy–
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Žlté ulice
Žltá farba evokuje život, vitalitu, zdravie. A prá-
ve táto farba zaplnila v piatok 2. apríla ulice 
miest po celom Slovensku. Aj v Malackách sa 
štedré srdcia odmeňovali narcisom, ktorý je 
symbolom boja proti rakovine. Už po ôsmykrát 
zorganizovala Liga proti rakovine finančnú 
zbierku na pomoc ľuďom, ktorí sa stali obeťou 
tejto zákernej choroby. 

V Deň narcisov sa 60 študentov z Gymnázia Malacky so žltý-
mi pokladničkami od ôsmej do pol druhej zbierali peniaze na pomoc chorým. Boli rozdelení 
do 15 skupiniek, ktoré sa pohybovali od nemocnice až po železničnú stanicu, a tak šancu 
prispieť mal naozaj každý. „V očiach niektorých bolo vidieť, že to majú v rodine,” hovorí 
smutne jedna študentka. Ďalšia študentka spomína: – Prešiel ma až mráz po chrbte, keď ku 
mne pristúpila pani so slzami v očiach a povedala: „Tej rakoviny je toľko, že sa nedá ani za-
platiť.” Zapájanie sa študentov z gymnázia do organizovania zbierky sa stalo už tradíciou. 
Tento rok sa na akcii nezúčastnilo Gymnázium Sv. Františka z Assisi, pretože neboli oslovení. 
Ak by sa tak stalo, tak by radi vypomohli. Celková vyzbieraná suma sa vyšplhala na 59 084, 
50 Sk. Preukázali ste, že ľudskosť, porozumenie a láska stále žije. Za váš príspevok vám patrí 
veľká vďaka.               DOMINIKA PÉTEROVÁ

kej úrovni, na akej by sa žiadalo. Kritika z jej 
úst zaznela najmä smerom k členským po-
platkom či príspevkom štátu na rekreácie 
dôchodcom, s ktorými mala JDS v Malac-
kách v roku 2003 vážne problémy. Výcho-
disko zo vzniknutej situácie, ktoré by podľa 
jej slov viedlo k väčšej spokojnosti, vidí vo 
vystúpení členov z MO JDS a založení nové-
ho občianskeho združenia Senior. Drvivá 
väčšina sa k navrhnutej zmene rozhodla pri-
kloniť, a tak by sme do konca apríla mali byť 
svedkami toho, ako sa v Malackách vytvorí 
po KD, MO JDS ďalší subjekt združujúci na-
šich seniorov – OZ Senior.

  
Tým najpovolanejším sme na objasnenie 
súčasných pomerov položili zopár otázok.

Mgr. Alžbeta Dubajová, iniciátorka za-
loženia OZ Senior 

Aký je terajší stav v organizácii?
K 30. 3. členské zaplatilo 167 dôchodcov, 

len jedna členka otvorene protestovala proti 
zmenám a vystúpila. V čase, keď som sa uja-
la predsedníckeho miesta v MO JDS v Ma-
lackách v roku 1997, vyhľadávala som ľudí, 
ktorí chceli aktívne pracovať a zásluhou nás 
všetkých je dnes organizácia tam, kde je. 
Ústredie však nebralo ohľad na naše pripo-
mienky, preto som navrhla, aby sme založili 
nové OZ Senior, ktoré nebude od nikoho zá-
vislé a hlavne o získané prostriedky sa nebu-
de musieť s nikým deliť.

Podľa priebehu výročnej schôdze usu-
dzujem, že niektorí ľudia sa o aktivitách 
dozvedeli až priamo na mieste. Prečo?

O pripravovanej zmene sme nechceli 
hovoriť dopredu. Ak však niekto prejavil záu-
jem, tak sme mu všetko vysvetlili. Teraz má 
každý do konca apríla čas na rozmyslenie. 

Nebolo by možné spojiť sa s klubom 
dôchodcov?

Aj vedenie mesta mi položilo rovnakú 
otázku. No nemyslím si, že by to bolo šťast-
né riešenie. Niektorí ľudia sa síce objavujú 
na podujatiach obidvoch organizácií, no sú 
tu i takí, ktorí chcú byť iba v jednom združe-
ní. Nemáme ani potrebné priestory, aby sme 
sa všetkým spolu venovali. Ľudí nemôžeme 
spájať nasilu.

Ako vidíte budúcnosť OZ Senior? 
Do konca apríla chceme požiadať o jeho 

registráciu s tým, že vedenie, výbor i naplá-
novaný program ostáva nezmenený. Chce-
me, aby ľudia vedeli, že nič vo vzťahu k nim 
sa nemení. Nový bude len názov. Verím, že 
časom dokážeme získať prostriedky, aby 
sme nezaťažovali mesto a mohli organizo-
vať viacej akcií. V období, keď budem končiť 
s funkciou poslanca, odídem i z vedenia OZ 
Senior. Zatiaľ mám čas na to, aby som si vy-
tipovala môjho nástupcu, ktorý OZ povedie 
v duchu tradícií s rovnakým elánom ďalej.

Žofia Lomnická, predsedníčka OO JD 
v okrese Malacky

Čo hovoríte na vzniknutú situáciu?
Je mi veľmi ľúto, že druhá najväčšia orga-

nizácia JDS v okrese sa takýmto spôsobom 
rozpadla. Musím povedať, že s obdobnou 
situáciou som sa ešte nestretla. V Bratislav-
skom samosprávnom kraji ide o historicky 
prvú MO JDS, ktorá takýmto spôsobom vy-
stúpila. Je to prinajmenšom neštandardné. 

Tušili ste, čo A. Dubajová chystá?
Prvýkrát som sa o jej aktivitách dozvede-

la 11. marca. Myslím si, že som mala byť o jej 
zámere informovaná skôr. Mohla som byť 
pozvaná na výborovú schôdzu a určité kro-
ky sme mohli spolu vopred prediskutovať.

S koľkými členmi začínala A. Dubajo-
vá a ako hodnotíte jej pôsobenie na poste 
predsedníčky MO JDS v Malackách?

V roku 1997 sme mali 174 členov, k 31. 12. 
2003 sa tento počet zvýšil na 291. Zo začiat-
ku išlo o najväčšiu organizáciu v okrese, 
dnes je na prvom mieste MO JDS vo Vysokej 
pri Morave. Chválim však jej činnosť. Vyvíjala 
veľmi veľkú aktivitu, robila pre dôchodcov 
mnoho podujatí, ktoré sa snažila vždy nie-
čím zaujímavým obohatiť.

Jednota dôchodcov na Slovensku v súla-
de so zákonom č. 83/1990 Zb. zo dňa 27. 
marca 1990 je občianskym združením. Je 
nezávislou a samostatnou právnickou 
osobou. Združuje dôchodcov bez rozdie-
lu národnosti, rasy, politickej príslušnos-
ti, náboženstva a sociálneho pôvodu. 

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: –oTaNo–

AKTUALITY

• Na prvom zasadnutí Správnej rady Inku-
bátora Malacky, ktoré sa uskutočnilo 19. 
marca, bola za riaditeľku tejto inštitúcie 
zvolená Mgr. Lenka Kožuchová.
• Združenie miest a obcí záhorskej oblasti 
na 14. sneme, ktorý sa konal 24. marca, 
zvolilo na ďalšie funkčné obdobie za svoj-
ho predsedu RNDr. Jozefa Ondrejku, pri-
mátora mesta Malacky.
• Vo štvrtok 25. marca 2004 sa na MsÚ 
v Malackách uskutočnilo zasadnutie čle-
nov Združenia pre výstavbu kanalizácie 
v regióne Záhorie. Účastníci prijali uzne-
senie, ktorým schválili odovzdanie projek-
tu odkanalizovania okresu Malacky Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti v rozsa-
hu troch sústav: Malacky a okolie, Gajary 
a okolie a Stupava a okolie. 
• 27. marca sa v Kongresovom centre Tech-
nopolu v Bratislave-Petržalke konal Usta-
novujúci snem Slobodného fóra. Zúčast-
nil sa ho aj Peter Ďurčo, predseda Klubu 
Slobodného fóra v Malackách: „SF sa na 
politickej scéne profiluje ako opozičná 
strana. Ivan Šimko vo svojom príhovore 
zdôraznil nutnosť pracovať na dlhodobej 
vízii Slovenska, poukázal na zneužívanie 
štátnej moci, nekoordináciu reforiem, po-
rušovanie volebného a vládneho progra-
mu.” Predsedníčkou strany sa stala Zuza-
na Martináková, 1. podpredsedom I. Šim-
ko. 
• V dňoch 30.–31. marca sa primátor mes-
ta Jozef Ondrejka zúčastnil zasadnutia 
Rady Združenia miest a obcí Slovenska. 
Zasadnutie rady, na ktorom prezentovali 
najbližšie zámery vlády vo svojich rezor-
toch aj ministri M. Fronc a Ľ. Kaník, bolo 
prípravou na snem ZMOS, ktorý sa usku-
točnil 21.–22. apríla v Bratislave. Rada 
ZMOS zároveň rozhodla o organizovaní 
protestného zhromaždenia za obhajobu 
práv samosprávy, ktoré sa uskutočnilo 20. 
apríla o 14.00 pred Úradom vlády SR.  
• 1. apríla sa uskutočnilo pracovné stret-
nutie zástupcov mesta so starostom ra-
kúskeho mestečka Gänserndorf. Jeho 
hlavným cieľom bolo rozdelenie úloh 
oboch partnerských samospráv v prípra-
ve projektu Kultúra bez tlmočníka (Mesto 
Malacky sa ním bude uchádzať o pros-
triedky z programu PHARCE CBC – cez-
hraničná slovensko-rakúska spolupráca) 
a nadviazanie spolupráce medzi mater-
skými školami oboch miest, ktoré by malo 
vyústiť do podania projektu v programe 
Európskej únie Socrates.
• Na prvom pracovnom rokovaní sa 5. ap-
ríla stretol realizačný tím Medzinárodné-
ho turnaja olympijských nádejí. Podujatie 
sa uskutoční 2.–4. júla v Malackách. Zá-
stupcov prípravného výboru prijal J. On-
drejka na pôde MsÚ Malacky. 
• 8. apríla sa v Partizánskom uskutočnilo 
stretnutie zástupcov samospráv s minis-
trom zdravotníctva Rudolfom Zajacom. 
Jeho cieľom bolo určenie ďalšieho postu-
pu eliminujúceho súčasnú situáciu v zdra-
votných zariadeniach. Účastníci sa zaobe-
rali aj pripravovanými legislatívnymi zme-
nami v zdravotníctve. Stretnutie iniciovali 
17 primátori slovenských miest, ktorým 
prešla zriaďovateľská pôsobnosť k nemoc-
niciam I. typu, a zúčastnil sa ho aj Jozef 
Ondrejka, primátor Malaciek.            –ipo–

JEDNOU VETOU

Pokračovanie z 1. strany

Pokračovanie z 1. strany

2. apríla sa stretli občania mesta pri 
pamätníku Sovietskej armády, aby si 
pripomenuli výročie oslobodenia Ma-
laciek a našej krajiny od fašizmu a zá-
roveň aj výročie ukončenia druhej 
svetovej vojny.

Uplynulo už 59 rokov od ukončenia naj-
strašnejšej vojny v histórii ľudstva, v ktorej 
zahynulo asi 50 miliónov ľudí.

Stretnutie sa začalo prednesom slávnost-
nej básne v podaní Jany Pagáčovej. Anton 
Pašteka, poslanec MsZ, v prejave zdôraznil, 
že do vojny bolo zatiahnutých 61 štátov sve-
ta s 1 miliardou 700 miliónmi ľudí. Pri oslobo-
dzovaní nášho mesta padlo 152 sovietskych 
vojakov a dôstojníkov. Oslobodenie Mala-
ciek 5. apríla 1945 však neznamenalo koniec 
vojnových útrap. Koniec vojny sa datuje až 
9. mája. Hlavne mladí ľudia, ktorí útrapy voj-
ny nezažili, by si mali v týchto dňoch uvedo-

miť, čo vojna znamenala, a urobiť všetko pre 
to, aby sa podobné udalosti neopakovali. 
„Žiadna vojna nie je spravodlivá a obhajovať 
ju môžu len tí, ktorí z nej niečo majú a na 
životoch obyčajných ľudí im nezáleží,” uza-
tvoril svoj prejav Anton Pašteka. 

Na spomienkovom stretnutí sa zúčastnil
prednosta Obvodného úradu v Malackách 
Milan Zavřel, zástupca primátora mesta Jo-
zef Bulla, zástupcovia vojenského útvaru 
z Kuchyne, členovia Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov, Zväzu vyslúžilých 
vojakov gen. M. R. Štefánika a, samozrejme, 
zástupcovia politických strán a hnutí v na-
šom meste. Títo všetci položili za zvukov Po-
chodu padlých revolucionárov k pamätníku 
vence a kytice kvetov, čím si uctili  pamiatku 
tých, ktorí v oslobodzovaní nášho mesta i ce-
lého Slovenska položili to najdrahšie, svoj 
život.            –ap–, foto: archív

vebný ruch na Mierovom námestí, resp. Ber-
nolákovej ulici, kde v plnom prúde pokraču-
je výstavba podnikateľského inkubátora. 
Vzhľadom na blížiaci sa termín jeho do-
končenia a sprevádzkovania poslanci schvá-
lili zakladaciu listinu a štatút neziskovej orga-
nizácie Inkubátor Malacky s vkladom mesta 
500 000 Sk. Slávnostné otvorenie je naplá-
nované na 5. novembra tohto roka. 

Najhorúcejšiu diskusiu vyvolala správa 
hlavnej kontrolórky Ing. Ľubice Čikošovej 
o výsledkoch kontroly prideľovania bytov 
a prevodu bytov v meste. Bolo schválených 
osem uznesení, ktoré budú riešiť zistený stav 
a určia podmienky pre ďalšie obdobie, aby 
nedochádzalo k porušovaniu VZN. V uzne-
sení nechýba ani zmienka o pracovnopráv-
nom postihu zainteresovaných osôb zo stra-
ny prednostu mestského úradu.

Mgr. Ivana Potočňáková, vedúca Kance-
lárie prvého kontaktu, oboznámila prítom-

ných so stavom propagácie Mesta Malacky 
v roku 2003 a návrhom zmien na rok 2004. 
Poslanci pozitívne hodnotili najmä interneto-
vú stránku mesta. Zmeny k lepšiemu sa dajú 
očakávať i v televíznom vysielaní a vydávaní 
Malackého hlasu, ktorý sa má stať dvojtýž-
denníkom. Nato bola odprezentovaná sprá-
va o príprave podujatia pre deti a mládež – 
Kultúra bez tlmočníka, ktoré sa uskutoční 27. 
až 29. mája v našom meste za účasti malých 
umelcov z českého Veselí nad Moravou, ma-
ďarskej Albertirše a Sarvašu, rakúskeho Gän-
serndorfu a poľského Žninu. Bude to už 
v poradí tretí ročník tohto vydareného me-
dzinárodného podujatia.

Ing. Jozef Bulla, zástupca primátora, pred-
ložil správu o stave a úlohách CO mesta Ma-
lacky na rok 2004 a správu o činnosti spolo-
čenských organizácií pôsobiacich v meste 
za rok 2003. K druhej odznelo z radov po-
slancov viacero pripomienok, najmä k jej 
obsahu a rozsahu. 

S očakávaním bola prijatá správa o pod-
mienkach a možnostiach výstavby nájom-
ných bytov v meste, ktorú predniesla Ing.
Gabriela Reháková. Diskusiu uzatvorilo kon-
štatovanie, že hoci mesto nemá finančné 
prostriedky priamo na výstavbu, bude vytvá-
rať podmienky na stavbu rodinných domov, 
pravdepodobne v lokalite na Jánošíkovej uli-
ci. Odznela tiež informácia aj o stave výstav-
by ZŠ na sídlisku Juh, ktorá má byť otvorená 
k začiatku budúceho školského roka. Na zá-
ver zastupiteľstva predložil Ing. Jozef Bulla 
návrh zverejňovať Kalendár podujatí v meste 
Malacky v informačných prostriedkoch.

Na marcovom zasadnutí MsZ poslanci 
schválili aj návrh úhrad za používanie pultu 
centrálnej ochrany, ktorý predostrel náčelník 
mestskej polície Mgr. Ivan Jurkovič. S interpe-
láciami vystúpilo viacero poslancov, ktorí uz-
nesením podporili petíciu malackých rodičov 
za vznik odbornej strednej školy v našom 
meste.            ANTON PAŠTEKA

Poslanci aj o triedení odpadu

V Jednote dôchodcov to iskrilo

Keďže pri sčítaní hlasov ani jeden kandi-
dát nezískal viac ako 50 % hlasov, do dru-
hého kola postúpili dvaja najúspešnejší kan-
didáti – V. Mečiar (32,73 %) a I. Gašparovič 
(22,28 %).

VÝSLEDKY 2. KOLA 
Účasť na hlasovaní dosiahla v republi-

kovom meradle 43,50 %, (1801960 opráv-
nených voličov), z toho 1 079 592 hlasov – 
59,91 % získal Ivan Gašparovič a 722 368 
hlasov 40,08 % Vladimír Mečiar.

V Malackách sa prezidentských volieb 
zúčastnilo 42,24 %, teda 6 223 voličov.

Ivan Gašparovič získal 4 302 hlasov – 
70,17 %, Vladimír Mečiar získal 1 828 hlasov 
– 29,82 %.

Na nasledujúcich päť rokov bol za hlavu 
štátu zvolený Ivan Gašparovič, ktorý bude 
do funkcie slávnostne inaugurovaný napo-
ludnie 15. júna.

–mh–, foto: –oTaNo–

Ivan Gašparovič – favorit 
aj u Malačanov
Pokračovanie z 1. strany

„Protestné zhromaždenie sa uskutoční 
v záujme zachovania samosprávnych funkcií 
miest a obcí. Pripomienky ZMOS parlament 
i vláda akceptujú len v malej miere, pripravo-
vané právne normy iba posilňujú kontrolnú 
úlohu štátu. Ak ich parlament prijme, samo-
správa sa dostane na úroveň bývalých národ-
ných výborov. Teraz máme poslednú mož-
nosť ozvať sa”, uviedol Jozef Ondrejka, pred-
seda Združenia miest a obcí záhorskej ob-
lasti, na zasadnutí Rady ZOZO. Zasadnutie 
sa konalo 13. apríla na MsÚ v Malackách. 

Prerokovanie podpory protestného zdro-
maždenia primátormi a starostami z nášho 
regiónu bolo nosným bodom programu za-
sadnutia. Protest na obhajobu práv samo-
správy organizovalo Združenie miest a obcí 
Slovenska (ZMOS). V čase uzávierky tohto 
čísla Malackého hlasu bolo isté, že predstavi-
telia slovenskej samosprávy majú protestovať 
pred Úradom vlády SR 20. apríla o 14.00 h 
– hodinu pred začiatkom snemu ZMOS. Ra-
da ZOZO odporučila svojim členom zúčast-
niť sa protestného zhromaždenia – autobus 
mal vyjsť zo Senice a priberaním starostov na 

trase Skalica–Holíč–Malacky sa do hlavného 
mesta dostať plný starostov. Delegáti snemu 
ZMOS, ktorý sa uskutočnil v Bratislave 20.–
–22. apríla, mali navyše prísť odetí v čiernom 
a symbolicky tak vyjadriť svoj postoj k pocho-
vávaniu slovenskej samosprávy. Nedostatoč-
né financovanie po prechode kompetencií i 
pripravované zmeny podľa starostov vo veľ-
kej miere oslabujú postavenie miest a obcí.

Malacký primátor Jozef Ondrejka sa pred-
sedom ZOZO stal na 14. sneme združenia, 
ktorý sa konal 24. marca. Krátko po svojom 
zvolení nový predseda povedal: „Medzi pri-
oritné úlohy združenia bude v nastávajúcom 
období patriť zintenzívnenie prenosu infor-
mácií zo ZMOS k samosprávam a školení 
primátorov a starostov predovšetkým v ob-
lasti rýchlo sa meniacej legislatívy. Ďalším 
cieľom je príprava kvalitných projektov, kto-
rými sa bude združenie uchádzať o zdroje 
z eurofondov.” Funkčné obdobie nového 
predsedu a podpredsedov je dvojročné. 
V Malackách sa 27. mája uskutoční aj mimo-
riadny snem ZOZO. 

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Starostovia sa obávajú 
„pochovania” samosprávy

Na počesť osloboditeľom
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ANKETA

Do 3. volebného obvodu patria ulice:
Záhorácka 55, 1896, 1898, 1900, 
1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 
1936, 1937, 1938, 1940, 1945; Záho-
rácka 4, 5, 8, 9, Břeclavská, Brnianska, 
Poľná, Pribinova

Milan Valachovič
1. Je ich niekoľko 

a s prechodom kompe-
tencií na mesto pribudli 
ďalšie. Treba zabezpečiť 
hladké fungovanie škol-
stva, nemocnice, hľadať 
spôsoby na oživenie bytovej výstavby, riešiť 
situáciu v doprave či odkanalizovaní mesta. 
Najväčší dôraz však kladiem na problemati-
ku životného prostredia v meste a jeho bez-
prostrednom okolí, teda na mestskú zeleň, 

ale aj separáciu odpadov, likvidáciu čiernych 
skládok, kontrolu čistoty vôd a ovzdušia, en-
vironmentálnu výchovu a pod. Ide síce 
o problémy, ktoré nie sú pre každého priorit-
né, ale počkajú si na nás. Riešiť ich v mo-
mente, keď  príde k ekologickej havárii býva 
obyčajne neskoro. Je preto potrebné, aby 
každý občan prispel svojou iniciatívou, napr. 
disciplinovane sa zapojil do pripraveného 
systému zberu komunálneho odpadu, na-
hlásil na mestskú políciu čierne skládky 
a nelegálne výruby stromov, zabránil poško-
dzovaniu verejnej zelene a podobne. Jedno-
ducho povedané – angažoval sa a nečakal, 
že to za neho niekto vyrieši.

2. Jednoznačne vzhľad a funkčnosť Zá-
horáckej ulice. Mám na mysli otrasné rieše-
nie chodníkov po obidvoch stranách ulice, 
zdevastovanú zeleň, špinu na ulici aj na síd-
lisku. Po začatí stavieb (VHS, Builder, daňový 
úrad) narastá i problém s parkovaním. Pred 
časom som inicioval kontrolu a likvidáciu 
vrakov na parkoviskách, vyzval mestskú po-
líciu na prísnejšie postihy za porušovanie 
VZN. Dozrel čas na skutočne koncepčné 
riešenie hlavnej ulice v Malackách. Treba sa 
zamerať na chodníky pre peších, navrhnúť 
obnovu zelene a naplánovať budovanie par-
koviska. Je nutné zadať architektonickú štú-
diu, ktorá by v sebe zakomponovala nielen 
budúce riešenie dopravy v meste, ale aj ar-
chitektonické dotvorenie ulice. Budúci pod-
nikatelia a stavitelia by mali mať určené man-
tinely, lebo estetické a funkčné vyriešenie 
problému dotiahne investorov, záujemcov 
o prenájmy budov a v neposlednom rade 
návštevníkov.

3. Skôr pozitívne. Terajší poslanecký zbor 
spolu komunikuje, aj keď poslanci nehlasujú 
vždy rovnako. Majú však snahu pomáhať 
občanom tým, že prinášajú nápady a formu-
lujú ich pripomienky. Privítal by som možno 
väčšiu ústretovosť zo strany zamestnancov 
mesta, lebo poslanci svoju prácu robia vo 
voľnom čase a takmer bez finančného ohod-
notenia. Zo svojho doterajšieho pôsobenia 

vidím, že musím byť trpezlivejší. Našťastie 
som pesimizmu ešte neprepadol. Stále ve-
rím, že sa  slogan mesta Malacky – dobré 
miesto pre život podarí postupne naplniť. 

Oto Divinský
1. Jedným z veľkých 

problémov, ktorý sa tý-
ka nášho mesta, je fi-
nancovanie školstva. 
Úlohy, ktoré musí mes-
to prioritne riešiť, sa tý-
kajú základných funkcií, ktoré mu zo záko-
na prináležia. Medzi ne nesporne patrí za-
bezpečenie výučby v školách. V tomto ro-
ku sa dostaví nová základná škola na 
sídlisku Juh. Poslanci podpísali i petíciu za 
zriadenie strednej školy a rozhodli o vyčle-
není prostriedkov z rozpočtu mesta na od-
stránenie havarijného stavu na cirkevnej 
škole. Ďalším problémom, ktorý si zaslúži 
pozornosť, je dostavba rekonštrukcie čistič-
ky odpadových vôd. S tým úzko súvisí aj 
odkanalizovanie časti Malaciek. Ide však 
o investíciu, ktorú si mesto nemôže dovoliť, 

a preto vítam iniciatívu primátora i zamest-
nancov mesta, ktorí sa snažia získať finanč-
né prostriedky z programu Európskej únie 
ISPA prostredníctvom projektu odkanalizo-
vania mesta. 

2. Je to jednoznačne katastrofálny stav 
chodníkov na Záhoráckej ulici. Myslím si 
však, že to netrápi len obyvateľov môjho 
volebného obvodu, ale všetkých občanov 
Malaciek. Okrem toho nedostatok parko-
vacích plôch, ktorý núti obyvateľov v čin-
žiakoch parkovať na (teraz už bývalej) tráv-
natej ploche. Životné prostredie v meste vo 
všeobecnosti zaostáva za bežným štandar-
dom vyspelých európskych krajín.

3. Táto otázka je určená skôr pre obča-
nov mesta. Ak by som však mal hodnotiť 
prácu poslancov známkou, bola by to dvoj-
ka. Rezervy sa nájdu vždy. Máme za sebou 
jeden a pol roka, mnohí z nás sú nováčiko-
via, a to sa na práci MsZ iste odzrkadlilo. 
Určite sa však za našu prácu nemusíme 
hanbiť.

Pavel Spusta
1. Mesto potrebuje 

dobudovať hlavne ka-
nalizáciu a cestný ob-
chvat. Potrebná je 
i stredná škola. Na všet-
ko však treba veľa pe-
ňazí. Bez financií zo štátu a Európskych 
rozvojových fondov to nepôjde. Stav chod-
níkov, parkovania a ciest je rovnako žalost-
ný hlavne preto, lebo na mnohých úsekoch 
jednoducho chýbajú. Neskôr sa bude mož-
né venovať zeleni a čistote v meste.  V po-
slednom čase sa ako nový problém  obja-

vuje arogancia hlavne mladých vodičov, 
ktorí obťažujú obyvateľov nočnými hlučný-
mi jazdami.

2. Je smutné, že po 25 rokoch nemá pr-
vý  postavený činžiak za obvodným úra-
dom dokončený chodník a parkoviská. Po 
niekoľkoročnom snažení o nápravu som 
dostal z mesta písomné odporučenie, aby 
som ako poslanec zorganizoval brigádu. 
Brigáda sa dá podľa mňa usporiadať na bu-
dovanie zelene, ale nie na suplovanie inves-
tičnej činnosti mesta. Môj volebný obvod 
sa po zlúčení rozšíril od roku 2002 o druhú 
časť Záhoráckej ulice. Stav okolo MsÚ a za 
drogériou oproti AFK sa snáď nedá ani po-
písať. A hovoriť o poriadku a zeleni, to tiež 
vonkoncom nejde.

3. Zákonom znížený počet poslancov 
z 36 na 18 považujem za nešťastný krok. 
Zo zastupiteľstva sa vytratila odbornosť. 
Chýbajú manažéri, ekonómovia, právnici 
a stavbári. Rokovania majú nádych laickos-
ti. Mnohé materiály sa znovu a znovu pred-
kladajú na rokovanie, až sa podarí dosiah-
nuť želaný pomer. Takýmto spôsobom sa 
napríklad na štvrtý pokus schválil zámer 
zbúrať budovu CVČ pri synagóge. Hlaso-
vanie bolo pre istotu tajné. Je normálne, že 
každý má svoj vlastný názor, rokovanie je 
však na to, aby sa diskutovalo o jasných 
číslach, veľkostiach objektov a aj penia-
zoch. Niekedy sa ale materiály objavia na 
stole až pri samotnom rokovaní.  Nechcem 
zabiehať do detailov, lebo by to nebolo ko-
rektné, ale zo zasadnutí poslancov v po-
slednom období nemám dobrý pocit.

ANTON PAŠTEKA
 foto: –oTaNo–

Čo vám vo vašej mestskej štvrti 
najviac prekáža?

Valéria Božíková 
(43), upratovačka
„Jednoznačne nám tu 
chýbajú obchody, za 
všetkým musíme cho-
diť do mesta. O chod-
níkoch sa ani hovoriť 
nedá. Hlavne vedľa rozostavanej budovy 
oproti františkánskemu kostolu nie je mož-
né prejsť bez toho, aby človek nezakopol 
a nedral topánky. Celá stavba všetkým oby-
vateľom vadí.”

P. R. (54), energetik
„Neporiadok, stále 
len neporiadok. Žije 
sa tu veľmi biedne. 
Štvrť by sa dala cha-
rakterizovať slovami 
– rozostavané stavby, 

chýbajúce chodníky a parkoviská. No ve-
rím našim poslancom. Viem, že to nie je 
ľahké a robia, čo môžu.”

Alica Danihelová 
(50), invalidná dô-
chodkyňa
„Budova, ktorá sa tu 
stavia, prekáža mno-
hým. Zaberá i tak ma-
lé parkovacie plochy, 
domy sú na seba doslova „nalepené” a de-
ti sa nemajú kde hrať. Chýba miesto na 
detské ihriská. Okrem uvedených problé-
mov ma trápi, že budova, v ktorej mal byť 
kultúrny dom, slúži ako MsÚ. Veľkým ne-
dostatkom tejto časti je nedisciplinova-
nosť majiteľov psov. Tí si po svojich domá-
cich miláčikoch vôbec neupratujú, hoci tu 
boli umiestnené i kontajnery na psie ex-
krementy.”

Peter Lalík (24), pro-
fesionálny vojak
„Úprimne povedané, 
neviem. S bývaním na 
Záhoráckej ulici som 
spokojný. Keď to po-
rovnám so sídliskom 

JUH alebo DOMKY, je táto časť mesta 
určite najlepšia. Samozrejme tomu úmer-
ná je i cena bytu, ktorá sa pohybuje na 
najvyššej úrovni v Malackách. V lete ma 
však trápi problém s vodou. Stáva sa, že aj 
tri týždne sú ľudia bez teplej vody, a to 
práve v mesiacoch, kedy ju najviac potre-
bujú. Doslova ma to rozčuľuje a myslím si, 
že by sa to dalo riešiť v inom období. Chý-
bajú nám i parkovacie miesta.”

Katarína Pánčiková 
(28), na materskej 
dovolenke
„Chýba mi tu poria-
dok a trápia ma i psič-
kári. Neupratujú psie 
exkrementy, čo pôso-

bí nepriaznivo nielen na vzhľad okolia, ale 
môže to byť nebezpečné aj pre zdravie 
detí. Uvítala by som i detské ihrisko. Moh-
lo by byť i platené. Mesto by malo príspev-
ky od rodičov a na druhej strane rodičia 
by mohli byť spokojní, že majú miesto, 
kde sa deti môžu hrať bez rizika ublíženia 
si na neupravených miestach. Zriadila by 
som i pešiu zónu a vybudovala platené 
parkovisko.”

V tomto roku Malacky posilnia svoju mediálnu poli-
tiku vysielaním aktívneho teletextu. Týmto spôso-
bom chceme prinášať informácie do cca 6000 ma-
lackých domácností, ktoré sú napojené na káblové 
rozvody mesta prostredníctvom firmy Progres.

Vysielanie teletextu poskytne čitateľom v porovnaní 
s Infokanálom väčší komfort – na očakávanú informáciu 
nebudú musieť čakať, ale každý si ju zvolí sám predvole-
ním vybranej strany .

Teletext svojou kapacitou 900 hlavných strán s ľubovoľ-
ným množstvom podstrán poskytne príležitosť na uverej-
ňovanie širokého spektra informácií z rozličných oblastí. 
Našou ambíciou je prostredníctvom neho podnietiť oby-
vateľov mesta, aby zaujímali aktívne postoje voči mestu 
i regiónu, v ktorom žijú, aby sa len pasívne neprispôso-
bovali podmienkam, ale aj sami pretvárali život vo svoj 

i verejný prospech. Neodmysliteľnou súčasťou nového 
média bude i zábava v podobe súťaží, hádaniek či hlavola-
mov pre deti, mládež i dospelých.

Obsahové členenie nášho lokálneho teletextu bude 
vychádzať z tradičného teletextového členenia: 

100 – Spravodajstvo (z mesta, z regiónu, z domova – 
všeobecne, policajné spravodajstvo), 200 – Šport (z čin-
nosti športových oddielov, pripravované akcie, pozvánky, 
športové výsledky, osobnosti malackého športu), 300 – 
Kultúra (propagácia kultúrnych i zábavných podujatí pre 
rôzne vekové či záujmové skupiny, ktoré sa budú konať 
v Malackách, ale i v širšom okolí nášho regiónu), 400 – Zá-
ujmy, relax (tieto strany budú slúžiť na propagáciu činnosti 
záujmových organizácií, budú v ucelených blokoch podľa 
záujmu dodávateľov a dostupnosti informácií poskytovať 
priestor pre informácie a rady pre záhradkárov, rybárov, 
chovateľov, teraristov, turistov, skautov, novinky z oblasti 

zdravotníctva či alternatívnej medicíny, tipy na víkendové 
rodinné výlety a pod.), 500 – Inzercia (občianska i firemná, 
blahoželania, trh práce), 600 – Cestovanie (tipy na dovo-
lenky, ponuka detských rekreácií, táborov), 700 – Z telefón-
neho záznamníka (textový prepis telefonicky zaznamena-
ných hlasových podnetov, pripomienok či otázok občanov 
mesta; odpoveď či reakciu kompetentnej osoby na najzau-
jímavejšie podnety budeme publikovať), 800 – Rozličné 
oznamy (napr. avízo na obsah najžiadanejších denníkov na 
nasledujúci deň a pod.).

Veríme, že táto forma podávania informácií zlepší infor-
movanosť Malačanov o dianí v meste. Na druhej strane 
však očakávame, že miestni obyvatelia všetkých vekových 
kategórií si tento mediálny prostriedok obľúbia pre širokú 
dostupnosť, rýchlosť, pohotovosť a priamu spätosť so živo-
tom.

TATIANA BÚBELOVÁ

Teletext – nová forma mediálneho pôsobenia v meste

3x3
Pokračujeme 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?

Sen obyvateľov – upravená 
mestská zeleň, 
chodníky a parkoviská

TÉMA MESIACA

Toto majú byť chodníky?

Frekventovaná križovatka na Záhoráckej ulici je dlhé roky bolesťou mesta.

Rekonštrukcia havarijného stavu elektrických prípojok nepôsobila veľmi esteticky.
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ma ani výška nájomného. Celý proces musí 
byť transparentný.

Aký je Váš názor na takéto riešenie fi-
nančného odbremenenia NsP?

Vstup Nemocničnej, a. s., je alternatívny 
spôsob riešenia situácie NsP v Malackách. 
Keď si zoberieme, že je tu staré vybavenie, 
operačné sály, ktoré potrebujú rekonštruk-
ciu a mesto ani BSK peniaze navyše nema-
jú. Nemocnicu treba dostať na vyrovnaný 
rozpočet.

Prečo sa doteraz nič nerobilo?
Bol tu i určitý strach z minulosti, keď 

hrozila transformácia nemocnice na liečeb-
ňu pre dlhodobo chorých. V roku 1999 
bola zorganizovaná petičná akcia na jej zá-
chranu. No nevyhli sme sa  redukcii lôžok. 
V súčasnosti ich je 174. 

Nie je to málo. Je takýto počet lôžok 
dostatočný?

Stav posteľového fondu je hraničný. NsP 
v Malackách má spádovú oblasť s asi 70-tisíc 
ľuďmi. Sú tu oddelenia interné, geriatria, 
ODCH, neurológia, gynekologicko-pôrod-
nícke, novorodenecké, pediatrické, chirur-
gické a ARO – to sú oddelenia lôžkové. Ďa-
lej sú tu oddelenia spoločných vyšetrovacích 
zložiek – röntgen, biochémia, hematológia, 
ambulantné oddelenie rehabilitácie, štátne 
a súkromné ambulancie (asi 30).

Nemocnica mala svoje oddelenia aj
v kaštieli. Teraz je zatvorené. Budú sa tieto 
priestory opäť niekedy využívať?

K 31. 10. 2003 sa z kaštieľa presťahova-
lo posledné oddelenie – ODCH. Tento ob-
jekt nikdy nebol majetkom NsP. V reštitúci-
ách ho v roku 1997 získala rehoľa Menších 
bratov františkánov. Vtedy bola podpísaná 

zmluva o prepožičaní nehnuteľnosti na 20 
rokov na účely zdravotnej starostlivosti pre 
NsP Malacky. Minulý rok sa však na podnet 
župana BSK táto zmluva vypovedala. Bolo 
by pre nás veľkým luxusom prevádzkovať 
celý kaštieľ kvôli jednému dvadsaťlôžkové-
mu oddeleniu (náklady na prevádzku pred-
stavovali cca 2 mil. ročne, pozn. red.). 

Akým smerom sa nemocnica uberá od 
Vášho nástupu do funkcie?

Najprv som si musel mapovať situáciu. 
Došlo k redukcii pracovníkov na oddelení 
hematológie a biochémie, röntgene, ale aj 
úradníkov. V situácii, keď sa mesačne vyrá-
ba 3-miliónový dlh, ťažko za taký krátky čas 

niečo veľmi výrazne zlepšiť. Poisťovne balík 
poskytovaných financií nezvyšujú, jediný 
spôsob ako udržať nemocnicu je zreduko-
vať niektoré činnosti. Musíme jasne vyme-
dziť tie oddelenia, ktoré tu nevyhnutne na 
spádovú oblasť musia byť, napr. interné, 
geriatria, chirurgia, ARO, ODCH, obslužné 
zložky, laboratóriá, röntgen... Nemusí tu 
však byť pôrodnica. Vlani sa v Malackách 
narodilo len 328 detí, rok predtým 251. To 
nepredstavuje ani 1 pôrod denne.

Mám tomu rozumieť tak, že pôrodni-
ca by mala byť zrušená, hoci len v januári 
tohto roka získala titul Baby Friendly 
Hospital? 

Áno. Nie som však proti tomu, aby pô-
rodnicu prevádzkoval súkromný subjekt. 
Otvorene som gynekológom i pôrodníkom 
ponúkol priestory na prenájom, dostanú 
však tie isté limity z poisťovne. Po týchto 
slovách už neboli optimistickí. 

A kde je ústavná garancia o bezplat-
nej zdravotnej starostlivosti?

Už dávno nie je zaručená. Ide o nešťast-
nú formuláciu v ústave. Veď i vo vyspelých 
štátoch si pacienti musia priplácať. U nás sa 
posledných 15 rokov v zdravotníctve nič 
nedialo a bolo načase začať s reformou.

Ako vidíte budúcnosť?
Nemocnica tu má svoje opodstatnenie, 

no je otázne, čo všetko bude zabezpečo-
vať. Či tu bude pôrodnica, či nie, nemocni-
ca zostane. Niektorí ľudia chodia do Brati-
slavy z rôznymi diagnózami. Neveria ma-
lackým lekárom, to je však problém dlho-
dobý a nedá sa odstrániť zo dňa na deň.

Kto vám pôjde robiť do Malaciek? 

Lekárov trebárs z Bratislavy treba prilákať. 
Ak vstúpi Nemocničná, a. s., môže sa situá-
cia zmeniť. Odborné ambulancie musia jed-
noznačne zostať v Malackách, no mať všetky 
druhy oddelení v NsP Malacky sa nedá. 

Ste optimista? 
Optimistom musím byť a optimistická 

je možno aj moja vízia o malej funkčnej 
nemocnici. Vyžiada si to ešte veľa času 
a úsilia.

LUCIA POLÁKOVÁ, foto – oTaNo–

Keď som kedysi v bývalom zamestnaní 
v Bratislave nekompromisne zápasila s ne-
priechodnosťou dajakých návrhov a napriek 
úskaliam a mnohým „podpásovkám” som 
presadzovala nové pohľady a prístupy, šéf sa 
ma neraz s uznanlivým pochopením spyto-
val: „Nie je to tým, že ste Záhoráčka?” Sama 
som to tak nevnímala, no dnes sú mi mnohé 
veci jasnejšie. Zdá sa, že Záhoráci vedia 
mnoho vydržať. Niekedy však aj na vlastnú 
škodu! Vraciam sa do rodných Malaciek už 
ako obyvateľka Bratislavy – denne sem do-
chádzam za prácou. Na všeličo som zabudla 
a mnohé sa mi v pamäti spätne rozjasňuje. 
Tak si spomínam aj na malackú stanicu. Ne-
pamätám sa, že by niekedy bola pýchou 
mesta či aspoň dôstojnou vstupnou bránou 
do srdca Záhoria.  

Situáciu mala zmeniť rozsiahla rekon-
štrukcia budovy stanice v roku 2002, ktorú 
realizovali ŽSR. Iniciátormi návrhu na rekon-
štrukciu boli vtedajší prednosta stanice Milan 
Horský a primátor mesta Jozef Ondrejka. 
Opravila sa vonkajšia fasáda a vynovili sa aj 
vnútorné priestory. Čo však z toho, keď ces-
tujúci, ktorý chce použiť staničnú toaletu či 

čakáreň, narazí na zamknuté dvere? Pýtate 
sa, prečo sú údajne nadštandardne vybavené 
toalety zamknuté? Žiaľ, odpoveď nedostane-
te. Nikto ich nikdy nevidel, lebo hneď po re-
konštrukcii ich starostlivo uzamkli (aby sa 
azda nezničili?). A tento stav trvá už niekoľko 
rokov. Perón i koľajnice sú plné ohorkov od 
cigariet, úlohu smetných košov v priestoroch 
stanice prebrali veľké plechové nádoby, kto-
ré pôvodne slúžili na čosi celkom iné. Rad asi 
troch druhov ošarpaných lavičiek, z ktorých 
niektoré by očividne mali slúžiť na reklamné 
účely, na posedenie veľmi neláka, sem-tam si 
na ne postávajúci cestujúci odložia tašky, aby 
mali voľné ruky a nerušene si mohli zapáliť 
cigaretku. Prečo by aj nie? Nenápadný 
oznam nalepený na okne čakárne síce upo-
zorňuje, že podľa zákona sa v zastrešenej 
časti fajčiť nesmie, ale nie je tu predsa nik, kto 
by sľubovanú pokutu 500 Sk uložil. Nádoby 
na kvety pozdĺž hrdzavého zábradlia sú ža-
lostne prázdne. Výdajňa cestovných lístkov 
zato najmä v zime a v zlom počasí praská vo 
švíkoch. Bežne sa tam tiesnia desiatky ľudí. 
Z nich si však na  lavičky nešikovne umiest-
nené v strede miestnosti môže sadnúť mož-
no len šesť.  Miesto popri stenách je zatarase-
né starými širokými skriňami s cestovnými 
poriadkami na otočných valcoch. Keby ste si 
však chceli zistiť odchod vlaku, niekedy by to 
dalo dosť práce, lebo veľká časť plochy býva 
oblepená oznamami pre cestujúcich... Čaká-
reň je pod zámkou, rovnako ako priestory, 
kde ste si kedysi mohli dať uzamknúť bicykel. 
Čo sa teda vlastne poslednou rekonštrukciou 
dosiahlo? Zdá sa, že voľakedajšia stará stani-
ca, hoci ošarpaná a nevábna, poskytla cestu-

júcim väčší komfort ako tá dnešná – prísne 
strážená a verejnosti neprístupná.

Zarážajúco pôsobí aj skutočnosť, že od 
apríla malacká železničná stanica nemá už 
ani vlastného prednostu a patrí pod Zohor. 
Je vôbec perspektíva, že sa na jej žalostnom 
stave niečo zmení?

TATIANA BÚBELOVÁ, foto: –oTaNo–

PUBLICISTIKA

Pokračovanie z 1. strany

• V aprílovom čísle z roku 1991 sme rov-
nako ako v tomto Malackom hlase uverej-
nili prehľad ordinačných hodín malac-
kých lekárov.
• Rok 1994 bol premiérovým pre otvore-
nie diskoték v hoteli Tatra, dozvedáme sa 
z aprílového Malackého hlasu toho roku. 
Vtedajší prenajímateľ Dr. Peter Schmidt 
tvrdil, že Tatra bude ideálna na diskoté-
ky, stužkové slávnosti, tiež bude mať 
denný bar, reštauráciu, hotelové služby 
či mládežnícke kluby. Zaujímavé bolo, že 
po plánovanom skvalitnení služieb na 
úrovni hotela II. triedy mali zostať ceny 
nezmenené. Aká je realita dnes – v roku 
2004? Každý Malačan to iste posúdi sám.
• Aďa medzi Kráľovnami krásy Sloven-
ska 1996/1997 – tak znel názov článku 
z apríla 1996. V treťom ročníku oficiálnej 
súťaže Kráľovnej krásy, ktorá sa konala na 
Bojnickom zámku, sa mala zúčastniť naša 
malacká kráska Aďa Plánková (dnes Bať-
ková), pracovníčka MsÚ.
• 3. apríla v roku 1998 sa občania i náv-
števníci mesta Malacky zapojili do hu-
mánnej akcie Dňa narcisov, ktorý už dru-
hý rok organizovala Liga proti rakovine. 
I keď bolo pre Malačanov nachystaných 
takmer 800 kvietkov, zďaleka počet ne-
zodpovedal záujmu, a tak sa mnohým 
kvietok ako symbol tohto dňa neušiel. Do 
pokladničiek prispeli Malačania sumou 
16 653,30 Sk.            –lucy–

Quo vadis, malacká nemocnica?

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

Román Guya Racheta Nefertiti z vydava-
teľstva Motýľ rozpráva príbeh o jednej z naj-
známejších egyptských kráľovien zo 14. sto-
ročia pred Kristom. Nefertiti už od ranej mla-
dosti upútavala pozornosť svojho okolia nie-
len sviežou krásou, ale najmä správaním. Na 
mladú ženu tých čias bola veľmi priebojná, 
odvážna a navyše vzdelaná. Keď sa vydala za 
Amenhotepa IV., významnou mierou sa po-
dieľala na spoločenských udalostiach a zme-
nách starého Egypta. Z historického hľadiska 
sa v románe prvý raz objavuje nástup mono-
teizmu, Amenhotep si zmenil meno na Ach-
naton a nahradil tradičné náboženstvo uctie-
vaním jediného boha „slnečného kotúča” 
Atona.

Kniha, v ktorej vás autor svojím pôsobi-
vým štýlom hneď v úvode vtiahne do deja 
tak, že priam bezprostredne prežívate radosti 
i starosti neobyčajnej ženy, kráľovnej Neferti-
ti, môže byť vaša.

Stačí vystrihnúť kupón a zaslať alebo vho-
diť ho do 7. mája spolu so spiatočnou adre-
sou do schránky na budove MsÚ s označe-
ním Malacký hlas. 

Knihu Začíname s lovom kapra na boi-
lies, ktorú sme predstavili v minulom čísle, zí-
skava Sidónia Fialová z Ul. Ľuda Zúbka v Ma-
lackách. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila 
v redakcii.

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

PÍSALI SME...

Exteriér kaštieľa je priam predurčený na oddych. Budú ho opäť Malačania využívať? 

Ako dlho ešte budú novopečené mamičky kývať na šťastných oteckov z týchto okien 
malackej pôrodnice?

ČÍTAJTE A VYHRAJTE

KUPÓN

4KNÍHKUPECTVO ĽUBICA

V Malackom hlase 1–2/2004 sme na 
4. strane v Spomienke na JUDr. Antona 
Zirina, CSc. uverejnili nesprávnu informá-
ciu v znení: „Zostala po ňom smútiaca 
vdova Margita Česányiová”... 

Pani Česányiová je však s JUDr. Ziri-
nom v inom príbuzenskom vzťahu. Je je-
ho švagrinou. Týmto sa všetkým osprave-
dlňujeme, najmä smútiacej rodine a pria-
teľom zosnulého.      Redakcia 

Otázniky okolo malackej železničnej stanice
Divadlu sa obetujú celí
SME, 4. 3.
Preplnené hľadisko, skandovaný po-

tlesk postojačky, nekonečné klaňačky. 
V malackom kultúrnom centre sa skonči-
la premiéra ochotníckeho divadla Sen no-
ci svätojánskej. Trochu tréma, ale nik z di-
vákov si nič nevšimol.

– Konkurz som vypísal s malou dušič-
kou. Myslel som si, že nikto nepríde. Priš-
lo však asi štyridsať ľudí a vzal som všet-
kých, bolo mi ľúto niekoho vyhodiť. Všet-
ci mali chuť, a to je v prípade ochotnícke-
ho divadla najcennejšie, – hovorí režisér 
malackého Divadla na hambálku Vladi-
mír Zetek.” 

Žiadosti sa hrnú, doklady často 
chýbajú
Národná obroda, 26. 3. 
Pracovníci Obvodného pozemkové-

ho úradu Malacky evidujú 11 žiadostí 
o nové reštitúcie. 

– Zo starých žiadostí zostáva vybaviť 

ešte 130, – hovorí riaditeľ úradu Tomáš 
Polakovič. Na doriešenie svojich nárokov 
čakajú medzi inými aj pozemkové spolo-
čenstvá – v tomto obvode je totiž až 28 
urbárov. 

– S ich štatutárnymi zástupcami vedie-
me teraz rokovania, aby sa skompletizo-
vali podklady a mohli sme čím najskôr 
rozhodnúť, – zhrnul M. Polakovič.

Bezdomovec podľahol zime
Pravda, 31. 3.
Mŕtvolu 58-ročného muža objavili vo 

štvrtok ráno po anonymnom telefonáte 
na železničnej zastávke Vysoká pri Mora-
ve v okrese Malacky.

Podľa privolaného lekára zomrel muž 
na podchladenie bez cudzieho zavinenia 
a odporučil aj súdno-lekársku pitvu. Pod-
ľa hovorcu železničnej polície Jozefa Bú-
ranského 58-ročný miestny muž holdoval 
alkoholu a žil ako bezdomovec. Prípa-
dom sa zaoberá oddelenie ŽP Kúty.

–mh–

PÍŠU O NÁS...

NA PRAVÚ MIERU

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!

V marcovom čísle MH sme avizovali, že v apríli uverejníme PREHĽAD ORDI-
NAČNÝCH HODÍN MALACKÝCH LEKÁROV. Sľúbený prehľad nájdete na in-
ternete – www.malacky.sk a v niektorom z letných čísel MH.       Redakcia
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Od 23. 2 do 29. 2. 2004:
Elena Jurkáčková a Jozef Šútor
Od 1. 3. do 31. 3. 2004:
Renáta Chrupková a Jaroslav Marti-
nec; Oľga Solodová a Ing. Milan Ma-
sár; Kateřina Podmajerská a Peter Ma-
cuš; Michaela Slobodová a Radovan 
Baček; Andrea Bednáriková a Dalibor 
Kerepecký.

  VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

SPOMIENKA SPOLOČENSKÁ KRONIKA

VARÍ PANI VOZÁROVÁ

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POTREBUJÚ KOČÍK:
Od 23. 2. do 29. 2. 2004:
Michaela Kollárová, Veľké 
Leváre; Darina Salayová, 

Plavecký Štvrtok; Pavlína Kočišová, Zá-
horská Ves; Terézia Holková, Malé Levá-
re; Jozef Polák, Plavecký Peter; Bibiana 
Nováková, Malacky; Sandra Závorová, 
Gajary; Adrián Puškáč, Malacky.

Od 1. 3. do 31. 3. 2004:
Patrik Zámečník, Záhorská Ves; Peter 
Pernecký, Gajary; Marek Koky, Malac-
ky; Dominik Kuttner, Plavecké Podhra-
die; Ondrej Klas, Vysoká pri Morave; 
Pablo Lízala, Jablonové; Peter Baláž, Se-
kule; Jana Okruhlicová, Plavecký Miku-
láš; Richard Dvoran, Vysoká pri Mora-
ve; Karin Adamovičová, Malacky; Sa-
muel Ftáčnik, Malacky; Katarína Stís-
kalová, Malacky; Gabriela Malíková, 
Závod; Patrik Ufrla, Malacky; Barbora 
Čápková, Záhorská Ves; Erika Velická, 
Plavecké Podhradie; Nikola Tedlová, 
Malacky; Karolína Lukovská, Veľké Le-
váre; Mária Salayová, Malacky; Viktó-
ria Hakalová, Malacky; Adam Zelenka, 
Moravský Sv. Ján; Ondrej Šegeda, Ma-
lacky; Dominik Trávniček, Rohožník; 
Nikoleta Fáberová, Rohožník; Róbert 
Drahoš, Rohožník; Timea Rellová, Láb; 
Natália Kuricová, Pernek; Nikola Hur-
banová, Veľké Leváre; Claudia Vu 
Nhuová, Malacky; David Burcl, Malac-
ky; David Lednický, Malacky; Adriána 
Zajíčková, Moravský Sv. Ján; Dominik 
Šimurda, Kostolište; Ivan Sedlák, Ma-
lacky; Vanesa Hollá, Malacky. 

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Apríl 2004:
80 – Valéria Lošotová, 18. 4. 
1924; 85 – Mária Miková, 

15. 4. 1919; 90 – Antónia Oslejová, 
20. 4. 1914; 91 – Mária Bušíková, 20. 4. 
1913; Pavel Kukliš, 19. 4. 1913; 96 – Alž-
beta Slobodová, 18. 4. 1908.

POVEDALI SI ÁNO:

Február 2004:
Veronika Ivanová, 1924, Malac-

ky; Rozália Havelková, 1921, Malacky; 
František Ondrejka, 1934, Jakubov; Mi-
lan Pružinský, 1953, Malacky; Otília 
Šimková, 1926, Kostolište; Alica Režná, 
1960, Malacky.
Marec 2004:
Anna Havlíková, 1927, Malacky; Ruže-
na Vicenová, 1929, Studienka; Otília 
Kadlecová, 1932, Záhorská Ves; Franti-
šek Šíra, 1927, Malacky; Ivan Ryšavý, 
1942, Malacky; Hermína Janečková, 
1906, Malacky; Jozef Andrísek, 1923, 
Plavecké Podhradie; Mária Prekopová, 
1925, Studienka; Andrea Jankulárová, 
1973, Vysoká pri Morave; Rozália Gal-
bová, 1921, Sološnica; Štefan Prokop, 
1938, Jablonové; Žofia Kostková, 1923, 
Zohor; Albín Šefčík, 1930, Vysoká pri 
Morave; Anna Hrušková, 1920, Borský 
Sv. Jur; Ľudovít Paulík, 1939, Záhorská 
Ves.
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ, matrikárka

†
Kino Záhoran Malacky
Máj 2003
  6. štvrtok Good bye Lenin                                               MP-12
  7. piatok  Komédia, hrajú D. Bruhl, K. Sass, C. Khamatova, M. 

Simon, F. Lukas
  8. sobota Scary movie 3                                                   Mp-12
  9. nedeľa  Paródia, hrajú A. Faris, Ch. Sheen, L. Nielsen, Q. Lati-

fah, P. Anderson
15. sobota Milovať je zábavné                                            MP12
16. nedeľa  Romantická komédia, hrajú J. Nicholson, A. Peet, D. 

Keaton, K. Reeves
22. sobota Texaský masaker motorovou pílou                MP-15
23. nedeľa  Romantická komédia, hrajú J. Biel, J. Tucker, E. Leerh-

sen, E. Balfour, R. L. Ermey
29. sobota Riskni to s Polly                                                MP-12
30. nedeľa  Romantická komédia, hrajú B. Stiller, J. Aniston, D. 

Messing, H. Azaria, A. Baldwin

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:
APRÍL–MÁJ
25. apríl – Divadlo PIKI: ELA a HOP, rozprávková nedeľa, o 15.00 
v SD ZCK
25. apríl – IV. koncert Malackej hudobnej jari – Koncert nielen 
vážnej hudby, Dr. Berger a koncertní umelci, o 17.00 v SD ZCK 
1. máj – Prvomájové Malacky, od 10.00–24.00, Zámocký park 
5. máj – Súzvuk generácií – vernisáž výstavy výtvarníkov zo Zoho-
ru o 18.00 v SD ZCK
8. máj – Akadémia III. veku – Darček pre babičky – W. Shakespe-
are: Sen noci svätojánskej, Divadlo na hambálku, o 19.00 v SD 
ZCK

11. máj – Spomíname... – koncert KARLA ZICHA o 18.00 v SD 
ZCK
17. máj – Turci idú – výchovné koncerty pre ZŠ v SD ZCK
19. máj – Mrazivá náruč Antarktídy, rozprávanie a premietanie 
s P. Dolinským o pobyte, práci a živote na vedeckej základni v An-
tarktíde, organizátor OZ MLOK, o 19.00 v SD ZCK
22. máj – W. Shakespeare: Sen noci svätojánskej, Divadlo na 
hambálku, o 19.00 v SD ZCK
23. máj – Rozprávka o zázračnom lieku, Divadlo VRANA, roz-
právková nedeľa o 15.00 v SD ZCK
24. máj – Šachový turnaj o putovný pohár MDD, spoluorgani-
zátori ZŠ 1. mája a MSD, o 13.00 v SD ZCK
24. máj – Rozprávka o zázračnom lieku, Divadlo VRANA, stretnu-
tie s Tháliou pre MŠ a ŠK o 10.00 a 14.00 v SD ZCK

VÝSTAVY
Od 5. do 21. 5. – Súzvuk generácií, výstava výtvarníkov zo Zohoru 
v SD ZCK
Od 27. 5 do 6. 6. – Dúhová paleta – Kultúra bez tlmočníka v SD 
ZCK, otvorené  Po–Pi 9.00–17.00,  So–Ne 14.00–17.00
Výstava Z archívu múzea, otvorené Ut–Pi 9.00–17.00,  So–Ne 
14.00–17.00

PRAVIDELNNÉ 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 foto-

grafov
Piatok –  anglický jazyk, TŠ Saltatrix, Štúdio spevu, Divadlo na 

hambálku
Sobota – Detské divadelné štúdio, OZ PEER, Art club 2002

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

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Krok života
Dnes máš veľký deň, syn môj. Stal 

si sa dospelý muž. Púšťaš sa do neis-
toty života. S obavou sledujem Tvoj 
krok, tak ako keď si robil prvý krôčik 
života, prvý pád, šťastné vyviaznutie. 
Vtedy si bol maličký, no dnes si dospe-
lý muž. Možno i teraz unášaný v prú-
de života vyviazneš a postavíš sa pev-
nými nohami na zem. 

Nech šťastena stojí stále pri Tebe.
KONŠTANTÍN ČULEN, 

Pernek

Jak sem s juhokorejským velvyslancem 
protancovaua strevíce

Jak sem vás už obeznámiua, že druž-
stevníci porádali rúzné návščevy, dekády, 
ráz tak jeli na náščevu desik na Moravu, le-
bo tam biua slávnost s JRD že českoslo-
vensko-juhokorejské prátelství. Išua sem 
akorát s cintera, ked mi zastaviu autobus, 
a ríču: – Pod s nama, jak zdravotní dohled, 
lebo na takých zájezdoch, de sa už po ces-
ce popíjauo, sa občas i neco zemleuo. Mje-
ua sem vztah k takým akcijám a rada sem 
išua s nima na tú Moravu. No to biuo slávy, 
Moraváčky nás núkali moravskýma kouáč-
kama, šohaji dobrým vínkem, hudba hrá-
ua, tancovauo sa v prírodze na takém flos-
tri, podrážky enem tak létali a dostali za-
brat. Já coby gdova veseuá, biua sem ešče 
muadá, též sem nebiua škaredá, tak sem 
ho vrceua. Cez prestávku sem si taká uko-
naná sedua zrovna vedla nejakého papalá-
ša. Ftem za chvílu tam dojeua nejaká dele-
gácia z Prahy, že je to sám juhokórejský 
velvyslanec, kerého šeci vítali, a kedže sem 
biua nablízku, tak sem mu aj já podaua 
ruku a pozdraviua, už nevím jak, či kórej-
sky lebo po našem. Za chvílku začali Mora-
váci hrát tu jejich hymnu – že MORAVO 
KRÁSNA ZEM, no pjesnička velice pjekná, 
až tak srce chytaua. Tu mja súdruh juhokó-
rejský velvyslanec ze zdvorilosci vyvédeu, 
lebo si mysleu, že patrím k nejakému pa-
palášovi, a išli sme ho vrcet. Já sem hépaua 
a spívaua, co sa mu moc lúbiuo. Dúho hrá-
li, ale 3 pjesničky a mne nezbývauo, enem 
ho rezat. On teho moc nevjedzeu po na-
šem, byu taký pomenší a snažiu sa aj spí-
vat, hlavne to Moravo krásna zem, už byu 
aj ukonaný, lebo jak vyprávjám, že sem ho 
rezaua jak s folklórem, dziv nespadeu. Po 
tanci mje zdvorilostne podzekovau a zavé-
deu mja naspátek, de sem sedzeua. Došeu 
čas odchodu, súdruh z Korey sa mi pod-
zekovau, podzekovau sa též papalášovi 
a povidau, nevím už jak, že súdruh, máte 
šikovnú pani a pozvau nás k nemu na vel-
vyslanectvo do Prahy. Ten papaláš sa dziv-
ne na mňa podzívá, no co sem mohua, tak 
sem na papaláša mrkua, chválabohu po-
chopiu a nenechau mja v hanbje.

Po pjeknej a vydarenej náščevje druž-
stevníci nám dali ešče na cestu víno a ko-
láčky, jeli sme domú spjevem a já sem im 
ríkaua, jak sem baliua samého pána juho-
kórejského velvyslanca.

Po časi sa družstvo rozpaduo, rozpad-
uo sa prátelství, ostali spomínky a roztrha-
né strevíce. To, co biuo, není, ani nebude.

RUŽENA KRÁKOVÁ-GÚTHOVÁ

Napíš aj ty, milý čitateľ! Môže to byť 
príbeh zo súčasnosti alebo minulosti. 
História sa rodí už dnes. Napíšme si na-
šu záhorácku históriu z našich príbehov.

TONI GÚTH, autor rubriky

Pani Ruženu Krákovú-Gúthovú, podob-
ne ako každého, kto nám napíše svoj prí-
beh v záhoráčtine, odmeníme poukáž-
kou na nákup v supermarkete Billa.

Už rok spíš večným 
snom, tmavý hrob Ti 
je domovom. Tá rana 
v srdci stále bolí, za-
budnúť nám nedovo-
lí. Zavrela si oči, chce-
lo sa Ti spať, ani si ne-

vedela, čo to má znamenať. Srdce ubole-
né prestalo biť, ani si sa nestačila s nami 
rozlúčiť. My Ťa nemôžeme zobudiť ani 
tým najkrajším slovom, môžeme Ti pove-
dať len: „Mamička, zbohom...”

Dňa 15. apríla 2004 uplynul rok od 
smrti našej drahej mamičky, svokry, bab-
ky, sestry a švagrinej 

CECÍLIE SNOPKOVEJ
z Jakubova. Kto ste ju mali radi, venuj-

te jej s nami tichú spomienku. 
S láskou spomínajú deti.

Dňa 27. 3. 2004 bol 
tomu rok, čo nás náh-
le opustila naša dra-
há maminka 
CECÍLIA 
KUČEROVÁ
Kto ste ju poznali, ve-

nujte jej tichú spomienku. 
Dcéra Hana a syn Ján s rodinami. 

Orechové obdĺžniky
SPOTREBA:
280 g polohrubej múky, 120 g práško-

vého cukru, 200 g Palmarínu, 1 žĺtok, po-
strúhaná citrónová kôrka, 180 g mletých 
orechov, 100 g malinovej marmelády, asi 
25 ks mandlí

POSTUP:
V miske zmiešame múku, cukor, Palma-

rín, žĺtok a postrúhanú citrónovú kôrku. Pri-
dáme orechy a vypracujeme cesto. Odlo-
žíme ho asi na 8 hodín na chladné miesto. 
Potom cesto vyvaľkáme na pomúčenej 
doske na hrúbku 4  mm, rozrežeme na ob-
dĺžniky veľké 4,5 x 3 cm a v predhriatej rúre 
ich upečieme na suchom plechu. Po dva 
kusy ich pospájame rozohriatou marmelá-
dou. Vrchnú časť namočíme do čokoládo-
vej polevy a do stredu vtlačíme polovičku 
mandle (môžeme použiť aj orechy).

„Želám vám, aby sa atmosféra jari, ktorú 
tu je cítiť, dostala von a prerazila sychravé 
aprílové počasie.” I tieto slová zazneli z úst 
otca mesta Jozefa Ondrejku, ktorý 5. apríla 
prijal pozvanie predstaviteľov klubu dôchod-
cov a zúčastnil sa na slávnostnom otvorení 
výstavy ručných prác v priestoroch SD ZCK. 
Rečou básnika sa prítomným za zvuku huslí 
a klávesových nástrojov prihovorila Janka 
Sedláková. Duch Veľkej noci sa vznášal sá-
lou a prenikal do sŕdc zúčastnených. Zo sto-
lov pokrytých ručne vyšívanými obrusmi sa 
na návštevníkov spod uháčkovaných čapíc 
usmievali maľované vajíčka, iné si zase krátili 
chvíľu na veľkonočnom kolotoči, z naaranžo-
vanej trávy vykúkali žltučké kuriatka a kviet-
ky, ktoré vytvárali ďalšie veľkonočné variácie. 
Zručnosť, trpezlivosť a hlavne inšpirácia, kto-
rú by mnohí z vystavovateľov hádam i rozdá-
vať mohli, dýchala z každého vystavovaného 

kúska. Či už išlo o výšivky, čipkované obrús-
ky, svietniky zo skla zdobené slnečnicami, 
ukážky drevorezbárskych predmetov. Výsta-
va, ktorá si zaslúžila pozornosť, vyvrcholila 
na Zelený štvrtok, v predvečer najväčšieho 
sviatku v dejinách kresťanstva, kedy sa otvo-
rila brána do nového života.                  

text a foto: –lucy–

Aj vy hľadáte
SD ZCK?

Aj vy patríte medzi mnohých, 
ktorí zúfalo hľadajú SD ZCK len 
pár minút pred začiatkom predsta-
venia, otvorenia výstavy či výroč-
nej schôdze? Nie je hanbou, že 
neviete, kde sa uvedená budova 
nachádza. ZCK totiž pôsobí za ne-
štandardných podmienok na rôz-
nych miestach mesta – sídlo má na 
Čulenovej ul. č. 5, SD ZCK na Mie-
rovom námestí a mestskú knižni-
cu, pod ktorú patrí aj knižnica na 
Juhu, nájdete na Záhoráckej ulici.

Na žiadosť mnohých uverejňu-
jeme presné adresy SD ZCK spolu 
s ilustračnou fotografiou.

–mh–, foto: –lucy–

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

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

Veľkonočné variácie
AF

O
RI

ZM
Y • Človek začína hľadať hĺbku, až keď je na plytčine.

• Strom neprinesie ovocie, keď mu olámete konáre.
• Ľudia nechcú počúvať, chcú sa vykričať.
• Slovenská demokracia stojí na pevných základoch – lži a podvode! 
• Ak vám dávajú, určite niečo chcú.
• Počul na pol ucha, ale vykrikoval na celé ústa.  MARIÁN PALKO
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NÁŠ TIP NA NÁKUP

VŠETKY CESTY VEDÚ DO MALACIEK

DROBNÁ INZERCIA

SERVIS / INZERCIA

KUPÓN

4DEXIA BANKA SLOVENSKO

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 26. 4. DO 2. 5. 2004
Clever mletá káva, 4 x250 g + naberačka 
zadarmo – 99,90 Sk • Schöller Manhattan, 
150 ml len za 9,50 Sk • Johnsoǹ s vlhčené 
utierky – 2 balenia za cenu 1 – 139,90 Sk 

Dovoľte mi vstúpiť 
s dieťaťom

Pri príležitosti Dňa matiek a Roka rodi-
ny pripravuje Únia materských centier 
v spolupráci s jednotlivými materský-
mi centrami veľkú rodinnú šou. Nebu-
de na nej chýbať ani malacké DC Vá-
nok, ktoré sa v týchto dňoch aktívne 
spolupodieľa na jeho zabezpečení.

Celá kultúrno-spoločenská akcia sa usku-
toční 8. mája v Národnom tenisovom centre 
v Bratislave. Hosťami budú aj známi slovenskí 
umelci Jana Kirschner či Peter Lipa. Pre 
najmenších divákov vystúpia bábkoherci Ela-
-Hop, Drobček a ďalší. Úlohu moderátorskej 
hviezdy na seba prevezme Janko Króner.

Zaujímavosťou je, že sprievodnou akciou 
podujatia bude pokus o zápis do Guinnesso-
vej knihy rekordov. Prítomní sa budú snažiť 
vytvoriť najdlhšieho hada z kočíkov (najväčší 
počet ľudí tlačiacich kočík na trase 1 míle = 
1,6  km). Súčasťou akcie bude i vyhlásenie sú-
ťaže o najústretovejšie zariadenie priateľské 
deťom. Tá by v rámci celoročného projektu 
„Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom” mala prispieť 
k naštartovaniu procesu odbúravania nepri-
rodzených bariér, ktoré spoločnosť pre mladé 
rodiny vytvára.

MARTINA HABERLANDOVÁ, DC Vánok

Stretnutie diabetikov 
v Malackách

Zväz diabetikov Slovenska (ZDS) 
v spolupráci s firmou Wörwag Phar-
ma otvoril na stretnutí diabetikov 
v Malackách nový projekt pod ná-
zvom Cukrovka pod kontrolou.

Organizátori pozvali prostredníctvom di-
abetologickej ambulancie MUDr. Kolláriko-
vej a regionálneho týždenníka Záhorák všet-
kých diabetikov malackého regiónu. Zúčast-
není si mali možnosť vypočuť dve edukačné 
prednášky na témy Tipy pre ľahký život 
s cukrovkou v podaní Dr. Lucie Frzonovej 
a Na čo má diabetik nárok, ktorú odpred-
nášala JUDr. Eva Madajová. Reprezentantka 
firmy Wörwag Pharma Mgr. Špacírová od-
merala prítomným diabetikom citlivosť dol-
ných končatín kalibrovanou ladičkou. Tí od-
chádzali spokojní, obohatení o nové infor-
mácie, edukačné materiály či časopis Diabe-
tik. „Pripravte pre nás niečo podobné aj na-
budúce,” lúčili sa  s organizátormi.

Cieľom projektu je poskytnúť edukáciu 
a informácie pre čo najširší okruh diabetikov 
v mestách, kde ZDS nemá svoje základné 
organizácie. V najbližších mesiacoch sa usku-
točnia stretnutia v ďalších mestách: 6. mája 
vo Veľkom Krtíši, 20. mája v Rimavskej Sobo-
te, 10. júna v Žiline, 24. júna v Čadci a od 
mesiaca september aj v iných mestách SR. 

JUDr. EVA MADAJOVÁ,
predsedníčka ZDS, foto: autorka

• Ponuka v hotelovom komplexe Povile 
kód POU 605, termín 2.–11. 7., cena 
7 640 Sk, 3–12 rokov 5 150, 12–15 rokov 
6 370, do 3 rokov zdarma, od 15 rokov 
6 950, polpenzia + poplatky v cene. Kon-
takt: A. Vrablecová, mobil: 0903/39 83 
09, 034/772 37 41. 
• Zahraničná firma hľadá asistenta con-
trollingu a referenta nákupu v jednej oso-
be so stredoškolským vzdelaním a skúse-
nosťami základov účtovníctva a v oblasti 
finančných analýz. Znalosť nemeckého 
jazyka slovom aj písmom výhodou. Pozí-
cia vyžaduje dobré organizačné schop-
nosti a skúsenosti s MS Office – Word, 
Excel; Outlook. Malacky a blízke okolie. 
S nástupom ihneď. Tel.: 0908/71 92 72
• Zahraničná firma hľadá hlavnú účtov-
níčku s úplným stredoškolským vzdela-
ním ekonomického smeru a praxou min. 
5 rokov vo výrobnom závode. Znalosť ne-
meckého jazyka a skúsenosti v programe 
SAP a HERCULES SOFTIP výhodou. S ná-
stupom ihneď. Kontakt: 0908 71 92 72
• Montáž sadrokartónu za super ceny, 
množstevné zľavy. Tel.: 0903/46 08 22.
• Predám kvalitné pianíno PETROV. 

Tel: 0902/61 35 09
• www.pracadoma.sk/maja
• www.chudni.sk

Špeciálna základná škola a Praktická 
škola, Špeciálnopedagogická poradňa 
pri Špeciálnej základnej škole Pribino-
va 16/1, 901 01 Malacky 1

Vás pozýva na:

Deň otvorených dverí
(prehliadka školy, beseda) 
17. 5. 2004 (pondelok) 
v čase od 9.00 do 17.00 h.

14.00 špeciálny pedagóg ŠZŠ Malacky 
Detský skríning predškolského veku (raná 
a preventívna diagnostika, stimulácia roz-
voja rozumových schopností a reči)
15.00 špeciálny pedagóg ŠZŠ Malacky 
Hyperaktívny syndróm (ADHD)
15.30 psychológ ŠZŠ Malacky 
Psychológia osobnosti dieťaťa (dieťa a ro-
dina, dieťa a škola)
16.00 firma Merck
Vitamíny v prevencii, Hygiena nosa u detí
Kontakt tel.: 034/772 22 82, 774 10 46, 
mail: maria.miznerova@stonline.sk 

Sociálna poisťovňa radí
„Dňa 18. marca mi poštový doručovateľ priniesol dôchodok s doplatkom na zvýšení, ale 
len za mesiac február. Ale zvýšenie za marec v doplatku nebolo. Keďže mám výplatný 
termín dôchodku vždy 18. deň v mesiaci – a myslím si, že rovnako sú na tom aj iní dô-
chodcovia – cítim sa ukrivdený. Ak sa mýlim, bol by som rád, keby mi to niekto vysvetlil.”

pán M.

„Podľa zákona o sociálnom poistení sa dôchodky priznané pred 1. februárom 2004 
zvyšujú od 1. februára 2004 o 4 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poistenec ná-
rok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje. Na rozdiel od spôsobu zvyšovania dôchod-
kov v minulých rokoch sa teda dôchodky zvyšujú od pevného termínu, a nie až od výplat-
ného termínu dôchodku v príslušnom mesiaci. Sociálna poisťovňa vypláca dôchodcom 
zvýšené sumy dôchodkov od výplatného termínu v marci 2004. Vzhľadom na to, že dô-
chodky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách, dôchodcovia dostanú 
v marcovej splátke dôchodku zvýšenú sumu dôchodku, ktorá im patrí za obdobie od vý-
platného termínu v marci 2004 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v apríli 
2004. Spolu so sumou zvýšeného dôchodku sa vo výplatnom termíne v marci 2004 dô-
chodcom vyplatí aj doplatok na zvýšení, ktorý patrí za obdobie od 1. februára 2004 do 
dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v marci 2004. Doplatok teda pozostáva 
z dvoch súm. Jednou je zvýšenie mesačnej sumy dôchodku o 4 % za obdobie od výplat-
ného termínu vo februári 2004 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v marci 
2004. Druhou je suma zvýšenia za obdobie od 1. februára 2004 do dňa predchádzajúce-
ho výplatnému termínu vo februári 2004.” 

JUDr. TIMEA VÖRÖSOVÁ, vedúca oddelenia dôchodkového zabezpečenia

Hypermarket TESCO 
v Lamači otvorený

„Urobíme všetko pre to, aby sme si získali 
dlhodobú priazeň našich zákazníkov a aby 
sa hypermarket TESCO Lamač stal vyhľadá-
vaným miestom na nákupy a oddych,” tými-
to slovami 1. apríla slávnostne otvoril v poradí 
už dvadsiaty hypermarket TESCO v SR jeho 
riaditeľ Walter Müller. 

Po slávnostnom prestrihnutí pásky primá-
torom mesta Bratislava Andrejom Ďurkov-
ským začal o 8. hodine HM TESCO Lamač 
slúžiť prvým zákazníkom. Od skorého rána 
do večerných hodín bol pre návštevníkov 
pripravený bohatý sprievodný program 
veselej zábavy so živou hudbou a za asis-
tencie moderátorov Vila Rozborila a Kvetky 
Horváthovej si mohli malí i veľkí zasúťažiť 
o množstvo cien. Dodajme, že HM TESCO 
Lamač je otvorený 24 hodín denne a 7 dní 
v týždni. Na predajnej ploche 10 200 m2 
ponúka viac ako 60000 druhov výrobkov. 
K dispozícii je 40 pokladníc, 780 parkovacích 
miest, z toho 540 pod hypermarketom, 200 
košíkov, 950 vozíkov ap. Na vstupnej zóne 
nájdu zákazníci veľa predajní poskytujúcich 
tovar a servis, ako napríklad kvetinárstvo, 
zlatníctvo, parfumériu, predaj mobilných te-
lefónov, lekáreň, chemickú čistiareň, kľúčovú 
službu, baliace služby, cestovnú kanceláriu, 
zmenáreň, solárium a iné. Posedieť a občer-
stviť sa návštevníci môžu v čínskej reštaurácii 
a v kaviarni. Novinkou je informačno-pora-
denské stredisko o komplexnej rehabilitácii 
pre hendikepovaných a ich rodinných prísluš-
níkov.                 –ts–

Oslaďte si život s HVIEZDOU!
Súťažte o vkladnú 
knižku z Dexia banky 
Slovensko, a. s.!

S Malackým hlasom si môžete osviežiť 
pamäť a zároveň súťažiť o vkladnú knižku. 
Na stránkach novín si spolu pripomíname 
udalosti, ktoré ovplyvnili vývoj mesta a je-
den z vás získa 500-korunovú vkladnú kniž-
ku od Dexia banky.

Kedy a koľký v poradí sa konal snem 
ZOZO, na ktorom bol náš primátor zvole-
ný za predsedu? 

Odpoveď spolu s nalepeným kupónom 
a vašou adresou pošlite do redakcie alebo 
vhoďte do schránky s označením Malacký 
hlas na budove MsÚ do 7. mája. Za správ-
nu odpoveď z minulého čísla odmeníme 
vkladnou knižkou Máriu Hozovú z Veľko-
moravskej ulice v Malackách. Prosíme vý-
herkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

V angličtine najlepšia 
ZŠ Sološnica

24. marca sa v celej Slovenskej republike 
uskutočnili krajské kolá olympiády v anglic-
kom jazyku. Peter Kadlec, siedmak ZŠ na Ul. 
1. mája v Malackách, skončil v kategórii 1A, 
t. j. 5.–7. ročník na veľmi peknom 3. mieste. 
Nezaostal ani Andrej Rídzik zo ZŠ M. Ol-
šovského, ktorý sa stal úspešným riešiteľom 
v kategórii 1D, t. j. pobyt v anglicky hovoria-
cej krajine. Najväčšiu radosť nám však spra-
vila žiačka 8. ročníka ZŠ Sološnica Lucia Ší-
rová. V kategórii 1B, t. j. žiaci 8.–9. ročníka 
výborne reprezentovala okres Malacky. V ná-
ročnej konkurencii víťazov ôsmich okresov 
Bratislavského kraja zvíťazila. 28. apríla ju ča-
ká celoštátne finále, ktoré sa uskutoční na 
Gymnáziu Ladislava Novomeského v Brati-
slave. Svoje vedomosti si zmeria s víťazmi 
ostatných siedmich krajov Slovenska a verí-
me, že sa jej bude dariť. Držíme palce!

Riaditeľ ZŠ Sološnica

MESTO MALACKY 
vyhlasuje výberové konanie na obsa-
denie miesta riaditeľa školského zaria-
denia Materská škola Kollárova 896, 
901 01 Malacky

Požiadavky:
1.  vysokoškolské, resp. úplné stredné 

odborné vzdelanie podľa vyhlášky MŠ 
SR č. 41/1996 Z.z.  o odbornej a pe-
dagogickej spôsobilosti pedagogic-
kých zamestnancov v znení neskor-
ších predpisov a jej prílohy

2. pedagogická prax min. 5 rokov
3.  vypracovanie návrhu koncepcie roz-

voja školského zariadenia
4. občianska bezúhonnosť

Výhodou sú: 
• jazykové schopnosti • riadiace skúse-
nosti
Požadované doklady:
• prihláška • profesijný životopis • dokla-
dy o vzdelaní, príp. ďalšom vzdelávaní 
(fotokópie) • odpis registra trestov (nie 
starší ako 3 mesiace) • návrh koncepcie 
rozvoja školského zariadenia

Ponuky s označením „Riaditeľ MŠ Kollá-
rova” posielajte do 30. 4. 2004 na adre-
su: Mesto Malacky, sekretariát prednos-
tu MsÚ, Záhorácka 1919, 901 01 Malac-
ky. Bližšie informácie budú podané na 
tel. č. 034/796 61 55.

MESTO MALACKY 
vyhlasuje výberové konanie na obsade-
nie miesta riaditeľa školy – Základná 
škola Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. 
Štefánika 7, 901 01 Malacky

Požiadavky:
1.  VŠ vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 

41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogic-
kej spôsobilosti pedagogických za-
mestnancov v znení neskorších pred-
pisov

2.  absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky 
alebo jej náhrady v zmysle vyhlášky 
MŠ SR č. 41/1996 Z. z.  

3. pedagogická prax min. 5 rokov
4.  vypracovanie návrhu koncepcie roz-

voja školy 
5. občianska bezúhonnosť
 
Výhodou sú: 
• jazykové schopnosti • riadiace skúse-
nosti
Požadované doklady:
• prihláška • profesijný životopis • dokla-
dy o vzdelaní, príp. ďalšom vzdelávaní 
(fotokópie) • odpis registra trestov (nie 
starší ako 3 mesiace) • návrh koncepcie 
rozvoja školy

Ponuky s označením „Riaditeľ ZŠ Dr. 
Jozefa Dérera” posielajte do 30. 4. 2004 
na adresu: Mesto Malacky, sekretariát 
prednostu MsÚ, Záhorácka 1919, 901 01 
Malacky. Bližšie informácie budú poda-
né na tel. č. 034/796 61 55.

MESTO MALACKY 
vyhlasuje výberové konanie na obsade-
nie miesta riaditeľa – školského zaria-
denia Centrum voľného času, Na bre-
hu 4, 901 01 Malacky

Požiadavky:
1.  VŠ vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 

41/1996 Z. z. o odbornej a pedago-
gickej spôsobilosti pedagogických za-
mestnancov v znení neskorších pred-
pisov

2.  absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky 
alebo jej náhrady v zmysle vyhlášky 
MŠ SR č. 41/1996 Z. z. 

3. pedagogická prax min. 5 rokov
4.  vypracovanie návrhu koncepcie roz-

voja školského zariadenia
5. občianska bezúhonnosť

Výhodou sú:
• jazykové schopnosti • riadiace skúse-
nosti
Požadované doklady:
• prihláška • profesijný životopis • dokla-
dy o vzdelaní, príp. ďalšom vzdelávaní 
(fotokópie) • odpis registra trestov (nie 
starší ako 3 mesiace) • návrh koncepcie 
rozvoja školského zariadenia

Ponuky s označením „Riaditeľ CVČ” po-
sielajte do 30. 4. 2004 na adresu: Mesto 
Malacky, sekretariát prednostu MsÚ, Zá-
horácka 1919, 901 01 Malacky. Bližšie 
informácie budú podané na tel. č. 034/
796 61 55.

Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája č. 8, 
P. O. Box 19, 901 01 Malacky

prijme do pracovného pomeru 
dvoch učiteľov
anglického jazyka na plný úväzok
 
Požadované vzdelanie: 
vysokoškolské magisterské štúdium peda-
gogického smeru. 
Nástupný termín: 
začiatok školského roka 2004/2005.
Kontakt: 034/772 24 69
 034/772 44 03 – riaditeľ 
 gymalriad@stonline.sk

Záhorie je región bohatý nielen na prí-
rodné krásy, ale aj pestrú skladbu oby-
vateľov. Žijú tu roduverní Záhoráci, ale 
aj obyvatelia, ktorí sa sem prisťahovali 
za prácou či láskou. Malacky sú právom 
nazývané srdcom Záhoria. Iste bude 
zaujímavé dozvedieť sa, z ktorých kon-
čín Slovenska či sveta k nám osud a ži-
vot priviedol spoluobčanov. Napíšte 
nám, ako sa vám žije v meste na Záhorí.

Volám sa Anikó Mozolíková a od au-
gusta 2003 bývam v Malackách. Dôvo-
dom, prečo som sa s manželom sem pri-
sťahovala, je jeho práca pilota. Dá sa po-
vedať, že sťahovanie nám už za tie roky 
nerobí problém. Udomácnili sme sa v le-
teckých bytovkách postavených na Vino-
hrádku. Človeku trvá dlhšie, kým sa v no-
vom prostredí adaptuje. Rovnako i ja som 
mala problém privyknúť si. Zmätená som 
bola  hlavne z tunajšieho nárečia, ktoré 
ma dostalo do viacerých komických situá-
cií. Raz som pri nákupoch zamyslená po-
stávajúc v rade pri pokladnici zabudla na 
to, že ľudia predo mnou sa už posunuli, 
no ja nie. Predavačka na mňa zrazu skri-
čala: – Enem ho, friško! Odpovedala som: 
– Áno. No vôbec som netušila, čo tými 
čudesnými slovami myslela. Dnes už ne-
mám skoro žiadne problémy s identifiko-
vaním významu slov Záhorákov. Vďaka 
mojim známym sa rýchlo priúčam. 

Ale odkiaľ pochádzam? Narodila som 
sa v mestečku Moldava na Bodvou v okre-
se Košice. Prostredie v Košickej kotline je 
krásne, najmä kvôli blízkemu Slovenského 
krasu. Tento kraj  je známy bohatým kul-
túrnym životom. Každoročne sa konajú 
divadelné súťaže malých i dospelých in-
terpretov, speváckych zborov, no i tradič-
né zhromaždenia ľudí počas vianočného, 
fašiangového i veľkonočného obdobia. 
Vzhľadom na to sa mestečko nachádza 
v blízkosti maďarských hraníc, slovenčina 
sa prelína s maďarčinou, ktorá je hlavným 
dorozumievacím jazykom. Nasledujúcim 
príspevkom v jazyku môjho kraja sa s va-
mi lúčim.

„Nagy örömell is merkedek új embe-
rekett körnezettel, természettel, éskultú-
rával. Tetsiszk nekem ez a kyelv. Remé-
lem, hogy egyszeór tegom eszt a nyelvet 
tudni.”

„Rada spoznávam nových ľudí, pros-
tredie, kraj, kultúru. Preto sa mi páči toto 
nárečie, ktorému sa postupne učím. Dú-
fam, že raz budem rozumieť všetkým.”

ANIKÓ MOZOLÍKOVÁ

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 úslovie: Všetky cesty ve-
dú do Malaciek!

Autorka príspevku získa vizitky v hod-
note 250 Sk, ktorých výrobu jej podľa 
želania zabezpečí KAROL TARABA.

Opravujem chladničky a mrazničky 
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 0703/779 94 35, 0903/75 06 12
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2.–3. apríla prepožičalo občianske 
združenie Neverland priestory v KCM 
spoločnosti AD-FOR, ktorá sa zaobe-
rá rozvojom medzinárodných kultúr-
nych vzťahov a kultúrneho dedičstva. 
Tá prišla do Malaciek na pozvanie Be-
áty Reifovej, ktorá so spoločnosťou 
aktívne spolupracuje.

Malačania tak mali možnosť vzhliadnuť 
skutočné skvosty kubánskej či čínskej kine-
matografie, pásma filmov študentov praž-
skej FAMU, bratislavskej VŠMU a mnohé 
iné. Viacerým stiekla slzička po tvári po 
premietnutí čínskeho filmu Cesta domov, 
až dojímavo naivne spracovaného jedno-
duchého príbehu lásky mladého učiteľa 
a domorodého dievčaťa, ktorý prerozprá-
val ich dospelý syn. Po zväčša amerických 
komerčných trhákov bez štipky umelecké-
ho spracovania boli snímky premietnuté 
počas dvojdňovej prehliadky skutočným 
balzamom pre dušu súdneho milovníka fil-
movej tvorby.

Počas prehliadky sme oslovili Jessicu 
Horváthovú, riaditeľku filmovej prehliadky 
Kultúrne bohatstvo bez hraníc:

Čo Vás priviedlo do Malaciek?
Výborné publikum, ktoré je veľmi vďač-

né na každom kultúrnom podujatí, a okrem 
toho Beáta. Už v minulom roku sme sa roz-
hodli, že usporiadame v Malackách menšiu 
filmovú prehliadku – vzorku tej, ktorá sa us-
kutočňuje paralelne v Brne a Trnave každý 
rok na jeseň. Dúfam, že diváci boli spokojní 
a filmy sa im páčili.

Tento festival zaznamenal svoj druhý 

ročník. Cítite posun oproti tomu pred-
chádzajúcemu pilotnému ročníku?

V Trnave bolo publikum opäť výborné, 
tak ako v prvom ročníku. Z Brna sme boli 
opakovane sklamaní. Snažili sme sa urobiť 
festivalu i väčšiu propagáciu, no záujem 
v Brne bol zdrvujúco nízky. Rozhodli sme 
sa, že ešte jednu šancu Moravanom dáme, 
ak to nevyjde ani v treťom ročníku, presu-
nieme sa do iného mesta.

Malacky sú prvým mestom, kde si 
môžu diváci filmy pozrieť v klubovej at-
mosfére. Rozmýšľate o podobnej forme 
preniknutia do ďalších miest?

Malacky sú pre nás výnimočne priazni-
vé. Uvidíme, keby bola situácia v Brne opäť 
nepriaznivá, začneme s prezentáciou fil-
mov inde. Ale nepredbiehajme čas.

Akým spôsobom získavate filmy? Má-
te podporu zo strany veľvyslanectiev?

Podpora je veľmi dobrá, no niektoré sú 
pomalšie. Špeciálne Indovia. Tí potrebujú 
desiatky podpísaných papierov, než z nich 
človek niečo „vytiahne”. Väčšinou nám vy-
chádzajú v ústrety. Podmienkou tejto filmo-
vej prehliadky je, že filmy nikde neboli ko-
merčne využité, a tak svojím spôsobom sú 
aj exkluzívne.

Ako reagujú diváci na snímky tohto 
charakteru?

Myslím si, že záujem je veľký, rovnako 
i o slovenskú a českú produkciu. Hoci pod-
pora vo forme sponzorstva je nízka, hádam 
časom sa budú peniaze zháňať ľahšie, štát 
sa vo vzťahu ku kinematografii umúdri 
a podporí ju.

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: autorka

Apríl je mesiac s mnohými prívlastka-
mi. Vyznačuje sa obyčajne nestabilným 
počasím, a preto je „bláznivý”. V prvý 
deň si musíme dávať veľký pozor, aby 
nám niekto niečo nevyviedol. 

Svoje opodstatnenie našli v ňom aj 
lesy. Apríl je však mesiacom, kedy sa už 
naplno prebudí jar a počasie nedáva 
žiadne pochybnosti o tom, že definitívne 
môžeme odložiť kabáty.

Takmer vo všetkom, čo je živé v ľud-
skej i zvieracej ríši, sa naplno prebúdza 
túžba po láske. Mesiac máj, ktorý v krát-
kom čase privítame, sa preto nazýva 
mesiacom lásky. Aj naša aprílová krížov-
ka sa snaží v humornom tóne navodiť 
podobnú atmosféru...

Francek naščíviu Jošku a našeu ho ako-
rát jak prehlédá pri koplíne svoje slépky. 
Spouem sa potom bavjá na tem, jak kohút 
bjehá za jednu slépkú, no né a né ju doho-
nit. Co ten kohút asi od ní sce, smjejú sa 
obá a nemožú sa dočkat, až ju kohút doho-
ní. Joška naráz hodzíu medzi slépky trochu 
zrna a kohút sa hned vykašlau na slépku 

a dau sa zobat zrno. Francek skriviu hubu 
a znechucene zamrmlau: „Teda... 

(dokončenie je ukryté v tajničke)!”

VODOROVNE
A meno Chačaturiana; znoj; spoluhlá-

sky slova TAZMA; samec kozy; grécky 
bájkar B ukončenie tajničky; nákazlivá 
choroba; mesto v Čechách; bývalé tuzexo-

vé platidlo; možno C hliník; olejnatá plodi-
na; zdvihnime obe ruky; stopa po zásahu 
nožom; pretlač na bývalých čs. známkach 
D čas vo fyzike; začiatok tajničky; kyslík 
E ženské meno; sila; meno Ce Tunga; vy-
dávaj povely; vrch v Bielych Karpatoch 
F šokovala – hovorove; citoslovce ďoba-
nia; rímskych 50; ochranný kód mobilného 
telefónu; mestečko pri Bratislave G otec 
v Budapešti; neidentifikovateľné vesmírne 
teleso; európska matka miest; pán s čarov-

ným klobúkom z obľúbenej českej filmovej 
komédie; Európania.

ZVISLE
1 predstavená kláštora 2 pracoval rý-

ľom; kartársky výraz 3 stred slova VATA; 
mama – domácky 4 rímskych 1000; jedna 
z himalájskych osemtisícoviek 5 pokiaľ; 
Andrea – Fedor 6 kypri pôdu pluhom; hoď 
dovnútra; nič 7 Taras; technicko-zdokona-
ľovacia učebňa; vrkoč 8 neviem sa oriento-

vať; citoslovce odporu 9 spozorovala 10 
asi; označenie kyslosti 11 rímskych 100; 
stred slova DIORMÝTUS; cesta v talianči-
ne 12 značka kozmetiky; vzácne drevo; 
Teofil 13 porýľoval; zvratné zámeno 14 
MPZ Španielska; pokračovanie tajničky; 
15 predložka so 4. p.; povrchový – vonkaj-
ší po česky; 16 bodavý hmyz; stav bez voj-
ny 17 hlupáci po česky – expr.

NA POMOC: E Cvim
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

KRÍŽOVKA

Ak nám do 7. má-
ja pošlete správne 
vylúštenie tajnič-
ky krížovky spolu 
s nalepeným ku-
pónom, budete 
mať šancu súťažiť 
o tričko s logom 
mesta Malacky.

KUPÓN
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Spomedzi čitateľov, 
ktorí nám poslali správne vylúštenie taj-
ničky – že peniaze sa jesť nedajú, sme 
vyžrebovali Štefana Hlásnička z Rohož-
níka. 

Prosíme výhercu, aby sa ohlásil v redak-
cii.

MALACKÝ
HLAS

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI

Marec – mesiac knihy 
18. marec sa v Klube dôchodcov na Čulenovej ulici niesol v znamení knihy. Vedenie 

klubu v spolupráci s J. Hromkovičovou usporiadalo výstavu kníh v priestoroch jedálne, 
ktorá sa rozžiarila jarnou výzdobou a knihami rôznych žánrov. Asi najväčší úspech mali 
kuchárske knihy.

J. Hromkovičová na otázky podávala výklad s prehľadom, s úplnou dávkou odbornos-
ti, čo svedčí o jej dlhoročnom pôsobení medzi regálmi s množstvom knižných noviniek.

DANIELA MALINOVÁ, vedúca KD 

Dynamická hudba v lúčoch strobo-
skopu, mihajúce sa postavy mužov, 
ktorých spájajú pocity uspokojenia 
a nadšenia z nevyčerpateľnej sily, kto-
rá naštartovala ich supervýkonnosť. 
Osudy ľudí meniace sa pred očami di-
váka, výpoveď tých, ktorých si pod-
manila biela smrť zvaná DROGA.

Týmito slovami možno opísať úvodnú 
scénu divadelnej hry Dušana Cinkotu a Jaro-
slava Mottla Pikový kráľ, ktorú mala možnosť 
malacká verejnosť vzhliadnuť 18.–19. marca. 
Zvolenské kočovné divadlo MASKA odštar-
tovalo šnúru predstavení o večnom (faustov-
skom) úsilí nájsť svoju totožnosť v októbri 
minulého roka. Odhaľuje príbeh, ktorý nie je 
vymyslený. Spoveď herca, ktorému nechýbal 
talent, zdravá dávka drzosti, štipka bohém-
stva i kúsok šťastia. No túžba po nevyčerpa-
teľnej studnici inšpirácie ho priviedla na 
okraj priepasti smrti a odsúdenia. Sám s po-
korou v závere priznáva: 

– Porušil som pravidlá hry, za vodou, pred 
vodou, ale som tu a žijem, ale nie každému 
sa to môže podariť. Moje chyby ma robia 
tým, kým som. A Mefisto pokúša stále...

A k tomu bravúrne výkony hlavných pro-
tagonistov i herecká symfónia D. Cinkotu 
priviedli určite každého z prítomných na
myšlienku – bolo by možné postavu stvár-
niť tak autenticky nebyť ozaj skutočného 
príbehu? 

Po predstavení sme Dušanovi Cinkotovi 
položili zopár otázok.

Ako sa Vám hralo pred malackým „zá-
horáckym“ publikom?

Výborne, dokonca aj doobeda pre školy. 
Ale, samozrejme, pre školy je predstavenie 
trochu upravené v závislosti od diváka.

Vedenie cirkevných škôl zrušilo svoju 
účasť na predstavení. Ako to vnímate?

Je mi ľúto, že predstavenie odriekli. Ne-
viem, možno chcú vychovávať farizejov, 
možno pokrytcov. Ale drogový problém je 
všade a mali by sa prestať tváriť, že je to ta-

bu. Tabu to už dávno nie je, lebo len s do-
statkom informácií sa môže mladý človek 
k drogám postaviť s istou dávkou názoru, 
aby ich bol schopný odmietnuť. A namiesto 
toho, aby sa nafetoval, venuje sa veľakrát 
záujmovej činnosti, možno i divadlu.

Máte rád Malačanov? 
Pravdaže. Sedemnásť rokov som býval 

v Bratislave a so Záhorákmi som sa bežne 
stretával. Podľa mňa sú to skvelí ľudia. Nena-
darmo som mal frajerku z Malaciek.

Čo Vám najprv napadne, keď počuje-
te o Malackách?

Kde je ten Macek, čo si zabudol cepy? 
(smiech)...

Predstavenie Pikový kráľ vyvolalo búr-
livé reakcie hlavne medzi rodičmi a pe-
dagógmi o vhodnosti stvárnenia niekto-
rých scén. Vyberáme reakciu pisateľky 
pani Kaderovej:

„Možno svojím názorom rozpútam roz-
pravu a uvažovanie o morálnom poslaní di-
vadla, ale nemôžem inak, len vysloviť svoje 
pohoršenie nad predvedením výchovného 
divadelného predstavenia, ktoré sa odohralo 
19. marca a bolo určené pre školopovinnú 
mládež. Keď sa však moje deti z uvedeného 
predstavenia vrátili, dozvedela som sa, že 
bolo plné vulgárnych výrazov a obscénnych 
výstupov. A preto sa pýtam: 

– Vedeli organizátori tejto akcie, že (pod-
ľa môjho názoru) predstavenie svojím obsa-
hom a hlavne podaním nie je vhodné pre 
10- a viacročné školopovinné deti?”

O stanovisko na uvedenú reakciu sme 
požiadali Annu Makarovú – koordinátor-
ku programu pre školy za ZCK.

„Všetkým školám som v päťtýždňovom 
predstihu dala dostupné materiály o Piko-
vom kráľovi. Každý vedel, že spracovaná te-
matika je veľmi náročná. Upozornila som 
ich i na to, že hlavným hrdinom je známy 
Dušan Cinkota. Dotkol sa drog osobne, za-
plietol sa do problému. Celé predstavenie 
spracoval práve na základe svojho životné-
ho príbehu. Podotýkam, že jeho projekt 
podporilo ministerstvo kultúry i ministerstvo 
školstva. Drogová problematika je veľmi zá-
važná téma a vystúpenie malo poslúžiť ako 
materiál na ďalšie spracovanie. Samotní zá-
stupcovia škôl prišli s tým, že zoberú aj niž-
šie ročníky. A dôvod – vraj problém sa netý-
ka už len tých starších, ale, bohužiaľ, i mlad-
ších vekových kategórií. Reakcia na program 
bola veľmi dobrá zo strany detí i učiteľov, až 
na pár výnimiek. Deti to zvládli, no menej 
ich rodičia. A to je na škodu veci. Téma dro-
govej závislosti nemôže zostať tabu ani v ro-
dinách. O drogách je potrebné verejne dis-
kutovať, lebo nikto z rodičov nemôže pove-
dať, že tento problém sa ho nedotkne. Po-
čas predstavenia boli použité „nevhodné” 
slová, ktoré síce všetci používajú alebo po-
čujú na ulici, ale z javiska možno vyznejú 
inak. Patrili však ku kontextu deja. Ešte raz 
podotýkam – predstavenie malo obrovský 
úspech.

text a foto: –lucy–

Cesta Pražanov viedla
až do Malaciek

Všetci so zaujatím počúvali.

KTO JE NA FOTOGRAFII?

Uhádnite, kto je na fotografii!

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

KUPÓN
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Milí čitatelia,
na fotografii dievčaťa na motocykli len 

málokto z vás spoznal Mgr. Nadeždu Tuč-
kovú, dlhoročnú učiteľku zo „ZUŠ-kár-
skeho dramáku”. Balík zákuskov z cukrár-
ne Hviezda získava Mgr. Alena Vrabče-
ková, ktorej sa svojho času tvár N. Tučko-
vej zafixovala do pamäti, keď merali na is-
tom úseku spoločne cestu do práce.

Na našej dnešnej fotografii je žena zná-
ma najmä zamestnancom MsÚ. Poznáva-
cie znamenie – milý úsmev a dokonalá 
postava hodna i súťaže MISS alebo MIS-
SIS? Pomôcku nájdete na 4. strane.

Uhádnite, kto je na fotografii? Svoje ti-
py posielajte spolu s nalepeným kupónom 
do 7. mája. Na víťaza čaká sladká odme-
na z cukrárne Hviezda. 

Volajú ma Pikový kráľ
a porušil som pravidlá hry

CUKRÁREŇ HVIEZDA
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Úspech 
malackých 
trojbojárov

13. marca sa v Liptovských Sliačoch 
uskutočnila postupová súťaž Majstrov-
stvá SR západnej oblasti, ktorej sa zú-
častnili i malackí trojbojári: Denis Tan-
gelmayer, Lukáš Krajčír a Richard Kraj-
čír – pretekári, Mgr. Zdenko Krajčír – tré-
ner, Soňa Matoková – vedúca výpravy, 
Roman a Dávid Krajčírovci – asistenti. 
Všetci traja súťažiaci postúpili na 
M SR. Vďaka patrí aj sponzorovi prete-
károv Jozefovi Ivanovi.

Pre veľký počet účastníkov boli pretekári 
rozdelení do dvoch výkonnostných skupín. 
V prvej skupine si Lukáš Krajčír hneď v prvej 
disciplíne v druhom pokuse vytvoril nový 
osobný rekord s výkonom 180 kg (zvýšenie 
o 10 kg). V tlaku v ľahu si vyrovnal osobný re-
kord výkonom 115 kg. V mŕtvom ťahu v dru-
hom pokuse dosiahol 200 kg a v treťom krás-
ne potiahol 210 kg. Už boli zdvihnuté biele 
vlajky, ale nezmyselne prestal kontrolovať čin-
ku pri odkladaní a pokus mu neuznali. Prete-
kár si pre ťažké zranenie (natrhnutý sval) mu-
sel zmeniť techniku mŕtveho ťahu na tzv. SU-
MO a výkonom v trojboji 495 kg si zvýšil 
osobný rekord o 5 kg. U mužov s týmto výko-
nom dosiahol 4. a medzi juniormi 3. miesto. 

V druhej skupine vzorne reprezentovali 
Richard Krajčír a Denis Tangelmayer. Na-
kladači však vrátane rozhodcov poškodili Ri-
charda Krajčíra tým, že na druhý pokus mu 
nesprávne naložili činku (namiesto 200 kg mu 
naložili 230 kg). Pretekár statočne bojoval, ale 
bola to hmotnosť nad jeho sily. Rozhodcovia 
mu umožnili opravný pokus na 200 kg, ktoré 
úspešne zvládol, ale na tretí pokus na 210 kg 
mu nezostali sily. V tlaku v ľahu si v druhom 
pokuse naložil 115 kg, ktoré zvládol, ale 120 
už bolo nad jeho sily. V mŕtvom ťahu druhým 
pokusom dosiahol 210 kg a v treťom pokuse 
už nezvládol 220 kg pre zranenie chrbta. Do-
siahol však pekný výkon 525 kg a vo svojej 
kategórii vyhral.

Denis Tangelmayer exceloval tretím po-
kusom. V drepe si výkonom 230 kg zvýšil 
osobný rekord o 20 kg, v tlaku v ľahu v treťom 
pokuse dosiahol 170 kg a zvýšil si osobný re-
kord z oficiálnej súťaže o 10 kg. V mŕtvom ťa-
hu si vyrovnal osobný rekord na 230 kg. Cel-
kovo dosiahol 630 kg, čo je o 35 kg viac, ako 
mal osobný rekord. Týmto výkonom zvíťazil 
aj v kategórii mužov, aj v kategórii juniorov.

Všetci traja pretekári z kategórie mužov 
postúpili na M SR, ktoré sa konali 10. apríla 
v Senici. Aj napriek nepriazni rozhodcov Ri-
chard Krajčír v hmotnostnej kategórii do 75 
kg s osobným rekordom 530 kg (200-120-
210) obsadil bodované 6. miesto, Denis Tan-
gelmayer v hmotnostnej kategórii do 82,5 kg 
sa ako junior taktiež nestratil a vyrovnaním 
svojho osobného rekordu 630 kg (220-170-
240) obsadil 4. miesto. Tretí v poradí ho pora-
zil len o 5 kg. Denis pocítil nepriazeň rozhod-
cov najviac, keď mu základný pokus v drepe 
uznali až na tretíkrát. Znamenalo to, že ne-
mohol útočiť na hmotnosť 240 kg, a tým aj na 
2. miesto. Verím, že si všetko vynahradí 1. 5. 
2004 na M SR juniorov v Častej.

Mgr. ZDENKO KRAJČÍR, tréner
foto: archív autora

Ján Gelinger asistoval pri zbere 
hlasov.

Najväčšia športová organizá-
cia v meste TJ Strojár Malacky 
zhodnotila v predposlednú 
marcovú nedeľu na valnom 
zhromaždení svoje pôsobenie 
v predchádzajúcom roku a na-
črtla smerovanie do ďalších 
období. Stretnutia sa zúčastnil 
i primátor mesta Jozef Ondrej-
ka, ktorý sa poďakoval za re-
prezentáciu mesta, načrtol 
možnosti rozvoja spolupráce 
s mestom a spomenul i mož-
nosť prevádzkovania ľadovej 
plochy počas zimného obdo-
bia zo strany TJ Strojár.

Nasledovala správa o činnosti, hospo-
dárení organizácie za rok 2003 a návrh 
rozpočtu na rok 2004. Delegáti jednotli-
vých oddielov a odborov si za 78-percent-
nej účasti zvolili funkcionárov na nasledu-
júce štvorročné funkčné obdobie. Novým 
predsedom TJ Strojár sa stal Ing. Pavol 
Oreský, terajší predseda basketbalistov, kto-
rý vo funkcii vymenil po štrnástich rokoch 
Františka Čurku. Výbor bude pracovať v zlo-
žení: Ing. Katarína Krasňanská, Mgr. Dušan 
Šuster, Ing. Uher, Zdeno Rehák, Stanislav 
Fronc a Mgr. Branislav Orth. Členmi revíz-
nej komisie sa stali Jozef Pullman a Jozef 
Gelinger.

V TJ Strojár pôsobí v súčasnosti deväť 
oddielov. Najväčším z nich je pod vedením 
Ing. Pavla Oreského oddiel basketbalový 
so 132 členmi. V súťažiach štartuje 9 druž-
stiev. A družstvo mužov štartuje v I. celo-
slovenskej lige a jeho trénerom je Mgr. Bra-
nislav Orth. Družstvo piatakov postúpilo na 

záverečný turnaj majstrovstiev Slovenska. 
Basketbalisti usporiadali už tradičný ples, 
medzinárodné turnaje minižiakov, juniorov 
i kadetov, ako aj Memoriál PhDr. Karola 
Oreského v basketbale mužov. Minižiaci 

absolvovali zájazd do Talianska a v závere 
roka sa všetci basketbalisti stretli na Vianoč-
nom turnaji.

Hádzanári majú 86 členov a predse-
dom je Ing. Ján Papaj. V súťažiach majú 5 
družstiev. A družstvo mužov je účastníkom 
I. celoslovenskej ligy, v sezóne 2002/2003 
obsadili v tejto súťaži 5. miesto. Starší žiaci 
pod vedením Ľudovíta Osleja obsadili 3. 
miesto na M SR. Hádzanári usporiadali via-
cero turnajov a štartovali na turnajoch 
v Maďarsku, Rakúsku a Česku.

Oddiel džuda má 33 členov a jeho 
predsedom je Ing. Ivan Brajer. Najúspešnej-
šou členkou oddielu je Veronika Valentová, 
ktorá získala v kategórii mladších žiačok ti-
tul majsterky Slovenska. V priebehu roka 
pretekári oddielu na turnajoch získali 17 pr-
vých, 38 druhých a 50 tretích miest. V mi-
nulom roku si pre zlepšenie podmienok za-
kúpili 10 tatami pre džudo.

Kulturistov je v TJ 52 a ich predsedom je 

Rudolf Rusňák. Na M SR Masters v kulturis-
tickom silovom trojboji obsadil Viliam Mis-
trík 2. miesto, na medzinárodnej súťaži FIT 
plus Lady International obsadila Katka Bil-
kovičová druhé miesto a Drahomíra Rech-

torovičová 3. miesto. Víťazmi tradičného 
oddielového Vianočného turnaja sa stali 
Denis Tangelmayer v silovom trojboji a Oto 
Múčka v tlaku v ťahu.

Odbor RTVŠ má 48 členov a jeho pred-
sedníčkou je Mária Hacajová. Majú dva od-
diely, a to jogu a rekreačný volejbal. V júni 
2003 usporiadali trojdňový seminár na cha-
te Baba zameraný na energetické cvičenie 
či–kung. V novembri usporiadali v Malac-
kách dvojdňový seminár zameraný na prob-
lémy a nápravu chrbtice.

Členov tenisového oddielu je 80 a ich 
predsedom je Ing.Ján Gelinger. V súťažiach 
hrajú 4 družstvá. Muži po ročnom účinko-
vaní v II. slovenskej lige sa museli so súťa-
žou rozlúčiť. Mladšie žiačky obsadili v II. 
triede MBR 2. miesto. V celoslovenskom 
rebríčku sa najlepšie umiestnil Patrik Lapin 
– na 40. mieste. V septembri tenisti usporia-
dali 4. ročník turnaja amatérskych neregis-
trovaných tenistov Artemis Cup 2003.

Oddiel karate má 42 členov a predse-
dom je Marián Strelecký. Najväčšie úspe-
chy v minulom roku dosiahli Marek Vaniš, 
na M SR SNV kumite BRH seniorov 3. mies-
to, v družstvách 3. miesto, zaradenie do ju-
niorského výberu reprezentácie SROV. 
Štefan Polák získal na Majstrovstvách seni-
orov v Bratislave 1. miesto, Slovenský pohár 
a Superpohár vo Zvolene – kumite BRH 
seniorov l. miesto, účastník výberu repre-
zentácie na medzinárodný pohár v Holand-
sku. Erik Emríšek obsadil na Majstrovstvách 
seniorov v Bratislave – kumite 3. miesto.

Turistov je v TJ registrovaných 46 a ich 
predsedom je Ing. Alexander Zaťko. Členo-
via sa okrem tradičných víkendových pod-
ujatí v Malých Karpatoch zapojili do via-
cero významných akcií. Nedá sa nespome-
núť účasť Ing. Miloša Kuchárka na expedícii 
Šiša Pangma v Himalájach, účasť 13 členov 
na národnom cykloturistickom zraze, cyk-
loturistiku na južnej Morave za účasti 11 
členov a už tradičný silvestrovský výstup na 
Vysokú za účasti 23 členov.

Volejbalový oddiel má 65 členov a pred-
sedom oddielu je Ing. Dušan Rusňák. Vo-
lejbalisti majú v súťažiach 5 družstiev. 
A družstvo mužov pod vedením trénera 
Jaroslava Krejčíra hrá v I.celoštátnej lige, B 
družstvo mužov postúpilo do II. ligy, junior-
ky pod vedením Ing. Libuše Šimkovej obsa-
dili 6. miesto na majstrovstvách Slovenska.

Na základe dosiahnutých výsledkov boli 
ocenení najlepší jednotlivci jednotlivých 
oddielov, ako aj tri najlepšie kolektívy TJ. 
Ocenení obdržali finančnú odmenu vo výš-
ke 1000 Sk pre jednotlivcov a 3000 Sk pre 
družstvá. 

Jednotlivci: František Ambra – basket-
bal, Lucia Michalovičová – volejbal, Denis 
Tangelmayer – kulturistika, Veronika Valen-
tová – džudo, Ladislav Petrivalský, Patrik La-
pin – tenis, Ing. Alexander Zaťko – turistika, 
Anna Kuračková – RTVŠ, Viliam Konček – 
hádzaná a Marek Vaniš – karate. Ocenené 
kolektívy: mladší žiaci v hádzanej – 3. mies-
to ŠŠS na Slovensku, juniorky – volejbal – 
6. miesto na Slovensku, 5. roč. žiaci – bas-
ketbal – postup na M SR. 

V jeseni tohto roku oslávi organizovaná 
telovýchova v našom meste 90. výročie 
svojho vzniku. 

Bilancia Strojára potvrdila, že jeho špor-
tovci sú dobrými pokračovateľmi tých, ktorí 
stáli pri jej vzniku.

ANTON PAŠTEKA
foto: D. RUSŇÁK
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8. mája sa uskutoční v poradí 32. ročník Behu oslobodenia 
súčasne s 13. ročníkom Memoriálu Antona Šveca. Usporia-
dateľmi podujatia sú TJ Strojár, ŠK, AC Malacky a CVČ Ma-
lacky. Patronát nad touto športovou udalosťou prevzala 
Komisia pre školstvo, mládež a športové činnosti MsZ. Pre-
tekárov usporiadatelia privítajú v areáli štadiónu ŠK v Zá-
mockom parku. 

Program podujatia je nasledovný: 
  8.00–9.30 h prezentácia, nástup, otvorenie
  9.30–10.30 h súťaže žiactva
10.30–10.45 h súťaže dorastu
10.45–11.00 h súťaže dospelých
11.15 slávnostné vyhlasovanie výsledkov 
Vekové kategórie a dĺžka tratí:
najmladší žiaci 1. a 2. roč. ZŠ 400 m
najmladšie žiačky 1. a 2. roč. ZŠ 400 m

mladší žiaci I. 3. a 4. roč. ZŠ 400 m
mladšie žiačky I. 3. a 4. roč. ZŠ 400 m
mladší žiaci II. 5.–7. roč. ZŠ 400 m
mladšie žiačky II. 5.–7. roč. ZŠ 400 m
starší žiaci 8. a 9. roč. ZŠ 800 m
staršie žiačky 8. a 9. roč. ZŠ 600 m
(bez žiakov, ktorí opakujú ročník 
a prechádzajú tým vekovú kategóriu)
dorastenky 15–18-ročné 1000 m
ženy od 19 rokov 1000 m
dorastenci 15–18-roční 2000 m
muži od 19 rokov 3000 m

Traja najrýchlejší súťažiaci z každej kategórie získajú okrem uzna-
nia okolia i diplom a medailu. S prázdnymi rukami neodídu ani naj-
mladší a najstarší účastníci pretekov. Dôležité je pripomenúť, že 
každý pretekár môže štartovať len v jednej vybranej kategórii. 

Ak ste aj vy dostali chuť zabehať si, stačí, ak zaplatíte štartovné 50 
Sk, vyzbrojíte sa dobrou náladou, kondíciou a hlavne chuťou zmerať 
si svoje sily s ostatnými pretekármi. Srdečne vás 8. mája privítame!

–ap–

Príďte si zabehať

Športovci bilancovali

SCK Záhorák Malacky vznikol a bol 
zaregistrovaný 17. apríla 2000. V sú-
časnosti má 40 členov z radov obča-
nov Malaciek, Bratislavy a okolia. 
Sústreďuje však i nečlenov, priazniv-
cov bicykla, ľudí, ktorí chcú spozná-
vať kultúru a históriu prírodných 
krás Záhoria, ostatných regiónov Slo-
venska a zahraničia. 

Cykloklub prioritne organizuje akcie, 
ktoré športovým relaxom prispievajú k vy-
lepšovaniu vzťahu cykloturistov k prírode, 
upevňovaniu zdravia, kondície a psychic-
kej pohody účastníkov cyklovýletov a cyk-
lojázd.

Program SCK
ZÁHORÁK MALACKY

25. apríla – Cykloturistické vítanie 
jari pri Dunaji po Dunajskej hrádzi

Zraz účastníkov je v Petržalke na par-
kovisku pod starým mostom o 9.45 h, 
odchod na trasu o 10.00 h.

Trasa: Dunajskou cyklomagistrálou 
k VD Gabčíkovo a späť – 40, 60, 70 km.

2. mája – K mohyle M. R. Štefánika 
– cyklojazda Brezová pod Bradlom

Zraz účastníkov je pred CVČ pri sy-
nagóge o 8.30 h, odchod na trasu 
o 9.00 h.

Trasa: K mohyle M. R. Štefánika a späť 
– 100 km.

8. mája – Záhorskou cyklomagistrá-
lou na Záhorské piesky 

Zraz účastníkov je pred CVČ pri syna-
góge o 8.30 h, odchod na trasu o 9.00 h.

Trasa: Záhorskou cyklomagistrálou 
cez Záhorské piesky – 88 km.

9. mája – 9. ročník otvárania riek Dy-
je a Moravy

Zraz účastníkov je pred CVČ o 8.30 h, 
odchod na trasu o 9.00 h.

Trasa: Okolo rieky Moravy a Dyje ces-
tou Pomoravím – 100 km.

15. mája – Rock FM maratón
16. mája – Cyklovýlet do Viedne
Zraz účastníkov je pred CVČ o 8.30 h, 

odchod na trasu o 9.00 h.
Trasa: Z Malaciek cez kompu v Záhor-

skej Vsi a rakúskymi cestami do Viedne –
110 km.

22. mája – Dni Európy – Jazda pria-
teľstva

Zraz účastníkov je pred Prezident-
ským palácom na Hodžovom námestí 
v Bratislave o 8.00 h, odchod na trasu 
o 9.00 h.

Trasa: Z Bratislavy cez Rakúsko, Ma-
ďarsko na Čárdu Kormorán v Petržalke – 
80, 120 km.                

23. mája – Záhorím k rieke Morave 
k priehrade Tomky

Zraz účastníkov je pred CVČ o 8.30 h, 
odchod na trasu o 9.00 h.

Trasa: Cestou popri rieke Morave 
k priehrade Tomky – 65 km.

Slovenský 
cykloklub 
Záhorák 
Malacky

Zľava: Z. Krajčír, R. Krajčír, L. Krajčír, D. Tangelmayer
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