
„Prišlo to v poslednej chvíli, takáto fi-
nančná injekcia nám veľmi pomôže,” 
neskrývala svoju radosť riaditeľka ZŠ 
M. Olšovského Mgr. Ľudmila Hájko-
vá. „Také šťastie sme už dlho nezaži-
li,” pridala sa k nej Mgr. Marta Šimko-
vá, riaditeľka Gymnázia sv. F. Assiské-
ho. Slová, ktoré zazneli 9. decembra 
na MsÚ v Malackách, kde J. Ondrej-
ka, primátor Malaciek, odovzdal zá-
stupcom miestnych cirkevných škôl 
symbolické šeky v hodnote 2 milió-
nov Sk, ktoré majú napomôcť rieše-
nie nepriaznivej ekonomickej bilan-
cie, komentár nepotrebujú.

Podľa primátora je tento rok v oblasti 
školstva, ktorá je jeho srdcovou záležitosťou, 
mimoriadne priaznivá situácia. „Udiali sa veľ-
ké veci a my sme naplno využili príležitosť 

pripraviť základ pre rast novej generácie, na 
ktorú sa budeme môcť spoľahnúť,” dodal 
bývalý učiteľ. 

Na kontá škôl už v týchto dňoch pribudlo 
spomínaných dvetisíc tisíckorunáčok, ktoré 
pomôžu pri rekonštrukcii rokmi schátralých 
priestorov. V ZŠ poputuje určitá čiastka na 
dokončenie školskej jedálne, ktorá by moh-
la byť podľa Ľ. Hájkovej sprevádzkovaná už 
v januári. Zvyšná časť zo sumy 1 100 000 Sk 
sa použije na vynovenie podlahy a elektroin-
štaláciu. Rovnako si počínajú s pridelenými 
900 000 Sk i na gymnáziu. Tí investujú do 
vybudovania nových učební, do ktorých bu-
dú môcť študenti zasadnúť budúci školský 
rok.

Slávnostného stretnutia sa zúčastnil i de-
kan miestnej farnosti vdp. Michal Pokopec. 
„Som veľmi rád, že i ja sa môžem v mene 

Kde bolo, 
tam bolo 

Niekde v srdci Záhoria, no dá sa pove-
dať, že i celej Európy, je ukryté mes-
tečko, pýšiace sa dobrým miestom na 
život. Jedno decembrové sobotňajšie 
ráno v ňom bolo zaznamenané mimo-
riadne predvianočné vzrušenie. 

Prečo? Z Bratislavy sem totiž zavítal štáb 
Slovenskej televízie, aby prostredníctvom te-
levíznych obrazoviek priblížil adventnú at-
mosféru, zaujímavosti i tradície našich Mala-
ciek. 

Dostaňme sa však na správnu koľaj... Iste 
mnohí z vás zaregistrovali, že sa Malacky 
stali dejiskom výroby ďalšej relácie STV Vitaj-
te u nás. 4. decembra od skorého rána na 
Malom námestí rozvoniavali zabíjačkové špe-
ciality z kuchyne pána Fajtáka, pečienky, me-
dovníky, skalické trdelníky či iní nosu lahodia-
ci zástupcovia jarmočného menu. Prvýkrát 
v histórii Adventných Malaciek sa konali Mi-
kulášske trhy a prvýkrát bol pritom i štáb 
STV. Doobedňajšia generálka dala účinkujú-
cim poriadne zabrať, no nečudo, veď v čase, 
kedy na kamere zasvietila o 14.30 červená, 
všetko muselo byť tip-top. Hodinu a pol trva-
júci priamy prenos z Malaciek odštartovala, 
ako inak, nepísaná hymna mesta Išeu Macek 
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ÚVODNÍK

Vyzdobené 
okienka

Kráčam prázdnou ulicou. Pletená čiap-
ka, šál i rukavice od mojej milovanej sta-
rej mamy ma chránia pred uštipačným 
decembrovým vetrom jemne sa pohráva-
júcim s opadaným lístím. Tak ako väčšina 
z nás, i ja som si zvykla na skutočnosť, že 
sa z práce vraciam za tmy. Mám tak však 
jedinečnú príležitosť – vychutnávať si ča-
ro rozsvietených príbehov. Príbehov, kto-
ré sa odohrávajú za každým z desiatok 
okien nášho obytného domu. Je zábavné 
popúšťať uzdu fantázii a vymýšľať si ich 
dej. Za posledné dni na oknách, ktorými 
vpúšťame do našich príbytkov jemný vá-
nok, pribudli rozmanité ozdoby – papie-
rové i slamené, biele i farebné, osvetlené 
i len tak ako nos na skle prilepené, aby 
vnášali do všedného pohľadu na svet 
predzvesť sviatočných vianočných dní. 
Obzrúc sa do každého jedného z nich, 
vidím vždy iný a iný svet. Uprataný, na-
škrobený, vyvetraný, vyvoňaný a pripra-
vený privítať niekoho vzácneho. Či nie? 
Zdanlivo to tak vyzerá. Podobne je to 
i s nami ľuďmi. Snažíme sa tváriť. Sme 
dobrí, láskaví, nezávidíme si, nepovyšuje-
me sa, navonok holdujeme úprimnosti 
a skromnosti. Rozprávka, ktorú sa poväč-
šine usilujeme nahovoriť sebe i ostatným. 
Rozprávka, ktorej obsah nás ešte neomr-
zel, tak ako Tri oriešky pre Popolušku, ku 
ktorej rok čo rok sadáme, hoci by sme už 
príbeh spamäti prerozprávali. Medovinou 
zaváňajúce klišé nás opíja svojou vôňou 
vyznaní lásky vyslovených hromovým hla-
som. Náročky. Nech každý počuje... 

Ako však hovorí Max Kašparů – k ra-
dosti ľudskej duše patrí poznanie, že v lás-
ke je dôležitejšie, čo sa píše medzi riadka-
mi jej vyznania, než to, o čom hovoria sa-
motné slová. Psssst.

 
V tichosti vám do nového roka 
prajem veľa životného optimizmu, 
úprimnej radosti z poznania významu
medzi riadkami šikovne skrytých 
vyznaní. Spoločne otvorme okienka 
do svojich sŕdc ozdobené vierou 
v lepší svet a ľudí v ňom. 

LUCIA POLÁKOVÁ

Pokračovanie na 5.  strane

Pokračovanie na 2.  strane

Najbližšie vyjde 
dvojtýždenník

14. 1. 2005

MH 04 20

Poznáte človeka zo svojho okolia, ktorý sa 
v rokoch 2003 a 2004 výrazným spôsobom 
pričinil o šírenie dobrého mena mesta Ma-
lacky? Ak áno, prineste, pošlite či zatelefo-
nujte jeho meno i zdôvodnenie nominácie 
na adresu: 

Mestský úrad Malacky, 
Kancelária prvého kontaktu, 
Záhorácka 1919, 901 01 Malacky; 
tel. 034/796 61 23, media@malacky.sk. 
Uzávierka nominácií je 31. 12. 2004.
Vo februári budúceho roku primátor 

mesta opäť odovzdá osobnostiam mes-
ta ocenenie Pálfiho srdce.

Pozývame vás na mimoriadne zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 
27. januára vo veľkej zasadačke MsÚ v Malackách. 

V rámci programu bude okrem iného prerokovaná: • správa HK o výsledkoch kontroly odstránenia nedostatkov v hospodárení s bytmi, 
• návrh programu hospodársko-sociálneho rozvoja mesta Malacky, • informácia o prí-
prave 2. a 3. etapy rekonštrukcie Zámockého parku a iné. Všetci ste srdečne vítaní.

Starý rok už 
odchádza,
nový ide za ním, 
nech len radosť 
prináša, 
to je naším 
prianím.

Mikuláš predsa len prišiel
5. 12. si ponad Malackami poletoval na saniach sám Mikuláš. Bol však priveľmi zaneprázdnený a deťom čakajúcim na Malom námestí 

odkázal, že tento rok nepríde, no zato ich odmení krásnym ohňostrojom. Niektorí sklamane odišli domov, iní trpezlivejší si vychutnávali 
pohľad na svetielkujúcu oblohu, na ktorej sa rozžiarili desiatky mnohofarebných ohňostrojových hviezdičiek. Po nebeskom oku lahodiacom 
programe však prišlo prekvapenie. Mikuláš k nám zavítal. Veď keď videl, koľko detí naňho túžobne čaká, rozmyslel si svoj prvotný zámer 
a cestou do Juhoafrickej republiky zosadol v Malackách. Pravý zástanca štedrosti obdaroval všetkých naokolo a nezabudol za asistencie 
anjelov i preškolených čertov zapáliť druhú sviecu na adventom venci. Opäť o krok bližšie k Vianociam.                   –lucy–, foto: S. Osuský

Pálfiho srdce 2004

POZVÁNKA

Predvianočná injekcia 
od mesta

Pravý záhorácky obar treba dobre osoliť.

Zľava: I. Dobrovocká, M. Šimková, M. Pokopec, J. Ondrejka, Ľ. Hajková, M. Dobrovodská
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žiakov a ich rodičov, pedagógov i vedenia, 
poďakovať,” a dodal, „verím, že spolupráca 
sa týmto ešte hlbšie rozvinie.” 

Na stretnutí sa však okrem symbolických 
šekov odovzdávali aj iné pozornosti. Pretože 
je advent, primátor obdaroval všetkých prí-
tomných originálnym keramickým zvonče-
kom a pre blížiaci sa nový rok nástenným 
mestským kalendárom s podtitulom Mesto 
a jeho ľudia. „Ozaj mesto tvoria predovšet-

kým ľudia a pretože má mnoho problémov, 
musíme k nim spoločne pristupovať.” Náv-
števa sa rovnako nenechala zahanbiť. K šty-
ridsiatine si otec mesta rozšíri svoju knižnicu 
o nádherne ilustrovanú knihu kníh – Bibliu. 
Nepovšimnuté nezostali ani zásluhy jeho zá-
stupcu. J. Bulla sa stal majiteľom publikácie 
Divy Slovenska. Veru, bodaj by bolo podob-
ných príležitostí čo najviac. 

LUCIA POLÁKOVÁ, 
foto: S. Osuský

Miestne dane 
a poplatky 
po novom

MsZ na svojom ostatnom rokovaní schvá-
lilo Všeobecne záväzné nariadenie o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavby v meste. 
VZN obsahuje niekoľko zmien v porovnaní 
s predchádzajúcim stavom. Mesto si podľa 
zákona č. 582/2004 stanoví, ktoré miestne 
dane bude ukladať, miestny poplatok a za 
komunálne odpady a drobné stavebné od-
pady mesto ukladá povinne zo zákona. 
V Malackách sa teda v nasledujúcom roku 
bude vyberať miestna daň z nehnuteľnosti 
(tvorí ju daň z pozemkov zaradených do 8 
skupín, 7 skupín stavieb a 2 skupiny bytov), 
za verejné priestranstvo a za psa.   

Zákon zásadne zmenil zdaňovanie po-
zemkov. Oproti predchádzajúcemu spôsobu 
zdaňovania, kde určujúcou bola sadzba za 
m2, je teraz rozhodujúcou hodnota pozemku. 

Téme miestnych daní sa budeme veno-
vať aj v ďalších číslach Malackého hlasu. 

–ipo–

SPRAVODAJSTVO

V dňoch 26. 11. až 29. 11. Mestská polí-
cia Malacky v spolupráci so Železničnou 
políciou Kúty kontrolovali na ŽS v Malac-
kách dodržiavanie zákona o ochrane ne-
fajčiarov. V uvedenom období bolo spo-
ločne riešených 21 prípadov porušenia 
zákazu fajčenia na nástupišti. Súčasťou 
kontroly bolo i odsledovanie prípadného 
znečisťovania verejného priestranstva 
a výskytu osôb bez cestovného lístka 
(bezdomovci). Znečistenie verejného 
priestranstva bolo vyriešené v 2 prípa-
doch a 29. 11. v čase o 6.38 h boli z pries-
toru stanice vykázané 2 osoby bez plat-
ného cestovného lístka.        –mh–

• 29. 11. podpísal primátor mesta na 
MPSVaR SR Zmluvu o poskytnutí nená-
vratného finančného príspevku na projekt 
O krok bližšie ku klientovi, ktorý bude 
Mesto Malacky realizovať s podporou Eu-
rópskeho sociálneho fondu. 
• 30. 11. sa vo veľkej zasadačke MsÚ usku-
točnila výročná schôdza ZO Slovenského 
zväzu verejnej správy pri MsÚ Malacky. 
Okrem správy o činnosti a čerpaní rozpoč-
tu na nej zaznel aj návrh na prijatie nových 
členov. 
• Veľká porada k príprave rozpočtu mesta 
na rok 2005 sa uskutočnila 1. decembra.
• 3. 12. sa v priestoroch Inkubátora Malac-
ky uskutočnilo zasadnutie Klubu starostov 
Malackého okresu, ktorému predsedal pri-
mátor mesta Malacky J. Ondrejka. Pred-
metom rokovania bola príprava VZ Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., a fiš-
kálna decentralizácia. V diskusii o nej pre-
važovali reakcie na zoznam s názvom Po-
diely obcí na výnose dane z príjmov fyzic-
kých osôb, ktorý 2. decembra na svojej 
internetovej stránke www.finance.gov.sk 
zverejnilo Ministerstvo financií SR. Účast-
níci stretnutia sa zhodli na konštatovaní, že 
najdramatickejšia situácia vo financovaní 
sa bude týkať opatrovateľskej služby. 
• 6. 12. sa konalo VZ spoločnosti TEKOS, 
s. r. o., na ktorom ukončil Ing. F. Klíma svoje 
pôsobenie na pozícii konateľa (v súvislosti 
s nástupom na post vedúceho oddelenia 
životného prostredia MsÚ).
• V ten istý deň sa konalo VZ spoločnosti 
Eurovalley, a. s. Prišlo na ňom k zmene na 
poste predsedu Predstavenstva – po I. Ko-
čišovi naň nastúpil Ing. Rác. Účastníci VZ 
odsúhlasili aj zmeny kompetencií jednotli-
vých orgánov spoločnosti, ktoré priniesli 
predovšetkým posilnenie pozície Predsta-
venstva.  
• VZ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, 
a. s., sa uskutočnilo 7. 12. – aj tu nastali zá-
sadné zmeny v kompetenciách. So súhla-
som účastníkov VZ sa zmenili stanovy 
a výrazným spôsobom sa posilnilo posta-
venie majoritného akcionára – Mesta Bra-
tislava, na úkor ostatných akcionárov.
• Projektový tím MsÚ sa v kompletnom 
zložení stretol 8. 12. – na programe boli 
projekty, ktoré mesto už realizuje, ale aj 
aktuálne výzvy štrukturálnych fondov.
• 9. 12. sa konalo VZ spoločnosti Progres 
Malacky, s. r. o.
• Pracovnú návštevu Malaciek spojenú 
s prijatím u primátora mesta J. Ondrejku 
uskutočnil 13. 12. starosta rakúskeho Gän-
serndorfu Johann Karl.          –ipo–

TIENE DNÍ

JEDNOU VETOU

Dokončenie z 1. strany

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 24. decembra na 
adresu redakcie, ktorý príspevok vás zau-
jal, budete mať šancu získať hrnček mesta 
Malacky. Tak neváhajte a zapojte sa! Ak 
chceme písať o tom, o čom chcete čítať, 
musíme poznať váš názor. Tak vystrihnite 
kupón a napíšte naň, čo vás zaujalo. V mi-
nulom čísle to boli príspevky Železničná 
stanica..., So srdcom kňaza..., Ham-
bálkovci trochu inak, celá 8. strana. 
Hrnčeky získali D. Dubovská z Ľ. Fullu, 
P. Novota z Veľkomoravskej, P. Bognár 
z Partizánskej, M. Gelingerová z 1. mája, 
J. Žák z L. Novomeského a Š. Hlásniček 
z Rohožníka.         –red–

ZAUJALO VÁS
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Byť blízko zázraku – prvú sviecu na adventnom venci zapálil 28. novembra primátor sym-
bolicky v chráme NPPM. Tóny do ľudských sŕdc sa cez rozprávkové melódie vlúdili vďaka 
Piptovcom – formácii Musa Ludens (na fotografii) či hlbokému basu Ondreja Malachov-
ského. Nadišiel okamih, keď nebo zostupuje na zem. Čas, keď máme slzy na krajíčku. 
Chvíle, keď opäť dokážeme byť malým dieťaťom a vtedy sme blízko zázraku.

–lucy–, foto: S. Osuský  

Schválili
• VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v meste Malacky

• správu o čerpaní rozpočtu Mesta Malac-
ky k 30. 9. 2004

• uvoľnenie 50 000 Sk z rezervného fon-
du mesta na pomoc V. Tatrám na odstránenie 
následkov prírodnej katastrofy, ktoré budú 
poukázané na účet Mesta Vysoké Tatry

Zobrali na vedomie
• prvý návrh rozpočtu Mesta Malacky na 

rok 2005 a informáciu primátora mesta týka-
júcu sa potrebných zmien v príjmoch a vý-
dajoch mesta vyplývajúcich zo zmien v po-
dielových daniach

• dôvodovú správu k návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia o miestnych daniach 
a poplatkoch

• výzvu Mesta Vysoké Tatry na pomoc Vy-
sokým Tatrám pri likvidácii následkov prírod-
nej katastrofy

Uložili mestskému úradu
• zakomponovať do návrhu rozpočtu mes-

ta pripomienky finančnej komisie a poslan-
cov k prvému návrhu rozpočtu mesta, ako aj 
informáciu primátora mesta týkajúcu sa po-
trebných zmien v príjmoch a výdajoch mes-
ta vyplývajúcich zo zmien v podielových da-
niach a predložiť tento návrh na rokovanie 
mestského zastupiteľstva v decembri 2004

• rozvinúť intenzívnu informačnú kampaň 
medzi občanmi mesta o novinkách v oblasti 
miestnych daní a miestneho poplatku za ko-
munálny a drobný stavebný odpad, ktoré vy-
plývajú z prijatého VZN  

       ANTON PAŠTEKA

17. novembra v areáli telocvične cir-
kevnej ZŠ, Gymnázia sv. Františka As-
siského a miestnej fary sa uskutočnilo 
podujatie pre deti z Detského domo-
va v Malackách s príznačným názvom 
Daddy day. Celý deň sa niesol v duchu 
súťaží a zábavy. 

Vzhľadom na to, že zúčastnené deti vy-
rastajú prevažne v ženskom kolektíve, vytvo-
rili sa súťažné dvojice, v ktorých každé dieťa 
malo svojho „otca”. Ten sa mu po celý deň 
venoval a súťažil s ním. Po prvej fáze súťaž-
ného zápolenia si prišli na svoje všetci vyhla-

dovaní, ktorých zasýtila výborná cigánska 
pečienka od M. Drahoša z Kostolišťa. Po 
chvíli oddychu súťaže pokračovali už na škol-
skom dvore. Netrvalo dlho a hlad sa dostavil 
opäť, zahnať sa ho však podarilo chutným 
gulášom. Vydarený deň ukončila sv. omša, 
ktorú odslúžil miestny kaplán. 

Touto cestou by sa radi účastníci 1. roční-
ka Daddy day poďakovali nasledujúcim 
sponzorom: cukráreň Hviezda, Pepsi-Cola 
Malacky, M. Drahoš z Kostolišťa, p. Halabri-
nová, OZ M.L.O.K., primátor mesta Malacky, 
papiernictvo JUNIOR z Kostolišťa, potraviny 
Ftáčnik z Kostolišťa, ZŠ M. Olšovského z Ma-
laciek a najmä všetkým ochotným „otcom” 
a ostatným, ktorí sa tohto vydareného podu-
jatia zúčastnili.                      –gaš–, foto: archív

O čom rokovali poslanci na mimoriadnom zasadnutí 25. 11.?

Účastníci 1. ročníka malackého Daddy Day 

 Daddy day 

Predvianočná injekcia 
od mesta

Väčšie či menšie problémy sprevádzajú každé jedno manželské spolužitie. Avšak 
či čerství manželia, alebo dvojica, ktorá kráča bok po boku desiatky rokov – všetci 
si v najnovšej hre Divadla na hambálku nájdu to svoje.

 HAMBÁLKOVCI TVRDIA: 
 priveľa hygieny škodí!

Malacké ochotnícke divadlo, laureát Fes-
tivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste 
nad Váhom, pripravilo pre divákov ďalší zau-
jímavý kus. 

S tvojou dcérou nikdy – tak znie názov 
konverzačnej komédie o tom, ako ľahko 
možno spadnúť do manželskej krízy a ako 
ťažko z nej von. Divadlo pripravilo hru vo 
dvoch alternáciách a premiéry oboch obsa-
dení sa uskutočnili 26. a 27. novembra 
v Spoločenskom dome ZCK v Malackách. 

Úsmevy na tvárach divákov, ktorí opúšťa-
li spoločenský dom po predstavení, prezrá-
dzali, že mnohí si do tepla domovov odnáša-
li životné rady overené divadelnou praxou: 
intelektuál najlepšie relaxuje pri stupídnos-

tiach, stereotyp je rakovinou manželstva, 
žiarlivosť je stratou času, dospievajúcej dcé-
re nestačí čítať Medovníkovú chalúpku a ku-
povať nafukovacie kačičky či konštatovanie, 
že časté čítanie feministických časopisov 
i príliš veľa hygieny škodí. 

Režisérom hry A. Procházku S tvojou dcé-
rou nikdy je Vlado Zetek. Do jednotlivých 
úloh obsadil L. Belcákovú, D. Gabrišovú, R. 
Osičkovú (Sandra), M. Kavalíka, P. Knotka 
(Ľuboš), R. Biksadskú, B. Kočnárovú (Libuša), 

M. Balúchovú, Z. Bezákovú (Alica), L. Baleju, 
O. Divinského (Rudo), M. Fischera, J. Klučá-
ra (Tóno) a M. Šefčíka (Robo).

I. POTOČŇÁKOVÁ
Foto: S. Osuský

Keď muž v rokoch začne nosiť náušnicu, s manželstvom je zle.

Mesto Malacky
oznamuje

Päťdesiattisíc 
na záchranu Tatier

Prírodná katastrofa, ktorá postihla naše 
veľhory, nenechala ľahostajnými ani poslan-
cov MsZ v Malackách. Po informáciách, kto-
ré denno-denne chrlili médiá i po tlmočení 
výzvy Rady Združenia miest a obcí Sloven-
ska, ktorú zo zasadnutia tohto orgánu ZMOS 
priniesol primátor mesta Jozef Ondrejka, 
schválilo MsZ poskytnutie finančnej pomoci 
Vysokým Tatrám vo výške 50-tisíc Sk. 

Prostriedky, ktoré už mesto poukázalo na 
Konto na obnovu Vysokých Tatier, č. účtu: 
1670490007/5600, Dexia banka, a. s., po-
bočka Starý Smokovec, išli z rezervného fon-
du mesta. Veď pomáhať sa má...

Ako ďalej? 
V MH č. 10 sme sa venovali problému 
znečisťovania ovzdušia drevenými pi-
linami, ktorý už dlhoročne trápi oby-
vateľov sídliska Juh a okolia. Ako sa 
situácia vyvíjala ďalej? 

Z iniciatívy OÚŽP v Malackách sa v no-
vembri uskutočnilo konanie za prítomnosti 
dotknutých strán. Zástupca Swedwood Slo-
vakia, spol. s r. o., informoval o krokoch 
a opatreniach, ktoré spoločnosť uskutočnila 
na zamedzenie vzniknutej situácie. Jedným 
z krokov bude inštalácia elektrofiltra, ktorý 
zamedzí úletom TZL do ovzdušia (10. 12. 
2004 bola na OÚŽP predložená písomná 
záruka uvoľnenia finančných prostriedkov 
na jeho nákup). 

OÚŽP v Malackách vydal rozhodnutím 
zákaz používania dreveného prachu ako pa-
liva pre obe sušičky triesok až do poskytnu-
tia záruky zlepšenia situácie. 10. 12. 2004 sa 
konalo na OÚŽP konanie, kde na základe 
predložených a zrealizovaných opatrení a vy-
konaných meraní bude rozhodnutie prehod-
notené a budú stanovené nové podmienky 
prevádzky a inštalácie elektrofiltra (termín 
osadenia cca VIII./2005). 

Doklady potrebné k predĺženiu skúšob-
nej prevádzky stredného zdroja znečisťova-
nia (sušičky) boli na OÚŽP predložené do 
14. 12. 2004. 

–mh–
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Ste zástankyňou zmien, ktoré sa odra-
zili v živote občanov – ste vedúcou odde-
lenia MsÚ, ktorého sa výrazne dotkla vl-
na reforiem. Ako to poznačilo prácu jed-
notlivých referátov za posledné obdobia? 

Výrazné zmeny v rámci činnosti oddelenia 
sa uskutočnili v rokoch 2002 až 2004. K 1. ja-
nuáru 2002 k nám z okresného úradu prešla 
matrika a s ňou jedna matrikárka. Vzhľadom 
na náročnosť a množstvo práce postupne 
prišlo k zmene organizačnej štruktúry a k po-
silneniu referátu o jednu pracovníčku. K 1. 7. 
2002 prevzalo Mesto Malacky do svojej zria-
ďovateľskej pôsobnosti zariadenia opatrova-
teľskej služby: ZOS na Ul. 1. mája a ZOS na 
Mierovom námestí. Aby sociálne služby mohli 
občania efektívnejšie využívať, delimitovali 
sme tieto zariadenia na príspevkovú organizá-
ciu – Mestské centrum sociálnych služieb 
(MsCSS) so sídlom na Ul. 1. mája, zriadené od 
roku 2001 za účelom poskytovania sociálnych 
služieb v meste. Následne od 1. januára 2003 
sme prevzali aj opatrovateľskú službu v do-
mácnosti. V tomto období sme prehodnoco-
vali a kontrolovali jej využívanie a najmä sme 
sa usilovali o získanie finančných prostriedkov 
na jej fungovanie. V súčasnosti túto službu 
zabezpečuje MsCSS na Ul. 1. mája.

Azda najradikálnejším zásahom do obsa-
hu činnosti oddelenia bol prechod základné-
ho školstva zo štátnej správy na mesto k 1. 7. 
2002. Dnes už môžem zhodnotiť, že prechod 
kompetencií sme zvládli vďaka úsiliu pracov-
níčok OSŠaM. 

Vždy som bola zástankyňou takých zmien 
a reforiem, ktoré smerujú bližšie k potrebám 
občanov. V poslednom čase však vidím, že 

mnohé zmeny majú na obyvateľov skôr nega-
tívny dopad.

Našou snahou je hľadať také prostriedky, 
ktoré by pomohli tieto dôsledky zmierniť. 

Prechodom kompetencií v oblasti zá-
kladného školstva na mestskú samosprá-
vu sa rozrástlo množstvo úloh, ktoré mu-
síte v postavení zriaďovateľa zastávať. 
Ako sa vám v praxi darí napĺňať priority 
v tejto oblasti? 

Najdôležitejšou úlohou referátu školstva je 
spolupôsobiť pri vytváraní podmienok na vý-
chovu a vzdelávanie v školách a školských za-
riadeniach, ktorých mesto je zriaďovateľom, 
zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádz-
ky a podmienky na stravovanie detí a žiakov. 
Nevyhnutným predpokladom pre naplnenie 
týchto úloh je dostatok financií a ich spravod-
livé prerozdeľovanie. Pre mnohých neľahkým, 
ale správnym krokom bolo racionalizovanie 
siete materských škôl v meste. 

Kontrolu dodržiavania všeobecne záväz-
ných právnych predpisov v oblasti výchovy 
a vzdelávania, vydávanie organizačných po-
kynov pre riaditeľov škôl, poskytovanie odbor-
ného poradenstva pre školy a školské zariade-
nia zabezpečuje školský úrad, ktorý vykonáva 
činnosť v rámci oddelenia od 1. 9. 2004. 

Mesto Malacky má v súčasnosti vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti 3 základné školy, 
a to: ZŠ Dr. J. Dérera na Ul. gen. M. R. Štefáni-
ka s počtom žiakov 555, ZŠ Záhorácka ul. 
s počtom žiakov 733, ZŠ Štúrova ul. s počtom 
žiakov 455, jednu MŠ Kollárova ul. s elokova-
nými triedami na Bernolákovej, Hviezdoslavo-
vej a Štúrovej ul. s celkovým počtom detí 535. 
Ďalej je Mesto Malacky zriaďovateľom ZUŠ 

Na brehu s počtom žiakov 580 a CVČ Na bre-
hu s počtom detí a mládeže 531. 

Jednou z najdôležitejších priorít pre mesto 
bolo dokončenie novej ZŠ na Štúrovej ul. a ná-
sledné presťahovanie ZŠ Ul. 1. mája do tejto 
novej budovy k 1. 9. 2004. Týmto sa vyriešili 
priestorové problémy, s ktorými niekoľko ro-
kov bojovali ZŠ Ul. 1. mája a bývalá ZŠ Kláštor-
né nám., nakoniec boli zlúčené do jedného 
právneho subjektu. Momentálne považujem 
za prioritu, aby školy a školské zariadenia mali 
dostatok finančných prostriedkov na bez-
problémové fungovanie. 

Pod OSŠaM pôsobí i mestská Linka 
dôvery. Ako sa vám darí napĺňať jej posla-
nie, spomínate si na konkrétne pozitívne 
ohlasy zo strany občanov na poskytova-
nie poradenských služieb tohto typu?

Malacká linka dôvery funguje už deviaty 
rok s cieľom pomáhať ľuďom v núdzi a posky-
tovať im odborné poradenstvo v oblastiach 
právnej, sociálnej, psychologickej, medicín-
skej a protidrogovej. 

Veľmi často sa riešia problémy s deťmi, 
manželské krízy, kde častou príčinou je alko-
hol a nedostatok finančných prostriedkov. 
Veľkú skupinu volajúcich po pomoci tvoria 
starší a zdravotne postihnutí občania, ktorí 
v období častých zmien v oblasti dôchodko-
vého zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti 
a sociálnej pomoci hľadajú pomoc a odbornú 
radu na telefónnom čísle 772 56 86. Na čin-
nosť Linky dôvery v našom meste sú pozitív-
ne ohlasy, ľudia vyjadrujú vďačnosť za po-
moc, dokonca po prezentovaní Linky dôvery 
v relácii regionálneho vysielania na STV2 v le-
te tohto roka sme mali ohlasy a záujemcov 
o poradenstvo aj z iných miest Slovenska. 

S čím sa na vás občania na oddelení 
najčastejšie obracajú? 

Okrem záležitostí vybavovaných na refe-
ráte matriky a evidencie obyvateľov sa najčas-
tejšie na nás občania obracajú so žiadosťou 
o finančnú výpomoc. Ak sa dostali do zložitej 
životnej situácie, môžeme im poskytnúť jed-
norazový peňažný príspevok alebo jednora-
zovú dávku v hmotnej núdzi podľa osobit-
ných predpisov. Občania často hľadajú od-
bornú radu, ktorá im pomôže vyriešiť ich zlo-
žitú situáciu. 

Čo vás v práci, ktorú zastávate, doká-
že najviac potešiť?

V poslednom období to bolo dokončenie 
výstavby novej ZŠ na Štúrovej ul. a jej dofinan-
covanie. Príjemne som bola prekvapená tým, 
ako občania Malaciek podporili úsilie mesta 
o získanie chýbajúcich financií. Dobrý pocit 
z práce mám vtedy, ak poslanci na mestskom 
zastupiteľstve schvália a ocenia predkladané 
materiály, ako bol naposledy projekt pre Svi-
tanie, týkajúci sa prenájmu priestorov po ZŠ 
na Ul. 1. mája na ich činnosť. 

Mám radosť, keď občania odchádzajú 
z oddelenia spokojní s tým, ako sme vybavili 
ich úradné záležitosti a pomohli vyriešiť prob-
lémy. Poteší ma, ak občan príde s poďakova-
ním, že zásluhou našej pomoci sa jeho život 
zmenil k lepšiemu. 

Občania navštevujú toto oddelenie, ak 
potrebujú vybaviť:
• rodný list, úmrtný list, sobášny list, zmenu 
mena a priezviska,
• register trestov,
• osobitnú matriku a zápisy do nej (napr. 
rodný, úmrtný a sobášny list z cudziny),
• vydanie osvedčenia o právnej spôsobilos-
ti k uzavretiu manželstva v cudzine, 
• zmenu trvalého alebo prechodného po-
bytu, potvrdenia o nich, 
• osvedčovanie listín a podpisov, vyjadre-
nie k žiadosti o opatrovateľskú službu v za-
riadení  alebo v domácnosti, resp. k rozvo-
zu stravy pre dôchodcov a zdravotne po-
stihnutých, 
• jednorazovú dávku v hmotnej núdzi ale-
bo jednorazový príspevok, 
• vyplatenie rodinných prídavkov, ktoré bo-
li rodičom pozastavené na základe roz-
hodnutia ÚPSVaR,
• pomoc v sociálno-právnych otázkach 
a poradenstvo. 

Pod toto oddelenie patrí: referát sociál-
nej pomoci, referát školstva, telesnej kultúry 
a školský úrad, matrika a referát evidencie 
obyvateľstva. 

Vedúcu OSŠaM Mgr. Alenu Kmecovú 
nájdete v MsÚ v kancelárii č. 4, na tel.: 
034/796 61 20, kmecova@malacky.sk.

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: S. Osuský

PUBLICISTIKA

František Behon (76),
 dôchodca
„Určite je významné 
a správne, že Malačania 
majú Linku dôvery. Ma-
jú možnosť vysťažovať 
sa a na druhej strane im 

odborníci poradia, ako majú riešiť situáciu, 
v ktorej sa ocitli. Rád počúvam i poradné 
relácie na Slovenskom rozhlase. Človek si 
vždy nájde niečo, čím sa môže riadiť v prí-
pade, že by sa dostal do podobnej nepriaz-
nivej pozície.”

Viera Spustová (47), 
živnostníčka
„To, že ľudia v núdzi ma-
jú možnosť obrátiť sa na 
Linku dôvery, je dôleži-
té. Hoci nemám pred-
stavu o tom, aké vrstvy 
obyvateľstva ju využívajú, ale iste rôznoro-
dé si nájdu svoju „bútľavú vŕbu”. Najmä 
v predvianočnom období potrebujú niek-
torí osamelí ľudia, najmä tí skôr narodení. 
Ťažko znášajú chvíle, keď ostávajú cez 
sviatky nepovšimnutí a veľmi im pomôže, 
ak sa majú s kým porozprávať.”

Alexandra Ludvighová 
(14), študentka
„Linka dôvery má svoje 
opodstatnenie. Veď sa 
nájdu domácnosti, a nie 
je ich málo, kde vládne 
násilie a psychické vy-

dieranie, a vtedy je možnosť nájsť útechu 
v rozhovore so psychológom na telefóne 
priam vykupujúca. Sama poznám zo svoj-
ho okolia prípad, kedy sa rodičia rozviedli 
a dievča ostalo žiť s mamou a jej druhom, 
ktorý ju však fyzicky napádal. Vtedy hľada-
la pomoc i vykrútením čísla Linky dôvery. 
Páči sa mi, že sa podstatné informácie o fun-
govaní tejto pomoci dozvedáme i na we-
bovej stránke mesta.”

Miloš Červený (40),
operátor
„Skutočne sledujem ak-
tivity pomoci prostred-
níctvom Linky dôvery, 
no našťastie som služby, 
ktoré poskytuje, nebol 
nútený využiť. Moja rodina a ja sme v po-
hode. No každopádne je lepšie, ak sa nie-
kto, kto má problém, zverí, akoby to mal 
dusiť v sebe. Pomoc je vždy dôležitá.”

Monika Zbyňovcová
(43), referentka
„Do Malaciek som sa 
prisťahovala. Priznám 
sa, že som o malackej 
Linke dôvery zatiaľ ne-
počula. I v Košiciach, 

odkiaľ pochádzam, existujú podobné for-
my pomoci, no nikdy som ju našťastie ne-
musela vyhľadať. Nepopieram však, že sa 
niektorí ľudia ocitnú v životnej situácii, ke-
dy radu žalostne potrebujú.”

–lucy–, foto: –mavi–, –vlady–

ANKETA

Mgr. Alena Kmecová (37) pochádza z Malaciek, je 
vedúcou OSŠaM od roku 2001. Od roku 1995 robi-
la vedúcu oddelenia sociálneho rozvoja na MsÚ. 
Stredoškolské vzdelanie ukončila na Gymnáziu 
v Malackách v roku 1986. Vysokoškolské vzdelanie 
získala štúdiom na Filozofickej fakulte UPJŠ v Pre-
šove, na ktorej spromovala v roku 1991. 
V roku 1994 ukončila na FF UPJŠ v Prešove ďalšie 
rozširujúce štúdium. Po ukončení štúdia pôsobila 
ako učiteľka v ZŠ v Jakubove a v ZŠ Záhorácka 
v Malackách, v rokoch 1996–1997 a 1997–1998 ex-
terne učila na Gymnáziu sv. Františka Assiského. 
A. Kmecová je vydatá a má 2 deti.

Pod jednou strechou – je názov rubriky, ktorá má vám občanom poskytnúť pohľad 
do zákulisia činností malackej samosprávy uskutočňovaných primátorom a jeho 
zástupcom a zamestnancov mesta, ku ktorým patria hlavný kontrolór a pracovníci 
Mestského úradu v Malackách na čele s prednostom. Všetci spomínaní vykonávajú 
svoju prácu „pod strechou“ MsÚ, ktoré sídli na Záhoráckej 1919 v Malackách. Na-
šou snahou je uľahčiť vám orientáciu pri vzájomnom styku so všetkými menovaný-
mi, priblížiť vám súčasnú organizačnú štruktúru MsÚ a náplň práce jednotlivých 
oddelení. Dnes sa budeme venovať oddeleniu sociálnemu, školstva a matriky.  

Mgr. Alena Kmecová, vedúca OSŠaM:

„Teší ma, ak občania 
odchádzajú z nášho 
oddelenia spokojní”

 Pod jednou strechou
Telefonická Linka dôvery má 
za cieľ bezplatne pomáhať 
ľuďom v núdzi, a to v pracov-
ných dňoch medzi 15.00 h 
a 21.00 h. Poradenstvo sa 
poskytuje s dôrazom na ano-
nymitu a dôveru a rešpekto-
vanie súkromia klienta. 

Najviac zodpovedaných infor-
mácií je z oblasti právnej pomoci 
(pracovno-právne vzťahy, majetko-
vé spory, rozvodovosť, dedičné 
konania, bytová problematika...). 
Ľudia sa zaujímajú aj o sociálne 
otázky súvisiace s novými prijatými 
zákonmi o sociálnej pomoci a po-
moci v hmotnej núdzi, životnom 
minime či aktivačných príspevkoch 
pre nezamestnaných. 

Veľmi časté sú problémy s deť-
mi, manželské krízy, kde častou 
príčinou sú alkohol a nedostatok 
finančných prostriedkov. Množia 
sa aj telefonáty s prosbou o po-
moc pri psychickom a fyzickom tý-
raní jedného z partnerov. Okol-
nosti neraz ľudí nútia riešiť nečaka-
né chúlostivé problémy. Anonym-
ný rozhovor cez Linku dôvery je 
vhodným prostriedkom, ako vyhľa-
dať pomoc a uchrániť si súkromie. 
Zavolajte aj vy v čase od 15.00 do 
21.00 h. Pomôžeme vám!

 Linka dôvery je tu pre vás!

Tento pozdrav majú pracovníci Linky dôvery vystave-
ný na čestnom mieste. Každý deň im pripomína dô-
ležitosť ich práce.

Pondelok –  lekár 
Utorok –  sociálny poradca
Streda –  protidrogový poradca 
Štvrtok –  psychológ
Piatok –  právnik
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Sú pre občanov dôležité služby, ktoré im poskytuje mestská Linka dôvery?

Fámy sa dokážu šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. Stretávame sa s nimi 
každý deň. Veď koľkokrát ste počuli z úst ostatných: počula si, že... Je 
to pravda, či nie je to pravda. Často sa však i s nepravdou stotožníme. 
Aj to bol jeden z podnetov, prečo sme uviedli do života našu novú rub-
riku s príznačným názvom JEDNA PANI POVEDALA. Jej cieľom je vy-
vrátiť či potvrdiť to, čo sa dostalo do našej redakcie alebo vám do uší. 

„Počula si, že v Malackách vyrúbali les európskeho významu?” 
Povolil sa výrub stromov na parcele, ktorá je súčasťou priemyselnej zóny mesta Malacky. 

Táto parcela susedí s územím európskeho významu Marhecké rybníky a v rozhodnutí, kto-
rým sa povolil výrub, boli zakomponované podmienky, stanovené ochranou prírody (Ob-
vodný úrad v Malackách), ako aj Ministerstvom ŽP SR, ktoré zabezpečujú, aby územie eu-
rópskeho významu nebolo narušené.

Ing. GABRIELA REHÁKOVÁ, vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy MsÚ 
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Do kompetencie oddelenia sociálneho, školstva a matriky patrí:
• zabezpečovať a kontrolovať úlohy v oblasti sociálnej pomoci a starostlivosti, zabezpečo-
vať odbornú činnosť v oblasti sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva, riešiť proble-
matiku sociálnej a hmotnej núdze občanov, ktorí sa ocitli v mimoriadne zložitej sociálnej 
situácii, 
• vyjadriť sa k poskytovaniu opatrovateľskej služby v zariadeniach opatrovateľskej služby 
a v domácnosti,
• spolupôsobiť pri výkone opatrení a podávaní správ vo veciach trestnej činnosti, vyživo-
vacej povinnosti maloletých, vo veci opatrovníctva, ochranného dohľadu v súčinnosti so 
súdmi a inými štátnymi orgánmi a inštitúciami,
• koordinovať činnosť klubu dôchodcov, 
• vydávať rozhodnutia o poskytnutí jednorazových dávok a príspevkov sociálne odkáza-
ným obyvateľom mesta,
• viesť evidenciu občanov, ktorým poskytuje mesto sociálnu pomoc, 
• podporovať činnosť občianskych združení, organizácií a nadácií v meste,
• organizovať a zabezpečovať činnosť linky dôvery,
• spolupôsobiť pri riešení záškoláctva a vykonávať úlohy osobitného príjemcu pri odňatí 
prídavku na dieťa,
• vykonávať úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku sociálnej pomoci, zdra-
votníctva a školstva, 
• spolupracovať s orgánmi územnej štátnej správy, zdravotníckymi zariadeniami, záujmo-
vými združeniami a inými organizáciami v oblasti sociálnej pomoci a starostlivosti, v ob-
lasti školstva, športu a telesnej kultúry,
• zabezpečovať a vykonávať úlohy na úseku matriky a evidencie obyvateľov, 
• vykonávať osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

Do nového roka želáme všetkým Malačanom zdravie, 
pohodu, pekné chvíle v kruhu rodiny a radosť
z každého nového dňa. 
A keby to náhodou nevychádzalo, sme tu pre vás – 
pripravení pomôcť.

PRACOVNÍCI LINKY DÔVERY
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SERVIS ČITATEĽOM

Tč Zastávky  4 6 8 10 112 16 18 20 22 24 26 28 128 30 130 34 234 134 36 136 38 138 238 142 44 48
    b  b           Xw            rk
12 Malacky, hydináreň  od X 5:55 X 7:30 . . .  . . .  X + X . . .  b c Xw c f a Xw c c Xw a c Xw c X 18:05
11 Malacky, SAD  | 4:40 5:59 6:26 7:33 . . .  . . .  8:20 8:40 9:00 10:20 11:25 12:50 12:50 13:40 13:40 14:00 14:00 14:00 14:35 14:35 15:20 15:20 15:20 16:20 17:05 18:08
10 Malacky, Štúrova ul. – ZŠ  | < < < < . . .  . . .  < < < < < 12:53 < 13:42 < < < 14:03 14:37 < < 15:23 < 16:23 < <
  9 Malacky, servis Kubina  | 4:42 6:01 6:28 < c . . .  8:22 8:42 9:02 10:22 11:27 12:55 12:55 13:45 13:45 14:02 14:02 14:05 14:39 14:39 15:22 15:25 15:25 16:25 17:07 18:12
  8 Malacky, Štúrova ul. – ZŠ  | < < < < 7:45 X < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
  7 Malacky, sídlisko Juh  | < < < 7:37 7:46 7:50 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
  6 Malacky, M. R. Štefánika 1400  | 4:44 6:04 6:30 7:39 7:48 7:52 8:25 8:45 9:05 10:25 11:30 12:58 12:58 13:46 13:46 14:05 14:05 14:08 14:40 14:40 15:25 15:28 15:28 16:28 17:10 18:13
  5 Malacky, M. R. Štefánika 1263  | < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
  4 Malacky, M. R. Štefánika – ZŠ  | 4:48 6:06 6:34 7:41 7:52 7:54 8:27 8:47 9:07 10:27 11:32 13:01 13:01 13:47 13:47 14:07 14:07 14:11 14:42 14:42 15:27 15:31 15:31 16:31 17:12 18:15
  3 Malacky, okresný súd  | < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
  2 Malacky, sporiteľňa  v 4:49 6:08 6:35 7:43 7:53 7:57 8:29 8:49 9:09 10:29 11:34 13:03 13:03 13:49 13:49 14:09 14:09 14:13 14:44 14:44 15:29 15:33 15:33 16:33 17:14 18:16
  1 Malacky, železničná stanica   pr 4:50 6:10 6:36 7:45 7:54 8:00 8:30 8:50 9:10 10:30 11:35 13:05 13:05 13:50 13:50 14:10 14:10 14:15 14:45 14:45 15:30 15:35 15:35 16:35 17:15 18:18

 Prepravu zabezpečuje: SAD Bratislava, a. s., Rožňavská 2, tel.: 0900/21 12 22, 0972/22 22 22, 02/55 56 92 76 • PLATÍ OD 12. 12. 2004 DO 10. 12. 2005. 106211 MHD Malacky–žel. st.–hydináreň

106214 MHD Malacky – žel. st. – Kablex
PLATÍ OD 12. 12. 2004 DO 10. 12. 2005. 
Prepravu zabezpečuje: SAD Bratislava, a. s., Rožňavská 2, tel. 0900/211222, 0972/222222, 02/55569276 

106215 MHD Malacky–sídlisko Juh–Písniky–sídlisko Juh
PLATÍ OD 12. 12. 2004 DO 10. 12. 2005.  Prepravu zabezpečuje: 

SAD Bratislava, a. s., Rožňavská 2, tel.: 0900/21 12 22, 0972/22 22 22, 02/55 56 92 76

 11 Tč  Zastávky   12
  c       c
7:15 1 od Malacky, žel. st. \003 pr 7:52
| 2 | Malacky, sporiteľňa ^ <
< 3 | Malacky, Štúrova ul. – ZŠ | 7:45
< 4 | Malacky,  okresný súd | 7:40
7:17 5 | Malacky, Slovakia | <
< 6 | Malacky, Záhorácka ul. – ZŠ | 7:32
7:20 7 | Malacky, Cesta mládeže | 7:30
7:23 8 | Malacky, bytovky VÚ | 7:28
7:24 9 v Malacky, cintorín | 7:26
7:25 10 pr Malacky, Vinohrádok od 7:25

106214 MHD Malacky – žel. st. – Kablex
PLATÍ OD 12. 12. 2004 DO 10. 12. 2005. 
Prepravu zabezpečuje: SAD Bratislava, a. s., Rožňavská 2, tel.: 0900/21 12 22, 0972/22 22 22, 02/55 56 92 76

Tč Zastávky  1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 29
   X X + X g X X X X X Xf X Xf
  1 Malacky, žel. st.   od 5:05 6:20 6:35 7:15 8:00 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 13:10 17:10
  2 Malacky, sporiteľňa  | < < < < < < < < < < < < <
  3 Malacky, Sasinkova  | 5:07 6:22 6:37 7:17 8:02 8:42 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 13:12 17:12
  4 Malacky, štadión  | 5:09 6:24 6:39 7:19 8:04 8:44 9:14 9:44 10:14 10:44 11:14 13:14 17:14
  5 Malacky, nemocnica 1  | 5:11 6:26 6:41 7:21 8:06 8:46 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 13:16 17:16
  6 Malacky, nemocnica 2  | 5:12 6:27 6:43 7:23 8:08 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 13:18 17:18
  7 Malacky, Písniky  | 5:15 6:31 6:45 7:25 8:11 8:51 9:21 9:51 10:21 10:51 11:21 13:21 17:21
  8 Malacky, Písniky 2  | 5:16 6:32 6:46 7:26 8:12 8:52 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 13:22 17:22
  9 Malacky, Písniky 1  | 5:17 6:33 6:47 7:27 8:13 8:53 9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 13:23 17:23
10 Malacky, Hurbanova  | 5:18 6:34 6:48 7:28 8:14 8:54 9:24 9:54 10:24 10:54 11:24 13:24 17:24
11 Malacky, R. Dilonga  | 5:19 6:35 6:49 7:29 8:15 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 13:25 17:25
12 Malacky, štadión  | 5:21 6:37 6:51 7:31 8:17 8:57 9:27 9:57 10:27 10:57 11:27 13:27 17:27
13 Malacky, sporiteľňa  v 5:23 6:39 6:53 7:33 8:19 8:59 9:29 9:59 10:29 10:59 11:29 13:29 17:29
14 Malacky, žel. st. \003  pr 5:25 6:40 6:55 7:35 8:20 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 13:30 17:30

Súhrnný cestovný poriadok zrýchlených prímestských spojov SAD Bratislava, a. s.
PLATÍ OD 12. 12. 2004 DO 10. 12. 2005

f  – nepremáva 23. 12. , od 27. 12. do 31. 12. 
k  – nepremáva 24. 12. , 25. 12. , 1. 1. , 27. 3. 
r  – nepremáva 31. 12. 
u  – pokračuje na linke číslo 106215 spojom číslo 11 do zastávky Malacky, ZŠ Štúrova ul.

c  – premáva len v dňoch školského vyučovania
|  – spoj zastávkou prechádza
<  – spoj premáva iným smerom
w – premáva počas školských prázdnin 

X  – premáva v pondelok až v piatok, nepremáva 24. 12. , 6. 1. , 25. 3. , 28. 3. , 5. 7. , 29. 8. , 1. 9. , 15. 9. , 1. 11. a 17. 11. 
+  – premáva v nedeľu a 24. 12. , 25. 12. , 1. 1. , 6. 1. , 25. 3. , 28. 3. , 5. 7. , 29. 8. , 1. 9. , 15. 9. , 1. 11. a 17. 11. 
b  – premáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 24. 12. , 25. 12. , 1. 1. , 6. 1. , 25. 3. , 28. 3. , 5. 7. , 29. 8. , 1. 9. , 15. 9. , 1. 11. a 17. 11. 
a  – premáva v sobotu a v nedeľu a 24. 12. , 6. 1. , 25. 3. , 28. 3. , 5. 7. , 29. 8. , 1. 9. , 15. 9. , 1. 11. a 17. 11.

f  – nepremáva 23. 12., od 27. 12. do 31. 12.
g  – premáva denne okrem soboty a premáva aj 25. 12. a 1. 1.
<  – spoj premáva iným smerom

CD  – železničná stanica (zastávka) do vzdialenosti 1 km
X  – premáva v pondelok až v piatok, nepremáva 24. 12., 6. 1., 25. 3., 28. 3., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 11. a 17. 11.
+  – premáva v nedeľu a 24. 12., 25. 12., 1. 1., 6. 1., 25. 3., 28. 3., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 11. a 17. 11.

106212 MHD Malacky–žel. st.–Písniky–žel. st.
PLATÍ OD 12. 12. 2004 DO 10. 12. 2005. 
Prepravu zabezpečuje: SAD Bratislava, a. s., Rožňavská 2, tel.: 0900/21 12 22, 0972/22 22 22, 02/55 56 92 76

106213 MHD Malacky–žel. st.–Vinohrádok
PLATÍ OD 12. 12. 2004 DO 10. 12. 2005.
Prepravu zabezpečuje: SAD Bratislava, a. s., Rožňavská 2
tel.: 0900/21 12 22, 0972/22 22 22, 02/55 56 92 76

c  – premáva len v dňoch školského vyučovania
|  – spoj zastávkou prechádza
<  – spoj premáva iným smerom
CD  – železničná stanica (zastávka) do vzdialenosti 1 km

f  – nepremáva 23. 12., od 27. 12. do 31. 12.  |  – spoj zastávkou prechádza
<  – spoj premáva iným smerom  CD  – železničná stanica (zastávka) do vzdialenosti 1 km

x  – premáva v pondelok až v piatok, nepremáva 24. 12., 6. 1., 25. 3., 28. 3., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 11. a 17. 11.
b  – premáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 24. 12., 25. 12., 1. 1., 6. 1., 25. 3., 28. 3., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 11. a 17. 11.

f  – nepremáva 23. 12., od 27. 12. do 31. 12. 
|  – spoj zastávkou prechádza
<  – spoj premáva iným smerom
CD  – železničná stanica (zastávka) do vzdialenosti 1 km
x  – premáva v pondelok až v piatok, nepremáva 24. 12., 6. 1., 25. 3., 28. 3., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 11.  a 17. 11. 
b  – premáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 24. 12., 25. 12., 1. 1., 6. 1., 25. 3., 28. 3., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 11. a 17. 11.

Tč Zastávky  2 6 8 10 18
   b x xf x xf
7 Malacky, Kablex  od 6:00 6:25 6:50 14:40 15:40
6 Malacky, strojárne  | 6:02 6:27 < 14:42 15:42
5 Malacky, Schafy  | 6:03 6:28 < 14:43 15:43
4 Malacky, Pezinská ul. – MŠ  | 6:05 6:30 < 14:45 15:45
3 Malacky, Sasinkova  | < < < < <
2 Malacky, sporiteľňa  v 6:08 6:33 < 14:48 15:48
1 Malacky, železničná stanica \003  pr 6:10 6:35 6:55 14:50 15:50

Tč Zastávky  1 5 7 9 15
   b x xf x xf

1 Malacky, železničná stanica \003  od 5:45 6:15 6:40 13:40 15:25
2 Malacky, sporiteľňa  | < < < < <
3 Malacky, Sasinkova  | 5:48 6:18 6:43 13:43 15:28
4 Malacky, Pezinská ul. – MŠ  | | 6:21 6:46 | |
5 Malacky, Schafy  | 5:51 6:23 6:48 13:46 15:31
6 Malacky, strojárne  v 5:52 6:24 6:49 13:47 15:33
7 Malacky, Kablex  pr 5:55 6:25 6:50 13:50 15:35

km Zastávky  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
    rf r rf rf rf rf rf rf rf rf r
  0 Malacky, železničná stanica   od 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 12:00 13:00 14:00 16:00 18:00
  1 Malacky, okresný súd   5:02 6:02 7:02 8:02 9:02 10:02 12:02 13:02 14:02 16:02 18:02
 < Malacky, pomník padlých   < < < < < < < < < < <
33 Bratislava, Patrónka   5:33 6:33 7:33 8:33 9:33 10:33 12:33 13:33 14:33 16:33 18:33
38 Bratislava, Račianske mýto   5:40 6:40 7:40 8:40 9:40 10:40 12:40 13:40 14:40 16:40 18:40
40 Bratislava, AS  pr 5:45 6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 12:45 13:45 14:45 16:45 18:45

r – premáva v pondelok až v piatok, nepremáva 24. 12., 6. 1., 25. 3., 28. 3., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 11. a 17. 11.
f – nepremáva 23. 12., od 27. 12. do 31. 12.

Spoje budú označené Z= zrýchlené
Na spojoch platia maximálne ceny cestovného vo verejnej autobusovej vnútroštátnej doprave platné k 1. 1. 2004.

km Zastávky  1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
    rf rf rf rf rf rf rf rfu rf ru rf
  0 Bratislava, AS  od 6:00 7:00 8:00 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
  2 Bratislava, Račianske mýto   6:05 7:05 8:05 9:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05
  7 Bratislava, Patrónka   6:12 7:12 8:12 9:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12
39 Malacky, pomník padlých   6:43 7:43 8:43 9:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43
 <  Malacky, okresný súd   < < < < < < < < < < <
40 Malacky, železničná stanica   pr 6:45 7:45 8:45 9:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45

Malacky–Bratislava

Bratislava–Malacky       Nové spoje
Tč Zastávky  11x 3x
  1 Malacky, sídlisko Juh  od 7:02 9:20
  2 Malacky, servis Kubina  | 7:07 9:22
  3 Malacky, M. R. Štefánika 1400  | 7:09 9:24
  4 Malacky, M. R. Štefánika – ZŠ  | 7:11 9:26
  5 Malacky, Veľkomoravská  | 7:12 9:27
  6 Malacky, Cesta mládeže  | 7:14 9:28
  7 Malacky, Kozia ul. – ZŠ  | 7:16 9:30
  8 Malacky, Záhorácka ul. – ZŠ  | 7:18 9:32
  9 Malacky, Sasinkova  | 7:20 9:34
10 Malacky, štadión  | 7:21 9:35
11 Malacky, nemocnica 1  | 7:23 9:37
12 Malacky, nemocnica 2  | 7:24 9:38
13 Malacky, Písniky  | 7:25 9:39
14 Malacky, Písniky 2  | 7:26 9:40
15 Malacky, Písniky 1  | 7:27 9:41
16 Malacky, Hurbanova  | 7:29 9:42
17 Malacky, R. Dilonga  | 7:31 9:43
18 Malacky, štadión  | 7:33 9:44
19 Malacky, Slovakia  | 7:35 9:46
20 Malacky, Kozia ul. – ZŠ  | 7:38 9:49
21 Malacky, Cesta mládeže  | 7:40 9:51
22 Malacky, Veľkomoravská  | 7:42 9:52
23 Malacky, M. R. Štefánika 1263  | 7:43 9:54
24 Malacky, sídlisko Juh  v < 9:55
25 Malacky, Štúrova ul. – ZŠ  pr 7:47 . . .

< – spoj premáva iným smerom    x – premáva v pondelok až v piatok
 nepremáva 24. 12., 6. 1., 25. 3., 28. 3., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 11. a 17. 11.
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v podaní folklórneho súboru Sunečník z Ga-
jár, ktorý zároveň predviedol divákom, ako 
to na zabíjačkách na Záhorí chodí. Kus fol-
klóru tohto regiónu vtipne dopĺňalo i hovo-
rené slovo ľudových rozprávačiek. So záho-
ráčtinou sa potrápili i tí pri televíznych obra-
zovkách, ktorí dostali za úlohu identifikovať 
význam slova hambálek. Počas celého pre-
nosu sa súťažilo o najkrajšiu vianočnú ozdo-
bu, ktorá sa ocitla na postavenom vianoč-
nom stromčeku. Ten v týchto chvíľach už 
spríjemňuje prostredie MsCSS. V dokrút-
kach boli divákom z ostatných kútov Sloven-
ska predstavené zaujímavosti, ktorými sa zá-
horácka metropola pýši, spolu s významnými 
rodákmi či už z prostredia hereckej brandže, 

športu a pod. V jednotlivých živých vstu-
poch sa prezentovali i deti či naši seniori, 
prítomní remeselníci i športovci, nechýbal 
medzi nimi i cyklista P. Patsch či horolezec 
M. Kuchárek, no i „otec” znelky mesta P. 
Müller. V rámci programu vystúpil i malacký 
chrámový zbor pod vedením G. Peťkovej. 
Za ním nasledovala gospelová skupina La-
mačské chvály, speváčka Mária Podhradská 
a programová bodka bola v réžii malackej 
formácie AC+. Sobotňajší maratón hudby, 
tanca, spevu a všakovakých vôní s blížiacim 
sa večerom utíchal a Malačania, najmä tí 
mladší, sa v duchu pripravovali na nedeľňajší 
príchod Mikuláša.  

LUCIA POLÁKOVÁ
Foto: S. Osuský 

Dokončenie z 1.  strany

Adventné stretnutie 
dôchodcov 

Predvianočná atmosféra dýchla na účast-
níkov tradičného stretnutia dôchodcov, kto-
ré 2. decembra pripravili spoločne Klub dô-
chodcov a ZO Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku v Malackách. Príjemné posedenie 
s občerstvením pri vianočnom stromčeku 
spríjemnil spevácky súbor z Lozorna. Pevné 
zdravie a pokojné sviatky prišli dôchodcom 
zaželať i malacký primátor RNDr. Jozef On-
drejka a vedúca oddelenia sociálneho, škol-
stva a matriky MsÚ Mgr. Alena Kmecová. 
Stretnutie oživili práce šikovných rúk pani 
Holubovej, Hnátayovej, Lomnickej a Su-
chánkovej.          Text a foto: –mavi–

Predvianočné prípravy 
v CVeČku

Prvý adventný týždeň sa v CVeČku nie-
sol v znamení príprav vianočných ozdôb 
a dekorácií. Výsledkom tohto snaženia ma-
lých i veľkých boli krásne zdobené medov-
níčky, ozdoby z hliny, voňavé vrecúška, pre-
pracované zvončeky, stromčeky a iné ozdo-
by z drôtu a originálne vianočné ikebany.

Všetky tieto výrobky ste mohli vidieť na 
adventných CVeČkotrhoch na Malom ná-
mestí. Sviatočnú atmosféru na Malé námes-
tie priniesli i malí anjelici a čertíci, ktorí tu oz-

dobili vianočný stromček pripravený pre 
obyvateľov MsCSS. Zástupcovia CVeČka ča-
kanie na Mikuláša 5. 12. spestrili pekným kul-
túrnym programom, v ktorom vystúpili deti 
z krúžkov: tanečná rytmika, gitarový krúžok, 
mažoretky, tanečná skupina LIVE. Deti, ktoré 
sa do programu zapojili a splnili Mikulášove 
úlohy, boli odmenené potleskom i sladkým 
balíčkom.               –cvč–

Ži tak, aby si mal radosť 
Priamo v mikulášsky pondelok sa v prepl-

nenej sále ZCK rozžiarili symbolické svetiel-
ka za hudobného sprievodu tónov Tichej 
noci, aby priniesli predvianočnú atmosféru 
i medzi malackých seniorov. Po hudobnom 
i dramatickom predstavení žiakov ZUŠ pre-
vzala taktovku nad stretnutím predsedníčka 
hostiteľského OZ Zlatý vek Alžbeta Dubajo-
vá. Na stoličke pre hosťa privítala Mikuláša, 
ktorý bol už zjavne trošku popletený, no 
s prihliadnutím na jeho vysoký vek mu všetci 
odpustili. Nezabudol prítomným rozdať dar-
čeky a tých, ktorým sa neušlo, čakala náhra-
da v podobe výhier bohatej tomboly.

Z dvojhodinového mikulášskeho stretnu-
tia odchádzali všetci s doznením závereč-
ných slov: – Ži tak, aby si mal radosť, pracuj 
tak, aby si nemusel šetriť. Ver tým, ktorí veria 
tebe a choď tam, kde na teba čakajú. 

–lucy–

PREDVIANOČNÉ VARIÁCIE

 Malacké brko 2005
Primátor mesta Malacky vyhlasuje IV. ročník literárnej súťaže 
pre študentov malackých gymnázií Malacké brko 2005. 

Súťažné témy:
Próza – Keď menej znamená viac (rozsah dve a viac rukopisných strán)
Poézia – Srdce pre teba (treba zaslať minimálne 5 ukážok z tvorby jedného autora)

Kategórie: I. kategória – študenti 1. a 2. ročníka, kvinty a sexty
 II. kategória – študenti 3. a 4. ročníka, septimy a oktávy  

 
Súťažné práce je potrebné v troch kópiách a v elektronickej podobe doručiť najneskôr 
do 31. marca 2005 na Mestský úrad v Malackách, Kancelária prvého kontaktu. Po vy-
hodnotení súťažných prác odbornou porotou budú výsledky vyhlásené v máji 2005. 
Autorov úspešných prác primátor mesta ocení keramickým brkom a finančnou odme-
nou: 1. miesto 1500 Sk, 2. miesto 1000 Sk, 3. miesto 500 Sk. Sponzorom súťaže je 
TATRA BANKA, a. s. Bližšie informácie na tel.: 034/796 61 23, media@malacky.sk.

Vážená redakcia, 
veľmi rada by som využila príležitosť 

poďakovať sa prostredníctvom dvojtýžden-
níka Malacký hlas nášmu ochotníckemu 
Divadlu na hambálku. 

Hoci 25. novembra nebol pre moju 
rodinu práve najšťastnejší, vybrali sme sa 
všetci na predpremiéru novej hry DNH 
S tvojou dcérou nikdy. A treba povedať, že 
sme sa príjemne pobavili. Protagonisti boli 
až na pár zaváhaní vynikajúci. Ďakujem 
režisérovi V. Zetkovi i ostatným za to, že 
nám umožnili stráviť príjemné chvíle v di-
vadelnom duchu. 

Dúfame, že sa všetci dočkáme lepších 
priestorových podmienok pre DNH. Po-
môcť by v tejto veci mohol i primátor mes-
ta. Veď Malacky by sa tak čoraz viac pri-
bližovali ideálu – byť mestom na dobrý ži-
vot. 

Ešte raz ďakuje 
BOŽENA ŽILAVÁ s rodinou

3. decembra sa priestory veľkej zasadač-
ky MsÚ stali svedkom významného aktu. 
Zástupcovia Slovenského červeného kríža 
prišli do Malaciek, aby sa verejne poďakovali 
niekoľkonásobným darcom krvi a za ich šľa-
chetný čin ich odmenili diamantovými, zlatý-
mi, striebornými či bronzovými plaketami 
prof. MUDr. J. Janského. „Sme nesmierne ra-
di, že sa i v tomto uponáhľanom čase nájdu 
ľudia, ktorým záleží na druhých. Iba dobrý 
človek s humánnym cítením môže a dokáže 
darovať kus seba samého bez nároku na fi-
nančnú odmenu,” prihovorila sa Ing. Mária 
Halásová, riaditeľka ÚzS SČK. 

Držitelia plakety si právom zaslúžia naše 
úprimné poďakovanie. Z Malaciek k nim pa-
tria:

• držiteľ diamantovej plakety (u žien 
60-násobní darcovia, 80-násobní darcovia 
u mužov) – Ľudovít Slemenský,

• držitelia zlatej plakety (u žien 30-ná-
sobní darcovia, 40-násobní darcovia u mu-

žov) – Michal Sirný, Dušan Schreiber, Vla-
dimír Kalivoda, 

• držitelia striebornej plakety (20-ná-
sobní darcovia) – Vladimír Morávek, Peter 
Gallo, Jozef Hladký, Pavol Gelinger, Ma-
rián Čambalík, Marián Hanák, Ján Mac-
ko, Róbert Šedivý, Jiřina Tereková, Emil 
Hlavatý, Štefan Arva, Jozef Vicen,

• držitelia bronzovej plakety (10-násob-
ní darcovia) – Katarína Matlovičová, Edita 
Ružičková, Vladimír Sedláček, Blanka Mi-
kulášková, Anna Martinkovičová, Jaroslav 
Rusnák, Ľudovít Nemec a Peter Konečný. 

Celková bilancia: udelených 33 bronzo-
vých, 38 strieborných, 7 zlatých a 3 diamanto-
vé plakety. Podľa slov zástupcov SČK najviac 
spomedzi priľahlých okresov. Dúfajme, že tá-
to vzácna bilancia s ešte vzácnejším obsa-
hom sa bude z roka na rok vylepšovať i vďaka 
vám – ostatným potenciálnym darcom seba 
samých.

   –lucy–, foto: M. VIDAN

Sakrálne snenie – nebolo by lepšieho miesta pre vystavenie umeleckých diel členov Art 
Clubu 2002 z ich sakrálnej tvorby ako priestor malackej farnosti. A preto sa symbolicky 
v prvú adventnú nedeľu zaplnila miestnosť na Kláštornom námestí nadšencami ume-
nia i samotnými tvorcami rozmanitých diel inšpirovaných náboženskou symbolikou. Po 
krátkom kultúrnom programe, v ktorom sa blysol hlas G. Peťkovej či umenie prednesu 
učiteliek literárno-dramatického odboru N. Tučkovej a K. Trenčanskej, ktoré premiérovo 
uviedli i slovné dielka malackých výtvarníčok R. Habovej a E. Režnej, si prítomní prezreli 
diela vystavujúcich – E. Režnej, R. Habovej, M. Hajdina, R. Gregu, A. Machaja, V. Peltzne-
rovej a L. Čtverákovej.       –lucy–

Zlatý vek za rok 2004 ďakuje 
svojim členom za dôveru a priaznivcom 
za podporu. 
V roku 2005 prajeme seniorom lepšie 
zdravie, radosť z detí, strednej generá-

cii istotu a pracovné 
úspechy, mládeži ra-
dosť zo školskej prá-
ce a životný elán.
Všetkým veľa pokoja 
a optimizmu.
ALŽBETA DUBAJOVÁ,

Malacky

Moji milí, 
všetkým členom redakcie prajem z ce-
lého srdca šťastné a veselé Vianoce, 
naplnené láskou, pokojom a tichým ľud-
ským šťastím. Do nového roka zdravie, 
optimizmus, trpezlivosť a veľa spokoj-
ných čitateľov.

FRANTIŠKA SPUSTOVÁ, Gajary

Prajem vám príjem-
né sviatky a do nové-
ho roka veľa zdravia, 
šťastia a úspechov. 

FRANTIŠKA  HOĎOVSKÁ,
Malacky

Do nového roka vám všetkým 
želám hlavne pevné zdravie, veľa pocho-
penia. Nech nevšímavosť medzi ľuďmi 

vyprcháva a tým väč-
ší priestor láske a úc-
te k druhým dáva. 

FRANTIŠEK BEHON,
Malacky

Buďme k sebe dobrí, 
odložme aspoň na chvíľu zhon a staros-
ti a tešme sa z maličkostí. 
Pekné sviatky.     CVeČko

Už je tu biela zima. 
Vianoce svoje čaro máte 
a nás ľudí dobrej vôle 
v tento čas spájate. 
A nech s Novým rokom rastie 
aj to naše ľudské šťastie.

PIPTOVCI Držitelia tej najvzácnejšej diamantovej plakety. Bodaj by sa ich rady čo najviac rozšírili. 
V strede Malačan Ľ. Slemenský. 

 Darujú kus sebaKde bolo, tam bolo 

Členovia Sunečníka to na pódiu poriadne roztočili. 

AKO SA VÁM PÁČILO
V MALACKÁCH?

Všetko bolo vynikajúce. Lenže na 
hodnotenie sú tu ľudia. Malačania boli 
„zlatí“, spontánni, uhovorení, výborne sa 
s nimi spolupracovalo, a to sa podpísalo 
i pod celkovú atmosféru. Predvianočné 
obdobie má svoje nenapodobiteľné čaro. 
Advent je tým najlepším časom pre také-
to podujatia, aj čo sa týka priamych pre-
nosov, lebo ľudia majú k sebe akosi blíz-
ko. Na zimných prenosoch mám rada 
dobré varené vínko a tu na Záhorí bolo 
skvelé. Netečie mi make-up ako v lete, 
skôr si fúkam teplý dych za golier. 

KARIN MAJTÁNOVÁ, 
moderátorka podujatia Vitajte u nás 

VYSYPANÉ Z OBÁLKY

KULTÚRA
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Spoločnosť priateľov Zeme (SPZ) 
upozornila poslancov NR SR na pod-
vod, ktorým sa istí lobbisti znečisťova-
teľov snažia vyškrtnúť zo zákona 
o obaloch dôležité ustanovenie umož-
ňujúce zálohovať ekologicky škodlivé 
obaly. Vytvorili by sa tým predpoklady 
pre väčšie znečisťovanie ŽP odpadmi 
z nápojových obalov.

V tejto kauze nejde o diskusiu, či v súčas-
nosti zaviesť zálohovanie nápojových oba-
lov. „Ide o vyškrtnutie samotnej možnosti za-
viesť zálohy v odôvodnených prípadoch, 
a to nemorálnym spôsobom – podvedením 
poslancov, ktorým sa to prezentuje úplne 

inak. Tí ani netušia, že nejde o nevinné zade-
finovanie formulácie, ako uvádza odôvodne-
nie. Ide o vymazanie kľúčového ustanovenia 
z dôležitého environmentálneho zákona bez 
akejkoľvek diskusie a vedomia ostatných sek-
torov spoločnosti – samosprávy, občianskej 
spoločnosti, akademickej obce, bez odbor-
nej argumentácie,” doplnil MUDr. Hegyi – 
predseda SPZ. 

Priatelia Zeme preto listom upozorňujú 
poslancov NR SR na tento pokus o ich pod-
vedenie, na možné zvýšenie znečisťovania 
životného prostredia a žiadajú ich hlasovať 
proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu. 

RADOSLAV PLÁNIČKA, 
Spoločnosť priateľov Zeme

Slová lekárky pri pohľade na snímok 
z mamografu. A okamžité konanie. 
Vybavenie papierov s odporučením 
do nemocnice do Bratislavy, výsledok 
uvidíme po operácii. Toto bol až akút-
ny stav, no mnohému by sa predišlo, 
keby... 

Keby ste vyšetrenie prsníkov neodkladali, 
necestovali rutinne do Bratislavy, pretože to 
všetko môžete absolvovať tu v malackej ne-
mocnici v Mamografickom centre, ktoré fun-
guje takmer jeden a pol roka. K 1. decembru 
2004 bolo vyšetrených 1494 žien, no z toho 
približne 10 % urgentných s chirurgickým 
alebo iným riešením.

Po odporučení gynekológa (pri hmatateľ-
nom náleze praktického alebo chirurgického 
lekára) sa pacientky môžu objednať denne 
osobne v Mamografickom centre alebo na 
röntgenovom pracovisku, alebo telefonicky 
na čísle 034/772 29 65–8, kl. 267.

Čakacie lehoty sú minimálne a akútne 
stavy sa vyšetrujú okamžite. Na pravidelné 
kontroly by mali chodiť najmä ženy, ktoré dl-
hodobo užívali hormonálnu substitučnú lieč-
bu, u žien pod 40 rokov je metódou 1. voľby 

– sono – usg vyšetrenie, MMG (mamogra-
fické) vyšetrenie až na odporučenie lekára 
pri nejasnom usg náleze, resp. pri rizikových 
pacientoch lekár môže navrhnúť sledovať 
raz za rok. Doplnkové vyšetrenie odporúča 
lekár, ktorý hodnotí MMG aj usg vyšetrenie. 
Tu v Malackách chodí hodnotiť snímky eru-
dovaná lekárka z Bratislavy MUDr. Janetta 
Valúchová, primárka MMG pracoviska, kto-
rá pracuje osem rokov pre NOÚ a t. č. aj na 
dvoch akreditovaných pracoviskách v Čes-
kej republike, kde na jednom pôsobí ako ga-
rant pre screening (prevencia) MMG vyšet-
renia. Okrem toho tu pracuje tím milých 
a ochotných pracovníčok-sestričiek odborne 
a najmä ľudsky na pravom mieste.

NA Slovensku sa realizuje celoštátny pro-
jekt screeningového (preventívneho) vyšet-
renia prsníkov. Prvé kolo hodnotenia MMG 
pracovísk na Slovensku (32) sa uskutočnilo 
v septembri 2004, kde MMG pracovisko 
v Malackách bolo vyhodnotené na jednom 
z prvých troch miest.

Blížia sa Vianoce, sviatky pokoja, preto 
ak chcete byť spokojné a pokojné, ktoré má-
te akékoľvek pochybnosti, neváhajte – po-
stup je taký jednoduchý a najmä blízko. Daj-

te si darček samy sebe a presvedčte sa, že 
v kruhu svojej rodiny sedí zdravá mama, sta-
rá mama či dcéra.

Podľa štatistiky každá ôsma žena má 
pozitívny nález, nie ste jednou z nich?

Chcete sa stať členom (či kolektívom) 
pobočky Ligy proti rakovine? Prihláste sa 
osobne či telefonicky na t. č. 772 30 44, či 
0903/45 02 61, kde získate bližšie informá-
cie.              MÁRIA OSUSKÁ

INZERCIA / SERVIS ČITATEĽOM
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• Poskytujem poradenstvo v oblasti dôchod-
kového, životného i zdravotného pripoiste-
nia so sporením. Myslite na budúcnosť! Hľa-
dám i spolupracovníkov. Tel.: 0908/13 95 72. 
• Predám 3-izbový byt na Bernolákovej ulici 
v Malackách. Cena dohodou. 

Kontakt: 02/63 45 25 73, 02/55 57 25 18.
• Predám drevený obklad – tatranský profil. 
Cena: 145 Sk/m2 vrátane dovozu. 

Kontakt: 0905/46 57 33
• Ponúkame pracovnú príležitosť v regióne 
Holíč, Malacky, Bratislava. Príjem v euro. 

Kontakt: 0908/15 45 99, 0910/17 73 82 
• Máte problém s nadváhou? Navštívte bez-
platné poradenské centrum v Malackách.

 Kontakt: 0915/20 24 68 
• Predám 3-izbový tehlový byt v OV na Veľ-
komoravskej ulici v Malackách. 

Kontakt: 0903/95 16 03 
• Predám stavebný výťah v pojazdnom stave, 
MA, cena 4000 Sk. Kontakt: 0905/72 38 58
• Klikni si na http://www.CHUDNI.sk či http:
//www.PRACADOMA.sk/maja a dozvieš sa 
viac.
• Lacné autovýfuky a autodiely. 

Kontakt: 038/532 45 28 

Oslaďte si život s HVIEZDOU!
MH 04 B3

KUPÓN
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S Malackým hlasom si môžete osvie-
žiť pamäť a zároveň súťažiť o vkladnú 
knižku. Na stránkach novín si spolu pripo-
míname udalosti, ktoré ovplyvnili vývoj 
mesta a jeden z vás získa 500-korunovú 
vkladnú knižku od Dexia banky. 

Napíšte, aké divadelné hry má vo svo-
jom repertoári malacké Divadlo na ham-
bálku.

Odpoveď spolu s nalepeným kupónom 
a vašou adresou pošlite do redakcie, alebo 
vhoďte do schránky s označením Malacký 
hlas na budove MsÚ do 24. decembra. Za 
správnu odpoveď z minulého čísla odmení-
me vkladnou knižkou Máriu Malú zo Slo-
venskej ul. v Malackách. Prosíme výherky-
ňu, aby sa ohlásila v redakcii.

Súťažte o vkladnú 
knižku z Dexia banky 
Slovensko, a. s.!

DROBNÁ INZERCIA

MH 04 B6

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 17. DO 23. 12. 2004
Michalovská tehla, 1 kg za 159,00 Sk • 
Mrazené kuracie filety, 1 kg za 159,90 Sk 
•  Filety Fliper, 1 kg za 99,90 Sk

OPRAVUJEM CHLADNIČKY
A MRAZNIČKY

 

Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 0703/779 94 35, 0903/75 06 12

MH 04 F1

MH 04 B4

MH 04 B5

MH 04 B7

Ing. PETER PITTNER
geodetická kancelária
• vysporiadanie vlastníctva
•  príprava podkladov na dedičské  

konania
•  uplatnenie práva k pôde voči  

Slovenskému pozemkovému fondu
•  zistenie vlastníctva k nehnuteľnostiam 

pre potreby    
novoobjaveného dedičstva

•  príprava právnych a technických  
podkladov pre predaj, darovanie  
alebo výmenu nehnuteľností

•  ekonomické poradenstvo súvisiace 
s vlastníctvom nehnuteľností

www. pittner. sk
02/64 53 76 93, 0903/72 24 48

MH 04 F11

Vianočná ryba na víne
SPOTREBA
1 ryba (asi 1,5 kg, rozpočet pre 6 

osôb), 3 červené papriky, 3 zelené papri-
ky, 2 veľké cibule, 1 a pol pohára bieleho 
vína, 4 lyžičky oleja, 50 g masla, 1 citrón, 
bobkový list, soľ, korenie

POSTUP
Z balíčka bobkového listu si povyberá-

me tie krajšie, na chvíľu ich namočíme do 
vody, aby mali krajšiu farbu, naolejujeme 
misu alebo pekáč, rozložíme na ňu bob-
kové listy a na ne položíme umytú, vypit-
vanú, osolenú a okorenenú rybu.

Očistíme papriky a cibuľu a všetko na-
krájame na tenké kolieska. Na osobitnú 
panvicu nalejeme olej a vysypeme pokrá-
janú papriku a cibuľu, dosolíme, okorení-
me a dusíme na miernom ohni asi 20 mi-
nút. Teraz oblejeme rybu vínom. Obloží-
me ju citrónom, kúskami masla a pečieme 
v stredne teplej rúre asi 20 minút.

Rybu podávame na oválnej mise, z 
jednej strany ju obložíme zelenou papri-
kou, z druhej červenou, po bokoch dáme 
pokrájaný citrón. Všetko oblejeme šťavou, 
v ktorej sa ryba piekla a šťavou z dusenia 
zeleniny.

Dovoľujeme si poďakovať všetkým,
ktorí pomohli vzniku a rozvoju 
spoločnosti CONNECTED, s. r. o.

Našim užívateľom internetového pripojenia
želáme bezporuchové využívanie internetu
ako komunikačného prostriedku budúcnosti. 

Zároveň si dovoľujeme popriať všetkým
radostné vianočné sviatky a veľa 
pracovných úspechov v novom roku 2005.

Vedenie spoločnosti
CONNECTED, s. r. o.

P O M Ô Ž T E !
Slovenský červený kríž vyhlásil 21. 

novembra verejnú finančnú zbierku na 
zmiernenie následkov víchrice, ktorou 
boli postihnutí obyvatelia Vysokých Tatier 
19. novembra. SČK sa touto cestou obra-
cia na všetky podnikateľské subjekty, fy-
zické i právnické osoby, ako aj všetkých 
občanov, ktorí cítia potrebu pomôcť 
a chcú prejaviť solidaritu, aby poukázali 
finančné prostriedky na číslo účtu: 

Fond SČK – Ľudia ľuďom
Banka: VÚB, a. s., Bratislava
Dunajská 24
811 08 Bratislava 1
Číslo účtu: 35-8437-012/0200
Variabilný symbol: VS 911 75
Verejná finančná zbierka je vyhlásená 

na celom území SR a potrvá do 31. 12. 
2004. SČK ďakuje tým, ktorí následne po 
víchrici s katastrofickými následkami, pre-
javili svoje humánne cítenie a spolupatrič-
nosť s ľuďmi, ktorí sa ocitli v dôsledku vy-
číňania prírodného živlu v núdzi.

Ing. BOHDAN TELGÁRSKY, 
generálny sekretár SČK

MH 04 F16

Obnova glazúry
vaní   Kontakt: 0905/98 36 02 

Kníhkupectvo Ľubica vyhlásilo súťaž 
o mimoriadne atraktívnu a obsažnú 
publikáciu Lexikón všeobecného vzde-
lania. Nájdete v nej odpoveď na takmer 
3 000 otázok z rôznych oblastí života. Ak 
chce byť človek dneška úspešný, musí mať 
dostatok informácií, aby ich mohol použiť. 
Základným predpokladom toho je vše-
obecné vzdelanie a široký rozhľad, ktorý 
môžete získať i vďaka ponúkanému lexikó-
nu. Určite sa zíde aj vám.

Treba však nájsť odpoveď na otázku: 
Kedy začalo v priestoroch hotela Atrium 
pôsobiť kníhkupectvo Ľubica? Treba 
uviesť presný dátum (deň, mesiac i rok), 
vystrihnúť kupón a zaslať alebo vhodiť 
ho do 24. decembra spolu so spiatočnou 
adresou do schránky na budove MsÚ 
s označením Malacký hlas. 

Anglicko–slovenský a slovensko–ang-
lický slovník, ktorý sme predstavili v MH 15, 
získava Marcela Vestenická z Ul. 1. mája 
v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby sa 
ohlásila v redakcii.

Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, telefón: 772 67 34
Po–Pia 9.00–17.30 h 
So 9.00–12.00 h

KUPÓN

16KNÍHKUPECTVO ĽUBICA

VIANOČNÁ SÚŤAŽ
MH 04 F21

„Osveta je mimoriadne dôležitá,” tvrdí M. 
Osuská.                 Foto: S. Osuský

 Prečo tak neskoro?

Semináre 
o recyklácii 
a šetrení peňazí 
pre obce

Praktické informácie o znižovaní vzniku 
a škodlivosti odpadov, motivačnom triede-
nom zbere pre recykláciu, šetrení peňazí 
občanov a obcí boli prezentované na semi-
nároch Spoločnosti priateľov Zeme. Pred-
nášok sa zúčastnili odborníci z Ministerstva 
ŽP SR, Recyklačného fondu, mimovládnych 
organizácií. S praktickými skúsenosťami sa 
s kolegami podelili aj zástupcovia samo-
správ. Záštitu nad seminármi prevzal minister 
ŽP SR László Miklós a ich realizáciu finančne 
podporilo Federálne ministerstvo poľnohos-
podárstva, lesníctva, životného prostredia 
a vodného hospodárstva Rakúskej repub-
liky. 

Radoslav Plánička zo Spoločnosti priate-
ľov Zeme pripomína: „Okrem šetrenia pe-
ňazí občanov recyklácia znižuje aj znečis-
ťovanie prostredia. Veď len recykláciou pa-
piera znížime znečistenie ovzdušia o 75, 
vody o 35 a spotrebu energie o 75 %”.
 LADISLAV HEGYI, 

Spoločnosť priateľov Zeme

Chce niekto oslabiť legislatívu 
pri ochrane ŽP?

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

v sekcii Zálohovanie.
Od nového roka opäť bližšie 
k vám a vašim problémom
Neváhajte a zdôverte sa redakcii MH, 
čo vás ako občanov Malaciek trápi. Na-
píšte nám svoje negatívne i pozitívne 
reakcie na dianie v meste. 
Môžete tak urobiť aj elektronicky na 
malackyhlas@malacky.sk 
či polakova.l@malacky.sk.
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Tieto a mnohé iné slová zazneli 1. de-
cembra v Spoločenskom dome ZCK, kde na 
pozvanie OZ M.L.O.K. prišiel Malačanom 
prírodné poklady Slovinska, Chorvátska a Ru-
munska predstaviť český cestovateľ a dob-
rodruh Igor Forgáč. Projekcia autentických 
fotografií spojená s príťažlivým rozprávaním 
umožnila odpútať sa na dve hodiny od upo-
náhľaného mestského života a ocitnúť sa vo 
virtuálnom lone divokej prírody. Ďaleko od 
civilizácie, ale i za humnami miestnych gaz-
dov sa k nahliadnutiu núkajú neskutočné 
scenérie, ktoré akoby ani neboli z tohto sve-
ta. Krasy, jazerá, geologické skvosty, hlboké 

kaňony, jaskyne, skalnaté mosty, ale i dreve-
né mlyny, salaše, slamené strechy, rímske kú-
pele a vojenské cesty. A ďaleko, ďaleko viac. 
Človeku sa zatají dych, ale už sa rozsvecujú 
svetlá a výlet sa končí. Sme späť v Malac-
kách.

Nič to, veď onedlho cestujeme opäť – na 
Sardíniu. Ak sa chcete pridať a byť jeden ve-
čer bez telenoviel, televíznych novín a ame-
rických seriálov, nezabudnite prísť 12. januá-
ra do Spoločenského domu ZCK. Na jeden 
z najväčších stredomorských ostrovov nás 
vezme Štefan Papala. 

–mavi–

V tomto mesiaci sa stretnú najlepší vodní 
motoristi na vyhodnotení tohtoročnej sezó-
ny v bratislavskom Dome športu. A tak tam 
nebude medzi nimi chýbať ani Malačan Emil 
Jung. Jeho meno už predstavuje v sloven-
skom vodnom motorizme pojem. 

Aké boli začiatky
Bol to asi vzťah k motorom. Mnohí starší 

Malačania si ho pamätajú v súvislosti s pre-
tekmi na terénnych motocykloch. V roku 
1962 sa po prvý raz predstavil na vode, a to 
v Ústí nad Labem, v kategórii OJ do 175 cm3.  
Neskôr vyskúšal aj silnejšie dvestopäťdesiat-
ky. Časom sa prepracoval medzi slovenskú 
špičku, keď presedlal do kategórie R–1, kto-
rá bola neskôr premenovaná na R-1000. 
V tomto období sa už pretekal i v zahraničí 

a cení si prvenstvá získané v Taliansku na ja-
zere Como a v Borette.

Prišlo najúspešnejšie obdobie
Zodpovedný prístup k svojmu stroju, cti-

žiadostivosť, technické a športové majstrov-
stvo, to všetko zohralo svoju úlohu pri zisku 
piatich titulov majstra Československa za se-
bou. Bol to rozhodujúci krok k titulu majstra 
športu, ktorým sa málokto z Malačanov mô-
že popýšiť. Emil však nezostal pri tituloch na 
domácej pôde. Pridal k nim i dva tituly maj-
stra Európy vo svojej kategórii a dve striebor-
né európske medaily. Zo svetových šampio-
nátov si priniesol bronzovú medailu. Najviac 
ho tiež tešil pocit, že dokázal porážať kvalit-
ných reprezentantov z Anglicka či Nemecka, 
ktorí mali vo svojich člnoch vynikajúce tová-
renské motory, kým on mal k dispozícii 
len amatérsky upravené, ale dôkladne pri-
pravené motory z dostupných zdrojov.

Postupne však kategória R-1000 končila 
v našich podmienkach, a tak sa Emil Jung 
preorientoval na kategóriu T-850, ktorá sa 
u nás začala jazdiť od roku 1996. I v tejto 
kategórii získal niekoľko domácich titulov 
a v rámci ME získal v roku 2002 5. miesto 
v Európe, keď ho od medaily delili len dva 
body. 

Predsa len šesťdesiatka
Už „dôchodcovský” vek neznamenal pre 

ambiciózneho Malačana takmer žiadne zme-
ny. Aj v práve sa končiacom roku stál na naj-
vyššom stupni vo svojej kategórii na Sloven-
sku. Pred pár týždňami sa zúčastnil vyhla-
sovania výsledkov CASTROL CUPU v Grand 
hoteli v Jasnej pod Chopkom, kde si prevzal 
ocenenie za víťazstvo v tejto prestížnej súťa-
ži a onedlho ho čaká už spomenuté stretnu-
tie vodných motoristov v Bratislave, kde si 
prevezme ceny za víťazstvo v majstrovstvách 
republiky i v Slovenskom pohári. I v uplynu-
lej sezóne, do ktorej vstupoval s technickými 
problémami na svojom člne, sa podpísala na 
úspechoch najmä láska k motorom. Veď 
kým niektorí pretekári venovali príprave mo-
tora na člne pred pretekmi dve až tri hodiny, 
on sa s ním „hral” dva až tri dni.

Najstarší z dynastie
Taký bol nadpis článku venovaný Emilovi 

Jungovi v prestížnom časopise vodných mo-
toristov. A veru vystihoval skutočnosť. Všetci 
traja synovia potvrdzujú pravidlo o jablku, 
ktoré nepadá ďaleko od stromu. Najstarší 
Milan, ktorý býva v Malackách, sa v sú-
časnosti preháňa na pretekárskych dráhach 
motokrosu, kde určite nepatrí k priemeru. 
V minulosti si odpretekal niekoľko sezón i vo 
vodnom motorizme. Stredného Mariána asi 
Malačania poznajú najlepšie, nielen pre jeho 
výborné výsledky v rámci Slovenska vo vod-
nom motorizme, ale i preto, že je držiteľom 
ocenenia Pálffiho srdce. V tomto roku ako 
pretekár Banskej Bystrice získal pre Sloven-
sko 3. priečku na svetovom šampionáte v Čí-
ne. Je v súčasnosti asi najlepším vodným mo-
toristom na Slovensku. Najmladší syn Pavol 
momentálne nepreteká, ale je stále členom 
malackého klubu vodných motoristov.

Čo ďalej
V úvahách o ukončení pretekárskej karié-

ry nastal zlom. Hlavnou vzpruhou bola infor-
mácia, podľa ktorej sa v tomto roku v kategó-
rii T–850 bude pretekať o titul európskeho 
i svetového šampióna. V posledných rokoch 
tieto preteky chýbali. A tak sa je na čo pripra-
vovať. Stáť na štarte ME v Maďarsku a MS 
v Španielsku, to sú najbližšie pretekárske cie-
le tohto nestarnúceho športovca. Emil Jung 
bude čakať v budúcom roku ako tréner na 
výsledky svojho zverenca Martina Ufrlu, kto-
rý sa svojimi výsledkami v minulom roku tak-
tiež kvalifikoval na „mládežnícku” Európu do
Talianska. Tiež by sa chcel čo najlepšie zhos-
tiť úlohy šéfa organizačného výboru Maj-
strovstiev Slovenska mládeže, ktoré by sa 
mali uskutočniť v lete 2005 v Jakubove. 

Predsavzatí je veľa a životný optimiz-
mus, ktorý vyžaruje z Emila Junga, ur-
čite signalizuje ich splnenie. A preto 
mu patrí naše srdečné blahoželanie 
k tohtoročnej šesťdesiatke i k sloven-
skému titulu, ale aj prianie ďalších 
úspechov v novej sezóne.

ANTON PAŠTEKA

Tak neváhajte a dajte o sebe či o zaují-
mavých Malačanoch vo svojom okolí 
vedieť našej redakcii. Za vašu odvahu 
budete odmenení poukážkou na ná-
kup v predajniach firmy Mobilland 
v hodnote 300 Sk.

Anča prichycí muža Francka v posteli 
s frajírkú. Spuscí na ňeho:

– Ná, dobre mi moja mama vyprávjaua, 
že dotáhneš dom každú sukňu! No a od 
tebja, mamo, sem to už vúbec nečekaua!

• • • 
– Pane dochtore, možem si v starobje 

užívat?
– Ano, starečku, ale enem léky.
• • •
Dochtor sa pýta pacienta:
– Pijete pravidelne?
– Pijem, šak sem preca chuap, né?!
– Stravujete sa pravidelne? 
– Co ste sa zbuáznili, de by sem na to 

šecko brau peníze!
• • •
– Víš, Izidore, jaký je rozdzíl medzi Ko-

dakem a kondómem?
– Jaký, prosím ťa?
– Obidvá zachycá ten správny okamih.
• • •
– Francku, ty máš ale modrinu! – povidá 

Marcin. – Cos robiu?
– Vytahovau sem jedno muadé dzífča 

z vody.
– A to ti ona spraviua? 
– Né, její tata, ked došeu do kúpelky.

Vážená redakcia
Prežila som veľa Vianoc, všetky boli 

plné očakávania, radosti a lásky. Keď 
však idem v tomto predvianočnom čase 
do obchodu, divím sa, aké darčeky dnes 
deťom kupujú: mobil, rôzne elektronické 
hry, počítače... Žasnem, aké drahé veci 
dostávajú ešte malé deti. Hlavou mi pre-
letí: sťažujeme sa, že naše deti sú nároč-
né a nič si nevedia vážiť, všetko berú ako 
samozrejmosť. Kto má na tom vinu? Na-
ozaj len ony? Je svätá pravda, že sú na-
šou radosťou, šťastím, pýchou a zmys-
lom nášho života, ale doprajme im aj iné, 
potrebnejšie ako drahé darčeky. Viac na-
šej lásky, nájdime si čas porozprávať sa 
s nimi, vypočuť a chápať ich problémy. 
Prebúdzajme v nich túžbu pochopiť to-
ho druhého a pomôcť mu. Toto bude pre 
ich ďalší život oveľa potrebnejšie ako tie 
najdrahšie darčeky.

Aj ja dnes vyberám pod stromček pre 
našu veľkú rodinu. Darčeky skromné, le-
bo viem, že ocenia nie ich finančnú hod-
notu, ale lásku, s ktorou im ich dávame. 
A to je vlastne cieľom života. Dávať s lás-
kou a brať s vďačnosťou. 

Zasielam vám skutočný príbeh 
z môjho detstva.

Najkrajší Vánoce 
mojého dectva

Na Štedrý deň byuo u nás doma od rá-
na rušno. Tacínek ze starším bratrem robili 
okouo statku v maštali a na dvori uhadzo-
vali sneh. Starší sestry robili porádek a ma-
minka ze starenkú zamísili na vánočky 
a bábofku. Ceuý dom voňau vanilkú a cit-
rónem. Já aj z muadším bratrem sem sa im 
plétua pod nohama a furt sem sa vypyto-
vaua, kedy uš dojde ten Ježišek. Maminka 
mi povidali, že aš sa začne stmívat. Sem 
tam sem im, ket sa nekukali, pajzua z tých 
hrozének. Po skromném objedze – jedli 
sme máuo, aby sme vidzeli večer zuaté pra-
sátko, odešli sestry do izby, ale mja tam ne-
puscili. Puakaua sem, ale starenka mja ute-
šovali, že dzífčence usporadujú, aby byuo 
šecko čisté, ket dojde Ježišek. Každú chvílu 
sem vykúkaua z okna, lesci sa ešče nestmí-
vá. Večeru sem friško zhutua a ostatných 
sem poháňaua, aby fríščej jedli. Konečne 
maminka mrkli na tacínka a povidali, aby 
sme uš išli vyhlédat teho Ježiška. Tepuo ob-
lečených nás tacínek chycili za ručičky a išli 
sme na ulicu. Venku byuo cichúčko, enem 
mjesíček z hviezdičkama svícili a snech sa 
iskriu, jakeby byuo okouo nás šecko posy-
pané stríbrem. Z dálky sa néseu zpjev dze-
cí, co spívali koledy. Scískaua sem tacínkovi 
ruku a furt sem sa ohlédaua, ale Ježiška 
sem nevidzeua. Pane Bože, lakua sem sa, 
snad mja vidzeu jak sem kradua ty hrozen-
ky a fčil nedojde? Došli sme po trecího sú-
seda a tacínek povidali, že ideme dom, 
snád byu uš Ježišek u nás. Jak tak smutne 
idem, naráz vidzím jak sa u nás rozžáriu 
dvúr, ale svjetuo hned zhasuo. Tacínku, ta-
cínečku uš doleceu, já sem ho vidzeua, kri-
čaua sem, a utekaua sem domú, a vlékua 
sem bratra aj tacínka za sebú. Ked sme 
dobjehli dom, maminka nás uš vyhlédali 
a povidali, že Ježišek uš u nás byu. Ne-
dočkavá sme vbjehua do izby a ostaua 
sem jak očarená stát. Na stole stál rosvíce-
ný stromeček, na kerém visali jabúčka, 
orechy a barevné mašličky. Svíčky na nem 
krásne svícili, a já sem enem stáua a zbož-
ne naň kukaua. Maminka mi podali spod 
stromečka balíček, že to nechau Ježišek 
pro mja a bratra. Ručičky sa mi trásli, ked 
sem ho rozbalovaua. Ked sem vidzeua co 
je v balíčku, zakričaua sem: maminko ruka-
vičky, tacínku červené, starenko oprobujte 
jaké sú teplučké a bjehaua sem od jedné-
ho k druhému aby ich šeci vidzeli. A Janí-
ček má šál, též červený. Byua sem strašne 
ščasná a vúbec nezáležauo na tem, že bili 
uštrikované z bavlnky z popáraného svetra, 
já sem byua tak ščasná, jak kebych dos-
taua šecky poklady svjeta. Maminky a sta-
renky padali suze, tacínek sa usmívali a šeci 
tré bili ščasný, že svojim dzetom prichystali 
ked aj chudobné, ale krásne Vánoce, napl-
nené láskú a ščascím.

FRANTIŠKA SPUSTOVÁ,
Gajary

17. 12. o 17. 00 h – Vianočný koncert miešaného speváckeho zboru Cantus, dirigent 
Blanka Juhaňaková – vo františkánskom kostole
18. 12. od 10.00–18.00 h – ADVENTNÉ  MALACKY, Vianočné trhy s kultúrnym progra-
mom (malacké deti, Libuše – spevácky zbor z Veselí nad Moravou, Zuzana Mojžišová 
a jej družina, Ľudová hudba Miroslava Dudíka) – Malé nám.
19. 12. o 15. 00 h v SD ZCK – TANEČNÉ VIANOCE, TŠ Saltatrix
19. 12. o 17.00 h – ADVENTNÉ  MALACKY (IV. adventná nedeľa), Vianočný koncert Joze-
fa Doda Šošoku a spevácky zbor Lúčnica – Malé nám. 

VÝSTAVY – SAKRÁLNA TVORBA – Art club a jeho hostia, vo františkánskom kostole
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

OZNAMY / KULTÚRA

ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK

Silvestr s capem
Scem vám napísat príhodu ze silvestrov-

skej zábavy. Byuo tam veseuo, šecko už 
byuo rozšupué, spívauo sa, tancovauo. Též 
prodávali aj lístky na tombolu. Po pú noci 
sa išui tahat lístky. Ceny byli šelijaké, medzi 
nima aj cap. Co čert nesceu, capa vyhráu 
Venda muzikant. Smíchu byuo neúrekem, 
ale s týmto sa to neskončiuo. Ked naráz sa 
v sále objaviu muzikant Fróla aj s capem. 
Cap si vykračovau po sále, pahnosty na 
nohách mjeu zakrúcené jak gondole. Na 
parketách sa mu to šmýkauo a ešče ho aj 
ponúkali picím. Jeden mu dau pivo, druhý 
víno a miuí capisko sa enem oblizovau. Po 
zábavje nevjedzeli, co s capem, tak ho mo-
seli dat muzikantovi Gabrovi, lebo on 
mneu maštal. Na nový rok ráno sa strýček 
(trecí súsed Gabru) dozvjedzeu, že Gabra 
má capa a strýček zas kozu, kerá sa prčiua, 
tak mu ju tam odvédli. Po časi sa koza oko-
ciua a čuduj sa svjece, mneua pjet kozlá-
tek. Potom sa vyprávjauo, že cap pod alko-
holem nevjedzeu, co robí, a proto taká úro-
da. Kozlátka zostali šecky naživje, lebo dvje 
kozlátka dali strýček bratrovi, kerého koze 
sa kozlátka vyláhli mrtvé. A takto společný-
ma silama ich vypiplali šeckých pjet.

IRENA HEFKOVÁ

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

TONI GÚTH, autor rubriky

Pani Irenu Hefkovú, podobne ako kaž-
dého, kto nám napíše svoj príbeh v zá-
horáčtine, odmeníme poukážkou na ná-
kup v sieti COOP Jednota

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

alebo

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

Milí čitatelia,
spoznali ste na fotografii muža na motorke uverejnenej v minulom čísle vdp. Michala 
Pokopca, dekana malackej farnosti? Mnohí z vás áno. Spomedzi všetkých správnych 
odpovedí sme vyžrebovali Evu Baginovú z Veľkomoravskej ul. v Malackách. Šancu vy-
hrať ste však nestratili. Pani Lazarčíková nám poskytla zo svojho archívu túto krásnu via-
nočnú fotografiu. Nájdete na nej seba, príbuzných či známych? Spoznali ste? Tak nevá-
hajte, vezmite papier a pero a pošlite nám svoje tipy spolu s nalepeným kupónom do 24. 
decembra. Na víťaza čaká sladká odmena z cukrárne Hviezda.

KTO JE NA FOTOGRAFII?

Uhádnite, kto je na fotografii!

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

KUPÓN

16CUKRÁREŇ HVIEZDA

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU DO ZCK MALACKY

ŽIJE MEDZI NAMI. . . 

Malacky sú rodiskom či bydliskom mnohých ľudí so zaujímavým, priam výnimočným 
osudom, talentom, schopnosťami či originálnou záľubou. O mnohých z nich vie len úz-
ky okruh ľudí, ich rodina, priatelia či známi. Pre ostatných zostáva ich život tajomstvom. 
Dnes sa však pokúsime poodhaliť osud človeka, ktorý žije medzi nami. Nechváli sa, ne-
vystavuje na obdiv svoju výnimočnosť. A my ani netušíme, s kým sa míňame na ulici. 

Chýba len titul majstra sveta 

Vzrušujúco nevypočítateľný Balkán
Vzrušujúco nevypočítateľný a romantikom zasľúbený kúsok Európy, ktorý raz-dva 
prirastie k srdcu. Sila tradície, ale i nespoľahlivosť spojov i úradov dávajú záruku, 
že celá jeho krása nebude tak skoro pohltená sebazničujúcim štýlom života západ-
nej civilizácie. Taký je Balkán. 

PRÍBEH ZO ŽIVOTA SPOMIENKA

16. decembra uplynulo 
dlhých dvadsať rokov 
od chvíle, kedy nás 
opustil náš drahý prí-
buzný Izidor Cigáň.
Tichú spomienku mu 
venujú manželka a deti s rodinami. 
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Na prvý pohľad nezlučiteľná kombinácia. 
Na slávnostnom otvorení nového fitnesscen-
tra v Gymnáziu v Malackách, ktoré sa usku-
točnilo 9. decembra, však bolo všetko mož-
né: profesorka hudby Zuzana Alenová a pro-

fesor angličtiny Juraj 
Moravčík takto neofi-
ciálne pokrstili novovy-
budovaný stánok teles-
nej kultúry. „Som rada, 
že ešte stále existujú 
ľudia a firmy, ktoré ne-
šetria na investíciách 
do mládeže,” uviedla 
počas otvorenia riadi-
teľka školy RNDr. Elena 
Krajčírová. Zámer, kto-
rý zatraktívni výučbu 
telesnej výchovy v ško-
le, realizovalo gymná-
zium v rámci projektu 

Otvorená škola s výraznou sponzorskou pod-
porou spoločností Holcim Slovensko, Poza-
gas, Swedwood, Stavmat, Alas a Promont. 
 

           Text a foto: –ipo–

Zápas 1. FSC Nafta Malacky–Sabrina Model-
le Levice sa vyvíjal podľa predpokladov. Levi-
čania boli  síce technicky vyspelí, no chýbala 
im presnejšia koncovka. 

Každému, kto tak ako ja považuje vianočné 
sviatky za najkrajšie sviatky v roku, prajem, 
aby to boli sviatky skutočnej rodinnej poho-
dy, pokoja, lásky, porozumenia, detskej ra-
dosti a ľudskej spolupatričnosti. Nehľadajme 
pod vianočným stromčekom tie najdrahšie 
hmotné darčeky. Určite sa nič nestane, ak 
pod stromčekom nájdeme... (dokončenie 
priania je ukryté v tajničke č. 1). A bude to 
určite ten najvzácnejší dar.
Po pokojných vianočných sviatkoch uplynie 
zopár pracovných dní, ktoré sú pre väčšinu 
z nás posledným kontaktom s pracoviskom 
v roku 2004, a už je tu silvestrovská nálada. 
Lúčenie s odchádzajúcim rokom a vítanie 
toho prichádzajúceho je pravým opakom 
pokojných vianočných sviatkov. K tejto at-
mosfére neodmysliteľne patrí smiech, dobrá 
nálada, výbuchy a záblesky zábavnej pyro-
techniky, ohňostroje, hudba, tanec a tiež ve-
ľa vtipov. Jeden z nich pripájam:
Dve kostry objavia pri večernej prechádzke 
okolo cintorína neuzamknuté auto. Celé na-
tešené sa rozhodnú, že sa trochu povozia. 
Jedna z nich však náhle zmizla v cintoríne. 
Po chvíli sa objaví s náhrobným kameňom 
pod pazuchou, hodí ho na zadné sedadlo 
a sadne si za volant. Tá druhá kostra sa jej 
udivene pýta: „Načo si, prepánajána, do-
vliekla ten náhrobný kameň?” Kostra za vo-
lantom len nechápavo zahrkoce krčnými 
stavcami a štartujúc precedí pomedzi zuby: 
„Vari si nemyslíš, že budem ... (dokončenie 
vtipu je ukryté v tajničke č. 2).” 

VODOROVNE
A povie ešte raz; opak kladu; kyslá príloha 
k jedlám B priateľ; otec po maďarsky; vyhy-
nutý párnokopytník; polomer; súper; úzka 
doska; nie dovnútra C zástup; španielska ex-
kráľovná; listnatý strom, plť po česky; vývoj 
zápletky v divadelnej hre; príznaky svitania; 
spoluhlásky slova LETO D vyhynutí kočovní-
ci; lodenica; človek nesúci posolstvo; časové 
obdobie; prvá časť tajničky č. 1; E Viktor po 
domácky; alkoholický nápoj; upravil posteľ; 
vysokohorský párnokopytník; sedadlo pre 
panovníka F domácke meno Ivice; oslovenie 
muža; rameno; dlhá samohláska; monštrum 
so zubami upravenými na vysatie krvi; me-

siac lásky; osobné zámeno G samohlásky 
slova MELA; dokončenie tajničky č. 2; kon-
covka ruských priezvisk H ohrada; Armádny 
umelecký klub mladých; známa pešia zóna 
v Moskve; skupenstvo vody; smútok I okno; 
švédske osobné auto; Okresná rada živnost-
níkov; česká TV spoločnosť; revú J spoluhlá-
sky slova LORA; liehovina z kvasenej ryže; 
jeden z názvov Prahy; dlhá samohláska; 
miestnosť na výkon trestu; upratuj; konzum-
ná dávka K naša šelma s ostrým zrakom; vo-
jenská nádoba na jedenie; štvrtá časť taj-
ničky č. 1; obyvateľ Polynézie; opäť L otĺcť; 
vyrážky na tvári mladistvých; ruský vedecký 
bádateľ 18. storočia; morský živočích; po-

vrchný znalec M vyhŕňal; úžitok; odporuj; 
šumivé víno; nachádzajúce sa na bočnej 
časti.

ZVISLE 
1 najcennejšia hodnota človeka; časové ob-
dobie 2 slovenská rieka; Leoš Bohunický; 
vodný živočích 3 prirodzený reflex; stred 
slova ČAKAJ; druh člna; spravodajská infor-
mačná služba 4 povzdych; cudzie ženské 
meno; detský pozdrav; časť odevu španiel-
skeho toreadora; teba 5 draslík; odporovacia 
častica; potreba v zdravotníctve; riedky po-
krm; rímskych 50 6 česká rieka; jednotka cit-
livosti filmu; pripravuj jedlo pomalým varom 
pod pokrievkou; detská TV postavička 7 
moja osoba; ruská rieka; úžitkové vozidlo – 
foneticky; naša politická strana 8 MPZ Špa-
nielska; mastnota; dcérin manžel; pochod; 
samohlásky slova RÉTOR 9 časť chrupu; časť 
pušky; známy výrobca obuvi; vodík 10 ploš-
ná miera; výrobno-obchodná spoločnosť; lie-
tadlo expr.; pohovka 11 druhá časť tajničky 
č. 1; obrúste brúskou 12 symetrála; zbalený 
koberec; daj ruku do vodorovnej polohy; 
vážil si 13 pokolenie; chytať po česky; nie po 
nemecky; síra 14 mäkká spoluhláska; krovina; 
lepšie po česky; roľa; ŠPZ Košíc 15 hliník; 
slovenská TV spoločnosť; horský potok; ci-
toslovce mrknutia 16 usadlosť na samote; 
otázka na smer; domácke meno Eriky; ang-
lický kriketový výraz 17 koralový ostrov; 
dvojkolesový vozík; drevená stavba; Beáta 
18 rímskych 1000; zatýkací rozkaz; český 

súhlas; mesto nad Hronom; čínske ženské 
meno 19 časť slova DÁVA; talianske mužské 
meno, nie menej; za koľko po záhorácky 
20 dolná časť vlnovky; Anton domácky; tex-
tová skratka; Ábelov brat 21 výrobca lietadiel 
značky AN; tretia časť tajničky č. 1.

NA POMOC: 16 Paat; L Autin

Zostáva mi vám
všetkým popriať, 
aby nastávajúci rok 
bol lepší ako ten, 
ktorý sa práve končí.

JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ
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KRÍŽOVKA

Ak nám do 24. decembra pošlete správ-
ne vylúštenie tajničky krížovky spolu s nale-
peným kupónom, budete mať šancu súťa-
žiť o špeciálny čistiaci prostriedok na plas-
tové okná z firmy DATOM. 

KUPÓN

16

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky Myjava, Ruda-
va, Lábske, Centnúz, sme vyžrebovali A. 
Vávru zo Štefánikovej ul. v Kútoch. Pro-
síme výhercu, aby sa ohlásil v redakcii. 

MALACKÝ
HLAS

 „Comeback”
 Romana
 Márnotu

Koncom novembra sa v Dubnici nad 
Váhom konali M SR v boxe mužov. Ma-
lacky reprezentoval bývalý odchova-
nec ŠKP Bratislava, trojnásobný M SR 
v poloťažkej váhe z rokov 1994, 1995, 
1996, účastník ME seniorov v roku 
1996 v Dánsku a účastník MS v roku 
1995 v Nemecku, Roman Márnota. 

Po predchádzajúcich úspechoch ukončil 
aktívnu činnosť a rukavice zavesil definitívne 
na klinec. Do Malaciek, kde býva a pravidel-
ne chodí na tréningy BC RTJ Malacky už asi 
5 rokov, sa priženil. Jeho comeback do ma-
gického štvorca boxerského ringu prišiel po 
dlhých šiestich rokoch.

Romanovým štartom v Dubnici boli pre-
kvapení funkcionári, tréneri, ale aj samotní 
borci. Predstavil sa v hmotnostnej kategórii 
do 91 kg, v ktorej boxovali celkovo traja bor-
ci. Prvý duel vybojoval v sobotu s borcom 
z Nového Mesta nad Váhom Jamborom, 
ktorého porazil v 1. kole r.s.c., duel trval 1,30 
min. Súpera zdolal s jasnou prevahou, pri-
čom mu nedovolil rozvinúť ani jednu akciu. 
Tvrdými údermi na telo ukončil predčasne 
toto stretnutie. Po druhom počítaní už súper 
nebol schopný ďalšieho boja. Ďalší deň na 
finálový duel nastúpil s boxerom z BCS Brati-
slava Milkom, ktorý mu dokázal vzdorovať 
len 1,40 min. Roman mal súpera dvakrát po-
čítaného v priebehu 10 s. Po ťažkých direk-
toch na hlavu rozhodca ukončil duel verdik-
tom, r.s.c. v 1. kole.

Návrat medzi 16 povrazov sa Romanovi 
Márnotovi oplatil a korunoval ho štvrtým ti-
tulom M SR v boxe mužov v ťažkej hmot-
nostnej kategórii. 

Srdečne mu touto cestou gratulujem k vy-
bojovanému titulu, ktorý je o to hodnotnejší, 
že sa dokázal vrátiť po šiestich rokoch a pev-
nou vôľou a tvrdou prípravou sa dostať do 
formy a nenechať nikoho na pochybách 
o svojich kvalitách.

ALI REISENAUER, tréner

Na sklonku novembra sa pod príznač-
ným názvom VICTORY DANCE CUP 
2004 uskutočnila v Bratislave tanečná 
súťaž, do ktorej sa zapojilo asi 160 ta-
nečných súborov z rôznych kútov Slo-
venska v kategórii Disco, Hip–hop, 
scénické a show choreografie.

 Príležitosť zatancovať si medzi vychýre-
nými súbormi, ako je Sketch hell, Klasik, Elas-
tic, Dfreaks, si nenechali ujsť ani dievčatá 
z tanečnej skupiny Life z CVeČka. Kongreso-
vá hala, kde vládla od rána výborná atmosfé-
ra, bola preplnená tanečníkmi. Každý chcel 
zaujať porotu svojím tancom, choreografiou, 

novými prvkami, pestrosťou oblečenia a za-
bezpečiť si postup do finále. Prebojovať  sa 
do vyššej súťaže však vôbec nebolo ľahké. 
Tanečné skupiny sa snažili zo seba vydať 
maximum. Dievčatá  z CVeČka súťažili v ka-
tegórii Hip–hop. Ich tanec i oblečenie vyni-
kali nápaditosťou, kreativitou, výborným 
umeleckým a estetickým dojmom. No ob-
stáť v tvrdej konkurencii nebolo ľahké. Do fi-
nále sa tentoraz nedostali. Snáď pre pár ma-
ličkostí a nedostatok skúseností. Veríme, že 
o rok sa im podarí získať jeden z titulov. 
Aj táto skúsenosť ich posunie o krok bližšie 
k cieľu. 

–cvč–

Koncom novembra sa na nitrianskej 
palubovke stretlo domáce mužstvo 
Incar Nitra s malackým 1. FSC Nafta 
Malacky. Už začiatok sa Malačanom 
nevydaril. 

Hneď v úvodnej štvrtej minúte zápasu 
mali na svojom konte nepriaznivú bilanciu 
šiestich faulov. Okrem toho sa dokázal ne-
bezpečne presadiť najlepší strelec ligy Pav-
lovič, ktorý predvádzal svoje kvality v strie-
ľaní gólov z desiatich metrov. Tie napokon 
aj využil, keď zvýšil na 3:1 a neskôr na 4:1. 
V tom čase už stál v malackej bránke Ho-
ďovský striedajúci Baláža, ktorý dostal za 
ruku mimo bránkoviska červenú kartu. Ho-
ci sa 1. FSC Nafta Malacky podarilo zápas 
trochu skorigovať, domáci Nitrania ešte do 
prestávky zvýšili náskok na 5:2. 

Pred koncom polčasu 1. FSC Nafta Ma-
lacky nevyužili dve veľké strelecké šance 
a možno povedať, že tieto chvíle boli pre 
zápas rozhodujúce. 

V druhom polčase sa im už od začiatku 
nepodarilo prestreliť dobre chytajúceho 
domáceho brankára, za čo sa im Incar Nit-
ra „odmenil” dvoma gólmi. Takú veľkú 
stratu už mužstvo 1. FSC Nafta Malacky 
nedokázalo dobehnúť. 

Konečný výsledok 9:4 (za 1. FSC Nafta 
Malacky strelili góly: Haľko, Bukovský, Pál-
ka, Išunin) v prospech Nitry bol síce krutý, 
ale zaslúžený. 

Treba povedať, že Malačania odohrali 
dobrý zápas, no nevydarený začiatok sa 
podpísal na neželanom konečnom výsled-
ku.  

               –rad–

Už v štvrtej minúte potiahol po pravej 
strane útok R. Kuklovský, ktorý presne na-
hral pred bránku a Š. Kovárik loptu usmernil 
- 1:0. Už o dve minúty neskôr Š. Kovárik 
získal pred bránkou Malačanov loptu, 
okamžite nahral P. Haľkovi, ktorý nevá-
hal a poslal nahrávku R. Kuklovskému - 2:0. 
V desiatej  minúte všetci traja vycvičili levic-
kú obranu a nakoniec Š. Kovárik vsietil tretí 
gól. O  minútu neskôr R. Kuklovský uvidel 
za faul druhú žltú kartu a musel ísť predčas-
ne pod sprchy. Vzápätí prekvapil Kuťka 
strelou z diaľky V. Hoďovského v bráne 1. 
FSC Nafta Malacky - 3:1. To Levičanov po-
smelilo. Tri minúty pred koncom prvého 
polčasu znížili na 3:2. Vzápätí však Išunin  
upravil z priameho kopu na 4:2. V 11. minú-
te druhého polčasu 1.FSC Nafta Malacky 
spravilo chybu a Levičania to právom využi-
li na strelenie tretieho gólu. O dve minúty 

neskôr S. Mihál po samostatnej akcii zvý-
šil vedenie na 5:3. Levický brankár aj na-
priek skvelému výkonu nestačil v závere 
na S. Mihála, ktorý zakončil svoje sólo šies-
tym gólom v sieti Levíc. Malačanov teda 
napokon hrial zisk 3 bodov, ktoré si opráv-
nene po podanom výkone zaslúžili. 

DUŠAN RADOVIČ
Foto: archív D. R.                                  

Vyznamenanie A. Reisenauera st.
V predposlednú novembrovú sobotu sa v hoteli Danube v Bratislave konalo 29. valné 

zhromaždenie Slovenského olympijského výboru, na ktoré bol pozvaný i bývalý funk-
cionár a čestný predseda BC RTJ MALACKY Ali Reisenauer st. 

Popri významných svetových športovcoch, tréneroch, lekároch, olympionikoch, ako 
sú Elena Kaliská, Jozef Krnač, bratia Riszdorferovci či tréner Steven Colins a i., bol vyzna-
menaný aj Ali Reisenauer st. čestným uznaním za dlhoročnú prácu v olympijskom hnutí. 
Ocenenie z rúk predsedu SOV Františka Chmelára prevzal jeho syn Ali Reisenauer ml., 
pretože sa táto významná osobnosť nedožila ocenenia. 

Ali Reisenauer st. sa naň veľmi tešil.
Česť jeho pamiatke.      –ali–

VICTORY DANCE
CUP 2004

 Studená sprcha v Nitre

Malačania jasným favoritom

CVeČko VÁS POZÝVA NA 

Vianočný 
hokejbalový 
turnaj,
ktorý sa uskutoční v sobotu 18. decem-
bra o 8.00 h na dvore CVČ Malacky, Na 
brehu 4. Štartovné vo výške 70 Sk zahŕ-
ňa i občerstvenie.  
Príďte povzbudiť svojich kamarátov!

Strelec 
dvoch 
gólov 
zápasu – 
Stanislav 
Mihál

Krémeše a fitness
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