
Dôvod ich stretnutia však bol oveľa 
významnejší – byť svedkami udalosti, kto-
rá sa  trvalo zapíše do histórie NsP v Ma-

lackách. Do prevádzky bol v tento deň 
slávnostne uvedený najmodernejší počí-
tačový tomograf vynímajúci sa na čest-
nom mieste vynoveného oddelenia, kto-
ré sa svojím prístrojovým vybavením, vi-
zážou a nemenej dôležitým kvalifikova-
ným personálom zaradí medzi najlepšie 
v širšom okolí. „Cétečko” bude v prevádz-
ke 24 hodín denne. Pre bežných pacien-

tov počas 8-hodinovej prevádzky a v prí-
pade akútnych stavov nepretržite počas 
pohotovostných služieb. 

Najskôr k prítomným prehovoril riadi-
teľ NsP P. Jerguš: „Konečne majú pacien-
ti regiónu dostupné vyšetrenie, ktoré mu-
seli vyhľadávať inde. Počítačový tomo-
graf však nie je jediným prístrojom, ktoré 
stavia nemocnicu do novej pozície v kva-
lite, dostupnosti a poskytovaní zdravot-
níckej starostlivosti. Nachádza sa tu i prí-
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Prázdne 
slová

„Počula si? Vraj sa Brad Pitt rozišiel 
s Jennifer Aniston a má v tom prsty An-
jelina Jolie,” vraví mi rozhorčene kama-
rátka. „Nech sa na seba lepšie pozrie, 
veď tá róba, ktorú mala na odovzdáva-
ní Zlatého Glóbusu, bola otrasná. A tie 
jej tetovania! Na také niečo by som sa 
nahovoriť nedala,” pokračuje. „Inak, čo 
ty na to, koľko ľudí sa prihlásilo do rea-
lity šou Mojsejovci? Dievčatá za milión 
ma hneď omrzeli, no SuperStar poze-
rám každý piatok. Ten Peter Konček má 
niečo do seba.” Pristihnem sa pri tom, 
že ju vôbec nepočúvam. Prečo? Práve 
sa zaoberám zaručenou diétou Zory 
Czoborovej a porovnávam energetickú 
hodnotu jej raňajok s mojimi. Prešvihla 
som to! Môj sen o ideálnej postave sa 
rozplýva v nenávratne. STOOOP! Čo to 
robím? Už bláznim a polovica ľudstva 
so mnou. Dennodenne sa na nás z titul-
ných stránok bulváru usmievajú bez-
chybné hviezdy, ktoré nám radia, ako 
máme vyzerať či správať sa, ba dokon-
ca ako žiť. Zamysleli ste sa niekedy nad 
obsahom výpovedí, pseudopríbehov 
pseudohviezd, ktorými sú nebezpečne 
masírované naše mozgy? Kdesi som čí-
tala krutú pravdu o vznešenej vízii infor-
mačne zjednotenej planéty. Globálna 
dedina, ako ju zvyknú nazývať teoretici, 
sa v tom najhoršom slova zmysle mení 
na dedinu plnú ohovárania a predsud-
kov. Televízie sa donekonečna zaobera-
jú klebetami o tom, či prezident ďaleké-
ho štátu mal dve či tri frajerky, či monar-
cha inej krajiny spadol, pretože bol opitý 
alebo chorý, či najskôr podvádzal princ 
princeznú alebo naopak. Vieme čoraz 
viac, lenže o ničom!

Taká je pravda. Sme pohlcovaní slo-
vami. Žiaľ, prázdnymi. A niekedy stačí 
tak málo. Stačí oddeliť kvalitné od ne-
kvalitného, menej podstatné od pod-
statného a neprijímať bezbrehú „prav-
du” niektorých médií. 

Aj na skromných šiestich stránkach 
Malackého hlasu sa vám usilujeme pri-
nášať užitočné informácie. Verte, že pod-
statnejšia je výška príjmov tohtoročného 
mestského rozpočtu, počet vyriešených 
prípadov MsP, informácia o tom, kedy bu-
de v Malackách zápis do ZŠ či konkurz 
do „cvečkovského” muzikálu a nie, čo mal 
na raňajky primátor mesta a aké je mies-
to dovolenky jeho zástupcu. Usilujme sa 
spoločne vyvarovať prázdnych slov.

        LUCIA POLÁKOVÁ Veľký dobrodruh
Videli ste v polovici januára v Malackách útleho Japonca 
na bicykli? Vedzte, že išlo o výnimočného dobrodruha. 
Kenichi Ikeda (32) už štvrtý rok brázdi na svojom dvojko-
lesovom „vozidle” ázijské i európske cesty, aby koncom 
tohto roka ukončil svoje putovanie okolo sveta. 

Presne 8. augusta 2001 sa Kenichi rozhodol, že pokorí svet. Za 
tri roky prešiel takmer dvadsať krajín a najazdil 42 000 km. V Pakis-
tane ho zlomila choroba a musel sa vrátiť do rodného Japonska. 
Po mesačnej prestávke sa však neváhal pustiť ďalej. 

Slovenské hranice prekročil 14. januára a cyklistickou cestou 
popri Morave prišiel až do Malaciek, kde ho čakal predseda SCK 
Záhorák Peter Patsch. „Keď som prešiel Irán a zbadal som upra-
vené cesty, hovoril som si, tak to už je Európa. Až po Turecku som 
si bol istý, že som na starom kontinente,” usmieval sa sympatický, 
necelých šesťdesiat kilogramov vážiaci cyklista. Zo Slovenska mal 
Kenichi namierené do Česka, Nemecka, Veľkej Británie a Írska, 
cez more do USA a svoje dobrodružstvo by rád ukončil už tento 
rok, kedy by mal doraziť späť do rodného Japonska. Potom by 
rád napísal knihu o svojom veľkom dobrodružstve. „Nie som spi-

sovateľ a nájsť vydavateľstvo ochotné publikovať prácu neznáme-
ho autora nie je ani v Japonsku jednoduché.” Verme, že sa to Ke-
nichimu podarí, snáď v nej spomenie i malé mesto na Slovensku, 
kde ho obdarovali hrnčekom s logom, aby mu túto krátku návšte-
vu vždy pripomenul.         Text, foto: –lucy– 

Dokedy bude 
MsP suplovať 
úlohy štátnej?

Od 1. januára uplynulého roka pri-
šlo k zmenám organizačnej štruk-
túry v rámci Policajného zboru (PZ) 
Slovenskej republiky. 

Po prehodnotení 7-ročného pôsobe-
nia krajského riaditeľstva ako celku prišlo 
rozhodnutie spojiť mimobratislavské okre-
sy s bratislavskými. Okres Malacky sa tak 
ocitol pod patronátom a vedením OR PZ 
Bratislava IV., pričom svoju činnosť vyko-
náva na nezmenenom teritóriu – v meste 
Malacky, obciach Gajary, Jakubov, Kosto-
lište, Malé Leváre, Veľké Leváre, Studien-
ka, Závod, ako i Vojenský obvod Záhorie. 

Komu prospela táto zmena? Je počet 
príslušníkov OR PZ pre toto územie po-

„Nie ľudia, preplnené autostrády sú pre mňa nebezpečnou nástra-
hou. Európania sú milí, len som pre nich viac svojím zjavom zaujíma-
vý ako ostatní, a tak ma niekedy trošku „okukovali,” priznáva Ken. 

Luxus, ktorý už 
nemusíme závidieť

12. januára prekročilo prah rádiologického oddelenia mnoho hostí – zá-
stupcov BSK, predstaviteľov mesta i okolitých obcí, nemenej dôležití zá-
stupcovia Nemocničnej, a. s., a nechýbali ani všadeprítomné médiá. Všetci 
s úžasom v tvári hodnotili výsledok prerodu ošarpaných priestorov v atraktív-
nu, optimistickou žltou farbou žiariacu nemocničnú chodbu. 

Pokračovanie na 2. strane

Pokračovanie na 2. strane

Malačania sa na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2005 
veru nestratili. Najmä v piatok 21. januára, kedy uši prítomných pošteklili írečité 
ľudovky v podaní krojovaných žiakov malackej ZUŠ či oči divákov tanečné kreácie 
dievčat zo skupín Saltatrix a Life. Na fotografii sú sestry Kollmanové.

Nie na DÚ, 
ale MsÚ!
Ekonomické oddelenie MsÚ upozorňu-
je občanov, ktorí ešte nestihli podať da-
ňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, 
aby to urobili čo najskôr. Ak máte ťaž-
kosti s vyplnením formulára, pomôže 
vám praktický príklad uverejnený na te-
letextových stránkach eM TV 566–567 
či poradcovia priamo na MsÚ. Pripo-
meňme, že daňové priznanie k dani z ne-
hnuteľnosti treba podať do 28. februára 
2005. Môžete ho zaslať poštou alebo 
osobne odovzdať denne od 8.00 do 
12.00 h a od 13.00 do 15.00 h, v stredu 
do 17.00 h na MsÚ v Malackách, Záho-
rácka 1919, č. d. 8.       –lucy–

Minister Rusko na otvorení ITF Slovakiatour 2005:

„Nechceme škodiť 
svišťom ani kamzíkom!”

„Tu presne na tejto ulici na sídlisku 
Juh som deväť rokov býval. Ulicu 
asi medzičasom premenovali... Aj 
tak mám Malacky stále rád.” 

Muž v stredných rokoch, dnes obyva-
teľ stredného Slovenska, s prstom zabod-
nutým do novej mapy Malaciek spomína 
na roky prežité na Záhorí. Takýchto vy-
znaní zažil výstavný stánok so záhlavím 
Malacky a okolie na medzinárodnom veľ-
trhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 
2005 desiatky. Zastavovali sa pri ňom tu-
risti, hoteliéri, majitelia cestovných agen-
túr, novinári, rodáci i celkom náhodní náv-
števníci.

Sedem paralelných výstav otvorili 20. 
januára vo výstavnom a kongresovom 
centre Incheba originálne – prepílením 
statočnej tatranskej guľatiny P. Rusko a Z. 
Simon, minister pôdohospodárstva. Veď 
Tatransko-podtatranský región bol nielen 

partnerom podujatia, no zúčastnil sa i bez 
finančných nárokov organizátora. Podob-
né gesto solidarity urobili usporiadatelia 
aj voči štyrom krajinám postihnutým niči-
vými prívalovými vlnami na sklonku roku 
2004: Indonézii, Indii, Srí Lanke a Thajsku. 
Veľtrh, na ktorom na ploche 20 000 m2 
vystavovalo 485 vystavovateľov z 26 kra-
jín, bol už 11. v poradí.

Minister hospodárstva a podpredseda 
vlády Pavol Rusko počas otvorenia vyslo-
vil želanie: „Kiež by sme čím skôr skončili 
s organizovaním seminárov a písaním štú-
dií a prešli k reálnej podpore cestovného 
ruchu. Veď aj turistický ruch je priemys-
lom.” Na margo zničených Vysokých Ta-
tier a zámerov s ich budúcnosťou minister 
uviedol: „Nechceme škodiť svišťom ani 
kamzíkom. Chceme len dobre ľuďom, kto-
rí v Tatrách žijú.”  

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
Foto: M. Vidan
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SPRAVODAJSTVO

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 1. februára na ad-
resu redakcie, ktorý príspevok vás zau-
jal, budete mať šancu získať hrnček 
mesta Malacky. Tak neváhajte a zapoj-
te sa! Ak chceme písať o tom, o čom 
chcete čítať, musíme poznať váš názor. 
Tak vystrihnite kupón a napíšte naň, čo 
vás zaujalo. V minulom čísle to boli prí-
spevky Úvodník, Záhorie chce prilákať 
turistov, Únik zo sveta čísel hľadám v ro-
dina a vo futbale, Jedna pani povedala 
a najviac priaznivcov si získal rozhovor 
s vdp. M. Pokopcom. Spomedzi všet-
kých sme vyžrebovali Elenu Škribovú 
zo Záhoráckej ulice v Malackách, ktorá 
získava hrnček mesta. 

ZAUJALO VÁS

2ZAUJALO MA V ČÍSLE

✒

CVeČko cez prázdniny
Na február sa mnohé deti veľmi tešia. Čakajú ich polročné a jarné prázdniny. 

CVČ počas týchto prázdnin pripravuje podujatia, ktoré umožnia deťom aktívne 
využiť voľný čas, oddýchnuť si, zabaviť sa a spoznať nových kamarátov.

Počas polročných prázdnin 1. februára 2005 máme pre deti pripravené 
dve zaujímavé podujatia:

• Veselé čiapky 
 (tvorivé dielne, na ktorých si deti vyrobia karnevalové čiapky, klobúky, korunky, 
škrabošky, spojené s minikarnevalom). Deti, nezabudnite si priniesť prezuvky!
• Plávanie v Maline
Stretneme sa o 13.00 h v CVČ. Prineste si plavky, uterák a 20 Sk.                –cvč–     

strojové vybavenie, ktoré v oblasti úrazo-
vej chirurgie a ortopédie dokáže nekr-
vavou cestou liečiť ochorenia kĺbov. 
Rozvinuli sme i ultrazvukovú diagnostiku 
a od februára otvárame očnú mikrochi-
rurgiu.”

Symbolickú pásku prestrihoval pred-
seda BSK Ľ. Roman za asistencie primá-
tora J. Ondrejku. „Nemocničná, a. s., po-
stupnými krokmi dokazuje, že ich vstup 
do NsP Malacky v júli minulého roka bol 
šťastný. Do Malaciek prinášajú novú kva-
litu života. Dôkazom toho je, že všetci, 
ktorí nedôverovali kroku prenajať nemoc-

nicu súkromnej spoločnosti, dnes príklad 
Malaciek smelo nasledujú,” priznal Ľ. 
Roman. J. Ondrejka dodal: „Cesta je 
dobre naštartovaná. Po mnohých rokoch 
trápenia sa dostáva Nemocničná k pre-
vratným číslam, ktoré zvrátili nepriaznivý 
ekonomický vývoj malackej NsP.” 

Sprístupnenie počítačového tomo-
grafu teda umožňuje pacientom z Mala-
ciek i okolia dopriať si „luxus”, ktorý už 
nemusia závidieť ani Bratislave, ani Skali-
ci. Kiež by však tento moderný prístroj 
museli využívať čo najmenej.   

LUCIA POLÁKOVÁ
Foto: S. Osuský

stačujúci? Odpovede sme hľadali u náčel-
níka MsP v Malackách Ivana Jurkoviča 
a Antona Gorbára, riaditeľa odboru po-
riadkovej polície OR PZ Bratislava IV.

Štatistiky spracované MsP v Malac-
kách jasne dokazujú, že v poslednom 
období dochádza k neúmernému náras-
tu žiadostí o spoluprácu zo strany prísluš-
níkov PZ. „Podľa môjho názoru sa počet 
príslušníkov PZ v Malackách znížil natoľ-
ko, že nedokáže uspokojiť potreby 18-ti-
sícového mesta. Hliadka OR PZ je často 
zaneprázdnená, v horšom prípade sa na 
území Malaciek vôbec nenachádza,” tvr-
dí I. Jurkovič. „Preto niet divu, že úlohy, 
ktoré by mal prioritne plniť PZ SR, musí 
suplovať hliadka MsP. Samozrejme, v nie-
ktorých prípadoch je dôležitá súčinnosť 
MsP so štátnou. No hranice spolupráce 
sú často prekračované.” Podľa náčelníka 
je tak MsP obmedzovaná vo výkone 
úloh, ktoré má prioritne plniť pri zabez-
pečovaní verejného poriadku, ochrany 
ŽP v meste, plnení úloh vyplývajúcich 
z VZN, uznesení MsZ či rozhodnutí pri-
mátora. 

Anton Gorbár priznáva, že spoluprá-
ca s MsP musí byť prehodnotená. Prob-
lém je tradične i vo financiách. „Prijali by 
sme viac ľudí, no tabuľky a nedostatok fi-
nancií v našom rezorte nás nepustia. Ver-
te, že iné OR PZ musia pri rovnakých 
počtoch zamestnancov pokrývať i väčšie 
územie.” 

Ivan Jurkovič však dodáva: „Alarmu-
júca je skutočnosť, že sa hliadka PZ nebo-
la schopná ani takmer po troch hodinách 
dostaviť na miesto nálezu mŕtvoly.” 

Táto situácia nie je ľahostajná ani pri-
mátorovi, ktorý koncom roka 2004 po-
žiadal riaditeľa Okresného riaditeľstva 
PZ o trvalé zabezpečenie hliadky OR PZ 
na území nášho mesta, ktorá by v prípa-
de potreby dokázala ihneď zasiahnuť. 
Súčasne vyzval kompetentných na pred-
loženie správy o bezpečnostnej situácii 
v Malackách. 

Môžeme očakávať zlepšenie aktuál-
neho stavu? Veď zdravie a bezpečnosť 
obyvateľov by mali byť prvoradé. 

LUCIA POLÁKOVÁ

Spolupráca s MsP Malacky bude pre-
hodnotená, MsP sú poskytované infor-
mácie z policajných evidencií potrebné 
pri objasňovaní priestupkov. Doposiaľ 
bola spolupráca s MsP zo strany OR 
PZ Malacky hodnotená kladne.

 Dokedy bude 
MsP suplovať 
úlohy štátnej?

Luxus, ktorý už 
nemusíme závidieť

Babinec s Vierou Strniskovou
Zúčastnené dámy so záujmom počúvali rozprávanie herečky o zašlej sláve zlatej 

éry slovenského filmu, pondelňajších inscenáciách, súčasných príležitostiach pre za-
čínajúce „mláďatká”, ako V. Strinisková nežne nazýva mladých hercov, i o budúcnos-
ti slovenského divadla. „No nič nie je stratené,” tvrdí večná optimistka. „I dnes sa náj-
du nadšenci, ktorí bez nároku na honorár vytrvalo skúšajú nové a nové divadelné 
kúsky dúfajúc, že dostanú šancu predviesť ich aj pred divákmi.” 

Na záver stretnutia táto úchvatná dáma všetkým prisľúbila, že do Malaciek určite 
zavíta opäť a presvedčí nás o svojom hereckom umení na doskách, ktoré znamenajú 
svet. Máme sa na čo tešiť.             Text, foto: –lucy–

• 11. januára sa uskutočnila uzávierka 
nominácií na tohtoročné udeľovanie oce-
nenia Pálfiho srdce, ktoré sa uskutoční 
18. februára.

• Kontrola plnenia prioritných úloh 
i požiadaviek vyplývajúcich z rozpočtu 
mesta boli hlavnými bodmi programu po-
rady primátora mesta s vedúcimi oddele-
ní MsÚ a riaditeľmi príspevkových orga-
nizácií, ktorá sa konala 18. januára.

• V ten istý deň sa uskutočnila pedago-
gická porada primátora s riaditeľmi zá-
kladných škôl, CVČ a ZUŠ. Diskusiu na-
plnili predovšetkým témy: zápis do 1. roč-
níka a napĺňanie bežného a kapitálového 
rozpočtu škôl.

• S projektovou dokumentáciou v ru-
kách navštívili 18. januára budovu spo-
ločnosti Nafta Gas primátor J. Ondrejka, 
jeho zástupca J. Bulla, prednosta MsÚ D. 
Vavrinec. Cieľom návštevy bolo zistiť sku-
točný stav objektu, ktorý sa stane sídlom 
MsÚ a navrhnúť rozmiestnenie jednotli-
vých oddelení MsÚ a organizácií mesta 
v ňom.

• Členov Rady ZMOS, medzi ktorých 
patrí aj malacký primátor Jozef Ondrej-
ka, prijal v Grassalkovichovom paláci 20. 
januára prezident SR Ivan Gašparovič.

–ipo–

MsP počas roka 
2004 nezaháľala

Počas uplynulého roka riešili zamest-
nanci MsP Malacky spolu 2490 skutkov, 
čo je o 258 skutkov ako v predvlani. Z to-
ho bolo 1718 klasifikovaných ako prie-
stupok v blokovom konaní. Vďaka ulože-
ným blokovým pokutám si pokladica 
mesta prilepšila o 247 900 Sk. 512 prie-
stupkov bolo vyriešených dohováraním. 
Najviac priestupkov sa týkalo parkovania 
na chodníku (1186), porušenia zákazu vy-
plývajúceho z úpravy cestnej premávky 
(670), parkovania na mestskej zeleni 
(213), úmyselného spôsobenia škody na 
cudzom majetku (101) a porušenia VZN 
o chove zvierat (69) a podobne. Pri žia-
dosti o poskytnutie pomoci je najčastej-
šie využívaná beztarifná telefónna linka 
159. V roku 2004 bolo preverených 1350 
oznamov, na ktorých najväčší podiel ma-
li oznámenia o nesprávnom parkovaní 
(195), o krádežiach a poškodzovaní ma-
jetku (181), žiadosti o súčinnosť s hliadka-
mi PZ SR (178), o výtržnostiach a bitkách 
(140) a pod. V sledovanom období odo-
vzdali príslušníci MsP do útulku na Hlbo-
kej ul. 64 túlavých psov. 

Príjem od abonentov, ktorí využívajú 
pult centrálnej ochrany (PCO), predsta-
0voval v roku  2004 sumu 1 379 354 Sk, čo 
je o 166 152 Sk viac ako v uplynulom ro-
ku.

Koncom roka 2004 boli vykonané 
i cielene zamerané akcie – na dopravné 
priestupky a na porušovanie zákona 
o ochrane nefajčiarov.

         –mh–

Nezamestnaní spoluobčania pro-
stredníctvom menších obecných 
služieb už mesiace intenzívne po-
máhajú pri upratovaní rokmi zne-
čistených priestranstiev a likvidova-
ní čiernych skládok v odľahlých čas-
tiach Malaciek. 

Aj 12. januára sa im podaril husársky 
kúsok, ktorý stojí za zmienku – vyčistiť roz-
siahly úsek Továrenskej ulice smerom od 
bývalých kasární až po hlavný cestný ťah 
na Pezinskej ulici. Ešte v nasledujúci deň 
tu bolo možné nájsť množstvo čiernych 
plastových vriec plných odpadkov čakajú-

cich po generálnom upratovaní na vyve-
zenie. Na vzdialenejšom úseku za Kable-
xom pri rybníkoch sa dalo presvedčiť, že 

skládka bola tvorená ozaj hocikým a všeli-
čím. Zarážajúce je, že okrem nábytku či 
záclon sa nedisciplinovaní vývozcovia ne-
hanbia vyhodiť aj väčšie množstvo počíta-
čových monitorov. Očividne ide o vyra-
dené počítače z dajakej firmy, ako doka-

zovali evidenčné čísla! Takéto správanie je 
však neprípustné, pretože postup pri likvi-
dácii počítačov je presne vymedzený. Lik-
vidácia skládky trvala niekoľko dní a teraz 
už zostáva na nás, či dovolíme nediscipli-
novaným porušovateľom verejného po-
riadku znečistiť okolie mesta znovu.

–tabu– foto: S. Osuský

Termín zápisu 
do 1. ročníka 
sa blíži

Mesto Malacky a riaditeľstvá ZŠ 
v Malackách oznamujú rodičom detí 
narodených od 1. 9. 1998 do 31. 12. 
1998 a od 1. 1. 1999 do 31. 8. 1999, 
že sa bude konať v budovách jednotli-
vých škôl zápis do 1. ročníka ZŚ pre 
školský rok 2005/2006 v dňoch: 

• piatok 11. februára 2005 
   od 14.00 h do 18.00 h,
• sobota 12. februára 2005 
   od 9.00 h do 12.00 h. 
Zápis sa uskutoční pre všetky ZŠ 

v rovnakom termíne. Dostavia sa naň 
i deti, ktorým bol v minulom školskom 
roku odporučený odklad.

Rodič alebo zákonný zástupca na 
zápise predloží rodný list dieťaťa 
a svoj občiansky preukaz. 

Bližšie informácie získate o prísluš-
nom VZN mesta Malacky o školských 
obvodoch ZŠ č. 1/2004 a jeho dodat-
ky sú zverejnené na úradnej tabuli 
MsÚ Malacky, na internetovej stránke 
mesta (www.malacky.sk) a v jednotli-
vých budovách MŠ a ZŠ.    –mh–

Komentár nie je po-
trebný. Veď usúďte 
sami.

 Nezamestnaní čistia mesto

JEDNOU VETOU

Pokračovanie z 1. strany

Babinec – neodmysliteľ-
ná séria stretnutí žien 
rôzneho veku so zaují-
mavým hosťom, ktorého 
organizátorom je ZCK, 
získava na obľube. 
Pilierom prvého tohto-
ročného stretnutia, kto-
ré sa uskutočnilo 12. ja-
nuára v SD ZCK, bola 
prítomnosť jednej z naj-
významnejších predsta-
viteliek povojnovej he-
reckej generácie Viery 
Strniskovej (75).

Pokračovanie z 1. strany

Možnosti odfotografovať sa so znamenitou herečkou 
Vierou Strniskou neodala ani ochotníčka z DNH Zuza-
na Bezáková.           Foto: archív ZCK

19. februára prijal pred-
seda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Ľu-
bo Roman víťazov lite-
rárnej súťaže Máme radi 
svoj kraj. Zapojilo sa do 
nej viac ako 250 študen-
tov z 35 stredných škôl 
a školských zariadení 
nášho kraja. Malacky sa 
v početnej konkurencii 
nestratili. Nikoleta Neše-
vová, študentka 2. roční-
ka  malackého štátneho 
gymnázia, zaujala poro-
tu (v zložení Ľubo Ro-
man, Juraj Kukura, Ma-
roš Kramár a Oľga Fel-
deková) svojou prácou 
Moje fotky a umiestnila 
sa na 3. mieste. Úryvok 
z práce i reakcie jej au-
torky prinesieme v bu-
dúcom čísle MH.

Text, foto: –mavi–
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KPK patrí k „najmladším” oddele-
niam MsÚ. Jej vytvorenie v roku 2003 
sledovalo trend moderných samospráv 
– odstraňovať bariéry pri komunikácii 
s občanmi a správať sa k nim ako ku 
klientom. Dodnes však ozajstná klient-
ska kancelária v našich podmienkach 
nefunguje. Kedy sa môžu Malačania 
na novú formu vybavovania na MsÚ 
tešiť? 

Táto pozitívna zmena nastane v mo-
mente presťahovania mestského úradu do 
nových priestorov – radnica bude sídliť 
v bývalom objekte spoločnosti Nafta Gas 
na Radlinského ulici. Už vďaka položeniu 
neďaleko hlavnej križovatky budú mať oby-
vatelia mesta na úrad bližšie. A bližšie by 
mali mať aj k úradníkom – na prízemí no-
vého sídla MsÚ vznikne prijímacia kancelá-
ria, v ktorej návštevník vybaví všetky bežné 
formality. Jej súčasťou bude napríklad aj 
diskrétny rokovací priestor či detský kútik. 
Pracovníci, ktorí budú pracovať v prijíma-
cej kancelárii (podobne ako pracovníci 
bánk budú oblečení v rovnošatách), prej-
dú tréningom zameraným na prácu s klient-
mi. Tento vzdelávací a zdokonaľovací prog-
ram bude mesto realizovať s podporou Eu-
rópskeho sociálneho fondu v rámci projek-
tu O krok bližšie ku klientovi. Ďalším po-
zitívom bude, že zaniknú tzv. stránkové dni 
a úrad bude svoje služby poskytovať den-
ne. A napokon zmena nielen terminologic-
ká, ale aj vzťahová – návštevník MsÚ už ne-
bude stránkou, ale klientom. 

Pod KPK patria i miestne médiá. Ako 
vnímate zmeny, ktoré v ich prístupe a ob-

sahu za posledný rok nastali? Kam tieto 
kroky mesta smerujú?

V prvom rade pevne verím, že si Mala-
čania tieto zmeny všimli. 

Mesačník Malacký hlas sa zmenil na 
dvojtýždenník a od januára tohto roka ho 
obyvatelia mesta dostávajú bezplatne do 
poštových schránok. Zmenou – nielen ná-
zvu a dizajnu, ale predovšetkým obsahu 
a prístupu – prešla aj mestská televízia, 
ktorá si s novým logom eM TV opäť zí-
skava dôveru divákov. Absolútnou novin-
kou je teletextové vysielanie. V čase, keď 
každá minúta má cenu zlata, už nemusia 
Malačania na informácie čakať – aktívne 
si ich vyhľadávajú na konkrétnych strán-
kach eM textu. 

Požiadavky užívateľov internetovej ko-
munikácie sa snažíme uspokojovať pro-
stredníctvom aktualizácie web-stránky 
mesta www.malacky.sk. Okrem historic-
kých dát, množstva kontaktov či kalendára 
podujatí na nej návštevníci nájdu v elek-
tronickej podobe aj formuláre, ktoré potre-
bujú pri vybavovaní formalít na mestskom 
úrade. 

Zmeny na poli vydávania vlastných mé-
dií smerujú k jednoznačnému cieľu – k zvý-
šeniu informovanosti obyvateľov o činnosti 
samosprávy a k otvorenosti vzťahu občan 
– samospráva. Každá správna komunikácia 
je obojsmerná. Aj preto nám veľmi záleží 
sa spätnej väzbe, na podnetoch čitateľov 
a divákov, na každom – aj kritickom – po-
strehu. 

V súčasnosti sa veľa hovorí o propa-
gácii práce samosprávy. Akú dôležitosť 

zohráva propagácia v hierarchii činnos-
tí, ktorú zabezpečuje mesto Malacky?

Pred verejnou správou je z roka na rok 
čoraz viac úloh, ktoré zo zákona musí vy-
konávať. Pri sústredení sa na kvalitné napĺ-
ňanie týchto úloh samosprávam často ne-
zostáva čas ani peniaze na budovanie vzťa-
hov s verejnosťou, propagáciu či marke-
ting. V trhovom prostredí – a také u nás už 
vyše desaťročie usilovne budujeme – však 
práve táto oblasť zohráva mimoriadne dô-
ležitú úlohu. 

Mesto Malacky vyvinulo niekoľko vlast-
ných foriem spolupráce s verejnosťou a do-
konca patrí medzi prvé mestá na Sloven-
sku, ktoré našli odvahu pripraviť verejné vy-
počutie (na sklonku roku 2001). Aj vďaka 
tejto konkrétnej spolupráci s občanmi sa 
našlo riešenie pre dlhoročný boľavý prob-
lém stredu mesta – zdevastovaný obytný 
dom na Partizánskej ulici. Na jeho mieste 
dnes stojí novotou voňajúci dom, v ktorom 
nájde domov niekoľko mladých rodín. Mo-
derná samospráva sa nehrá na „vševedka”, 
ale zapája do hľadania východísk svojich 
občanov. V ostatnom období rastie záu-
jem obyvateľov o veci verejné – veríme, že 
po vzájomnej diskusii sa podarí nájsť rieše-
nie aj pre ďalší rébus, ktorým je hľadanie 
dôstojnej plochy v centre mesta na umiest-
nenie zrekonštruovanej sochy Milana Rasti-
slava Štefánika. 

Samostatnou kapitolou je propagácia 
mesta samotného. Hoci minulé desaťročia 
ublížili predovšetkým historickému jadru 
Malaciek, ešte stále má mesto návštevní-
kom čo ponúknuť. Aj preto propagačné 
materiály mesta zdobí titulok: Netreba 
chodiť do Ríma, stačí prísť do Malaciek. 
Veď metropola Záhoria v útrobách Chrá-
mu nepoškvrneného počatia Panny Márie 
skrýva svetový unikát – jednu z dvoch exis-
tujúcich kópií Svätých schodov, po ktorých 
kráčal Ježiš Kristus k Pilátovi. Obľube sa te-
šia aj propagačné predmety s logom mes-
ta: tričká, šiltovky, hrnčeky či perá. 

Aký by bol podľa vás najideálnejší 
stav, kedy by sa spokojnosť zástupcov 
samosprávy rovnala spokojnosti obča-
nov. Majú Malacky k ideálu blízko? 

Ideálny stav s veľkou pravdepodob-
nosťou neexistuje. Samosprávu bude urči-
te tešiť, keď z úradu budú odchádzať spo-
kojní ľudia a občanov poteší, keď nebudú 
musieť čerpať dovolenku na to, aby vyba-
vili na úrade jeden dôležitý papier. Myslím 
si, že Malacky sú na dobrej ceste k vybu-
dovaniu korektného vzťahu medzi samo-
správou a verejnosťou. Cestu k želanému 
cieľu treba ešte vydláždiť vzájomnou to-
leranciou. Dôležitú úlohu tu zohrávajú 
poslanci mestského zastupiteľstva – obča-
nia raz za štyri roky spomedzi seba vybe-
rajú skupinu ľudí, ktorí majú byť ich predĺ-
ženou rukou. Želám všetkým trom stra-
nám (občanom, poslancom i pracovní-
kom MsÚ), aby tento trojuholník vzťahov 
nebol bermudský. 

Súčasťou KPK sú tri referáty: 
prijímacia kancelária, 
referát marketingu 
a referát dokumentácie.

Vedúcu KPK Mgr. Ivanu Potočňáko-
vú môžete zastihnúť v kancelárii č. 
13 na MsÚ, na tel.: 034/796 61 23 či 
e-maile: potocnakova@malacky.sk.

PUBLICISTIKA

ANKETA

Vedúcou Kancelárie prvého kontaktu (KPK) a zároveň 
tlačovou tajomníčkou primátora mesta je Mgr. Ivana 
Potočňáková. 
Mgr. Ivana Potočňáková (34), ktorá pochádza zo Závo-
du, je vedúcou KPK od roku 2004. Stredoškolské vzdela-
nie ukončila na Gymnáziu v Malackách v roku 1988. Vy-
sokoškolské štúdium žurnalistiky na FF UK v Bratislave 
ukončila v roku 1992. Pôsobila ako redaktorka v denníku 
Práca, týždenníkoch Tip a Záhorák; v rokoch 1999–2004 
ako vedúca redaktorka Malackého hlasu na MsÚ v Ma-
lackách. Jej práca bola ocenená titulom Novinárka roka, 
ktorý jej v roku 2000 udelil Klub redaktorov regionálnej tlače Slovenského syndikátu 
novinárov. V rokoch 2000–2002 absolvovala štúdium manažmentu mimovládnych 
organizácií na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je vydatá a má 2 deti.

Pod jednou strechou – je názov rubriky, ktorá má vám občanom poskytnúť 
pohľad do zákulisia činností malackej samosprávy uskutočňovaných primáto-
rom a jeho zástupcom a zamestnancov mesta, ku ktorým patria hlavný kon-
trolór 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. Našou snahou je uľahčiť vám orientáciu pri 
vzájomnom styku so všetkými menovanými, priblížiť vám súčasnú organizač-
nú štruktúru MsÚ a náplň práce jednotlivých oddelení. Dnes sa budeme ve-
novať ekonomickému oddeleniu.  

Mgr. Ivana Potočňáková: 

Moderná samospráva 
sa nehrá na „vševedka” 

 Pod jednou strechou

JP
P

AG
EN

TÚ
RA JEDNA PAN

I

POVEDALA

Fámy sa dokážu šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. Veď koľkokrát ste 
počuli z úst ostatných: počula si, že... Je to pravda, či nie je to prav-
da. Často sa však i s nepravdou stotožníme. Aj to bol jeden z pod-
netov, prečo sme uviedli do života našu rubriku s príznačným ná-
zvom JEDNA PANI POVEDALA. Jej cieľom je vyvrátiť či potvrdiť 
to, čo sa dostalo do našej redakcie alebo vám do uší. 

Silvia Baričiaková (30)
na materskej
Potešil ma najmä tele-
text a nový šat televí-
zie. Zaujímam sa hlav-
ne o kultúrne dianie 
a informácie o rozma-
nitých podujatiach pre deti. Často nav-
števujem aj internetovú stránku mesta.

K. K. (18)
študentka
Malacký hlas nečítam, 
len občas si pozriem 
eM TV. Neobsahujú 
nič, čo by ma zaují-
malo. 

Tomáš Zapletal (20) 
pracujúci študent
Priznám sa, na čítanie 
novín a sledovanie te-
levízie nemám čas, 
ale eM TV si sem-tam 
pozriem. Nič jej nechý-
ba, azda len niečo o životnom prostredí.

Marta Zajícová (42)
finančná poradkyňa
Mestskú televíziu ne-
sledujem, pretože na 
Ulici Ludvíka Svobo-
du, kde bývam, má-
me už dlhšiu dobu 
katastrofálny signál. Malacký hlas na-
opak čítam veľmi rada. Je fajn, že ho 
mesto začalo zadarmo distribuovať do 
schránok. Určite to napomôže lepšiu in-
formovanosť o dianí v meste.

J. G. (61), dôchodca
Káblovú televíziu ne-
mám, iba satelit, a tak 
kvalitu eM TV nemô-
žem posúdiť. Malac-
ký hlas si kupujem 
pravidelne. Dozviem 
sa v ňom všetko dôležité z diania v mes-
te. Privítal by som viac príspevkov, ktoré 
by sa venovali histórii mesta.

–mavi–
foto: T. Búbelová

„Počula som, že tento rok sa má začať so stavbou polyfunkčnej budovy na 
Mierovom námestí. Je to pravda?”

Mesto Malacky predalo nehnuteľnosti na Mierovom námestí v priamej nadväznos-
ti na parkovisko až po železiarstvo U Bolfa. Nový majiteľ predpokladá odstránenie 
existujúcich stavieb a na ich mieste postaví nový objekt. Výstavbou nebude dotknuté 
parkovisko. Zatiaľ nebol predložený žiadny konkrétny návrh na záväzné stanovisko, 
takže nemáme možnosť poskytnúť informácie, aký typ budovy a akého vzhľadu bude 
investor realizovať na pozemku. Požiadavkou mesta je, aby výstavba nového objektu 
bola zosúladená s novostavbou inkubátora malého biznisu a taktiež prispôsobená 
vzhľadu Záhoráckej ulice. Či sa s výstavbou začne ešte tento rok, nevieme posúdiť.

Ing. GABRIELA REHÁKOVÁ, vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy MsÚ

PÝTAME SA ZA VÁS

Občan musí či môže 
KPK navštíviť, ak: 
• potrebuje vybaviť občiansky 
  pohreb, 
• chce podať hlásenie 
  do mestského rozhlasu, uverejniť
  príspevok v mestských médiách
  (Malacký hlas, eM TV videotext
  a teletext),
• si chce kúpiť propagačné 
  materiály mesta Malacky,
• potrebuje podať písomnosť 
   pre zástupcov samosprávy 
  či jednotlivé oddelenia MsÚ,
• chce nahliadnuť do kroniky mesta
  či archívu Malackého hlasu 
  a pod.

Do kompetencie KPK patrí:
• kontakt s klientmi na úseku matriky, evidencie obyvateľov, vyberania poplat-

kov, stavebného poriadku a ŽP, evidencie majetku a bytov (tieto funkcie zatiaľ pl-
nia jednotlivé oddelenia MsÚ; po presťahovaní úradu do nových priestorov budú 
sústredené do prijímacej kancelárie KPK),

• podateľňa a výpravovňa písomností,
• redakčná činnosť a vysielanie mestského rozhlasu, mestskej televízie eM TV, 

vydávanie a distribúcia dvojtýždenníka Malacký hlas; spolupráca s ostatnými mé-
diami, vydávanie tlačových správ a organizovanie tlačových konferencií; propagá-
cia mesta, 

• správa počítačovej, telekomunikačnej siete, hlasovacieho systému MsZ, inter-
netu; servis PC a audiovizuálnych zariadení,

• tvorba a aktualizácia web-stránky mesta,
• kronika a pamätná kniha mesta; koordinácia činnosti Zboru pre občianske zá-

ležitosti (ZPOZ); príprava spoločensko-kultúrnych akcií v meste,
• kompletizácia materiálov a odborných podkladov na zasadnutia MsR a MsZ, 

spracovanie kontroly uznesení, archivácia uznesení a tvorba zápisníc z rokovania 
MsR a MsZ; centrálna evidencia uznesení a nariadení mesta, 

• centrálny príjem a výdaj písomností MsÚ, kontakt s poštou; centrálna sprá-
va registratúry a archív písomností, audiovizuálnych a fotografických dokumen-
tov.

Na MsZ, ktoré sa uskutočnilo v závere minulého roka, zazneli dve interpe-
lácie poslancov. Prvá z nich sa týkala alternatívneho riešenia odkanalizovania 
mesta a druhá smerovala do oblasti problému znečisťovania ŽP spoločnosťou 
Swedwood Slovakia, spol. s r. o. (SS).

Odkanalizovanie – áno či nie?
MsÚ v súčasnosti pripravuje projektovú dokumentáciu pre Výstavbu a rekonš-

trukciu stokovej siete v spádovom území ČOV Malacky, ktorá bude riešiť komplexné 
odkanalizovanie mesta. Tento projekt bude postúpený Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s. (BVS). Len ona môže čerpať finančné prostriedky na tieto účely zo 
zdrojov EÚ. V prípade, ak by BVS nebola ochotná podieľať sa na financovaní výstav-
by a rekonštrukcie stokovej siete v Malackách, pokúsi sa Mesto Malacky zapojiť do 
programu cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, v rámci ktorej má možnosť predlo-
žiť spomínaný projekt na prefinancovanie. Prostriedky by tak mohlo získať z grantu, 
ktorý je otvorený len pre obce a mestá prihraničného regiónu a je zameraný na 
zlepšovanie ŽP. 

Opäť Swedwood
V „kauze” Swedwood ako znečisťovateľ ŽP nastal nasledovný posun. Spoloč-

nosť Swedwood Slovakia, s. r. o., požiadala 15. 12. 2004 o predĺženie skúšobnej pre-
vádzky a Obvodný úrad ŽP v Malackách žiadosti vyhovel v zmysle zákona na dobu 
určitú do 31. 12. 2005 s uvedením emisných limitov. V súčasnej dobe sa uskutočňuje 
konanie o predĺženie skúšobnej prevádzky pre SS vypísané mestom, oddelením 
územného rozvoja a dopravy.                 –lucy–

Sledujete mestské médiá (eM TV a Malacký hlas)? 
Informujú dostatočne o dianí v meste?

Mesto Malacky spolu s ostatnými členmi ZOZO zaujalo návštevníkov ITF Slovakiatour 
2005 štýlovou drevenou expozíciou s pôsobivou zvonicou, na ktorej sa týčila vlajka Zá-
horia.                  Foto: S. Osuský
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SERVIS ČITATEĽOM / INZERCIA

Oslaďte si život s HVIEZDOU!
MH 05 B3

KUPÓN

2DEXIA BANKA SLOVENSKO

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

Kde a kedy sa konala ITF Slovakia-
tour 2005? 

Odpoveď spolu s nalepeným kupó-
nom a vašou adresou pošlite do redakcie, 
alebo vhoďte do schránky s označením 
Malacký hlas na budove MsÚ do 1. februá-
ra. Za správnu odpoveď z minulého čísla 
odmeníme vkladnou knižkou Pavla Malé-
ho zo Slovenskej ulice v Malackách. Pro-
síme výhercu, aby sa ohlásil v redakcii.

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

DROBNÁ INZERCIA

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

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

MH 04 F1

Milí čitatelia,
spoznali ste na fotografii z minulého 
čísla primátora Malaciek Jozefa On-
drejku? Úloha to nebola veľmi zložitá, 
niektorých z vás možno zmiatli zmiz-
nuté fúzy. 

V dnešnom čísle sme písali o predstaviteľoch ve-
rejného života i o hereckom umení, takže hľadajte 
vo fotografii osobu, ktorá bola, či je činná v spo-
menutých oblastiach. Spoznali ste? Tak neváhajte, 
vezmite papier a pero a pošlite nám svoje tipy 
spolu s nalepeným kupónom do 1. februára. 
Sladkú odmenu z cukrárne Hviezda dnes získala 
Eva Škutová z Ul. 1. mája v Malackách.

KTO JE NA FOTOGRAFII?

Uhádnite, kto je na fotografii!

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

KUPÓN

2CUKRÁREŇ HVIEZDA

MH 05 B5

Ing. PETER PITTNER
geodetická kancelária

• vysporiadanie vlastníctva
•  príprava podkladov na dedičské  

konania
•  uplatnenie práva k pôde voči  

Slovenskému pozemkovému fondu
•  zistenie vlastníctva k nehnuteľnos- 

tiam 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

Centrum mikrochirurgie oka v Bratislave už viac 
ako 5 rokov poskytuje pacientom svoje služby.

Za 5 rokov viac ako 
6000 operácií!
(všetky bez hospitalizácie pacienta)

Centrum mikrochirurgie oka (CMO) získalo licenciu na 
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore oftal-
mológia v októbri 1999 a v novembri už u nás boli ope-
rovaní prví pacienti. Naše pracovisko, ktoré bolo prvým 
pracoviskom jednodňovej očnej chirurgie na Slovensku, 
je aj zakladajúcim členom Slovenskej asociácie jedno-
dňovej chirurgie.

Pacienti si dnes, a hlavne v Bratislave a okolí, majú možnosť 
vybrať, kde budú operovaní. To, že sa aj minulý rok rozhodlo 
približne 1500 pacientov práve pre naše pracovisko, je pre nás 
cenné a sme na to hrdí. 

Myslíme si, že slovenskí pacienti 
chcú byť predovšetkým včas a kva-
litne ošetrení, a to v prostredí, ktoré 
je príjemné. Kvalita ošetrenia neza-
hŕňa pritom iba kvalitu chirurgické-
ho výkonu, predoperačného vyšet-
renia a pooperačnej starostlivosti, 
ale aj kvalitu správania sa k pacien-
tovi, kvalitu použitých prístrojov či 
potrebných implantátov.

Pacientom, ktorí majú sivý zákal, 
implantujeme do oka umelú vnút-
roočnú šošovku. Aj na našom trhu, 
ktorý kopíruje svetový trh s týmto 

špeciálnym zdravotným materiálom, sú rôzne typy vnútrooč-
ných šošoviek rôznej kvality. V našom zariadení venujeme vý-
beru správnej vnútroočnej šošovky veľkú pozornosť. Kvalita 
a typ tohto implantátu sú veľmi dôležité pre celkový výsledok 
operácie sivého zákalu. Sme presvedčení, že implantáty štan-
dardne používané v našom zariadení znesú tie najprísnejšie 
svetové kritériá. 

Okrem sivého zákalu, ktorý je našou základnou operáciou, 
vykonávame aj celé spektrum ďalších operácií na prednom 
segmente oka, komplexné vyšetrenia a konzultácie. Už štvrtý 
rok pacientom, ktorí sú krátkozrakí, prípadne ďalekozrakí, ale-
bo majú astigmatizmus, pomáhame operáciami excimerovým 
laserom. 

Naše pracovisko od začiatku marca používa jeden z naj-
modernejších laserových prístrojov na svete – ALLEGRETTO, 
prístroj, ktorý v októbri 2003 získal FDA certifikáciu v USA. 
Aj pri operáciach excimerovým laserom sme sa jednoznačne 
rozhodli pre kvalitu. Krátkozrakosť vieme odstrániť až do –14 
D, ďalekozrakosť bežne do +6,0 D. 

Centrum mikrochirurgie oka je pracovisko, kde všetkým 
záleží na vynikajúcom výsledku. Všetci sa usilujeme o to, 
aby sme pre našich pacientov zostali partnermi v riešení 
problémov s videním. 
V decembri 2004 získalo naše zariadenie ako prvé pra-
covisko očnej chirurgie na Slovensku medzinárodný 
certifikát kvality ISO 9001:2000. 
Záleží nám na Vás a Vašom zdraví! Príďte a uvidíte.

Gagarinova 7/B  •  821 03 Bratislava II
02/43 63 56 44–46

cmo@cmo.sk  •  www.cmo.sk

MUDr. František Veselý, 
primár CMO

MH 05 F2

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 21. 1. DO 3. 2. 2005
• Raciol olej, 5 l za 189,90 Sk • Tekovský 
salámový syr, 1 kg za 169,00 Sk  •  Čer-
stvé maslo, 125 g za 19,90 Sk

 MH 05 B4

• Predám drevený obklad – tatranský 
profil. Cena: 145 Sk/m2 vrátane dovo-
zu. Kontakt: 0905/46 57 33.
• Predám stavebný výťah v pojazdnom 
stave, MA, cena 4 000 Sk. 

Kontakt: 0905/72 38 58.
• Lacné autovýfuky a autodiely. Kon-
takt: 038/532 45 28.
• Kúpim mužský záhorácky kroj, aj jed-
notlivé časti. Kontakt: 0902/87 35 79.
• Prenajmem 1-izb. byt nezariadený na 
3. poschodí. Kontakt: 0903/22 52 13. 
• Prenajmem obchod v Bratislave–De-
vínskej Novej Vsi v líniovom obchod-
nom centre na Hlavnej ulici. Cena 
20 000 Sk + energie mesačne. Kontakt: 
02/64 77 58 77, 0905/61 03 88.

 Optické      centrum
 • kompletné očné vyšetrenie (očný lekár)
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti (optometrista)
 • aplikácia kontaktných šošoviek (optometrista)

 Predaj dioptrických rámov a slnečných okuliarov
 Predaj kontaktných šošoviek 
 Zhotovovanie okuliarov expresne

 034 772 20 37
 Pondelok–Piatok: 9.00–18.00  •  Sobota: 9.00–12.00

Sasinkova 1/A, Malacky (vedľa Ľudovej banky)  •  mail: opticke@centrum.sk 

MH 05 F3

Nie sú vaše ruky dostatočne dlhé na 
to, aby ste si mohli pohodlne prečí-
tať noviny? Vyhľadávate na čítanie 
stále viac svetla? Pôsobíte komicky, 
keď sa snažíte navliecť niť do ihly? 
Existuje niekoľko možností korekcie 
presbyopie.

Tradícia – Bifokálne okuliare
Nedostatky:
• v strednej vzdialenosti 60–100 cm ne-

vidíte ostro na vaše celé pracovné miesto
• máte viditeľnú deliacu čiaru s ruši-

vým skokom obrazu medzi dielom na blíz-
ko a do diaľky, čo môže byť pri dennom 
používaní rušivé 

• viditeľná deliaca čiara okamžite pre-
zradí váš vek

Prednosti:
• nemusíte si viac okuliare dávať dole

Revolúcia – Multifokálne okuliare 
Praktické:
• do diaľky, na strednú vzdialenosť aj

do blízka, všetko je ostré, máte ostrý obraz 
celého miesta 

• okuliare nemusíte meniť 
• rýchla adaptácia
• optimálny komfort nosenia
• veľmi praktické pri práci s počíta-

čom
 Estetické:
• neexistujú rušivé a nepekné deliace 

hrany
• nevidno vašu presbyopiu 
• nosíte sklo, ktoré je opticky a mód-

ne, najkrajšie medzi všetkými sklami, kto-
ré sa vyrábajú na korekciu presbyopie

  RADOSLAVA BINČÍKOVÁ,
očný optik optometrista

Aktuálna téma pre ľudí 
 po štyridsiatke

Objednajte sa 
na vyšetrenie bez čakania

do TPP prijmeme

IT administrátora
Miesto práce: Malacky
Náplň práce: Inštalácia a správa výpoč-
tovej techniky, správa LAN siete, zá-
kladné zaškolenie pracovníkov, správa 
počítačov, serverov, technická podpo-
ra a administrácia informačného sys-
tému a používateľov. V prípade zloži-
tejších problémov budete spolupraco-
vať na riešení s ďalšími kolegami.

Ponúkaný plat: dohodou
Termín nástupu: 1. 3. 2005
Jazykové znalosti: Anglický jazyk – ovlá-
danie počítačovej angličtiny, SW.

Počítačové znalosti: 
MS Windows (9x, XP) – expert
Microsoft Word, Outlook, Excel – po-
kročilý
Administrácia Windows serverov – 
MS server 2003, Exchange 2003, TS – 
pokročilý
Profesionálny životopis so žiadosťou 
o prijatie do PP posielajte e-mailom 
na uvedenú adresu:

ISTRAS, spol. s r. o. 
Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava

Kontaktná osoba: 
Ing. Ľuboš Bohucký 
Tel.: 0915/75 23 56
E-mail: jobs@istras.sk

MH 04 F4

Snehové halušky 
v čokoládovom kréme

SPOTREBA: 3 bielky, trochu soli, 75 g 
práškového cukru, pol litra mlieka

KRÉM: 3 žĺtky, 3 navŕšené lyžice ka-
kaa, 50 g práškového cukru, 1 navŕšená 
a 1 zarovnaná lyžička maizeny, 4 lyžice 
mlieka, 1/2 bal. vanilkového cukru

POSTUP:
Do bielkov dáme trochu soli a ušľa-

háme tvrdý sneh. Zašľaháme doň práš-
kový cukor. Z tohto snehu dvoma lyžica-
mi formujeme halušky a vkladáme ich 
do vriaceho mlieka. Prikryjeme pokriev-
kou a asi 2 minúty povaríme, potom ich 
obrátime. Po ďalších 2 minútach varenia 
halušky vyberieme. V 4 lyžiciach mlieka 
rozmiešame žĺtky, práškový cukor a va-
nilkový cukor, kakao a maizenu. Primie-
šame do mlieka, v ktorom sme varili ha-
lušky, prevaríme. Vychladnutý krém po-
dávame so snehovými haluškami. 

KAMENNÝ MLYN – VAJARSKÝ 
vás srdečne pozýva na

tanečnú zábavu 
pri príležitosti pochovávania basy 
8. 2. 2005 na Kamennom mlyne. 
Do tanca budú hrať Zajačkovci. 
Pripravené je aj fašiangové menu. 

Predpredaj vstupeniek: 
telefón: 034/779 32 79 
e-mail: kmv@nextra.sk 
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Pred tridsiatimi troma rokmi položili 
Daniela a Marián Muzikovci základy nie-
len svojho manželstva, no netradične tro-
ma hrnčekmi i spoločnej zberateľskej záľu-
be. Tak ako sa ich rodinka postupne roz-
rastala a stali sa rodičmi troch krásnych 
detí, zapĺňali sa i poličky ich domu rozma-
nitými hrnčekmi z rôznych kútov, prevaž-
ne západného Slovenska. Dnes sa počet 
„ušatých” hrnčekových kamarátov Muzi-
kovcov rozrástol na 110. O tejto nevšed-
nej zberateľskej vášni sme sa porozprávali 
s pani Danielou, ktorá nám ochotne priblí-
žila začiatky záľuby i všakovaké spôsoby, 
ktorými sa im podarilo rozširovať netradič-
nú hrnčekovú zbierku.

Spoločný štart    
Vzťah ku keramike mala pani Daniela 

už od malička. „Vždy som u starej mamy 
obdivovala starožitné hrnčeky, až mi raz 
jeden podarovala. Rovnako mal môj na-
stávajúci manžel dva hodnotné kusy od 
starkého, privezené z Rakúska. Keď sme 
sa vzali, mali sme zrazu hrnčeky tri,” spo-
mína s nostalgiou pani Daniela. „Čo keby 
sme v zbieraní pokračovali?” navrhol vte-
dy novopečený mladomanžel M. Muzika. 
Ako ubiehal rok za rokom, rozširovala sa 
i zbierka hrnčekov farebných i jednotvár-
nych, bucľatých i štíhlych, kvetinkových 
i zdobených portrétmi. 

Najväčší hrnčekový boom zažili man-
želia Muzikovci v čase, keď bývali v Zoho-
re. „Vtedy som mala takmer každý mesiac 
nový. Niektoré sú i zo Skalice, z Vysokej 
pri Morave, zo Záhorskej Vsi, z Čiech i Ma-
ďarska a pár i zo starožitníctva.” K vybra-
ným kúskom prišli i zaujímavým spôso-
bom. Ako? 

Hrnček za niečo
„Raz som si hrnček vyhliadla u jednej 

starenky, ktorá však mala len tento jediný. 
Nemôžem vám ho predať, veď z neho pi-
jem,” obhajovala svoj skromný „poklad”.” 
Manželia Muzikovci sa však vynašli. Za 
starý hrnček jej priniesli celú súpravu no-
vých. Starenka bola šťastná a pani Daniela 
s manželom tiež. Iné získali za malú po-
zornosť, za bonboniéru, fľašku vínka... 
„Inej starej ženičke manžel za hrnček zrý-
ľoval záhradu, lebo ona už nevládala a ta-
káto pomoc jej bola vzácna,” dodáva s ús-
mevom zberateľka. Iné zohnali i známi. 

„Stalo sa, že kamarát išiel pomáhať na stav-
bu. Keď videl tie krásne hrnčeky, ktoré 
tam mali, vypýtali si ich namiesto zárobku 
a ja som mu ich neskôr zaplatila.”

Hrnčekové príbehy
Či si pani Muziková vymýšľa hrnče-

kovské príbehy? „Áno. Neraz som sa naj-
mä v prvých rokoch pristihla pri tom, že 
namiesto pozerania televízie blúdim oča-
mi po hrnčekoch. Presne som vedela, 
ktorý odkiaľ je.”

Tak ako si ľudia vymýšľajú k niekto-
rým predmetom príbehy i pani Muziková 
rozmýšľala nad svojimi hrnčekmi a vo 
svojej fantázii zablúdila do čias, kedy ten-
to hrnček niekto používal. Komu tak asi 
patril? „Niekedy sme sa s manželom i do-
berali. Pamätáš sa, odkiaľ máme tento 
kúsok a odkiaľ tamten?” krátili si večer 
milými spomienkami. Čo pani Danielu 
na hrnčekoch najviac zaujme? Ich krás-
ne, niektoré priam unikátne ušká. Spomí-
na, ako jej starý otec zvykol pri pohľade 
na jej zbierku zalamentovať. „Jaj, keď 
sme sa my sťahovali, tak sme ich vyha-
dzovali ako haraburdie.” Veľa ľudí si neu-
vedomí, aký poklad doma vlastní. 

Zberateľskú vášeň majú v rodine 
Zberateľskú vášeň majú Muzikovci 

v rodine. „Voľakedy ako dieťa som zbiera-
la servítky, nálepky zo zápalkových krabi-

čiek, vari ako každý. Môj syn ako malý 
zberal odznaky. Neskôr začal zbierať sta-
rožitné džbány, no najmä sochy, ktoré si 
inštaloval na chate. Žiaľ, vykradli nás. Zo-
stala iba mrzutosť.” Dcéry Muzikovcov 
zbierajú gélové sviečky. Pani Daniela už 
dnes začala pre štvorročnú vnučku odkla-
dať servítky. „Keď bude väčšia, môže 
v tom pokračovať a veď potom už nebu-
dú takéto vzory,” myslí dopredu. „Keď sa 
však vrátim k hrnčekom, veríte, že za po-
sledné roky už nemám ani jeden nový?” 
Nám pri týchto slovách napadá myšlien-
ka. Snáď niekto z vás, kto číta tieto riadky, 
zistí, že má doma nejaký zbytočný hrnček, 
ktorý prekladá z miesta na miesto a nevie, 
čo s ním. A pani Muzikovú by potešil. Ak 
by ste sa ho chceli vzdať, prineste ho do 
redakcie a my ho odovzdáme našej ma-
lackej zberateľke. Na záver rozhovoru pa-
ni Daniela dodáva: „S manželom zberáme 
hrnčeky len tak pre radosť a pohľad na 
každý jeden zo zbierky nás vráti do spo-
ločných príjemných spomienok.” Žeby 
dobrý recept na šťastné manželstvo?

 LUCIA POLÁKOVÁ, foto: archív 

Tak neváhajte a dajte o sebe či o za-
ujímavých Malačanoch vo svojom 
okolí vedieť našej redakcii. Za vašu 
odvahu budete odmenení poukáž-
kou na nákup v predajniach firmy 
Mobilland v hodnote 300 Sk.

OZNAMY / KULTÚRA

ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

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

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU DO ZCK MALACKY

ŽIJE MEDZI NAMI...
Malacky sú rodiskom či byd-
liskom mnohých ľudí so zau-
jímavým, priam výnimočným 
osudom, talentom, schop-
nosťami či originálnou záľu-
bou. 
O mnohých z nich vie len úz-
ky okruh ľudí, ich rodina, 
priatelia či známi. Pre ostat-
ných zostáva ich život tajom-
stvom. Dnes sa však pokúsi-
me poodhaliť osud človeka, 
ktorý žije medzi nami. Ne-
chváli sa, nevystavuje na 
obdiv svoju výnimočnosť. 
A my ani netušíme, s kým sa 
míňame na ulici.

Tak tieto dva boli tie prvé man-
želove, ukazuje nám pani Muzi-
ková unikáty, ktoré stáli na zbe-
rateľskom začiatku.  

Za hrnček porýľovali 
i záhradu

– Sňívauo sa mi, žes mi na Vánoce 
cosik pjekného darovau.

– No vidzíš a furt vyprávjáš, jak ťa 
zanedbávam.

• • • 
Muadí manželé sceli zapit Nový 

rok, ale nebyuo peňez. Tak sa muadá 
paňi objetovaua, ostrihaua si svúj dúhy 
cop, prodaua ho a donésua litr boro-
vičky. Oslava sa vydariua a ket si po-
tom spouem lehli, on ju huadziu po 
huavje a nežňe šuškau: 

„Jój, keby tu byuo ešče tak na pú 
litra!”

• • •
– Mami, toto šecko mi naozaj do-

néseu Ježišek?
– Právdaže, a do druhý!
– A vy ste mi potom co dali?
• • •
– A víte, proč k nám nový rok ide 

po špičkách?
– ???
– Protože nám nese vyšší ceny!
• • •
– Co mám ja neščasná robit, ten 

múj ešče sedzí v šenku!
– No tak ten múj je parádnejší, te-

ho donésli pred hodzinú.

SEX po družstevnícky
Náš kamarád Felix (uš je chuďák na 

pravdze boží, nech mu dá Pánbu lachké 
otpočinucí), robiu na družstvje traktoristu. 
Jegdziu na takém starém rozheglaném 
Zetori, kerý uš ani búdu nemjeu a ket jeu 
ceuí sa tráseu a hrkotau, že ho byuo čut 
široko-daleko. Moseu mjet oň veliký 
strach, aby sa mu nebodaj nerosypau, le-
bo ket vjíždžau do zátačky, aj mu sceu 
pomocit, aby to láchčej zvládeu, tak sa 
dycky nakloniu na druhú stranu, jak keby 
jeu na motorce a ešče k temu aj jazyk vy-
plaziu, možná si mysleu, že mu tým po-
može a trošku ho aj pociskne.

Kedže zásobovau hovjádka, a ty mo-
seli byt dycky na prvním mísce, tak mo-
seu skoro ráno stávat, aby to šecko sci-
heu. No aby svoju starú tak skoro nebu-
dziu, spávali každý sám. On v kuchyni na 
gavalci, aby nenarobil moc šramotu a bu-
chotu. Jeho žena spávaua vedla v izbét-
ce. Ráz v noci, enem co si jeho žena troš-
ku zdrímua, narás ju prebrau huas: „An-
ko, spíš?”

 „Ná co bych robiua, ty trúbo, šak je čí-
ra noc,” povidaua si v duchu Anka. Robi-
ua sa, že spí. Ale za chvílu zas: „Anko, ču-
ješ, spíš? Preber sa!” To uš ale našej Ance 
neišuo do huavy, že proč ju uprostred no-
ci budzí. Ale dálej čučaua. No ale ket aj 
po trecí rás Felix začau: „Anko, prosím ťa, 
pot trošku ke mne!” V tem í napaduo, že 
došli naňho nejaké ty manželské chúťky. 
Najprv byua najedovaná, že proč si to ten 
starý somár vymysleu v noci, ket ráno by 
to mohuo byt lepší a né fčil, ket je taká 
rozespaná a ukonaná. Ale po dúhem pro-
sení a modlikání si povidaua, že šak vola-
jak to vydrží. Co by žena nespraviua mu-
žovi po vúli a hlavne pro pokoj v domje? 
Tak sa konečne potmje došmátraua k je-
ho posteli a povidá: „No tak uhni a nech ti 
to dúho netrvá, mje sa sce spat.” „Ná ale 
kam sa hrabeš? Jaké uhni? Já sem sceu, 
abys mi pomohua stat. Nejak mja za-
pchuo v krížoch a strašne sa mi sce scat.”  

FRANTIŠKA SLOBODOVÁ

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

TONI GÚTH, autor rubriky

Pani Františku Slobodovú, podobne ako 
každého, kto nám napíše svoj príbeh 
v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na 
nákup v supermarkete COOP Jednota.

1. 2. o 10.00 a 14.00 h – Stretnutie s Táliou – Divadlo Piraňa 
– O kozliatkach
4. 2. o 17.00 h – Fašiangy, Turíce... fašiangový sprievod mes-
tom spojený s otvorením výstavy Zaľúbené masky 
5. 2. o 20.00 h – III. maškarný ples Divadla na hambálku 
9. 2. o 14.00 h – Akadémia III. veku – Zvládanie stresových 
situácií – prednáška spojená s cvičeniami – Mgr. Tomišová
12. 2. o 18.00 h – DNH – A. Procházka: S tvojou dcérou 
nikdy
14. 2. Karel Plíhal – koncert – OZ Neverland
16. 2. o 17.00 h – Babinec – posedenie s herečkou B. Turzo-
novovou
16. 2. o 19.00 h – Známa a neznáma Čierna Hora – cesto-
pisné večery OZ M.L.O.K. a CK KUDRNA – prednáška spo-
jená s premietaním
17. 2. 9.00 a 11.00 h – Hudba Veľkej Moravy, gotiky a rene-
sancie – výchovné koncerty pre ZŠ – Hudobné teleso – Mu-
sa Ludens
18. 2. – Pálfiho srdce
20. 2. o 16.00 h – Detská filmová nedeľa – Kinečko – roz-
právka – O odvážnom krajčírikovi

25. 2. o 17.00 h – Pozdravy zo Záhoria – vernisáž výstavy 
olejomalieb Jaroslava Salaya
26. 2. o 18.00 h – DNH – A. Procházka: S tvojou dcérou 
nikdy
27. 2. o 16.00 h – Rozprávková nedeľa, Divadlo Zanzara: 
O modrej čiapočke
28. 2. o 9.00 a 11.00 h – Stretnutie s Táliou pre ZŠ, Divadlo 
Zanzara: Vynález

VÝSTAVY v SD ZCK
Od 4.–21. 2. – Zaľúbené masky – výstava prác malackých detí
Od 25. 2.–18. 3. – Obrázky zo Záhoria – výstava olejomalieb 
Jaroslava Salaya

KINO ZÁHORAN
  5. a   6. 2. – Sexbomba od vedľa – komédia
12. a 13. 2. – Polárny expres – rodinný animovaný film
19. a 20. 2. – Protivné baby – komédia
26. a 27. 2. – Posádka 49 – akčný thriller

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Milé deti, 
CVeČko VÁS POZÝVA 
DO NASLEDOVNÝCH KRÚŽKOV:

• volejbal – tréningy každý utorok
• elektrotechnický krúžok
   – zapájanie elektrických obvodov...
• šachový krúžok
   – šachové partie medzi hráčmi aj  
 prostredníctvom počítača
• nemecký jazyk – mierne pokročilí

Od 1. 2. 2005 CVeČko pripravuje pre 
dospelých a deti 3-mesačné kurzy:
• základy hry na gitare
   – základné akordy a známe piesne
• nemecký jazyk – konverzácia 
• počítačový kurz – Excel
Prihlásiť sa môžete denne v CVČ, 
Na brehu 4 osobne alebo telefonicky
 na tel.: 034/772 22 28.

Na ďalšie putovanie za skrytými 
pokladmi Európy sa 12. januára vy-
dali pomyselní členovia expedície 
prostredníctvom pútavého rozprá-
vania a premietania čarovných dia-
pozitívov cestovateľa z CK Kudrna 
Štefana Papalu. 

Ich cieľom bol tentoraz jeden z najväč-
ších ostrovov v Stredozemnom mori – Sar-
dínia – zasľúbená krajina pre milovníkov 
cyklistiky, histórie a kúpania na mnohých 
z najkrajších pláží Európy. Takmer po ho-
dine rozprávania boli všetci uchvátení his-
torickými pamiatkami – tajomnými ka-
mennými kruhovými stavbami, sakrálny-
mi objektmi a pozostatkami príbytkov 

z čias starých Rimanov a Féničanov. Ma-
lebná krajina pýšiaca sa prírodnými krá-
sami, výborným syrom i vínom, no i pria-
teľskými domorodcami je zatiaľ neobja-
veným turistickým rajom, ktorý sa však 
postupne odkrýva svetu. 

Putovať Sardíniou mohli Malačania 
vďaka organizátorom – OZ M.L.O.K. a CK 
Kudrna z Brna. 

Onedlho 16. februára sa môžete i vy 
stať členmi expedície na Čiernu Horu, 
16. marca na Podkarpatskú Rus a nako-
niec 20. apríla vás bude môcť uchvátiť 
majestátny Kaukaz. 

A nič to nestojí! Vari len cestu do SD 
ZCK vždy o 19.00 h. 

Text, foto: –lucy–

 Putovanie Sardíniou

CVeČko V MALACKÁCH

vypisuje
konkurz
na účinkujúcich v rock-popovom
muzikáli pre deti a mládež 
s názvom Strašidelný zámok.
Autor a réžia: Mgr. art. Zuzana 
Maďarová-Vychodilová
Hudba: Alexander Maďar
1. kolo konkurzu sa uskutoční 
v sobotu 5. februára o 10.00 h 
v CVČ v Malackách.
Podmienky pre konkurz:
• vek 6–16 rokov • zaspievať 2 popo-
vé alebo rockové piesne • ukážka po-
hybovej a hereckej etudy.
Nezabudnite si priniesť cvičný úbor!
Podrobnejšie informácie v CVČ v Ma-
lackách, tel. 034/772 22 28. 

–cvč–
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ŠPORT

Pôvodne bola Záhorská nížina silne za-
mokreným územím s močariskami, jazera-
mi a ramenami riek. Na nivách riek Mora-
va a Myjava, kde je územie často zaplavo-
vané, rastú dnes mäkké lužné lesy s boha-
tým výskytom hlavne vŕby bielej, topoľa 
bieleho a čierneho a brestov. Na vyššie po-
ložených častiach je rozšírený tvrdý lužný 
les, v ktorom rastú hlavne ... (tajnička č. 1). 
Na trvalo zamokrených, slatinných pô dach 
rastie hlavne ... (tajnička č. 2). Takýto krás-
ny prírodný útvar s jelšovým lesom, ra še-
liniskom, jazierkom a vyvieračkou, ktorý je 
prírodnou rezerváciou, sa nachádza neďa-
leko Malaciek pri Plaveckom Štvrtku a na-
zýva sa ... (tajnička č. 3). Typickou a vzác-
nou drevinou pokrývajúcou terasy riek 
Morava a Myjava je popri spomínaných 
drevinách tiež vzácny ... (tajnička č. 4). 
Prechádzky lužný mi lesmi Záhoria sú ne-
opakovateľné hlavne na jar, kedy sa v nich 

prebúdza príroda. Svoje čaro majú však aj 
v zime, a preto ich návštevu neodkladajte.

VODOROVNE – A odpad pri mletí obi-
lia; známy francúzsky románopisec; časť 
Ostravy B tajnička č. 2; malý kočík po zá-
horácky; pes hovorovo C svetu po latin-
sky; Imrich; dusík; súrodenec - obrátene; 
bodná zbraň D tajnička č. 1 E iniciály Puš-
kina; jelenica; volanie na slávu; spoluhlá-
sky slova maliar; počul – básnicky F tu 
máš!; jedno z mien panovníka na Tren-
čianskom hrade; tajnička č. 3; umelecká 
dvojica; tak po nemecky G zlodej po zá-
horácky; sinavý; rímskych 500; Verdiho 
opera; tajnička č. 4.

ZVISLE – 1 citoslovce bolesti; praoby-
vateľ Peru 2 výhľadové miesto; 1000 v Rí-
me 3 Re gionálna liga bezdomovcov; stát-
ní podnik - česká skratka; otázka na vlast-
níctvo 4 orgány sluchu; známa hudobná 

skupina 5 zosilnený súhlas; iným spôso-
bom; síra 6 ypsilon; rodové spoločen-
stvo; udieraj 7 prechod cez rieku - obráte-
ne; von po česky 8 učiteľ - expr.; pravý - 
nefalšovaný po česky 9 vlastní; veľká sieť 
na výlov rýb 10 predpona súvisiaca s ume-
 ním; súprava 11 automobil španielskej 
výroby; rúb 12 práca vo fyzike; polostrov 

v Čiernom mori; stred slova EXDA 13 po-
vzdych; skoro po nemecky; spojka 14 
kôrovec; priateľ 15 návšteva z vesmíru; 
odovzdaj vedomosti; obrábaj pôdu 16 
mydlo na holenie; začiatok abecedy 17 
pohorie v Južnej Amerike; tenisový úder.

NA pomoc - 10 Art
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

KRÍŽOVKA

Ak nám do 1. februára pošlete správne 
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nale-
peným kupónom, budete mať šancu súťa-
žiť o atraktívnu cenu – dve vstupenky na 
tanečnú zábavu pri pochovávaní basy, 
ktorá sa uskutoční 8. februára na Kamen-
nom mlyne.  

Nechajte na seba i t. č., aby sme vás 
v prípade výhry mohli ihneď kontaktovať. 

KUPÓN

2

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie vianočnej tajničky 
– trvanlivé mlieko si už nekupujte, 
sme vyžrebovali Gitu Šmídovú z Ma-
laciek. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlá-
sila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS
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 2004 – rok 
 malackej atletiky

Malacká atletika mohla osláviť koniec uplynulého roka 
s náležitou spokojnosťou. Veď počas celej tej doby bolo 
nielen Slovensko svedkom fantastických výsledkov ma-
lackých športovcov. Na pretekoch organizovaných Slo-
venským atletickým zväzom AC Malacky vybojovali pre-
tekári 17 medailí (6 zlatých, 6 strieborných, 5 bronzo-
vých). O 14 z nich sa postarali atlétky a zároveň repre-
zentantky SR – skokanka Katarína Ďuricová, šprintérka 
Barbora Šimková a strednotratiarka Aneta Hollá.

Hollá sa stala v roku 2004 trojnásobnou majsterkou SR, Ďu-
ricová dvojnásobnou a Šimková vyhrala titul raz. Tieto tri atlét-
ky udivovali aj zahraničie. Výrazný úspech prišiel v Taliansku. 
V Miláne, meste opery, sa konali Majstrovstvá Európy stredo-
školákov. Šimková v medzinárodnom štarte na 100 m získala 
skvelú bronzovú medailu, Ďuricová sa stala v trojskoku dokon-
ca vicemajsterkou Európy. Naše atlétky sa predstavili aj na 
iných zahraničných podujatiach, ktoré boli mimoriadne ostro 
sledované. Sezóna bola úspešná aj pre trénera prevažnej väčši-
ny našich atlétov – Petra Filipa. So štafetou Slávie UK Bratislava 
vybojoval na európskom pohári klubových družstiev senzačné 
štvrté miesto a zbieral medaily (dvojnásobný majster SR) aj na 
domácej scéne. Na slávnostnom vyhlasovaní malackého Atléta 
roka tak bolo pre trénerov Filipa a predsedu Vladimíra Handla 
neľahké určiť, ktorý športovec počas uplynulého roka najús-
pešnejšie AC reprezentoval. Nakoniec sa zhodli a titulom Atlét-
ka roka sa môže pýšiť Katarína Ďuricová. Ju aj ďalších ostat-
ných čakajú v blízkej budúcnosti halové majstrovstvá SR a mno-
hé ďalšie podujatia, na ktorých malacká atletika dáva na zná-
mosť svoje významné postavenie na Slovensku. V tomto roku 
iste spoznáme nové mená, ktoré sa môžu v budúcnosti stať pi-
liermi malackej atletiky.

JAKUB VALACHOVIČ
Foto: archív AC Malacky

Novoročné 
súboje 
v Maline

Takmer rovná stovka malých drob-
cov futbalových prípraviek, chuť 
bojovať o každú stratenú loptu, vy-
soké nasadenie a priam unikátna 
futbalová kulisa v malackej Maline, 
to boli hlavné aktivity Novoročné-
ho futbalového turnaja, ktorý pri-
pravili organizátori z ŠK Malacky 2. 
januára tohto roka. 

V celom novoročnom halovom tur-
naji vyučovali na palubovke mladí zo 
Slovanu Bratislava, ktorí sa stali celkovým 
víťazom turnaja. Druhú priečku si zaslú-
žene vybojovali žiaci z liahne ŠK Malac-
ky a prekvapením turnaja boli reprezen-
tanti z Gajár, ktorí obsadili bronzový stu-
pienok. Najlepší strelec turnaja sa stal 
Ján Cabák z ŠK Malacky, ktorý strelil 7 
gó lov. Najlepším gólmanom sa stal Mar-
ko Šťastný, ktorý pustil za svoj chrbát iba 
4 góly. Obidvaja víťazi reprezentovali ŠK 
Malacky. Poháre a diplomy odovzdala 
ma lým talentom legenda malackého, ale 
i slovenského futbalu Jozef Stipanitz. 

Novoročného halového futbalového 
turnaja mladších žiakov sa zúčastnili Slo-
van Bratislava, ŠK Malacky, ŠK Gajary, Žo-
lík Malacky, ŠK Kostolište a PVFA z Bra-
tislavy. Malina v Malackách zažila opäť je-
den futbalový sviatok. Mladé talenty hrali 
v ňom od samého rána do 17. hodiny po-
poludní.                  LEO LINEK    

Od 25. decembra 2004 až do 9. januára tohto 
roka bola ŠH Malina svedkom futsalového 
zápolenia rekordného počtu až 34 družstiev, 
ktoré sa zúčastnili už tradičného 4. ročníka 
Malackého pohára vo futsale pod taktovkou 
usporiadateľa – Výboru OLSFM.

Predkolo aj v znamení krutých porážok 
V predkole sa stretli Vredzi Kúty s Padzelkom, 

ktorý však nastúpil v pozliepanej zostave, a preto si 
odniesol poriadnu nakladačku 16:1. Ďalší zápas 
odo hrali medzi sebou mužstvá zo susednej senickej 
ligy Kúty a Borský Mikuláš. 

Mužstvo z „Búrov” k nám poslalo B mužstvo, 
a to mu bolo osudné. Na  futsalistov z Kútov nesta-
čili a podľahli im 4:12. V prvom kole stojí za zmien-
ku zápas medzi Holiday a Ternom. Títo súperi sa 
stret li už v minulom ročníku rovnako v 1. kole a ten-
to rok taktiež vyhral Holiday. Prekvapenie sa udialo 
na úkor Artemisu, ktorý podľahol v penaltovom roz-
strele dorastencom z Malaciek – Duddly boys. Rov-
naký osud postihol i Malsport s Pernekom. Mužstvo 
spod Malých Karpát sa presadilo v druhom polčase 
a v penaltách. Za pozornosť stojí prehra Haky s Cel-
ticom, ktorý figuruje v aktuálnej tabuľke okresnej 
ligy na poslednom mieste. 

V ostatných zápasoch postupovali favoriti. V dru-
hom kole Malé Leváre vyradili minuloročného fina-
listu z Plaveckého Podhradia, Kúty favorizované 
Jablonové a Nerváci sa nenechali prekvapiť Celti-
com.

Trojkráľové šťvrťfinále
Štvrťfinále sa konalo 6. januára a zaplnená hala 

sa mala na čo pozerať. 
Najskôr Holiday po vyrovnanom súboji vyradil 

až na penalty dobre hrajúce mužstvo z Kútov. Ne-
skôr si vedúce mužstvo priebežnej tabuľky okresnej 
ligy nedokázalo poradiť s defenzívne hrajúcimi Ner-
vákmi a po penaltovom rozstrele postúpili Nerváci. 
V treťom zápase si Malé Leváre poradili s prekvape-
ním zo Studienky po gólových hodoch na oboch 

stranách 8:6. V poslednom zápase si Fortuna pora-
dila s dobre takticky hrajúcimi staršími dorastenca-
mi z Malaciek 3:2. Zápasy mali skvelú úroveň a di-
váci si prišli na svoje.

Cez víkend sa rozhodlo
V sobotu 8. januára sa hralo semifinále, v kto-

rom si v prvom zápase Nerváci poradili na penalty 
s Holiday a postúpili do finále. V druhom semifiná-
lovom zápase neprišlo k prekvapeniu a Fortuna po 
výhre 7:4 odsunula Malé Leváre do súboju o tretie 
miesto. V nedeľnom finále, počas ktorého sa v hale 
Malina tlačilo takmer 500 divákov, si v súboji o 3. 
miesto poradil Holiday s Malými Levármi 4:1. Vo fi-
nále rozpútali Nerváci s Fortunou neúprosný boj 
o každú loptu. Na začiatku boli šťastnejší Nerváci, 
kedy sa vďaka Pálkovi dostali do vedenia. Do pol-
času však Fortuna nátlakovou hrou obrátila skóre vo 
svoj prospech. V druhom polčase až sedem minút 
pred koncom Nerváci vyrovnali a zdramatizovali 
zápas. Fortuna reagovala gólom, no Nerváci znovu 
vyrovnali. Posledný gól v zápase vsietila napokon 
Fortuna, a tým sa stala víťazom Malackého pohára 
2004/2005. 

Prekvapivo silný ročník
Tohtoročný turnaj okorenilo družstvo Nervákov 

obrovskou túžbou po víťazstvách, hoci postúpili do 
finále až po penaltových rozstreloch. Po troch ro-
koch sa ocitol v semifinále právom Holiday a zaslú-
žene obsadil 3. miesto. 

Malé Leváre prekvapili. Hoci bolo ich mužstvo 
nabité individualistami, prejavilo sa ako kolektív 
a právom postúpili až do súboja o tretiu priečku. 
Podľa názoru viacerých divákov, ktorí si našli do ŠH 
cestu, sa kvalita futsalu v Malackách z roka na rok 
zlepšuje. Prejavilo sa to aj v návštevnosti zápasov, 
veď od štvrťfinále by ste si ťažko hľadali v hľadisku 
voľné miesto. Divácka priazeň je tou správnou 
vzpruhou pre organizátorov i zúčastnené družstvá.

DUŠAN RADOVIČ
Foto: archív D. R.

 Futsalové šťastie Fortuny

Atlétkou roka AC Malacky pre rok 2004 sa zaslúžene stala sko-
kanka Katarína Ďuricová. 

Zľava hore: R. Gulíšek, S. Klena, M. Ambra, J. Martinkovič, T. Bukovský, P. Petráš, I. Višváder.
Zľava dole: M. Mračna, R. Ciprys, J. Koštrna, A. Kamenistý, M. Lacko, R. Sivák.

Šachové 
zápolenie

Dva dni po skončení vianočných 
prázd nin sa stretli mladí šachisti 
z Malaciek, Veľkých Levár, Zohora, 
Lábu, Stupavy, Sološnice a domá-
ceho Rohožníka na 5. ročníku No-
voročného turnaja o pohár starostu 
obce Rohožník.

Turnaj mal veľmi dobré obsadenie. 
V kategórii chlapcov štartovalo 23 prete-
károv. Prvenstvo si odniesol talentovaný 
piatak T. Chabada zo ZŠ Dr. J. Dérera 
v Malackách, ktorý len raz okúsil trpkosť 
prehry. Druhé miesto patrilo J. Mišovičovi 
z Veľkých Levár. Tretí stupienok obsadil 
domáci šachista A. Katrenčík. 

Súťaž dievčat mala len šesť účastníčok, 
no obsadenie bolo kvalitné, veď štar tovali 
obe účastníčky krajských majstrovstiev. 
Prvenstvo získala Z. Töröková zo ZŠ Ro-
hožník, druhé miesto patrilo K. Očenášo-
vej zo ZŠ Dr. J. Dérera. Tretia priečka pat-
rila druhej z okresného majstrovstva 
a účast níčke krajských majstrovstiev M. 
Lisej z Veľkých Levár.

ANTON PAŠTEKA
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