VYDÁVA MESTO MALACKY PRE SVOJICH OBČANOV

ROČNÍK 11.
Nad mapou
Malaciek položila Kristína Hirnerová (vľavo) zo
ZŠ Kláštorné
námestie
rad zvedavých otázok
z oblasti rozvoja mesta.
foto: –ipo–

ÚVODNÍK

M

alým školákom zvyknú rodičia na
krk zavesiť kľúč na šnúrke. Tento
prejav rodičovskej dôvery býva prvým
chodníkom k samostatnosti. Bránu domu, dvere bytu, celé kráľovstvo má odrazu dieťa vo vlastných rukách. Pod slovom kľúč si však môžeme predstaviť
aj správny kód, jednoznačné riešenie,
heslo či vymedzenú cestu. Blíži sa deň,
kedy budú Malacky svedkom splynutia
oboch významových odtieňov slova
KĽÚČ.

Májový kľúč

Mesiac máj dáva nádej hojnosti úrody, zdravia a spokojnosti ľudí. Azda aj
preto si piaty mesiac v roku vyslúžil prívlastky lásky čas, mesiac zaľúbených,
zelený máj či mesiac nádeje. Hneď prvý
deň mája je sviatočný. Spomienky na krvou poznačené udalosti z roku 1886
viedli k stretávaniu robotníkov. V 20. storočí tradícia prvého mája prerástla do
organizovania masových sprievodov
a oslavy sviatku práce. Zvyk je železná
košeľa. Aj po odbúraní ideologického
balastu ľudia vychádzajú do ulíc, aby sa
stretli so známymi, priateľmi a porozprávali sa o veciach, na ktoré v nápore
všedných dní nezostáva čas. Blíži sa
1. máj tretieho tisícročia. V tomto roku
bude zároveň dokončená prvá etapa rekonštrukcie Zámockého parku v Malackách. Je dosť dôvodov na to, aby sa práve v tento deň symbolicky otvorila hlavná zámocká brána ako formálne sprístupnenie upraveného areálu oddychu
a relaxácie obyvateľom Malaciek a blízkeho okolia a aby sa ťažisko prvomájových stretnutí prenieslo práve sem.
Veľký kľúč na zamatovom vankúši –
kľúč od pompéznej zámockej brány
môže byť zároveň kľúčom k budúcnosti mesta. Kľúčom k prosperite, porozumeniu, pochopeniu. Za bránou, ktorú
Prvého mája spolu otvoríme, na nás čaká moderný park s historickou kulisou.
Čaká tu miesto stretnutí priateľov, športových zápolení i oáza pokoja. Zámocký park sa stane kľúčovým bodom metropoly Záhoria. Ten májový kľúč je tepaný pre nás. Strážme si ho.

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Malackách, ktoré sa uskutoční 10. mája 2001 o 13.00 h.
Na programe bude:
VZN o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí ■ návrh
na prevody nehnuteľností a nájomné
zmluvy ■ správa o vykonaní inventarizácie majetku mesta za rok 2000
■ správa o čerpaní rozpočtu mesta
za rok 2000 ■ návrh na doplnenie
Zriaďovacej listiny a návrh stanov
ZCK v Malackách ■ informácie.

Čítajte v budúcom čísle:

Rekordér s píšťalkou
Čo ruší pokojný
spánok zosnulých?
Detské oddelenie
jubiluje

4/2001

D v e r e d o ko r á n

Práve pred rokom dostal Mestský
úrad v Malackách novú strechu nad hlavou. Vystriedal Okresný úrad v objekte
na Záhoráckej 1919 a pre obyvateľov
mesta pripravili jeho pracovníci deň
otvorených dverí. Tradícia dňa, počas
ktorého sú pre verejnosť otvorené každé
jedny dvere úradu, pokračovala aj v tomto roku. Pod spoločným názvom Dvere

dokorán sa 10. apríla uskutočnili aj prezentácie jednotlivých oddelení mestského úradu a stretnutia s občanmi.
Z prezentácií, ktoré pripravili vedúci
oddelení MsÚ pod tematickými názvami Náš spoločný majetok, Malacky
v médiách – médiá v Malackách, Mesto
a investície, Mestská kasa, Mesto a ľudia
Pokračovanie na 4. strane

Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov 2001

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
patrí medzi najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa
tradične uskutočňujú v desaťročných intervaloch. Význam sčítania je predovšetkým v tom, že k jednému rozhodu-

júcemu okamihu sa
zisťujú vybrané údaje
o obyvateľoch, ich demografické, ekonomické, sociálne a kultúrne charakteristiky, základné údaje o úrovni bývania

CENA
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Vďaka Vám,
učitelia
Hodnota práce učiteľov je práve
v tom, že bez dobrých učiteľov nemôže byť vzdelaný a múdry národ.
V duchu tejto myšlienky pozval
primátor RNDr. Jozef Ondrejka –
povolaním učiteľ – delegovaných
učiteľov 28. marca do rokovacej
sály MsÚ.
Zastúpené boli všetky školy existujúce na území mesta. Týmto stretnutím
chceli zástupcovia mesta pri príležitosti
Dňa učiteľov pripomenúť dôležitosť
a význam učiteľskej práce pre našu spo-

Bodaj by slovenské školstvo prekvitalo
rovnako ako usmievavé malacké učiteľky!
Pokračovanie na 2. strane

Prevod bytov po novom
PRAVDA (26. 3.) – Vláda navrhuje
k 31. máju 2002 zrušiť povinnosť
vlastníka previesť vlastníctvo bytu.
V prípade, že parlament novelu zákona o bytoch schváli v navrhovanom
znení a oprávnený nájomca nechce za
byt platiť trhovú cenu, mal by podať
žiadosť o prevod bytu do vlastníctva
najneskôr 31. mája 2002.

Platný už štyrikrát novelizovaný zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov ukladá povinnosť menovite vymedzenému okruhu
vlastníkov do dvoch rokov od podania
žiadosti previesť vlastníctvo bytu na nájomcu. Cena bytu, a ak je vlastník domu
aj vlastníkom pozemku, tak aj cena pozemku, je maximálna a musí sa vypočítať
podľa ust. § 18 a nasledujúcich zákona.

Obec nemá povinnosť previesť byt
do vlastníctva nájomcu, ak aj o prevod
požiadal, v dvoch prípadoch. V prípade,
že byty boli všeobecne záväzným nariadením obce vyňaté z prevodu vlastníctva, alebo ak v dome nepožiadalo
viac ako 50 % nájomcov o prevod vlastníctva bytu.
Práva príbuzných
Pre občanov by zmena znamenala,
že ak si podali alebo podajú žiadosť
o prevod vlastníctva bytu do 31. mája
2002, zostáva im zachované právo na
prevod vlastníctva bytu za maximálnu
cenu bytu vypočítanú podľa § 18 a nasledujúcich ustanovení zákona.
Novela zákona umožňuje požiadať
o prevod vlastníctva bytu aj deťom, vnuPokračovanie na 2. strane

Prečo do projektu INFOVEK
nie sú zapojené
1. máj v Zámockom parku školy Malackého okresu?

10.00 h

JOZEF ONDREJKA, primátor

P O Z V Á N K A

ČÍSLO

11.00 h

13.00 h

14.00 h
15.00 h
18.00 h
20.00 h

Pokračovanie na 2. strane

PROGRAM
Otvorenie Zámockej brány
Vystúpenie súboru Tatranec (zámocká brána)
Interpreti ZUŠ (futbalový štadión)
Krúžky CVČ (hádzanárske ihrisko)
Prezentácia požiarnej a vojenskej techniky (škvárové ihrisko)
Choduliari Teatro Tatro (pri zámockej bráne)
Senzus (futbalový štadión)
Malacky–Vysoká pri Morave (futbalové ihrisko)
Detská súťaž v kreslení (hádzanárske ihrisko)
Cesta rozprávkovým lesom (lúka pri kaštieli)
Predaj suvenírov, pohľadníc (pri zámockej bráne)
Vega – country skupiny (futbalový štadión)
Podnikatelia–zástupcovia mesta, futbalový zápas (futbalové ihrisko)
Detská diskotéka so šašom (hádzanárske ihrisko)
Historický šerm (hádzanárske ihrisko)
Detské divadelné predstavenie Teatro Tatro (škvárové ihrisko)
Rockové skupiny PRO–ZAC a Strana 156 (futbalový štadión)
ŠK Malacky–DAC Dunajská Streda, futbalový zápas (futbalové ihrisko)
Majáles, tanečná zábava s tombolou – hudba Vávrovci (futbalový
štadión)
Divadelné predstavenie Teatro Tatro pre dospelých (škvárové ihrisko)

Od roku 1999 sa v SR realizuje projekt Infovek. Jeho podstatou je zavádzanie informačných systémov na základné a stredné školy, aby sa s počítačmi a internetom naučili narábať žiaci
aj učitelia a aby sa školy premieňali na
moderné a tvorivé zariadenia tretieho
veku. Do projektu Infovek sú zaradené
školy zo všetkých slovenských okresov,
výnimku tvoria len okresy Bytča, Me-

dzilaborce, Topoľčany, Stropkov a MALACKY. Prečo sa Malacky ocitli v takejto nelichotivej spoločnosti? To je
otázka pre Mgr. Antona Pašteku, vedúceho odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry Okresného úradu v Malackách.
„O zaradení škôl do projektu Infovek
rozhoduje Ministerstvo školstva SR, nie
Pokračovanie na 5. strane

SPRIEVODNÝ PROGRAM
9.00 h Prezentácia automobilov (parkovisko za hotelom Atrium)
10.00 h Vernisáž výstavy Také boli prvé máje (Spoločenský dom ZCK)
V mene všetkých organizátorov Vás srdečne pozývam na oslavy 1. mája.

RNDr. JOZEF ONDREJKA, primátor mesta

„...keď boli žiačky na sv. omši vo františkánskom kostole, strhla sa veľká búrka. Z hôr
prihrmela storočná voda, ktorá sa valila potokom Malina. Rozsiahla voda siahala až po
vchod ústavu, zahatala ho naplaveným drevom a rôznymi predmetmi. Na pomoc privolané vojsko vchod uvoľnilo a dievčatá previezli na pltiach do ústavu.“ Takto opisuje
Pavol Hallon, autor publikácie Štyristo rokov malackého školstva, udalosť z apríla
1900. Pred niekoľkými dňami teda uplynulo 101 rokov odo dňa, kedy sa naším mestom
prevalila storočná voda. Milí čitatelia, poznáte miesta a budovy zobrazené na pohľadnici? Ak sú vám známe či povedomé, napíšte nám.
foto: archív

AKTUALITY

Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov 2001
Dokončenie z 1. strany

Primátor J. Ondrejka chcel prijať učiteľov všetkých malackých škôl odrazu. Priestorové možnosti mestského úradu mu dovolili poďakovať za prácu piatim zástupcom
z každej školy, úprimná vďaka však patrí všetkým pedagógom.

Vďaka Vám, učitelia
Dokončenie z 1. strany

ločnosť. Iste netreba zdôrazniť, že práve
učiteľ v predškolskej príprave, v záujmovej činnosti a na každom stupni
vzdelávania je ten, ktorý stavia základy,
na ktoré môžu pribúdať ďalšie piliere
vedomostí, neskôr overované v praxi
reálneho života.
Prítomným sa v prvom rade srdečne
prihovoril primátor mesta. Sám ako učiteľ vie oceniť trpezlivosť a snahu pri dosahovaní dobrých výsledkov v pedagogickej práci i na úrovni reprezentácie
mesta. Potešil vyhlásením, že je zabezpečená výstavba novej ZŠ už od tohto
roku. Tým sa vyriešia nielen problémy
základného, ale i stredného školstva
v našom meste. Zodpovedne vyhlásil,
že sa už začali aj prípravné práce.
Za odbor školstva OÚ zástupcov učiteľov pozdravil zástupca vedúceho odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry Július Uher. Ocenil prácu učiteľov
práve z tohto širšieho pohľadu a reprezentácie škôl v rámci okresu.
Za MsZ srdečne pozdravila prítomných poslankyňa a bývalá učiteľka Mgr.

Alžbeta Dubajová. Prácu učiteľov spomenula zo životných i praktických poznatkov počas svojho dlhoročného pôsobenia v školských službách v meste.
Spomenula aj mravčiu prácu učiteliek
materských škôl pri výchove detí k návykom potrebných pre školskú prácu.
Zdôraznila veľkú trpezlivosť učiteliek
v prvom ročníku a na I. stupni ZŠ. Vieme, že potom všetci ďalší učitelia a spolu kolektívy škôl majú zásluhu na tom,
kde sa žiaci vedia v ďalšom štúdiu uplatniť, ako sa do života zapojiť a v nemalej
miere vedieť sa daným podmienkam
prispôsobiť.
Svoju účasť prítomní potvrdili podpisom do Pamätnej knihy mesta a spolu
s kvietkom dostali na pamiatku knihu
Dr. Hallona 400 rokov malackého školstva. Pohár perlivého vína potvrdil optimizmus, ktorý nesmie učiteľov nikdy
opúšťať. Denne si musia pripomínať Komenského slová:
Nesľubuj, že vykonáš, nevystatuj sa,
že si vykonal, ale nechaj, aby za teba
hovorili tvoje skutky!
–ad–, foto: –ipo–

Okresný deň učiteľov

Odbor školstva, mládeže a telesnej
kultúry OÚ Malacky v spolupráci s odbormi už druhý rok zorganizoval stretnutie vybraných učiteľov zo základných
a materských škôl nášho okresu pri
príležitosti Dňa učiteľov. I tohtoročné
stretnutie sa uskutočnilo v Spoločenskom dome v Gajaroch. Vyše sedemsto pedagógov okresu reprezentovalo
40 zástupcov, ktorých najskôr privítal
starosta obce Gajary Ing. Peter Tydlitát.
Po slávnostnom príhovore vedúceho
odboru Mgr. Antona Pašteku nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili učitelia ZUŠ v Malackách. Prijatí
učitelia potom z rúk zástupcu prednos-

V

tu OÚ v Malackách Dr. Vasila Tomečka
a vedúceho odboru prevzali Pamätné
listy, kvety a drobné darčeky, ktoré im
pripravili žiaci ZUŠ. K pedagógom sa
tiež prihovorili okrem zástupcu prednostu OÚ i členka výboru Rady ZO OZ
PŠaV Žofia Lomnická a predseda
Okresnej školskej rady Pavol Slezák. Po
skončení oficiálnej časti programu nasledovalo posedenie v reštaurácii spoločenského domu.
Oslavy Dňa učiteľov sa opäť stávajú
príležitosťou poďakovať za prácu tým,
ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní tých, na ktorých stojí budúcnosť –
–ap–
našich detí.

druhej polovici marca sa podľa plánu uskutočnilo riadne zasadnutie mestskej rady i mestského zastupiteľstva. Okrem tradičných bodov rokovania si členovia rady i poslanci mestského zastupiteľstva vypočuli viacero zaujímavých správ a prerokovali body, ktoré sa dotýkajú života v meste.
Bolo prerokované VZN o prenájme pozemkov
vo vlastníctve mesta, ako aj VZN o prenájme nebytových priestorov v meste. Na oboch zasadnutiach
sa poslanci zaoberali návrhom na zrušenie vecného
bremena v zmluve s vlastníkmi bytov na Bernolákovej ul. 2417, ktoré sa týkalo práva mesta realizovať na tomto dome nadstavbu. Poslanci vyšli vlastníkom bytov v ústrety. Schválený bol i návrh vlastníka na odkúpenie jeho pozemku na bývalom
mestskom smetisku, ktoré podľa zákona musí mesto rekultivovať. Návrhy na prevod vlastníctva nehnuteľností, ktoré sú t. č. v nájme TEKOSu a SLUŽBYTu, neboli schválené.
Poslancom bol predložený materiál primátora
mesta o plnení prioritných úloh mesta. Primátor sa
v ňom pokúsil v krátkosti zhodnotiť doterajšie výsledky mesta vo volebnom období, plnenie prioritných úloh, ktoré si mesto vytýčilo, ako aj aktualizovať prioritné úlohy pre rok 2001. Primátor taktiež
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v domácnostiach, ako aj údaje o domovom a bytovom fonde. Sčítaním sa získavajú aj údaje o ekonomickej aktivite
obyvateľstva v obciach, okresoch a krajoch, ktoré umožnia spresniť informácie
o trhu práce aj na týchto úrovniach. Nie
menej zaujímavé budú aj údaje o národnostnej a náboženskej štruktúre obyvateľov Slovenska.
Vo väčšine krajín sveta sa na rozhraní
nového tisícročia uskutočňuje sčítanie
obyvateľov, domov a bytov. Medzinárodné organizácie i jednotlivé krajiny
mu pripisujú mimoriadny význam. Pre
Slovenskú republiku je význam sčítania
o to dôležitejší, že je to prvé sčítanie
v samostatnej Slovenskej republike.
Týmto štatistickým zisťovaním sa získajú nové informácie pre poznanie sociálno-ekonomického a demografického vývoja našej spoločnosti a súčasne
sa vytvorí údajová základňa pre prognózovanie rozvoja nášho hospodárstva
a spoločnosti v ďalšom období.
Schválením zákona č. 165/1998 Z. z.
o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 boli vytvorené legislatívne podmienky na začatie prác súvisiacich s prípravou sčítania v roku 2001. V zákone je
stanovený obsah sčítania, povinnosť poskytnúť požadované údaje, rozhodujúci
okamih a doba sčítania, úlohy orgánov
štátnej správy a obcí pri sčítaní, ustanovenia o ochrane zisťovaných údajov
a úhrade nákladov na sčítanie. Údaje zisťované pri sčítaní sú stanovené v súlade
s medzinárodnými odporúčaniami.

POZNÁTE SVOJHO
POSLANCA?

Rozhodujúcim okamihom sčítania je
polnoc z piatka 25. mája na sobotu 26.
mája 2001. Dobu sčítania stanovila vláda Slovenskej republiky od 19. mája do
10. júna 2001. Samotné sčítanie sa uskutoční v dobe sčítania. Dobou sčítania je
časový úsek, v ktorom sčítací komisár
vykoná sčítanie v určených sčítacích obvodoch. Doba sčítania je navrhovaná
tak, aby bol dostatok času na doručenie
sčítacích tlačív obyvateľom a aby sčítací
komisári, ktorí navštívia jednotlivé domácnosti, mali dostatok času na zber
a kontrolu vyplnených sčítacích tlačív.
Na príprave sčítania sa zúčastňujú
viaceré ústredné orgány štátnej správy,
orgány miestnej štátnej správy a samospráva obcí. Sčítanie riadi, metodicky
usmerňuje a koordinuje Štatistický úrad
SR v súčinnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy
prostredníctvom krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky, krajských úradov, okresných úradov a obcí.
JUDr. JANA VALLOVÁ
predseda komisie SODB

Poslankyňa NR SR Dr. Katarína
Tóthová oznamuje, že otvorila svoju poslaneckú kanceláriu pre všetkých obyvateľov Záhoria. Nachádza sa v priestoroch ľudovej strany
Hnutie za demokratické Slovensko
na Rázusovej ul. 2383/30 (bývalé
detské jasle). Poslanecké hodiny
budú vždy v prvý pondelok v mesiaci v čase od 13.00 do 16.00 h.

Bomba v gymnáziu
Dňa 16. marca sa študenti malackého
gymnázia potešili a mnohým to prišlo
i vhod, ale riaditeľovi Miroslavovi Krčmovi zrejme nie. O 8.45, hneď ako skončila prvá vyučovacia hodina, išli všetci
domov. Celé gymnázium sa v priebehu
pár minút vyprázdnilo. Niekto zavolal do
školy a povedal, že v niektorej z budov
je bomba.
Museli sa urobiť rýchle opatrenia:
vyprázdniť všetky triedy, študentov pustiť domov, zavolať políciu a hasičov,
i keď každý vie, že sa volajú zbytočne. Je
to nutnosť. Raz sa stalo, že jedna pani
profesorka po oznámení, že je v škole
bomba, držala študentov v triede, až

kým neprišiel riaditeľ s príslušníkom polície a nepokarhal ju za nedodržanie
opatrení.
Bomba sa ani tentoraz nenašla a nezistilo sa ani to, kto volal. Študenti síce
mali predĺžený víkend, ale čo s premrhaným časom polície a hasičov? Čo ak by
sa stala vážna nehoda a niekto by potreboval pomoc? Posily by však neboli,
pretože v gymnáziu by trávili čas hľadaním bomby, ktorá neexistuje. Študenti si
neuvedomujú, že pri takomto priestupku páchajú trestný čin a riskujú v prípade zistenia ich totožnosti vylúčenie zo
školy a možno i odňatie slobody.
LINDA ŠESTÁKOVÁ

Prevod bytov po novom
Dokončenie z 1. strany

kom, rodičom, súrodencom, zaťovi, neveste, ktorí spolu s nájomcom bytu žili
v deň jeho smrti v spoločnej domácnosti a nemajú vlastný byt, a to v lehote
do 31. mája 2002.
Trhová cena

Ak teda Národná rada návrh bez
zmien schváli, v praxi to bude znamenať, že ak oprávnená osoba 1. júna
2002 a neskôr požiada o prevod vlastníctva bytu, vlastník sa už bude môcť
sám rozhodnúť, či byt odpredá. Cena
bytu však už bude trhová.

Marcové zasadnutia
predložil návrh na udelenie čestného občianstva
Allanovi J. Petterssonovi, hlavnému projektovému
vedúcemu spoločnosti Swedwood, a Ing. Štefanovi Sústrikovi, oblastnému riaditeľovi tejto spoločnosti na Slovensku. Obaja majú významnú zásluhu
na rozvoji mesta v oblasti zamestnanosti. Poslanci
návrh schválili.
Správu o vykonanej kontrole v príspevkovej
organizácii ZCK predkladala hlavná kontrolórka
mesta Ing. Ľubica Čikošová. Konštatovala, že hospodársky výsledok za rok 2000 bol zisk jeden
milión Sk. Z počtu 42 podaní bolo vybavených
35 sťažností. Ostatné podania nespĺňali charakter
sťažnosti.
Oblasťou bezpečnosti v meste sa zaoberali tri
správy, resp. informácie. Informáciu o bezpečnostnej situácii v meste za rok 2000 predložil riaditeľ
OO PZ v Malackách p. Kubina. Obvodné oddelenie v Malackách pôsobí nielen na území mesta, ale
i v ďalších 7 obciach okresu Malacky, ako aj vo Vojenskom obvode Záhorie s rozlohou 982 km2. Naj-

viac trestnej činnosti sa pácha v pondelok a v sobotu. Správu o činnosti mestskej polície za uplynulý
rok predniesol náčelník MsP Ivan Jurkovič. V uplynulom roku riešili zamestnanci polície 1 177 prípadov, z toho 717 blokovou pokutou. V diskusii sa
poslanci viackrát vrátili k možnostiam zaviesť v rámci mesta monitorovací kamerový systém, ktorý by
mal prispieť k zlepšeniu bezpečnostnej situácie
v meste. Informáciu o požiarno-bezpečnostnej situácii v meste a výsledkoch preventívnych kontrol
vypracovanú veliteľom DVPZ Ivanom Šírom predniesol zástupca primátora mesta. V uplynulom období dobrovoľní požiarnici uskutočnili na území
mesta 200 preventívnych požiarnych kontrol
v obytných budovách a 30 u podnikateľov.
Ing. Karol Oreský predložil vyhodnotenie investičnej výstavby za minulý rok. Najväčšie finančné
prostriedky skončili v ČOV, bolo to 8 036 193,59
Sk a 113 000 Euro. Na sídlisku Centrum to bolo
955 750 Sk, pri rekonštrukcii Zámockého parku
1 200 000 Sk a 350 000 Euro (približne). Pri vy-

MIKULÁŠ
LAVIČKA,
* 7. 11. 1938
dôchodca,
povolaním
stavebný
technik,
poslanec za
SDĽ vo VO č. 3, člen komisie
územného rozvoja a životného prostredia
Je za nami viac ako polovica volebného obdobia – kde by mali poslanci sústrediť svoju pozornosť
v jeho ďalšej časti?
Veľa vecí sa nám nepodarilo uskutočniť. Hlavnou príčinou je nedostatok
finančných prostriedkov. Verím, že tento problém sa odstráni. Bolo by treba
riešiť pripomienky poslancov týkajúce
sa údržby ciest i chodníkov, ktoré často
v interpeláciách poslancov odznejú,
avšak nie sú riešené.
Čo by ste prednostne riešili vo
vašom volebnom obvode?
Problém údržby ciest a chodníkov je
i hlavným problémom môjho volebného obvodu. Spomeniem len Nádražnú
ulicu pri bývalom liehovare. Napriek
mojej viacnásobnej interpelácii k riešeniu doteraz neprišlo. Možno treba hľadať cestu nápravy spoluprácou s firmou
Pepsi-cola, ktorá bývalý liehovar teraz
využíva. Ďalším problémom obvodu
je, kanalizácia, ktorá je v dezolátnom
stave, respektíve vôbec nie je dobudovaná.
Prechádzajúce kamióny mestom
idú práve po ulici, kde bývate, čo
s tým?
Sám to pociťujem ako podstatné
rušenie nočného kľudu, pretože bývam
práve pri zákrute. Viem, že mesto organizovalo protestnú akciu na prístupovej ceste od Levár do Malaciek, ktorá
na túto problematiku upozorňovala verejnosť a kompetentných, lebo konečné
riešenie nie je v moci mesta ani okresu.
Verím, že situáciu pomôže riešiť nový
zákon o poplatkoch na diaľniciach, ktorý by mal zaručiť platenie diaľnice už
od hraničného priechodu, čo by malo
vodičov kamiónov prinútiť používať
diaľnicu od hraníc až po Bratislavu.
Aký je váš názor na organizovanie
jarného a jesenného celomestského
upratovania?
Skúsenosti z minulosti hovoria o prínose týchto akcií pre mesto i jeho obyvateľov. Som za to, aby sa pokračovalo
v týchto akciách a je aj na poslancoch,
aby zaktivizovali občanov vo svojich
volebných obvodoch k účasti na skrášľovaní mesta. Mesto by malo zabezpečiť odvoz odpadu tak, aby aktivita občanov nevyšla nazmar.
ANTON PAŠTEKA

hodnotení kalendárneho zvozu sa rozpútala diskusia, ako ďalej s odvozom rastlinného odpadu. Poslanci odporučili organizovanie jarného a jesenného upratovania a vypočuli si podklady o postupe
prípravy novej školy v Malackách, povoleniach
vjazdu do Zámockého parku i o získaní cudzích
zdrojov na investície mesta.
V závere zasadnutia pred interpeláciami poslancov neprešla žiadosť OÚ Malacky o zníženie
nájmu na priestory Strediska sociálnych služieb na
Ulici 1. mája, ako aj žiadosť ŠK Malacky o zrušenie
uznesenia mestského zastupiteľstva o prenájme
reštaurácie v Zámockom parku. Osem poslancov
interpelovalo pracovníkov mesta, časť z nich požadovala písomné odpovede. Rozsahom najväčšiu
predniesla poslankyňa A. Dubajová. Týkala sa priestorov Spoločenského domu na Mierovom námestí
a jeho okolia. Odpoveď požadovala písomne a s písomnou odpoveďou chce oboznámiť i všetkých
poslancov.
Obe zasadnutia, rady i zastupiteľstvá sa niesli
v atmosfére riešenia mnohých problémov, ktoré
mesto má. Možno práve preto sa netreba čudovať,
že i teraz boli časovo náročné.
ANTON PAŠTEKA
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NAŠE MESTO
prekáža, že na trávnikoch, ktorých je
v Malackách pramálo, dominujú vyjazdené stopy po kolesách auta.
Pýchou tretieho obvodu, ale aj celého mesta sú priľahlé ulice s individuálnou bytovou výstavbou. Príjemné bývanie v tichom prostredí umocňuje čistota
a poriadok, zeleň, zaujímavé architektonické prvky. Radosť pozrieť do predzáhradiek plných kvetín a kríkov. Jedinou
chybou krásy je opäť komunikácia, tentoraz pravdepodobne nekvalitne urobená. Neistotu v obyvateľoch tejto časti
mesta vyvolalo pred časom verejné pripomienkovanie územného plánu mesta, ktorý počíta s obchvatom mesta vedúcim cez Ulicu Laca Novomeského.
Okamžitou reakciou na toto zistenie
bola petícia občanov proti takémuto
riešeniu dopravnej situácie Malaciek.

Zvolili ste si osobnosti

Obvod č. 3 – Boreckého ul., A. Veselého, gen. L. Svobodu, K. Orgoňa, Kukoreliho, V. Clementisa, kpt. Š. Uhra, J. Gabčíka, J. Murgaša, L. Novomeského,
Jilemnického, Radlinského, Nádražná, Ľ. Zúbka, P. Blahu a Námeste SNP
IRENA VACHUNOVÁ
Odôvodnenie:
Je to zlatá žena.

PAVLÍNA JANOTKOVÁ
Odôvodnenie:
Vyžaruje z nej skutočná
materinská láska.
PAVLÍNA
IRENA
JANOTKOVÁ,
VACHUNOVÁ,
33 rokov,
75 rokov,
matka
matka
piatich detí
jednej dcéry
„Je to pre mňa
„Takéto oceneobrovské prenie je veľmi zakvapenie!”
väzujúce.”

Obe výhry – večeru pre dve osoby v Modrom dome i voľný nákup v Potrebách pre
domácnosť A. Mráza – vyhráva Draha Kohútová z Ul. gen. L. Svobodu. Prosíme ju,
aby sa prihlásila v redakcii.

Poriadok a čistota vládnu uliciam tretieho obvodu s individuálnou bytovou výstavbou.

Stranu pripravila
IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto autorka
Za spoluprácu ďakujeme
Ing. Márii Tedlovej

Naše mesto – obvod č.3
Poslanci:
Ing. Mária Tedlová, ☎ 772 36 49
MUDr. Eduard Granec, ☎ 772 29 65
Mikuláš Lavička, ☎ 772 29 80

Zaparkovať na Radlinského ulici je večným problémom motoristov.

HLAS ĽUDU

Vážená redakcia Malacký hlas,
oslovujete nás, bývajúcich na rôznych uliciach. Ja bývam
na Ul. arm. gen. L. Svobodu, kde žije aj pani Irena Vachunová. Myslím si, že práve ona by si zaslúžila pozornosť
a mohla by byť osobnosťou našej ulice. Pracuje v rôznych
organizáciách, kde ochotne venuje svoj čas spolužitiu s inými. Poznám ju z miestnej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku, kde svojou veselou povahou vždy spestrí
program, ktorý s výborom pripravujú. V Babičkinej čajovni
sa zase vždy rada podelí o svoje kuchárske a cukrárske skúsenosti s ďalšími členkami. Vždy vie potešiť a rozveseliť každého účastníka. Rada a ochotne podporuje podujatia, ktoré sa konajú v našom meste. Je to zlatá žena – tieto dve slová vystihujú všetko.
Na našej ulici máme aj mladú ženu, ktorá si tiež zaslúži
povšimnutie. Je ňou Pavlínka Janotková, matka piatich detí. Je starostlivou a dobrou matkou. Vyžaruje z nej skutočná materinská láska. Žije v peknom rodinnom prostredí. Táto rodina môže byť pekným vzorom pre ostatných.
Veľa úspechov vo vašej práci želá
DRAHA KOHÚTOVÁ
Ul. arm. gen. L. Svobodu, Malacky

Centrum mesta prišlo o kúsok tak vzácnej zelene.

M

alacký hlas chce pomôcť nájsť schodnú cestu k riešeniu problémov. Preto k vám v tomto roku prichádzame s projektom Naše mesto.
Predstavíme vám v ňom jednotlivé obvody mesta,
ulice s ich nedostatkami, históriou i vyhliadkami
do budúcnosti.

PROJEKT

NAŠE MESTO

Chceme vás, milí čitatelia, požiadať o spoluprácu pri realizácii projektu. Posielajte nám svoje
fotografie jednotlivých ulíc, budov, objektov
v meste. Zaspomínajte si na časy dávno minulé,
prispejte svojou predstavou o vašej ulici v najbližších rokoch. A hlavne – zvoľte si Osobnosť svojej ulice. Prekričme spolu tých, ktorí dokážu nič
nerobiť a nekonečne kvetnato o tom rozprávať.
Vyzdvihnime ľudí, ktorí svojou prácou, o ktorej
často málokto vie, konajú dobro pre naše mesto.
V každom čísle Malackého hlasu spolu vyberieme
Osobnosť ulice, z ktorých na záver roka vyhlásime
Osobnosť roka 2001. Vás, ktorí prispejete svojím
názorom, fotografiou či spomienkou, odmeníme.

Na vyžrebovaných čitateľov čaká voľný nákup
v Potrebách pre domácnosť Augustína Mráza
a večera pre dve osoby v Modrom dome.
Dnes oslovujeme vás, obyvatelia mesta Malacky, bývajúci na ulici Záhorácka 1930 až 1940 –
siahnite do rodinného albumu, nájdite staré fotografie vašej ulice, spomeňte si na ľudí, ktorí tu žili
a už nie sú medzi nami, a hlavne – zvoľte si osobnosť svojej ulice!
(Táto súčasť projektu Naše mesto nie je anonymná – uverejníme meno osobnosti a rovnako
čitateľa, ktorý vo svojom liste takúto voľbu navrhol.)
Svoje príspevky nám posielajte do 9. mája.
Osobnosť našej ulice:

KUPÓN 4

Kritickým miestom tretieho malackého obvodu sú ulice Radlinského a Nádražná. Tu sa nachádza železničná i autobusová stanica a predovšetkým v pracovných dňoch je tu vysoká koncentrácia ľudí. Práve ona, ale i stav komunikácie sťažuje pohyb na týchto uliciach. Na
novembrovom zasadnutí MsZ poslanci
formou ankety určovali poradie dôležitosti opráv miestnych komunikácií. Z 26
ulíc v meste, ktoré sú v najhoršom stave,
si „vavrín víťazstva” a prvé miesto v rebríčku nevyhnutnej potreby opravy odniesla práve Radlinského ulica. Horšie
však je, že na opravy mesto potrebuje
tridsať miliónov korún a reálne možnosti umožňujú rátať len s piatimi.
„Pre mňa ako poslankyňu je, hľadiac
na Radlinského ulicu, dilemou: presadzovať postupné, čiastkové opravy, alebo vyčkať na komplexné riešenie rekonštrukcie
tejto ulice, vrátane komunikácie, chodníkov a zelene”, zamýšľa sa Ing. Mária Tedlová, poslankyňa MsZ. „Uvedomujem
si obrovskú finančnú náročnosť, ktorá
by takúto rekonštrukciu sprevádzala. Isté
však je, že okresné mesto by si zaslúžilo
krajšie centrum.” Rozhodne by k nemu
prispela aj rekonštrukcia staničnej budovy ŽSR a výstavba autobusovej stanice.
Dosiaľ Malačania a obyvatelia okolitých
obcí pri čakaní na autobus v zime mrznú, v lejaku moknú, v lete riskujú úpal.
Ďalším boľavým miestom je Ul. gen.
M. R. Štefánika, konkrétne priestor pred
ZŠ Dr. J. Dérera. Opäť vysoká koncentrácia osôb–tentoraz detí, hustá premávka na ceste a najmä tie nešťastné kamióny. Keď chce rodič dieťa odviezť do
školy autom, nemá šancu zaparkovať.
„V trojuholníku ulíc Štefánikova–Veľkomoravská–Jánošíkova zmizol kus mestskej zelene,“ upozorňuje M. Tedlová.
Obyvateľom tejto časti mesta právom

Jej prínos pre mesto Malacky:

PO KOM SÚ POMENOVANÉ NAŠE ULICE?
V našom regióne pôsobili mnohí národní buditelia. Jedným z nich bol aj
plodný publicista, redaktor, duchovný spisovateľ, jazykovedec, zostavovateľ učebníc, zakladateľ Spolku sv.
Vojtecha a Matice slovenskej

Dr. ANDREJ RADLINSKÝ
Pochádzal z Oravy, ale na našom
Záhorí pôsobil 18 rokov ako katolícky
kňaz v Kútoch.
Narodil sa 8. júla 1817 v Dolnom
Kubíne. Po gymnaziálnych štúdiách
v Ružomberku, Kremnici a Budíne prešiel do bratislavského prípravného seminára. Filozofiu absolvoval v Trnave
a teológiu vo Viedni. Na peštianskej
univerzite získal titul doktora filozofie.
Po kňazskej vysviacke (1841) bol kaplánom v Budíne, Štefultove, Zlatých Moravciach a Banskej Štiavnici. Počas reMALACKÝ HLAS
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volučných rokov 1848–1849 burcoval
ľud do boja za národné práva, preto ho
chceli uväzniť. Tajne opustil Slovensko.
Odišiel do Viedne, kde bol redaktorom
Slovenských novín, ktoré vydávala rakúska vláda. V roku 1851 odišiel do Budína, kde prebral redakciu Zemského
zákonníka. Roku 1861 ho preložili na
odľahlú faru do Kútov. Po 18-ročnom
spravovaní tejto farnosti zomrel 26. apríla 1879.
Radlinský stál pri zrode spisovnej slovenčiny v 50. rokoch 19. storočia. Svojou vydavateľskou a redaktorskou činnosťou šíril spisovnú slovenčinu medzi
slovenskými katolíkmi. Po Palárikovi
prevzal redigovanie Katolíckych novín.
Časopisom Cyrill a Method kriesil slovenské národné povedomie a upevňoval cyrilo-metodskú ideu. Po príchode
do Kútov obnovil vydavateľskú činnosť

a časopis Cyrill a Method rozšíril o prílohu Slovesnosť, ktorá bola zameraná na
históriu, ale mala aj rubriky literárnej,
vedeckej a hudobnej kritiky. Pre udržanie slovenského jazyka a pre šírenie náboženských poznatkov mala veľký význam Radlinského kniha Nábožné výlevy, jedna z najlepších náboženských
kníh. Dosiahla viaceré vydania a bola
preložená do ôsmich jazykov. Nábožné
výlevy boli skutočnou encyklopédiou
náboženských vedomostí pre slovenských katolíkov.
Životným dielom Radlinského bol
Spolok sv. Vojtecha. Priniesol veľkú
obeť, aby dosiahol schválenie stanov
a založenie náboženského spolku pre
slovenských katolíkov. Radlinský si zaslúži, aby bol zlatými písmenami zapísaný v slovenských dejinách.
Paed Dr. MÁRIA DRŠKOVÁ

Jedným z vlasteneckých učiteľov, ktorí vedeli vzdorovať i najtuhšej maďarizácii, bol v Malackách

FRIDRICH BORECKÝ
Narodil sa v Nitre v roku 1846 a učiteľský ústav – preparandiu, ako sa vtedy
tomu hovorilo, absolvoval v roku 1864
v Trnave. Bol to teda plne kvalifikovaný
učiteľ.
Je o ňom známe, že bol veľkým slovenským vlastencom, ktorý sa nebál vyučovať po slovensky, i keď to bolo veľmi nebezpečné. Vyučoval temer celý život v Malackách v rímskokatolíckej škole i s učiteľom Engelmanom. Slovenčina
sa na tejto škole udržala až do prevratu.
Aby slovenskí učitelia zaslepili oči maďarským inšpektorom, že sa deti maďarčinu učia, skladali pre ne z maďarských
slov rôzne rýmovačky, ktoré potom pri

inšpekciách odrapotali. Boli to rýmovačky maďarských slov so slovenskými,
aby si deti ľahšie zapamätali významy
slov:
Fí je tráva – tehýň kráva,
tuško poleno – tert je koleno
išten buh – lelek duch
liba hus – falat kus
eďeneš rovno – sár je h...o.
Keď si to pán inšpektor vypočul, pochválil detičky, ako im to pekne po maďarsky ide.
Pán učiteľ Borecký sa dožil vysokého
veku a v matrike zomretých mesta Malaciek je zaznamenané, že zomrel následkom „stareckej vychudlosti“.
Malacká obec za prvej republiky
ocenila jeho nevšednú pedagogickú
činnosť a pomenovala po ňom jednu
ulicu v meste.
Dr. P. HALLON
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PUBLICISTIKA
Nadácia Markíza pripravuje koncerty, vystúpenia známych hviezd, futbalové i hokejové stretnutia osobností. Vidieť Ibrahima Maigu či Ivana Vojteka v trenírkach
na ihrisku je zážitok. Dámou s označením produkčná
pri takýchto stretnutiach je Andrea Gbelcová. Po skončení raňajšieho Telerána vo vysielaní TV Markíza sa
v dlhom zozname realizačného tímu opäť objavuje meno Andrea Gbelcová. Malačanom by táto 27-ročná atraktívna mladá žena nemala byť neznáma. Andreu, rodáčku z Malaciek, dcéru Ľubice a Jozefa Gbelcovcov,
sme požiadali o rozhovor.

Dvere
dokorán
Dokončenie z 1. strany

v ňom, bol najväčší záujem o stretnutie
s pracovníkmi oddelenia územného rozvoja a životného prostredia. Predovšetkým žiaci gymnázia a vyšších ročníkov
základných škôl kládli zamestnancom
úradu fundované otázky. Zaujímal ich
najmä priemyselný park, okolnosti jeho
vzniku, dopad na životné prostredie, ale
aj meniaca sa tvár mesta a bytová
výstavba. Ing. Gabriela Reháková a Ing.
Karol Oreský z oddelenia územného
rozvoja trpezlivo vysvetľovali a ukazovali na mape sídelného útvaru.
Na oddelení pre styk s verejnosťou sa
zase hovorilo o jednotlivých komunikačných kanáloch a formách propagácie mesta. Primátor mesta Jozef Ondrejka odpovedal na otázky týkajúce sa zdevastovaného obytného domu na Partizánskej ulici, spolunažívania s Rómami
a perspektívy dostavby holobytov na Hlbokej ulici. Na stretnutí s otcom mesta
sa hovorilo aj o pôsobení politických
strán v komunálnom prostredí. Aktívnu
účasť na tomto dni plnom aktivít prijalo
aj viacero poslancov mestského zastupiteľstva. Alžbeta Dubajová spolu s pracovníkmi úradu po celý deň osobne víta-

Andrea Gbelcová, produkčná Nadácie Markíza:

Vedúca oddelenia územného rozvoja a životného prostredia MsÚ v Malackách Ing.
Gabriela Reháková odpovedala na otázky
týkajúce sa priemyselného parku.

„Rozdávame peniažky
ľuďom,
ktorí ich potrebujú”

Dvere dokorán využili predovšetkým žiaci malackých škôl.

Váš intenzívny kontakt s Malackami
sa prerušil, keď ste odišli na strednú
školu do Senice. Kam smerovali ďalej
vaše kroky?
Po maturite na Obchodnej akadémii
som si hľadala zamestnanie. Začala som
pracovať v Slovenskej televízii ako sekretárka a tu som sa spoznala s pánom Ruskom. Po jeho odchode z STV prišla neskôr ponuka pracovať v Markíze, neváhala som. V tých časoch som pôsobila
ako sekretárka v Centre spravodajstva
a publicistiky.
Vaše meno sa na obrazovke najčastejšie objavuje po odvysielaní Telerána, kde pôsobíte ako produkčná. Čo
sa skrýva za laikovi neznámym pojmom produkčná? A nie je vám zaťažko
veľmi včas vstávať?
Mojou náplňou práce je nadviazanie
kontaktu s hosťami relácií Teleráno a Doma s Markízou, zabezpečenie cien do súťaží, kontaktovanie štábu. Stretávam sa
so zaujímavými ľuďmi. Vstávanie o štvrtej
ráno mi už problémy nerobí.
Hviezdni hostia mávajú hviezdne
maniere. Sledujete pri príprave Telerána prerod hviezd – z rozospatých ufrfľancov na usmiate a dobre naladené
osobnosti?
Áno, skoré vstávanie na ženách občas
vidno – keď prídu nenašminkované, po

Návrat bocianov

V sychravom počasí sa 13. marca napokon podarilo kmeň 25
metrov vysokého stromu umiestniť. O pár dní už nad ním
krúžil bocian...

la návštevníkov vo vestibule. Nízky záujem obyvateľov mesta o stretnutie s poslancami MsZ inšpiroval organizátorov
k novinkám, ktoré budú sprevádzať deň
otvorených dverí v budúcom roku. Nechajte sa prekvapiť. V tomto roku každý
návštevník okrem pera dostal aj anketový lístok (spolu bolo odovzdaných 114
lístkov). Vyhodnotenie ankety i výsledky
žrebovania o ceny prinesie májové číslo
Malackého hlasu.
–ipo–, foto: autorka

skrátenom spánku, s opuchnutými očami. Ale zázračný mejkap urobí svoje.
Stalo sa, že hosť Telerána zaspal?
Veru hej, museli sme už budiť hostí,
ktorí sa však už nestihli do vysielania zapojiť. Tu sa ukáže šikovnosť moderátorov, musia zachraňovať situáciu, aby divák nič nezbadal.
Osobnosti sú silnou stránkou Markízy, mnohé z nich sa vyprofilovali práve v relácii Teleráno. Pre koho bola táto relácia štartovacou rampou?
Napríklad pre Vila Rozborila alebo
Kvetku Horváthovú. Teraz moderujú
vlastné relácie. Tri hodiny živého vysielania sú dobrou školou pre každého moderátora.
Pracovali ste vo verejnoprávnej
STV, teraz je vaším zamestnávateľom
komerčné médium. Dá sa porovnávať?
Aj neporovnateľné sa dá porovnávať.
Keď zoberieme do úvahy obrovský nepomer v počte zamestnancov, tak vychádza v prospech TV Markíza, že nielenže
má nízky počet zamestnancov, ale je u divákov obľúbenejšia a programovo zaujímavejšia a kvalitnejšia. Kým STV je odkázaná na koncesionárske poplatky, naša televízia funguje vďaka reklamnému trhu.
Miesto produkčnej vám patrí aj
v Nadácii Markíza. Zaujíma vás aj nadačná práca?

Je veľmi zaujímavá; mojou úlohou je
zabezpečovať organizačné a technické
pozadie rôznych podujatí, ktoré pripravuje nadácia. Do nadácie píše veľa ľudí,
mnohí potrebujú pomoc. Väčšinou žiadajú peniažky. Pred našou prvou veľkou
akciou v Trebišove som sa bola pozrieť,
komu to vlastne ideme pomáhať. Bola
som šokovaná, v akých podmienkach žijú
mnohé rodiny. V domčekoch bez vody
a elektriny. Cez leto zase napĺňame sen
o dovolenke ľuďom, ktorí by sa na ňu
inak nemali šancu dostať.
Hovorí sa, že nadácie sú najlepším
priestorom na pranie špinavých
peňazí. Aká je vaša skúsenosť?
Ja takúto skúsenosť nemám. Ja v takej
nadácii nepracujem.
Stáva sa, že pisateľ listu chce zneužiť dobročinnosť nadácie a jednoducho si prilepšiť?
Aj to sa stáva. Navštívili sme rodinu
žiadajúcu o pomoc – bývala v krásnom
dome a vlastnila zahraničné auto. Na preverovanie sociálnej situácie rodín kladieme veľký dôraz.
Uštipační pozorovatelia ďalej tvrdia, že Nadácia Markíza je len ďalším
stupienkom na ceste Pavla Ruska do
vysokej politiky...
Toto je otázka pre Pavla Ruska, nie pre
mňa. Pána Ruska si vážim ako človeka
a obdivujem ho, že pri svojej pracovnej
vyťaženosti si nájde čas na riešenie problémov obyčajných ľudí.
Vráťme sa do Malaciek. Ktorú základnú školu ste navštevovali?
Chodila som na Základnú školu Dr. J.
Dérera a triednou učiteľkou mi bola Anna Hallonová. Spomínam si na spolužiačky Martinu Ftáčnikovú či Lýdiu Hlavenkovú. Ja som bola veľmi zlé dieťa. Každému
som robila zle, sedela som v poslednej
lavici a často som stála pred riaditeľňou.
Avšak veľmi pekne som písala a s učením som nikdy nemala problémy.
Žijete v Bratislave, kam vedie vaša
cesta pri návšteve Malaciek?
Samozrejme k rodičom. Chcem im poďakovať za to, že som tam, kde som, za
ich trpezlivosť. Navštevujem aj babku
Máriu Cigáňovú a kamarátku Moniku
Majzúnovú.
Zhovárala sa IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: autorka

Text a foto: –ipo–

Bocianí zobák
Prírodu si treba vážiť, netreba len brať,
ale veľa do nej vložiť.
Pri kostole bocianiu krčmu máš
a dobre sa o ňu staráš.
Mirku náš, ty snáď aj bocianí zobák máš,
dobré veci podporuješ a zlo zatracuješ.
Slnko nech na každého rovnako hreje
a do prírody nám otvorí dvere!

M. LISÉMU
Občania Plaveckého Štvrtka

M. Lisý, stojac na plošine žeriava, kontroluje osadenie hniezda:
„Po zamietavom rozhodnutí obecného zastupiteľstva som už
chcel rezignovať, no potom som sa zaťal a povedal som si: –
Hniezdo bude! Bociany sa vrátia!”

PLAVECKÝ ŠTVRTOK – Jesenná víchrica nalomila starý
agát, ktorý stál v záhrade Miroslava Lisého z Plaveckého Štvrtka. Nebolo by na tom nič čudné, keby práve tento strom nebol sídlom, do ktorého sa vracali na jar bociany. Strom sa stal
životu nebezpečný a Miroslav Lisý nešťastný – agát treba zrezať, čo však s bocianmi?
Ornitológovia z Chránenej krajinnej oblasti Záhorie i odbor
životného prostredia Okresného úradu v Malackách odobrili
ušľachtilú myšlienku rodáka z Plaveckého Štvrtka postaviť bocianom nové hniezdo. Veď bocian biely – Ciconia ciconia – je
ohrozeným druhom. Z viacerých oblastí už úplne vymizol,
jedným z posledných miest, kam sa vracia, sú nivy rieky Moravy. Slovanské národy prijímajú bociana priaznivo. Je pre nich
symbolom plodnosti. „Môj zámer bol postaviť kmeň stromu
s hniezdom v parčíku pred kostolom,“ vysvetľuje M. Lisý. S touto alternatívou súhlasil aj miestny duchovný. „Adresoval som
žiadosť Obecnému úradu v Plaveckom Štvrtku. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 14. 2. uznesením č. 13/2001 neschválilo takéto umiestnenie. Zostalo mi teda realizovať druhú
alternatívu – osadiť kmeň v mojom dvore.“
Žeriav, takmer tri kubíky betónu a 27-tisícové náklady.

4

O tom, že naše a vaše noviny už nesú jeden krížik na chrbte, sme vás informovali v minulom čísle. Blahoželať k prvým okrúhlym narodeninám im 23. marca prišli takmer
všetci, ktorí sa zapísali do desaťročnej histórie periodika. Malacký rad počas svojej existencie prešiel celým radom zmien. Zakladatelia, vydavatelia, redaktori, korešpondentky, prispievatelia – spoločným prianím zaželali novinám dlhý život. Pozvanie redakcie prijal aj služobne najstarší šéfredaktor Jožko Klačka (na fotografii v strede), ktorý v súčasnosti prispieva do niekoľkých slovenských periodík (Nový deň, Národná obroda, Večerník). Domovské prostredie všetkým hosťom poskytla novootvorená cukráreň Hviezda, ktorá sídli v objekte polyfunkčného domu na Ul. 1. mája. Sponzorsky stretnutie podporili aj papiernictvo Igora Škopeka a poisťovací poradca Bartolomej Frida
zo spoločnosti FT&Company.
text a foto: –ipo–

V rubrike ČO SA ČÍTA? vám budeme prinášať prehľad najčítanejších kníh v Malackách – aspoň podľa záujmu návštevníkov kníhkupectva Ľubica v obchodnom centre hotela Atrium. Takže v marci bol najväčší záujem o tieto knihy:
1. D. Francis – Riziko
2. H. Clark – Ty patríš mne
3. P. Novotný – Ham a mňam
Ak súhlasíte s tvrdením, že najlepším priateľom človeka je kniha, môžete súťažiť
s Malackým hlasom o najčítanejší titul
z pera H. Pawlowskej Banánové rybičky. Do žrebovania vás zaradíme, ak nám
do 9. mája spolu s nalepeným kupónom
KUPÓN
napíšete názov aspoň jednej knihy, ktoKNÍHKUPECTVO ĽUBICA
rá vyšla v Edícii mesta Malacky.

Č O SA Č Í TA ?

Bocian nalietava na pôvodné hniezdo.
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Prečo do projektu INFOVEK
nie sú zapojené
školy Malackého okresu?
Dokončenie z 1. strany

odbory školstva okresných úradov – tie
len odporučia projekty vypracované
jednotlivými školami,” hovorí A. Pašteka. „V minulom roku takýto projekt
predložila len ZŠ v Rohožníku, ministerstvo ho však nepodporilo. Pre tento rok
máme ústny prísľub, že aj školy z nášho
okresu budú do Infoveku zaradené. Záležať bude len na kvalite predložených
projektov. Do 28. februára, kedy bol termín uzávierky prijímania projektov škôl
na okresných úradoch, nám odovzdalo
vlastný projekt šesť základných škôl
v okrese: ZŠ Ul. 1. mája a ZŠ Záhorácka 95 v Malackách, ŽS v Stupave, Rohožníku, Lozorne a Zohore. Podmienky,
ktoré musí spĺňať škola uchádzajúca sa

o zaradenie, sú však náročné. Jednak
musí dosahovať výborné výsledky a jednak vlastniť počítačovú sieť. Problémom
je zväčša vybavenosť počítačmi – len
štyri školy v Malackom okrese disponujú učebňou výpočtovej techniky, ďalšie
majú k dispozícii jeden–dva počítače.
Žiaľ, máme aj školy, na ktorých by ste
počítač márne hľadali.“
Cieľom Projektu Infovek je pripraviť
nastupujúcu generáciu na využívanie
moderných informačných technológií,
učiteľov zase naučiť používať moderné
vyučovacie postupy. Koncom roku
2000 bolo do projektu najviac škôl zapojených v Bratislavskom (18 %, avšak
bez nášho okresu) a najmenej v Trnavskom kraji (9 %).

V rámci opráv a údržby zabezpečilo mesto výstavbu chodníka na Zámockej ulici i rekonštrukciu chodníka na uliciach
Pribinova – 1. mája. Ďalším krokom ku skrášleniu mesta bude odvodnenie Pezinskej a Hlbokej ulice.

IV. ročník
Memoriálu
Ladislava
Damboráka
v basketbale
chlapcov

sa uskutočnil v piatok 23. marca v Základnej škole vo Veľkých
Levároch. S plným počtom bodov
a celkovým skóre 56:26 si víťazstvo
vybojovalo družstvo domácej ZŠ
Veľké Leváre. Druhú priečku obsadila ZŠ Borský Sv. Jur (58:41),
tretiu ZŠ Závod (40:55) a štvrtú ZŠ Moravský Sv. Ján (41:58). Trofej pre najlepšieho hráča turnaja skončila v rukách Dominika Balíka z Bor. Sv. Jura. Okrem
iných postrehov sme zaznamenali aj novinársku pohotovosť domácej redakcie
školského časopisu Školoviny – už pri vyhodnocovaní turnaja rozdávala čerstvé
výtlačky s aktuálnymi výsledkami zápasov turnaja!
text a foto: –ipo–

AJ TOTO
SÚ
MALACKY
Táto jar priala magnóliam. Utešene zakvitli aj v záhradkách rodinných domov v Malackách (Hviezdoslavova ul.)
text a foto: –ipo–

795. výročie prvej listinnej
zmienky o Malackách
Niektorí naši obyvatelia, ale i tí, čo sa históriou mesta zaoberali, sa domnievali, že mesto bolo založené
tak ako niektoré iné mestá. Malacky neboli „založené“, ale sa postupne vyvinuli počas stáročí na veľmi
výhodnom mieste, ktorého výhody naši prapredkovia
vedeli veľmi dobre zhodnotiť.

MH 01/B6

Komisia školstva, mládeže a športových činností MsZ, STROJÁR, ŠK,
VTJ, AC a CVČ v Malackách pozývajú na

XXIX. ročník Behu oslobodenia
a X. ročník Memoriálu Antona Šveca

12. mája 2001 v Zámockom parku
všetkých záujemcov o beh – športovcov alebo tých, ktorých
beh baví. Týmto behom chcú malackí športovci pozdraviť
56. výročie víťazstva nad fašizmom.
PROGRAM:

8.30–10.00 h prezentácia, nástup a otvorenie
10.00–11.00 h súťaže žiactva
11.00–11.15 h súťaže dorastu
11.15 –11.30 h súťaže dospelých
11.45 h slávnostné vyhlasovanie výsledkov
Medzi dospelými sú dve kategórie: ženy na 1000 m, muži na 3000 m.
Prihlásiť sa môžete priamo v Zámockom parku, vždy hodinu pred štartom
príslušnej kategórie. Pretekári štartujú na vlastné riziko.
Príďte povzbudiť pretekárov a svojou účasťou upevniť svoje zdravie!
ORGANIZAČNÝ VÝBOR BEHU OSLOBODENIA
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Predkovia našich predkov, prví Záhoráci, mali už svoj osídľovací systém. Vždy sa usadili pri vodných tokoch a na miestach, kde mohli loviť ryby a zver, aby mali zaistenú obživu.
Učili sme sa to dávno v škole, ako prechádzali od spôsobu obživy lovom k usadlému roľníckemu životu. I tieto oblasti sa začali pomaly kultivovať, venovali sa chovu dobytka, pestovaniu
obilnín a strukovín. Kým tento prelom nastal, prešli stáročia
a oni sa naučili vyrábať a používať i prvé nástroje a nádoby,
opevňovali svoje sídla a začali sa združovať, aby sa lepšie
mohli brániť proti nepriateľovi.
Najlepšie sa im darilo na lúkach pri Morave, kde si na vyvýšeninách, ktoré voda nezaplavovala a ktoré sa i dnes nazývajú „hrúdy“ (od slova hrúd a nie hruda), stavali svoje obyd-

lia. Prirodzenú ochranu mali v okolitých močiaroch a mŕtvych
ramenách Moravy.
V priebehu stáročí prešli tadiaľto rozličné národy, ktoré
zanechávali po sebe rôzne hmotné pamiatky. Mnohí sa tu
usadili a navzájom splynuli, iní odišli ďalej. V každom z nás teda prúdi krv týchto národov, ktoré sa v tomto záhoráckom
kotli zmiešali, tu sa im zapáčilo a pomáhali tak vytvárať náš región. Poslední sa sem nasťahovali Slovania. Osady sa spájali
do obranných spoločenstiev, prichádzali sem prví kupci a začal sa rozvíjať i obchod. Cestné trasy sa pomaly stabilizovali.
Takto nejako vznikla i malacká lokalita. Prechádzala ňou
kupecká cesta, na ktorej sa vyberalo už i mýto. Lokalita ležala v tzv. konfíniu, čo bolo hraničné územie medzi Českým
a Uhorským kráľovstvom a patrilo kráľovi. Hranicu strážili
strážne družiny (ako napríklad dnešní pohraničiari). Život tu
nebol nijako rušný, lebo z obranných dôvodov nebolo žiaduce, aby toto územie bolo obývané. Bola to vlastne pustá zem
s divokou prírodou, v ktorej sa pohybovali iba títo strážcovia.

Zaujímavá výstava

Jeden z propagačných materiálov tejto zaujímavej výstavy mal nadpis „Len
pre dnešný deň“. Prvá veta znela: – Len
dnes budem šťastný. Ak ste tam práve
v deň otvorenia výstavy neboli, alebo ste
vôbec výstavu nevideli, tieto slová pre
vás nič neznamenajú.
Deň otvorenia výstavy bol 7. apríl –
Svetový deň duševného zdravia. Túto
ojedinelú výstavu s množstvom propagačného materiálu, ktorý bol k dispozícii všetkým záujemcom, zorganizovalo
Centrum poradensko-psychologických
služieb pre jednotlivca, pár a rodinu,
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územné pracovisko v Malackách na
Ul. M. Rázusa spolu so ZCK. Okrem
CPPS sa v priestoroch Spoločenského
domu prezentovali i okresná pedagogicko-psychologická poradňa, ktorá má
svoje pôsobisko na Ulici 1. mája a Psychiatrická liečebňa vo Veľkých Levároch.
Odborní poradcovia v centre poradensko-psychologických služieb vás vypočujú a pochopia, poradia, vykonávajú
psychologické vyšetrenia osobnosti,
poskytujú dlhodobejšiu psychologickoterapeutickú starostlivosť. Žiadny prob-

Pokračovanie v budúcom čísle
Dr. PAVOL HALLON

lém, s ktorým sa na nich obrátite, nepovažujú za banálny či trápny, vážia si dôveru každého človeka. Ich telefónne
číslo v Malackách je 772 54 72.
Prezentácia týchto služieb formou
uvedenej výstavy určite zohráva pozitívnu úlohu nielen preto, že bola otvorená
práve v uvedený deň. Veď duševné
zdravie je jedným zo základov spokojného života nás všetkých. Kultúrny program tých najmenších, žiakov ZUŠ Malacky po slávnostnomn otvorení Mgr.
Tomišovej z CPPS Malacky určite pôsobil ako balzam na dušu. I duša môže
byť chorá, sú tu však odborníci ochotní
pomôcť. Nezabúdajme na nich.
–ap–
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Chemická zdravotná poisťovňa APOLLO informuje
a prepravy, a kúpeľnú starostlivosť je vopred potrebný písomný súhlas zdravotnej poisťovne, v ktorej je pacient poistený.
Pod špecializovanou liečebnou starostlivosťou a kúpeľnou
liečbou sa tu myslí zdravotná starostlivosť, ktorá sa na Slovensku neposkytuje( špeciálne operácie a pod.).
Prepravu poistenca v Česku (ak nejde o záchrannú zdravotnú službu), ak ju nariadi ošetrujúci lekár, uhradí slovenská
strana za predpokladu, že zdravotná poisťovňa vopred dohodne s poskytovateľom podmienky prepravy.
Podpísanie Zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti s Českou republikou je veľkým prínosom pre obyvateľov hlavne pohraničných oblastí susediacich s Českou republikou.

Dňa 1. apríla 2001 vstúpila do platnosti Zmluva o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti medzi Slovenskou
republikou a Českou republikou. Zmluva je uzavretá na
dobu neurčitú a platí recipročne, t. j. poskytované služby
pre občanov SR v Česku sú rovnaké ako pre českých občanov na Slovensku.

Rozsah úhrady

Nášmu poistencovi sa v Česku poskytne nevyhnutná a neodkladná zdravotná starostlivosť (pri život ohrozujúcich stavoch, náhlych ochoreniach a úrazoch) vrátane dopravy,
záchrannej služby, liekov a zdravotníckych pomôcok predpísaných a vydaných v súvislosti s takto poskytnutou starostlivosťou za rovnakých podmienok ako českému občanovi.
Túto zdravotnú starostlivosť hradí zdravotná poisťovňa, v ktorej je poistenec poistený.
Lieky a zdravotnícke pomôcky vydané na lekársky predpis
v českej lekárni, resp. výdajni v súvislosti s takto poskytnutou
zdravotnou starostlivosťou musí poistenec v plnej výške zaplatiť v hotovosti na mieste. Doma mu potom jeho poisťovňa po
predložení dokladov uhradí vynaložené náklady podľa podmienok, aké platia v Česku.
Na špecializovanú zdravotnú starostlivosť, vrátane dopravy

Z TLAČOVEJ
KONFERENCIE PSS
Na tlačovú konferenciu pozvali zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne,
a. s., zástupcov médií pôsobiacich
v meste a okrese Malacky. Obchodné
zastúpenie PSS, a. s., v Malackách
predstavil Dr. Milan Paíček, okresný
riaditeľ.
O novinkách v stavebnom sporení
i nových trendoch v marketingovej
komunikácii hovorili Dr. Oldřiška Luptáková, vedúca referátu regionálneho PR
a Ing. Alexander Kulka, asistent riaditeľa
úseku odbytu.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vznikla v novembri 1992 ako špecializovaná
banka na podporu výstavby a bývania.
Bola to prvá finančná inštitúcia tohto
charakteru v krajinách strednej a východnej Európy. Obchodné zastúpenie
PSS, a. s., v Malackách otvorili 1. mája
1995. V tom čase to bolo jediné obchodné zastúpenie v okrese. V novembri
1997 pribudlo nové obchodné zastúpenie v Stupave, zatiaľ posledné pracuje
od apríla 1998 v Rohožníku.
Prostredníctvom obchodného zastúpenia PSS, a. s., v Malackách uzatvorilo
v roku 2000 zmluvu o stavebnom sporení (štandardná, rýchla a pomalá tarifa)
2158 klientov s objemom cieľových súm
513 mil. Sk a priemernou cieľovou sumou 237 tis. Sk. V priebehu mesiacov január–marec 2001 uzatvorilo zmluvu
o stavebnom sporení už 328 klientov.
Od apríla tohto roku ponúka Prvá
stavebná sporiteľňa, a. s., päť noviniek,
ktorými sa snaží urobiť stavebné sporenie príťažlivejším. Stavebný sporiteľ môže uzatvoriť zmluvu o stavebnom sporení aj v nových tarifách. Ďalšou novinkou je bezplatné úrazové poistenie na
2 roky pre každého, kto uzatvorí novú
zmluvu o stavebnom sporení s cieľovou
sumou minimálne 200 000 Sk. K 1. aprílu prišlo aj k zníženiu poplatku pre dlhoročných stavebných sporiteľov a možnosti požiadať o mimoriadny medziúver už od cieľovej sumy 100 000 Sk.
Špeciálnou ponukou PSS, a. s., je stavebné sporenie pre deti – junior extra.

CHZP Apollo, pobočka Gbely

Otázka:
Kedy vstúpila do platnosti Zmluva o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti medzi SR a ČR?
Odpoveď spolu s nalepeným kupónom pošlite do 9. mája
na adresu redakcie alebo vhoďte do schránky na budove
MsÚ. Súťažíte o vitamínový balíček.
V minulom kole súťaže s poisťovňou Apollo sa šťastie usmialo na Máriu Hozovú z Veľkomoravskej ul. v Malackách.
Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

Prísne na neplatičov
nájomného
Verejná správa (5/2001) – V januári
2001 Legislatívna rada vlády SR zintenzívnila svoju činnosť, zasadala štyrikrát.
Posúdila 24 návrhov právnych úprav,
z ktorých bolo 8 návrhov zákonov, 7 návrhov legislatívnych zámerov, 6 návrhov
nariadení vlády a 3 poslanecké návrhy
zákonov.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov,
má za cieľ zabezpečiť ochranu práv
prenajímateľov – vlastníkov domu alebo bytu, zachovať práva nájomcov, ktorí si plnia svoje povinnosti vyplývajúce
z nájomného vzťahu, a umožniť účinnejší postih voči tým, ktorí porušujú svoje povinnosti najmä tým, že neplatia nájomné, poškodzujú prenajatý byt alebo
sústavne narušujú pokojné bývanie os-

Ceny nájomného v Malackách
Prehľad výšky nájomného obecných bytov, nájomné t. j. nájom za užívanie
bytu bez služieb spojených s bývaním:
Byt

plocha bytu nájom v Sk
do r. 1992
v m2

90,00

174,00

301,00

423,00

2-izbový

60,61

122,00

286,00

493,00

697,00

3-izbový

74,31

185,00

367,00

598,00

849,00

Porovnanie úhrad bytov vo vlatníctve občanov – fond opráv a údržby + výkon
správy (FO+VS) s nájomným u obecných bytov:
Byt
I. kategórie

plocha bytu
v m2

obecný byt
nájom 2001

predaný byt
FO+VS 2001

1-izbový

31,82

423,00

215

2-izbový

60,61

697,00

302

3-izbový

74,31

849,00

343

Fond opráv a údržby vo výške 3,– Sk/m2
Výkon správy vo výške 120,– Sk/byt
K 28. 2. 2001 je v správe SLUŽBYTu Malacky, spol. s r. o., celkom 1740 bytov.
Z toho je 1318 bytov v osobnom vlastníctve občanov.

! ..!
Kláštorné nám. 64, 901 01 Malacky

Prenajmeme v obchodnom dome v centre
Malaciek obchodné priestory vhodné na
■ predaj rôzneho priemyselného tovaru
(autosúčiastky, drogéria, domáce potreby)
■ stávkovú kanceláriu
■ kancelárske a skladové priestory
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nájom v Sk
2001

31,82

REAL-CO, s.r. o.
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nájom v Sk nájom v Sk
1992–1999 2000

1-izbový

TERÉZIA OSUSKÁ
obchodná riaditeľka SLUŽBYT, s. r. o., Malacky

–PR, mh–

Tel./fax: 0703/772 34 09
mobil: 0903 377 676

tatných nájomcov. Redukuje sa teda
ochrana nájmu bytu, ktorá je v platnej
právnej úprave Občianskeho zákonníka založená na tom, že ak nedôjde k dohode medzi prenajímateľom a nájomcom, môže prenajímateľ vypovedať nájom len z dôvodov ustanovených v zákone a len s privolením súdu. Doposiaľ
sa vypratanie bytu zásadne podmieňovalo zabezpečením zodpovedajúcej bytovej náhrady. V uvedených prípadoch
sa však zabezpečenie bytovej náhrady
podstatne redukuje, niekedy len na prístrešok a v niektorých ojedinelých prípadoch nie je povinnosťou prenajímateľa zabezpečiť nijakú náhradu. Vo všetkých týchto prípadoch však deti alebo
osoby zdravotne postihnuté budú musieť nájsť strechu nad hlavou napr. v sociálnych ústavoch.

MESTO MALACKY
ponúka na odpredaj

OBYTNÝ DOM – 10 b.j.

na Partizánskej ul. 1083 v Malackách spolu s pozemkom a existujúcim nájomným vzťahom k tejto nehnuteľnosti. Kúpna cena dohodou.
Písomné ponuky obsahujúce cenovú ponuku a adresu odosielateľa je nutné doručiť do 30. 4. 2001 na adresu:
Mestský úrad Malacky, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky
MH 01/N6
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Ako správne uskladniť pneumatiky

Kvalita a bezpečnosť
je vo vašich rukách

Pretože v tomto ročnom období väčšina motoristov mení zimné pneumatiky
za letné, nebolo by na škodu informovať
sa, ako ich uskladniť, aby sa neznehodnotili. Názory, ako skladovať pneumatiky, sú rôzne. Je potrebné skladovať ich
na diskoch alebo bez nich? Technické
podmienky, ktoré musia pneumatiky
spĺňať, stanovuje § 21 vyhlášky MDPT
SR č. 116/1997 Z. z.
V prvom rade nie je vôbec správne
pohodiť demontované plášte niekde do
kúta, aj keď sa na prvý pohľad zdá, že
pneumatika je jednoduchá a stabilná.
Materiál, z ktorého sú pneumatiky vyrobené, má tzv. plastickú pamäť. V praxi
to znamená, že rovnakým spôsobom zaťažovaná pneumatika sa po určitom čase deformuje podľa spôsobu zaťaženia
a táto deformácia po odľahčení mizne
pomaly a neochotne.
Pneumatiky bez diskov by sa preto
nemali ukladať na plocho, jedna na druhú do tzv. komína a už vôbec nie vešať
za boky na rozličné háky alebo na rúru.
Najlepšie je postaviť pneumatiky vedľa
seba nastojato tak, ako sú namontované
na vozidle a občas – stačí približne raz
za mesiac–nimi asi o tretinu obvodu pootočiť.
Jednoduchšie aj praktickejšie je mať
zimné aj letné pneumatiky stále namontované na diskoch. Potom pri ich uskladnení sú pravidlá trocha iné. Nahustené
pneumatiky by sa nemali nechávať nastojato, ale je lepšie, zoradiť ich do stĺpov
alebo zavesiť za otvory v diskoch tak,
aby sa plášte nedotýkali zeme.

DROBNÁ INZERCIA
■ Predám 2,5-izbový RD a 7,78 á záhradu
v Moravskom Sv. Jáne (voda + plyn). Inf.:
0703/779 94 01.
■ Predám VAZ 2103 (Žiguli 1500), zachovalý, generálka motora, nová kľukovka a pneu,
EK+STK, ťažné zariadenie. Cena dohodou.
Tel.: 779 92 59.
■ Záhorácke pekárne a cukrárne, a. s., Malacky v objekte pekární ponúkajú na prenájom
skladové priestory s celkovou rozlohou cca
600 m2. Cena dohodou. Tel.: 0703/77224 81.

Ideálnym miestom na uskladnenie je
suchá, chladná a tmavá miestnosť. Plášťom škodí olej, benzínové výpary a rôzne chemikálie.
Väčšina pneuservisov radí pred výmenou vyznačiť na ich bokoch smer
otáčania a umiestnenie na vozidle. Predovšetkým z dôvodov dobrého vyváženia, ale taktiež pre ich prehľadnosť, ako
sa ktorá pneumatika opotrebúva.
Vlastné prezúvanie je vhodným okamihom na dôkladnú kontrolu pneumatík, ktorá nám môže čo to povedať
o tom, že sa s vozidlom niečo deje. Nerovnomerné opotrebovanie dezénu na
kolesách jednej nápravy najčastejšie signalizuje zlú geometriu alebo nesúmernosť bŕzd, čo je najmä na zimných klzkých cestách veľmi nebezpečné. Najčastejším nedostatkom však býva zlé
vyváženie kolies, ktoré skúsený vodič
pozná podľa charakteristických vibrácií,
ktoré sa prenášajú na volant.
Otázka: Čo je to plastická pamäť?
Odpovede posielajte na adresu redakcie do 9. mája. Na vyžrebovaného
čitateľa čaká taška na plece, ktorú venuje spoločnosť HÍLEK a spol., a. s.
V minulom čísle sme sa vás pýtali, čo
je to lízingová zmluva. Z množstva
správnych odpovedí sme vyžrebovali
Andreu Spustovú z Ul. 1. mája, ktorá
vyhráva cestovnú tašku. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.
KUPÓN
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■ ODBORNÍK–GENEALÓG vám za výhodných podmienok spracuje dejiny vlastnej rodiny, ZHOTOVÍ TZV. RODOSTROM v požadovanej šírke. Cena dohodou. Tel.:
0801/668 42 69 vo večerných hodinách alebo 0905/94 79 27.
(www.izahorie.sk/abavus/index.html).
■ Ponúkam zárobok vo firme RoFiS SK. Školenie je bezplatné a koná sa každý pondelok
o 16.30 h v budove Nafta gas, a. s., Malacky
a každý štvrtok o 15.30 h v internáte SPOŠ
v Holíči.
■ Kúpim starší meotar. Ponúknite cenu.
Tel.: 0903 026 381.

MALACKÝ HLAS

4/2001

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

BLAHOŽELANIE
5. mája oslávi
svoje 3. narodeniny

Dominik
Tančibok

z Malaciek.
Všetko najlepšie, veľa zdravia a slniečka
do ďalších dní mu želajú mamina Zuzana, babka Anička, dedo Alojz, prastarenka Anka, tety Jana, Eva a Božka s rodinou.

Do redakcie Malackého hlasu
sa dovoláte aj na tel. čísla

0905 13 85 02
sponzoruje

Od 7. 3. do 3. 4. 2001
Michaela Pálková, Vysoká pri Morave; Tomáš Macko, Malacky; Jakub Hollý, Veľké
Leváre; Richard Biksadský, Studienka; Enriko Doronyai, Malé Leváre; Oskar Balint, Rohožník; Jozef Malík, Kuklov; Matúš Nemec, Malacky; Roman
Šarközy, Záhorská Ves; Kristián Borkoš, Malacky; Peter
Novák, Gajary; Jakub Zálesňák, Láb; Matúš Novota, Malacky; Marián Horváth, Zohor; Michal Straka, Bratislava;
Roman Salay, Kostolište; Lucia Kurová, Malacky; Rastislav Šíra, Gajary; Tomáš Veninger, Záhorská Ves; Veronika Hittmarová, Malacky; Matej Bartek, Sološnica; Ivan
Vu Nhu, Malacky; Martin Martinec, Malacky; Sabína
Halabrínová, Malacky; Denis Wunderlich, Sekule; Matúš
Ferčík, Pernek; Viktória Mikulíková, Borský Sv. Jur; Jakub
Polák, Prievaly; Dominika Viktorínová, Plavecký Štvrtok;
Barbara Šimková, Moravský Sv. Ján.

POVEDALI SI ÁNO:
a

0901 73 5739
0903 97 13 71
sponzoruje

Marec
Renáta Blusková a Ľudovít Vávra; Ľubica
Nižňanská a Karol Wunderlich; Alena Valovičová a Roman Mošovský; Adriána Greifová a Róbert Šánik; Ľudmila Osuská a Jozef Šefčík; Barbora Šemetková a Stanislav Petráš; Mgr. Gabriela Takáčová a Pavol Habdák.

Európa v škole
Dňa 16. marca sa v Spoločenskom dome ZCK konalo vyhodnotenie 48. ročníka okresného kola výtvarnej a literárnej súťaže Európa v škole. Táto medzinárodná aktivita žiakov základných a stredných škôl je organizovaná v 36 krajinách Európy a v školskom
roku 2000–2001 sa uskutočnila pod
heslom LEPŠIE PROSTREDIE – LEPŠIA
EURÓPA.

V okrese Malacky sa zapojilo do súťaže 197 žiakov, ich výtvarné a literárne
práce vyhodnotili poroty a 16. marca si
víťazi prevzali ceny a diplomy. Podujatie
moderovala riaditeľka CVČ Mgr. Antónia Čuvalová.
Mažoretky z CVČ rezkým pochodom pozdravili prítomných a navodili
príjemnú atmosféru celého podujatia.
Ako hostia sa zúčastnili zástupcovia za
OÚ Malacky zástupca prednostu OÚ
Ing. J. Filip, za MsÚ zástupca primátora
Ing. J. Bulla, za Malacký hlas PhDr. M.
Juza, za OŠMaTK metodičky Mgr. A.
Šurinová a Mgr. J. Barinková. Ceny
a diplomy víťazom odovzdali Ing. Filip
a Ing. Bulla. Víťazné práce zo slovenského jazyka čítali členky literárnodramatického útvaru zo ZUŠ a odovzdávanie cien spestrilo vystúpenie tanečného súboru Saltatrix.
Výsledková listina –
slovenský jazyk:
I. kategória: 1. B. Weinštuk, ZŠ Stupava, Naše mesto; 2. Z. Nováková, ZŠ
Stupava, Neporiadna rodina; 3. K. Rzymanová, ZŠ Kuchyňa, Sýkorka a zima.
Čestné uznanie: K. Jedenásta, ZŠ Stupava, Kde bolo, tam bolo; D. Partlová,
ZŠ 1. mája Malacky, Točí sa Zem.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

POTREBUJÚ KOČÍK:

II. kategória: 1. B. Hubeková, ZŠ Dr.
J. Dérera Malacky, Zlatý expres; 2. N.
Jurášová, ZŠ Záhorácka Malacky, Je
Štúr vinný?; 3. H. Ifková, ZŠ Dr. J. Dérera Malacky, Naši rodáci; 3. P. Holešová,
ZŠ Záhorácka Malacky, Majster sníček.
Čestné uznanie: R. Bartek, ZŠ Sološnica, Štefan Banič; Michaela Osuská, ZŠ
Dr. J. Dérera Malacky, Naši slávni rodáci; L. Kanichová, ZŠ Sološnica, M. R.
Štefánik.
III. kategória: 1. L. Bolfová, ZŠ Dr. J.
Dérera Malacky, Nástupište 1, smer Európa; 2. Z. Šmakalová, ZŠ Dr. J. Dérera
Malacky, Ako chutí Európa?; 3. A. Vallová, ZŠ Dr. J. Dérera Malacky, Znamenie
EUROSAURA; 3. L. Režnáková, ZŠ Dr. J.
Dérera Malacky, Predkovia dnešných
Európanov.
Čestné uznanie: L. Chovan, ZŠ Závod, Čo sa deje v uličkách; T. Richveis,
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky, Európska magistrála; L. Zápražný, ZŠ Závod, Stretol
som veľkého človeka; Z. Kordíková, ZŠ
Sološnica, Iný kraj, iný mrav.
Výsledková listina –
nemecký jazyk:
I. kategória: 1. K. Illá, ZŠ Kláštorné
námestie Malacky, Die Vorstellung über
der Wohnung in der Natur; 2. P. Žilavý,
ZŠ Kláštorné námestie Malacky, Mein
TRAUMHAUS.
II. kategória: 1. V. Trajlínková, ZŠ
Zohor, Unsere Landsleute; 2. A. Kadnárová, ZŠ Gajary, Bilder.
III. kategória: 1. D. Cabadajová, ZŠ
Zohor, Das Leben ohne Krieg; 2. J. Čuvala, ZŠ Dr. J. Dérera Malacky, Im
Schatten der Vergangenheit; 3. J. Kahánek, ZŠ Dr. J. Dérera Malacky, Radtour
in Österreich.

Apríl:
80 r. – Helena Škutová, 24. 4. 1921; Božena
Michalovičová, 16. 4. 1921; František Živica, 4. 4. 1921; Anna Mojžišová, 8. 4. 1921;
85 r. – Júlia Uhrincová, 15. 4. 1916; 91 r. –
Anna Jungová, 16. 4. 1910; Mária Uhrincová, 3. 4. 1910;
93 r. – Alžbeta Slobodová, 18. 4. 1908; Jozefa Mravková, 15. 4. 1908; 97 r. – Mária Priehodová, 1. 4. 1904.

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Marec:
Jozef Bartoš, 1945, Kuchyňa; Ján Kozsányi,
1923, Malacky; MUDr. Gedeon Krák, 1926, Malacky; Mária Staráčeková, 1923, Plavecký Štvrtok; Ing.
Ivan Šamulka, 1932, Malacky; Matej Maderič, 1927,
Kúty; Mária Štanglerová, 1936, Malacky; Antónia Vidrnáková, 1922, Malacky; Jaroslava Pátková, 1956, Sološnica; Štefan Doller, 1923, Malacky; Viktor Ivan, 1980,
Malacky; Štefánia Vanišová, 1913, Malacky; Matúš Král,
1928, Stupava; Ľudmila Pavlovová, 1921, Malacky; Rudolf Bednárik, 1928, Kostolište; Irena Písečná, 1919, Malacky; Júlia Knotková, 1925, Gajary; Štefan Hronský,
1924, Suchohrad.
Ing. JARMILA RAJNOVÁ, vedúca oddelenia matrík

Výsledková listina – anglický jazyk:
II. kategória: 1. M. Mackovičová, ZŠ
Zohor, Can we help them?; 1. J. Lopatková, ZŠ Sološnica, Bloody Woman;
2. O. Zátopek, ZŠ Dr. J. Dérera Malacky, M. R. Štefánik; 3. E. Jurkovič, ZŠ
Kláštorné námestie Malacky, Famous
Slovak in NHL.
III. kategória: 1. M. Mucska, ZŠ Dr.
J. Dérera Malacky, My Personal Experiences With Other Cultures; 2. Z. Kordíková, ZŠ Sološnica, Do in Rome as
the Romans do; 3. M. Mihalovičová, ZŠ
Dr. J. Dérera Malacky, My Personal Experiences With Other Cultures.
Čestné uznanie: K. Adamcová, ZŠ
Sološnica, Africa, I and my Slovak; H.
Klempová, ZŠ Kláštorné námestie Malacky, My memories; K. Kolesíková, ZŠ
Dr. J. Dérera Malacky, My Personal Experiences With Other Cultures; K. Koporcová, ZŠ Dr. J. Dérera Malacky, My
Personal Experiences With Other Cultures; G. Gubrická, ZŠ Kláštorné námestie
Malacky, Ľudovít Štúr.
Výsledková listina –
umelecké práce:
I. kategória: 1. B. Kmecová, ZŠ 1.
mája Malacky, Ruch nášho mesta; 2. S.
Tichá, ZŠ 1. mája Malacky, Radi sa hráme; 3. D. Písečná, ZŠ 1. mája Malacky,
Máme sa tu dobre; 3. V. Krpčiarová, ZŠ
1. mája Malacky, U nás doma.
Čestné uznanie: M. Zapatická, ZŠ
1. mája Malacky, Okolie nášho mesta; S.
Kunšteková, ZŠ 1. mája Malacky, Strom
zvieratiek v zime; D. Kožuch, ZŠ 1. mája Malacky, Vyrástli do krásy; V. Míznerová, ZŠ 1. mája Malacky, Krása farieb.
II. kategória: 1. R. Škopková, ZŠ M.
Olšovského Malacky, Búrka; 2. R. Papšíková, ZŠ Dr. J. Dérera Malacky, V našej
záhradke; 3. V. Landlová, ZŠ Záhorácka
Malacky, Zámok.

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky
Apríl 2001
26. štvrtok NEPRIATEĽ PRED BRÁNAMI
MP-12
27. piatok Niektorí ľudia sa narodili, aby sa stali hrdinami….
Hrajú: Joseph Fiennes, Jude Law
28. sobota ZMLUVA S DIABLOM
MP-12
29. nedeľa Hrajú: Elizabeth Hurleyová, Brendan Fraser
Máj 2001
4. piatok POKÉMON: SILA JEDNOTLIVCA len o 17.00 h
5. sobota Hrajú: Vreckové kreslené príšerky.
6. nedeľa V slovenskom znení: Peter Krajčovič, Henrieta
Mickovičová, Miroslav Trnavský,
5. sobota DAREBÁČIKOVIA
MP-12
6. nedeľa Hrajú: Woody Allen, Tracey Ullman, Hugh Grant
10. štvrtok HANIBAL
MP-18
11. piatok Hrajú: Anthony Hopkins, Juliane Moore
12. sobota SKÚŠKA ŽIVOTA
MP-12
13. nedeľa Hrajú: Meg Ryan, Russell Crowe
17. štvrtok MISS ŠPECIÁLNY AGENT
MP-12
18. piatok Hrajú: Sandra Bullock, Michael Caine
MALACKÝ HLAS
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19. sobota POŠLI ĎALEJ
MP-12
20. nedeľa Hrajú: Kevin Spacey, Helen Hunt, Haley Joel
Osment
24. štvrtok SETRIČKA BETTY
MP-12
25. piatok Hrajú: Morgan Freemen, Renné Zellweger
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Začiatky predstavení: štvrtok, piatok, sobota a nedeľa o 19.15 h
Informácie: 0905 650 070, 0903 939 040, vikino@gmx.net

ZCK pozýva:
28. 4. Koncert skupín Vega, Ovečky, Margarétky
25. 4. Akadémia III. veku – sociálna politika
7. 5. Paťa spieva s deťmi –9.00, 11.00 h predstavenie pre deti

CVČ pripravuje
28. apríl Deň Zeme (9.30)
– stretnutie na Včelnici, úprava okolia, turistická vychádzka

Čestné uznanie: N. Slobodová, ZŠ
Dr. J. Dérera Malacky, Na návšteve
v ZOO; K. Ďuricová, ZŠ Záhorácka Malacky, Synagóga.
III. kategória: 1. E. Savinová, ZŠ M.
Olšovského Malacky, Mesto; 2. E. Oťapková, ZŠ M. Olšovského Malacky, Ekologický plagát; 3. T. Harčaričová, ZŠ
Záhorácka Malacky; 3. R. Hruboš, ZŠ
Veľké Leváre, Ohnivé oči duše Európy.
Čestné uznanie: M. Slobodová, ZŠ M.
Olšovského Malacky, Ekologický plagát; V. Šimuna, ZŠ M. Olšovského Malacky, Návrh na ekologický plagát; P.
Brezovská, ZŠ M. Olšovského Malacky,
Ekologický plagát; K. Zaíčková, ZŠ Dr. J.
Dérera Malacky, Zachráňme prírodu; V.
Šišoláková, ZŠ Dr. J. Dérera Malacky,
Čo dokážu ľudia; B. Vitteková, ZŠ M.
Olšovského Malacky, Strom života; M.
Sokol, ZŠ M. Olšovského Malacky, Ako
–ač–
ďalej.

Z A B Á VA N Á S
PA N I V O Z Á R O VÁ
Ešče za vlády naších červených bratrú jedného známého diplomata brali
k asentírce a pri zdravotní prehlídce
„šarža“ naňho spusciua: – Pri kolkých
stupňoch je bod varu?
– Pri sto, – odpovidau diplomat.
– Vy hovado, pri devadesátich, – revau
dústojník.
Odbjeheu, za chvílu dohrmjeu se slovama:
– Mjeli ste pravdu, pri sto, devadesát
stupňú má pravý uhel.
●●●

– Francku, čítau sem, že šecky árešty
sú konc plné, že už tých previnilcú nemajú kam pchat, co nato povíš? – pýta
sa Janek.
– Co ti mám na to povidat, šak, väzni
sú svjedomím národa, – odpovidá mu
Francek.
●●●

– Janku, pribuduo nám dalších dvatisíc nezamestnaných, – oznamuje kamarádovi Francek.
– A proč tolko naráz? – čuduje sa
Janek.
– No, šak po páde MIR-u, – douoží
Francek.

Rýchla
polievka
SPOTREBA:

25 dkg zemiakov
8 dkg mrkvy
hrnček mlieka
POSTUP:

Očistené, pokrájané zemiaky a mrkvu
uvaríme v mierne osolenej vode do mäkka, prelisujeme, zriedime vodou, v ktorej
sa zemiaky a mrkva varili, a zlepšíme
mliekom a posekaným zeleným petržlenom alebo pažítkou.
Dobrú chuť!

V MH č. 4/95 sme písali o 50. výročí
oslobodenia Malaciek. M. Hamza písal...
Naše mesto bolo oslobodené ČA v rámci bratislavsko-brnianskej operácie vojskami 2. ukrajinského frontu, ktorému
velil maršal Malinovský. Priamo na oslobodzovaní nášho mesta sa zúčastnili vojská 7. gardovej armády gen. plk. Šumilova a vojaci 1. gardového jazdeckomechanizovaného zboru, dvojnásobného hrdinu ZSSR gen. por. Plijeva. Medzi
nižších veliteľov patril i veliteľ roty kpt. Sirenko, ktorý viackrát navštívil naše mesto. Na znak vďaky a úcty za oslobodenie postavili občania Malaciek zo zbierok
pomník padlým vojakom ČA a do kameňa vytesali slová: „Hrdinom ČA za
oslobodenie Malaciek.“ Tento pomník bol odhalený v roku 1948 pri treťom
výročí oslobodenia mesta. Bol vybudovaný preto, aby budúcim generáciám navždy pripomínal obete, ktoré bolo treba priniesť pre náš dnešok i našu budúcnosť.
Po osloboditeľoch na znak vďaky bolo pomenované námestie, kde dnes stojí pomník ČA, ako i ďalšie ulice v meste. Lenže, ako sa už neraz potvrdilo, slovo
„navždy“ je v ľudskom živote veľmi relatívny pojem. Po roku 1989 začali sa niektorí občania aj v našom meste s otvorenou nevraživosťou pozerať na to, prečo
nás prišiel oslobodiť sovietsky vojak. Treba otvorene povedať na adresu všetkých
tých občanov mesta, ktorí sa pričinili o to, že sa zrušilo pomenovanie Červeného
námestia alebo Malinovského ul., Sokolovskej a ďalších, ktoré niesli názov spojený s naším bojom proti fašizmu, že sa svojím konaním pričinili o zneuctenie toho, čo sa stalo posvätným, za čo milióny ľudí umierali.

PÍSALI SME

–mj–, foto: –mj–

7

INZERCIA

MH 09/F14

MH 01/F15

Ako spojiť životné poistenie
s výhodným sporením?

Opravujem chladničky
a mrazničky
Pavol Šišolák, Závod 663,
tel.: 0703/779 94 35, 0903 750 612.
MH 01/F1

Chorí na chorobu Sclerosis multiplex
z Malaciek a okolia, ktorí by mali záujem o založenie Klubu sklerozy multiplex v Malackách, sa môžu prihlásiť
u pani Piešovej na telefónnom čísle:
0703/777 04 15.
MH 01/N4

JUNIOR – Dovoz a distribúcia školských
a kancelárskych potrieb
S. Binčík, Hlavná 266, 900 62 Kostolište,
tel.: 0703/773 40 53, 0905/72 64 80,
e-mail: office@esb-junior.sk
MH 01/B6

MH 01/B2

AMITA
A.F.K. Investment, spol. s r.o., ponúka na predaj ob-

chodné priestory na 1. poschodí v Dome obchodu
a služieb A.F.K., Záhorácka 30, Malacky, o výmere
226,40 m2 (teraz užíva Sehatex), za 17 500 Sk/m2.
Kontakt: A.F.K. Investment, spol. s r. o.,
Bárdošova 2, 833 21 Bratislava 37,
tel. 07/54 77 49 07, fax: 07/54 774549,
e-mail: amita@amita.sk, web: www.amita.sk
MH 01/F17

Kvalitné jedlá, dobrá cena
v Modrom dome zaručená!

Pozývame vás na posedenie v príjemnom prostredí reštaurácie.

Modrý dom

ponúka možnosť usporiadania spoločenských stretnutí,
svadieb, promócií, životných jubileí, karov.
Reštaurácia Modrý dom, Pribinova 41, Malacky
MH 01/B4
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Územný spolok Slovenského
Červeného kríža Senec, pobočka Malacky organizuje v spolupráci s CK Galeb zájazd do
Chorvátska, do prímorského
mestečka Novi Vinodolski (45
km južne od Rijeky), ktorý sa
uskutoční od 2. do 11. augusta. Cena zájazdu je 7.470 Sk
(plná penzia). Záujemcovia sa
môžu prihlásiť u A. Kujanovej,
tel.: 772 22 40, 772 66 08.
MH 01/N5

Poisťovňa Kooperativa uviedla na trh novinku investičné životné poistenie Variant Profit. Tento moderný produkt spája životné poistenie s investovaním do podielových fondov. Klientovi dáva možnosť voľného nakladania s finančnými prostriedkami. Nemusí ich pravidelne ukladať, pretože poistné
sa platí jednorazovým vkladom v minimálnej výške
25 000 Sk. Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, avšak v naliehavých prípadoch je možné z poistenia čerpať prostriedky, prípadne poistenie zrušiť.
V prípade úmrtia poisteného je pozostalým vyplatená garantovaná poistná suma, ktorá nikde nebude
nižšia ako zaplatené poistné. Výška zhodnotenia vložených peňazí závisí od ochoty klienta podstúpiť
väčšie či menšie investičné riziko.
Ochrana pred infláciou
Dôležitá je aj ochrana pred infláciou, pretože
vklad v SKK sa investuje v mene EURO. Za posledných päť rokov sa zhodnotenie pohybovalo medzi
13 % až 35 % ročne. Podľa údajov NBS miera inflácie za rok 2000 dosiahla 8,4 %, pričom úroky v bankách v súčasnosti poklesli na úroveň 5 % až 7 %.
Keďže úroky nedosahujú úroveň ročnej miery inflácie, vlastne sa peniaze klientov v bankách nezhodnocujú dostatočne. Investičné životné poistenie je
preto v súčasnosti vhodnou alternatívou pre umiestnenie voľných finančných prostriedkov.
Investovanie prostredníctvom
podielových fondov
Pre tých klientov, ktorí majú menej skúseností
a poznatkov v oblasti investovania, je určený jeden
z troch manažovaných fondov. Konzervatívny fond
sprostredkovane investuje do pevne úročených cenných papierov a predstavuje preto pre klienta najmenšie riziko. Dynamický fond investuje finančné
prostriedky klienta do akcií a dlhopisov a predstavuje strednú mieru rizika. V treťom progresívnom fonde jeho podstatnú časť tvoria akcie a vyššie riziko je
potom zhodnotené aj vyššou mierou výnosu.
Klienti, ktorí sa považujú za odborníkov vo svete
financií, majú prostredníctvom Variant Profitu možnosť vytvoriť si vlastné portfólio pozostávajúce až
z piatich fondov. Fond peňažného trhu sprostred-

kovane investuje najmä do pevne úročených cenných papierov so štátnou garanciou a s krátkou dobou splatnosti, fond dlhopisový európsky do dlhopisov vysoko bonitných emitentov s vyšším ratingom a v rôznych európskych menách, fond akciový
európsky zasa do akcií najbonitnejších európskych
spoločností s potenciálom vysokého rastu, dlhodobými maximálnymi výnosmi, ale aj s príslušnou mierou rizika, fond dlhopisový americký umožňuje sprostredkovanú investíciu na americkom dlhopisovom
trhu do pevne a variabilne úročených dlhopisov
a nakoniec sa klient môže rozhodnúť pre fond americký akciový, ktorý mu ponúka možnosť aktívne sa
zúčastniť na americkom kapitálovom trhu a sprostredkovane investovať do vysoko bonitných amerických akcií s najvyššou mierou kapitalizácie, ale
i primeranou mierou rizika. Je preto vhodný pre investorov ochotných toto riziko podstúpiť.
Variant Profit umožňuje klientovi kedykoľvek
v priebehu poistenia zmeniť svoje rozhodnutie
o umiestnení svojich finančných prostriedkov a presunúť ich do iného fondu či fondov.
Zárukou spoľahlivého a vysoko efektívneho investovania je skutočnosť, že všetky fondy spravuje rakúska správcovská spoločnosť Capital Invest
so 40-ročnou tradíciou, člen finančnej skupiny
Bank Austria Creditanstalt, do ktorej patrí aj poisťovňa Kooperativa.
Kontakt:
Reprezentácia agentúry Bratislava
KOOPERATIVA, Martin Baliga, Radlinského 1 (budova Nafta Gas), 901 01 Malacky
Tel.: 0903 46 17 15

POISŤOVŇA, akciová spoločnosť
AGENTÚRA BRATISLAVA PRIJME PRACOVNÍKOV
NA PREDAJ POISTNÝCH PRODUKTOV.

MH 01/F16
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NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI

PÍŠU O NÁS

Milí čitatelia,

„Cez Stupavu jazdia vodiči kamiónov, ktorým sa nechce za krátky úsek
od Bratislavy po Kúty platiť diaľničnú
známku. Takže spôsobujú škody na
miestnych komunikáciách, na životnom
prostredí a na stavbách pri ceste. Ide
o problém aj ostatných obcí popri
prázdnej diaľnici, ktorý bude nevyhnutné riešiť systémovo. Veď si zoberme
hoci len taký paradox, že kamióny,
ktoré v nedeľu nesmú jazdiť po diaľnici, môžu spokojne jazdiť cez obce
a mestá... No a v súvislosti s priemyselnými parkami, ktorých výstavba sa
už rozbehla, sa ráta, že do montážneho
závodu Volkswagen z nich bude smerovať 780 denne! Okrem toho sa zvýši
frekvencia osobných automobilov a autobusov so zamestnancami.”
–mj–

v silákovi z minulého čísla ste bezpečne spoznali Jozefa Peštu (viacerí z vás pripísali, že ho poznajú aj v uniforme pracovníka mestskej polície). Sladkú odmenu za správnu odpoveď tentoraz dostane Erika Závorková z Jakubova
(prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v
redakcii).
Aj dnes vám prinášame fotografiu z
rodinného albumu. Je na nej rodená
Malačianka a ako pomôcku vám
našepkáme, že jej meno sa často spája s pojmom rehabilitácia.
KTO JE NA FOTOGRAFII?

V článku Z. Krútkej Čím ... sú síce
starostovia Gajár a Stupavy, ale problém diaľnice je spoločný. (Hospodársky denník, 20. 3.)

Hádajte teda: kto je na fotografii?
Svoje tipy nám spolu s nalepeným kupónom posielajte do 9. mája. Na
výhercu opäť čaká balík zákuskov z
cukrárne Dobrotka.
Radi sa pozeráte na vlastnú fotografiu
z detstva, manželovu z vojenčiny alebo detí z pionierskeho tábora? Neváhajte, pošlite či prineste nám ju do
redakcie (nepoškodená sa vám vráti
naspäť). Oživte si spomienky s MalacBaletná škola, rok 1957.
kým hlasom.
Uhádnite, kto je na fotografii!

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

Červený kríž je svetlo v tme
Zakladateľ Červeného kríža Henri
Dunnant, nie lekár, pri preberaní Nobelovej ceny v roku 1901 povedal:
„Červený kríž je svetlo v tme.”

V pohnutých chvíľach na bojisku pri
Solferíne v roku 1859 formoval životné
krédo, ktorému zasvätil celý svoj ďalší
život. Tvrdil, že je nevyhnutné ustanoviť
spoločnosť pre pomoc raneným, neskôr
aj ľuďom v núdzi. Tak vzniká „výbor piatich“ – neskôr ako Medzinárodný výbor
pre pomoc raneným vo vojnových konfliktoch – a je predchodcom Medzinárodného výboru ČERVENÉHO KRÍŽA.
Predpokladal, že potrebuje pomoc vlád,
a tak v roku 1863 predstavitelia šestnástich krajín prijali rezolúciu, ktorá odporučila v každej krajine zriadiť výbor pre
pomoc vojenskej zdravotnej službe. Prvá medzinárodná konferencia v Paríži
prispela k vzniku znaku ČK – červený
kríž v bielom poli. Tento znak sa natrvalo vryl do pamäti ľudí na celom svete.
Dnes spoločné úsilie národov zabezpečiť právo na život, dôstojnú starobu
vyústilo v súbor opatrení, ktoré sú cieľom nielen štátov, ale obrovskej sily hu-

Týmto príspevkom reagujeme na článok Sociálne zariadenia a služby – čo
máme a čo potrebujeme, ktorý bol publikovaný v Malackom hlase 3/2001.
Renáta Arvayová, CSc. prostredníctvom prieskumu mapuje fungovanie
a existenciu sociálnych zariadení aj v našom okrese. Svojou pozornosťou
sústreďuje viac-menej na potreby starších ľudí. V tomto kontexte sa nám zdá
dôležité spomenúť aj také sociálne zariadenia, ktoré tu tiež existujú – detský
domov, reedukačný domov a podobne.
(Podľa Zákona č. 195/1998 Z. z. O sociálnej pomoci).

Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb nie je často najvhodnejšou
a zďaleka nie jedinou formou pomoci
občanom v sociálnej a hmotnej núdzi.
Podľa uvedeného zákona môže občan
svoju hmotnú a sociálnu núdzu riešiť
prostredníctvom sociálneho poradenstva, sociálno-právnej ochrany, sociálnych služieb, dávok sociálnej pomoci
a peňažnými prostriedkami na kompenzáciu.
Podľa nášho názoru nie je až také
dôležité mapovať iba fungovanie inštitúcií, ktoré sú vlastne len poslednou
možnosťou sociálnej pomoci konkrétnemu človeku, ktorý sa nachádza
v hmotnej alebo sociálnej núdzi.
Zákon O sociálnej pomoci vymedzuje aj sociálnu prevenciu, čo v praxi
znamená predchádzanie a zabraňovanie príčinám vzniku, prehlbovanie porúch sociálneho vývinu a fungovanie
občanov.

Tento rok bude pre naše mesto jubilejný. Postupne
vám budeme pripomínať udalosti, ktoré ovplyvnili
vývoj Malaciek. Pri zbieraní poznatkov vám ponúkneme aj možnosť výhry – v každom čísle budete
súťažiť o vkladnú knižku so základným vkladom
1000 Sk, ktorú venuje Prvá komunálna banka, a. s.

Každý človek by mal mať základný
prehľad o možnostiach sociálnej pomoci, ktoré sa dotýkajú všetkých. Pomocou uvedených možností máme
príležitosť preberať plnú zodpovednosť
za riešenie svojej sociálnej situácie,
a tak môžeme skvalitniť svoje aktuálne
prežívanie.
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
ĽUDSKÝ KONTAKT

MUDr. EVA HUČALOVÁ
riaditeľka SÚZS SČK

Súťažte o vkladnú knižku
z PKB

VYSYPANÉ Z OBÁLOK

(NE)POZNANÉ

manity, ktorú v hnutí ČK predstavuje
viac ako 105 miliónov dobrovoľníkov
a profesionálnych pracovníkov vedených neprekonateľnou silou zásad, ktoré na Slovensku už viac ako 80 rokov
vyznáva a rozširuje spoločnosť ČK, platný člen Federácie národných spoločností, ktorá zahŕňa 188 štátov sveta.
Svetový deň ČK si u nás pripomína
150 000 členov a 20 000 dobrovoľníkov. Pri tejto príležitosti sa obraciam na
vás, na zástupcov štátnej správy, miestnej samosprávy, podnikateľov, občanov,
pomôžte šíriť naše myšlienky – pomôcť
všade a v každom čase ľuďom v núdzi.
V procese zjednocovania Európy, ktorá sa chce nazvať aj Sociálnou Európou,
máme svoje miesto. I napriek všetkým
problémom vieme, kam patríme a kde
potrebujú ČK. Staňte sa členmi a dobrovoľníkmi SČK.
Zároveň vyslovujem poďakovanie
všetkým, ktorým bolesť, utrpenie a bieda
neboli nikdy ľahostajné. Vďaka vám za
podanú ruku a pomoc tisícom zraneným
i neznámym.

MH 01/B5

PRIHLÁŠKA

Podpísaný/á sa týmto prihlasujem za riadneho člena SPOLOČNOSTI ZÁHORSKEJ INTELIGENCIE
so sídlom v Malackách.
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Dnes sme si pre vás pripravili ďalšiu otázku. Medzi výročia oslavované v tomto roku patrí aj 110. výročie železničnej dopravy na záhorskej trati. Tá začínala v Bratislave
a končila
a) v Kútoch
b) v Holíči
c) v Skalici.
Svoje odpovede spolu s nalepeným kupónom posielajte do 9. mája na adresu redakcie alebo hádžte do schránky s označením Malacký hlas na budove MsÚ. Súťažíte
o tisíckorunovú vkladnú knižku z PKB.
V minulom čísle Malackého hlasu sme chceli vedieť či
viete, aké jubileá si v tomto roku pripomenú Malacky. Do
žrebovania sme zaradili všetky odpovede, ktoré obsahovali aspoň jedno z jubileí: 795 rokov prvej písomnej zmienky o Malackách, 230. výročie začatia činnosti poštovej
dopravy, 70 rokov Gavlovičovho samovzdelávacieho
spolku a 110 rokov otvorenia železničnej dopravy. Teší
nás, že medzi významné jubieá mnohí z vás zaradili aj 10.
výročie vzniku Malackého hlasu! Šťastena tentoraz prihrala vkladnú knižku so základným vkladom 1000 korún Jaroslavovi Žákovi z Ul. Laca Novomeského v Malackách.
Prosíme výhercu, aby sa o svoju výhru prihlásil v redakcii.

Určený ročný príspevok budem riadne platiť.

KUPÓN

V .............................................. dňa ................................

podpis .........................................................

Prihlášky posielajte na adresu: MsÚ Malacky, A. Landlová, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky
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Malacký jubilejný rok/PKB

KRÍŽOVKA
Mesiac apríl je známy svojím prívlastkom MESIAC LESOV. Počul som kedysi jeden výrok: Les je chrám, ktorý sa
nikdy a pred nikým nezatvára.
Naše mesto leží v Záhorskej nížine,
ktorá bola na základe svojej neopakovateľnosti vyhlásená v roku 1989 za
Chránenú krajinnú oblasť ako prvá nížinná krajina na Slovensku. Typické
borovicové lesy s naviatymi pieskovými dunami, krásne lužné lesy v okolí
rieky Moravy a bohatstvo zmiešaných
lesov v Malých Karpatoch charakterizuje naše Záhorie. Vážme si toto bohatstvo a snažme sa ho zachovať aj
pre budúce generácie. Na Záhorí máme množstvo krásnych zákutí, ktoré
by ste si mali pozrieť.
Dnes vám prostredníctvom tajničky
ponúknem tri možnosti na víkendový
výlet.
Národná prírodná rezervácia pri Plaveckom Podhradí (tajnička č. 1.)
Prírodná rezervácia pri Rohožníku
a Kuchyni (tajnička č. 2.)
Prírodná rezervácia pri Suchohrade
(tajnička č. 3.)
MALACKÝ HLAS

4/2001

VODOROVNE – A atletický výkon;
teplý nápoj; česká rieka; slabo horel;
preš B rieka v Škótsku; pokrč; polomer;
štát s hlavným mestom Teherán; nohavice C nevyrovnaný účet; sibírsky veľtok;
predchodca Malackého hlasu; označenie valuty; mesto vo Vietname D tajnička č. 1, označenie anonyma; rímskych
1000; symetrála; tajnička č. 2. E podmienková spojka; ľud určitej národnosti; cesta cudz.; unavujú nečinnosťou -

obrátene; astát F dusík; tajnička č. 3;
kyslík G prezident bývalého Slovenského štátu; poohýba; maďarské mužské
meno; trieska.
ZVISLE – 1 vodovodné zariadenie 2
okno; udieraj 3 spoluhlásky slova Drahoš; orgán čuchu 4 gram; samohlásky
slova Laco; potreba hráča biliardu 5 ŠPZ
Rimavskej Soboty; poodtínaj – obrátene
6 nula kilometrov; bývalý francúzsky tenista 7 úslužný človek; iniciálky Novo-

meského 8 spojka; plavidlo; pozná 9
druh malého plavidla 10 spojka; identifikačné číslo organizácie; čin 11 vytýčený smer; ypsilon a jeho protivník v abecede 12 pole; rímskych 6 a 45; 13 spoluhláska N foneticky; vodný dravec 14 Lýdia; hlas husi; odstraňuje vlhkosť 15 potreba kovboja; fáza Mesiaca 16 Odyseova vlasť; ŠPZ Košíc 17 člen senátu.
POMOC – 6 NOAH, B YBRA
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 9. mája
spolu s nalepeným
kupónom pošlete
správne vylúštenie
tajničky krížovky,
zaradíme vás do
žrebovania o cenu,
ktorú venuje Bairam
Ameti, Jadran gril,
Nádražná ul. v Malackách – pizzu pre
dve osoby!

Ž R E B OVA N I E
Spomedzi čitateľov, ktorí nám zaslali
správne vylúštenie tajničky krížovky –
Básnik Rudolf Čižmárik, sme vyžrebovali A. Bakaráčovú z Pribinovej ul.
v Malackách, ktorá získava súpravu
potrieb na kreslenie (venovala firma
JUNIOR – Slavomír Binčík z Kostolišťa).
V minulom čísle sme vám priniesli dve
krížovky, tá druhá bola spomienkovou
na historicky prvé číslo Malackého
hlasu z roku 1991. Správne znenie tajničky bolo – Aby si súsedé mysleli, že
majú satelit!
Symbolickú prémiu – ročné predplatné Malackého hlasu a 12 kusov korešpondenčných lístkov spolu s poštovným získava Augustín Vávra z Kútov.
Prosíme oboch výhercov, aby sa
ohlásili v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN
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ŠPORT

Jednotka Malačanom

Turnaj
olympijských
nádejí v boxe
V dňoch 31. 3.–1. 4. sa v Nitre konal
medzinárodný turnaj olympijských
nádejí v boxe juniorov, na ktorom reprezentoval aj borec z Malaciek Róbert Blažo v hmotnosti do 63 kg.
Na turnaji sa zúčastnilo len 20 boxerov z Českej republiky, Maďarska a Slovenska. Účasť prisľúbili aj boxeri z Nemecka, ale neprišli.
Robo Blažo cestoval do Nitry už 27.3.
na krátke sústredenie reprezentantov už
pred spomínaným turnajom. Slovenskú
reprezentáciu viedol Tibor Hlavačka
a k dispozícii mal 9 boxerov: E. Rafael,
Komárno, 48 kg; M. Rigo, Bratislava; I.
Čifári, Nitra, 54 kg; M. Kincel, Nitra; J. Rafael, Komárno, 57 kg; J. Čapkovič, Nitra,
60 kg; Róbert Blažo, Malacky, 63 kg; J.
Onda, Košice, 67 kg; P. Halas, Nitra.
V družstvách obsadilo Slovensko I.,
ČR II. a Maďarsko III. miesto. Róbert
Blažo boxoval v semifinále s majstrom
ČR, ktorého porazil vysoko 11:1 na body. Vo finále sa stretol s Maďarom, ktorý
mu dokázal vzdorovať len 20 sekúnd
a potom do ringu vletel uterák.
Výsledky:
48 kg 1. Elemér Rafael (SK), 2. Milan
Matula (CZ), 3. Marek Rigo (SK).
54 kg: 1. János Kovács (H), 2. Jiří Jaroš (CZ), 3. Ivo Čifári (SK).
57 kg: 1. Július Rafael (SK), 2. Ferenc
Szabo (H), 3. Rastislav Rajda (CZ).
60 kg: 1. Ján Čapkovič (SK), 2. Pavel
Dočkal (CZ), 3. Lászlo Papp (H).
63 kg: 1. Róbert Blažo (SK), 2. Bohuslav Bikár (CZ), 3 . Ferenc Turteli (H).
67 kg: 1. Ján Onda (SK), 2. František
Trnka (CZ), 3. Józef Kovácz (H).
A. REISENAUER ml.

Medzi ocenenými
aj Milan Rybár
7. apríla sa v Dubnici nad Váhom boxovala interliga, kde domáca Dubnica
hostila Opavu. Toto stretnutie vyhrala
Dubnica vysoko 16:4.
Na tomto podujatí boli odovzdané
ceny a tituly dubnickým borcom za víťazstvo v interlige a súčasne majstrom
SR v boxe družstiev seniorov pre rok
2000–2001. Medzi ocenenými nechýbal
aj náš junior Milan Rybár, ktorý hosťoval
v Dubnici v hmotnosti do 57 kg. Hosťovanie mu skončilo už 30. 3., a preto neštartoval proti Opave. Dubnica má však
o nášho borca stále záujem, ale zatiaľ neprišlo k obnoveniu hosťovania a k dohode medzi Dubnicou a Malackami.
Fanúšikovia boxu v Malackách budú
mať možnosť vidieť dvoch najlepších
malackých boxerov – juniora Milana Rybára a kadeta Róberta Blaža (Róbert je
najlepší kadet v SR) na majstrovstvách
SR, ktoré sa konajú v Malackách 8.–10.
júna 2001 v ŠH MALINA. Na týchto majstrovstvách sa predstaví aj Juraj Kimlička,
veľký talent a dvojnásobný majster SR
v kategórii žiakov v hmotnosti do 51 kg,
ktorý už zožal úspechy aj medzi kadetmi.
A. REISENAUER ml.

Úspešné družstvo stolných tenistov pred Bielym domom v USA. Zľava: Truksa, Grežo,
Illáš, Marek.

Malacky majstrom SR!

Stolní tenisti MSK MAREKA Malacky potvrdili svoje kvality začiatkom apríla ziskom titulu majstra Slovenska v stolnom tenise družstiev pre rok 2001 po víťazstvách so Sporiteľňou Bratislava 8:1, HCM Čadca 8:2 a Mostexom Rača 8:5. Malacky reprezentovali Erik Illáš, Jaromír Truksa, Martin Grežo, Patrik Marek a Karol Hašek. Keďže sa majstrovstvá konali v malackej stolnotenisovej herni, požiadali sme o rozhovor prezidenta MSK MAREKA Mgr. Vladimíra Gubu.
Ako hodnotíte tohtoročnú sezónu?
MSK MAREKA mal v súťažiach viacero
družstiev. Družstvo mužov hralo najvyššiu
súťaž Superligu, po posilnení hráčmi Erikom Illášom a Martinom Grežom sme sa
chceli umiestniť do 4. miesta, čo sa nám
však nepodarilo. V ďalšej súťaži hralo naše
B družstvo, kde hrali mladí hráči junior Karol Hašek a kadet Janko Bednár, ktorým
pomáhali Marek a Peko. Popri klube pracuje školské športové stredisko, ktoré vedie Mgr. Ladislav Csillághy pri ZŠ Malacky,
Záhorácka ulica a ktoré dosahuje veľmi
dobré výsledky. Jeho zverenci obsadzujú
popredné miesta v slovenskom rebríčku.
A po poslednom výsledku môžeme celkovo byť s tohtoročnou sezónou spokojní.
Čo medzinárodná reprezentácia
MSK MAREKA?
Naše družstvo sa zúčastnilo na viacerých medzinárodných turnajoch. Vyniká
účasť na medzinárodných majstrovstvách
Severnej Ameriky, kde sme obsadili veľmi
pekné tretie miesto, čo predstavovalo výbornú reprezentáciu nielen Malaciek, ale
i celého slovenského stolného tenisu. Ďalej družstvo hralo v Pohári ETTU, kde sme
sa dostali medzi 16 najlepších družstiev,
prehrali sme až v 4. kole s výborným nemeckým družstvom Fulda Maberzell. Štvrté miesto v Superlige sa nám, bohužiaľ,
nepodarilo získať, a to z viacerých príčin.
V prvej časti do decembra hrali naši chlapci v pohode, hlavne Illáš, ktorý bol v tejto
súťaži bez porážky, potom prišli zranenia
hlavne Patrika Mareka, ktorého nahradil
Demir a domáci junior Karol Hašek. Následne sa zranil Martin Grežo. Hráči sa nedokázali skoncentrovať na zápasy s rakúskymi celkami Linzom a Kuchlom. Práve tieto zápasy boli pre nás rozhodujúce. Nepodržal nás hlavne Illáš, ktorý prehral s výkonnostne slabšími hráčmi. V zápasoch
o umiestnenie je ťažko hľadať favorita. My
sme dobre zahrali na Morave, v Lazoch, doma sme však prehrali 3:6, keď sme viedli
už 3:1. A tak sme skončili na 6. mieste.
Aké je postavenie malackých stolných tenistov na Slovensku?
Patríme medzi špičku. Na majstrov-

Memoriál Štefana Šmelku
I. ročník Memoriálu Štefana Šmelku sa uskutoční 28.
apríla na Tureckom vrchu.

Pôjde o strelecké preteky zaradené do kalendára Slovenského
zväzu vojakov v zálohe, ktoré priblížime v budúcom čísle Malackého hlasu.
Kontaktnou osobou je K. Čulen, Pernek – 0703/778 41 01
Štefan Šmelko sa narodil 26. apríla 1924 v Spišskonovoveskej Hute. Svoj život
spojil s armádou, Zväzarmom a prípravou brancov. Zomrel 17. 2. 1985 v Jablonovom. Česť jeho pamiatke.
Spomína rodina a priatelia

Vďaka Ti za všetko, Štefan. Za Tvoju statočnú prácu a plody, čo dozreli v tento
čas – sú echom budúcim generáciám.
Pamiatke zosnulého priateľa venuje KONŠTANTÍN ČULEN

stvách Slovenska jednotlivcov sme získali
tri zlaté medaily. V dvojhre to bol Erik Illáš,
vo štvorhre Erik Illáš s Martinom Grežom
a v zmiešanej štvorhre Jaromír Truksa spolu so slovenskou reprezentantkou Odorovou. To, že sme slovenská špička, chlapci
potvrdili ziskom titulu v súťaži družstiev.
Plány do budúcnosti?
Hrať takú medzinárodnú súťaž, akou je
Superliga, si vyžaduje nemálo finančných
prostriedkov. Preto využívam túto možnosť, aby som poďakoval všetkým sponzorom. Verím, že ich nesklameme ani v budúcnosti. Z Malaciek odíde v budúcej sezóne Erik Illáš. Zatiaľ je o prestupoch ťažko hovoriť, chceme sa však zamerať na juniorskú špičku. Je takmer podpísaná zmluva s Martinom Palčekom. Vo výhľade sú
i ďalší juniori. Zostáva Martin Grežo. V Superlige by sme sa chceli opäť umiestniť
v prvej polovici tabuľky a v Pohári európskych majstrov, kde sme si titulom vybojovali postup, dostať sa čo najďalej a dobre reprezentovať Malacky i celé Slovensko.
ANTON PAŠTEKA

V

marci bilancovali športovci z najväčšej TJ v meste
uplynulý rok vo svojich radoch.
Správa, ktorú predniesol jej
predseda František Čurka na
valnom zhromaždení, zachytávala činnosť športovcov TJ
Strojár v roku 2000 v rámci oddielov a odborov počas minulej športovej sezóny. V TJ je
združených sedem oddielov
a dva odbory.
Basketbalisti (82 členov)
sú druhým najväčším oddielom. A družstvo mužov bojuje
v II. lige zatiaľ v závere tabuľky.
Je však predpoklad, že v nej
pod vedením trénera Mgr. Branislava Ortha zotrvá, a tak malackí odchovanci basketbalu
budú i o rok hrať celoslovenskú súťaž. Okrem áčka má basketbal i ďalšie dve družstvá
mužov a dve družstvá žiakov.
Basketbalový oddiel usporiadal tradičný Memoriál Mgr.
Karola Oreského,medzinárodný turnaj žiakov, turnaj v streetbale, Veľkú cenu Slovenska junioriek, ako aj 46. ročník plesu
basketbalistov. Za najlepšieho
basketbalistu bol za rok 2000
vyhlásený Anton Andrla.
Oddiel džuda sa venuje
hlavne mládeži a počtom členov patrí medzi menšie. Medzi
sebou majú majsterku Slovenska starších žiakov Elišku Brajerovú, ktorá bola vyhodnotená ako najlepšia športovkyňa
oddielu za uplynulý rok. Medzi
juniorkami na Slovensku obsadila 3. miesto. Trénerka mla-

V minulom čísle sme písali o úspechu
chlapcov, volejbalistov zo ZŠ v Malackách na Záhoráckej ulici, ktorí sa stali
víťazom Bratislavského kraja. V dňoch 20.
a 21. marca usporiadala táto škola majstrovstvá Slovenska vo volejbale žiakov
ZŠ pre tento školský rok. Zúčastnili sa ho
krajskí víťazi zo všetkých slovenských krajov. Chlapci bojovali rozdelení do dvoch
skupín. V mestskej športovej hale, kde bol
i slávnostný začiatok turnaja, hrali družstvá Revúcej, Strážskeho, Prievidze a Žiliny. Do semifinále postúpila Prievidza
a Revúca. Domáci volejbalisti bojovali vo
vlastnej telocvični na Záhoráckej ulici
spolu s chlapcami z Humenného, Dunajskej Stredy a Komárna. Cestu do semifinále si vybojovali Malačania a mladí volejbalisti z Komárna. Malačania postupne porazili Komárno 2:0 (28:26, 25:20),
Humenné 2:0 (25:21,25:21) a Dunajskú
Stredu 2:0 (25:9, 25:7).
V semifinálových súbojoch najskôr
Prievidza porazila Komárno 2:1 (12:25,
25:22, 15:13) a potom Malacky Revúcu
2:0 (25:10, 25:20). Nasledovali stretnutia
o umiestnenie. Siedme miesto si vybojovali Žilinčania po víťazstve 2:0 (25:22,
25:8) nad Dunajskou Stredou. Piatu
priečku obsadilo Humenné po víťazstve
2:0 (25:19, 25:18) nad chlapcami zo
Strážskeho. Bronzové medaily získala Re-

vúca za víťazstvo 2:0 (25:16, 25:18) nad
volejbalistami z Komárna. Prvenstvo a titul majstra Slovenska zostal na domácej
pôde po dvojsetovom víťazstve nad Prievidzou. Prvý set mladí volejbalisti z Malaciek pomerne jasne vyhrali 25:13, v druhom mali v strednej časti setu trocha
problémy, no záver bol jasný a set skončil
25:20 pre zverencov Jozefa Schreibera
a Pavla Novotu. Organizátori nezabudli
oceniť najlepšieho hráča turnaja. Stal sa
ním Roman Doskočil z Malaciek, ktorý si
odnášal pohár venovaný prednostom
OÚ v Malackách Milanom Vaškorom. Ceny pre najlepšieho smečiara a nahrávača
venoval primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka, ktorý ich najlepším odovzdával
spolu s vedúcim odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry OÚ Mgr. Antonom
Paštekom a Mgr. Vladimírom Černušákom, predstaviteľom SAŠŠ. Najlepším
smečiarom bol domáci Tomáš Rehák
a najlepším nahrávačom Viktor Kráľovský
z Humenného.
O dobrý priebeh podujatia sa pričinili
i rozhodcovia Peter Švára, Jindřich Šafář,
Milan Spörer a Ing. Zdenek Kováč. Domáci si jednotku nezaslúžili len za víťazstvo a titul majstra Slovenska, ale i za prvotriednu organizáciu podujatia, o čom
sa pochvalne vyjadrili zástupcovia zúčastnených družstiev i prítomní hostia. –ap–

Naši úspešní volejbalisti: Roman Doskočil, Marcel Lepko, Marián Martiš, Dalibor Oslej, Tomáš Rehák, Daniel Schreiber, Branislav Ftorek, Ján Baláž, Miloš Červený, Peter Jánoš, Juraj Spörer, Zdeno Vykydal.

Strojár bilancoval

dých džudistov Magda Suchánková získala na Slovensku
1. miesto vo svojej váhovej kategórii i v najťažšej kategórii.
Najväčším oddielom sú hádzanári. 110 členov nerobí
dobré meno len počtom, ale
i výsledkami. Prípravka skončila v kraji na 2. mieste, mladší
žiaci bojujú o postup na majstrovstvá Slovenska, mladší
dorastenci boli po jesennej
časti na 4. mieste vo svojej skupine. Družstvo starších dorastencov sa prebojovalo pod vedením trénera Jiřího Juhása do
finálovej šestky bojujúcej o titul majstra Slovenska, a tak bolo právom vyhlásené za najlepší kolektív TJ v roku 2000.
Muži pod vedením trénera
Ing. Milana Mikulčáka vybojovali naspäť Malackám I. ligu
a v súčasnosti patria svojím výkonom medzi lepšiu polovicu
družstiev. Hádzanári usporiadali veľké množstvo turnajov
poväčšine s medzinárodnou
účasťou. Aj ich účasť na turnajoch mimo Malaciek znamená
výbornú reprezentáciu nášho
mesta.
Karatisti tvoria v tomto období jediný oficiálny klub medzi Bratislavou a Senicou.
V Bratislavskej lige získali dve
1. miesta. Najlepšie výkony dosahovali Marek Vaniš a František Hladký. Prvomenovaného vyhlásili za najlepšieho ka-

ratistu TJ Strojár za minulý rok.
Kulturisti majú v súčasnosti 50 členov. Zaviedli cvičenia
pre verejnosť. Dr. Pavlačičová
obsadila 2. miesto v Ružomberku, Ing. Prokopová 3. miesto na M SR v tlaku na lavičke.
Obe v hodnotení najlepších
športovcov za rok 2000 obsadili medzi kulturistami 1. miesto. V tradičnom Vianočnom
turnaji zvíťazil Mgr. Zdeno
Krajčír.
Odbor rekreačnej telesnej
výchovy a športu pod vedením Márie Hacajovej sa venoval rekreačnému športu – volejbalu, joge. Nezabudli na
tradičnú burzu detského ošatenia a športových potrieb
a usporiadali pre záujemcov
dve zaujímavé prednášky. Za
najlepšiu odbor vyhodnotil
Alenu Pánikovú.
Tenisti sú svojím počtom
63 členov v súčasnosti tretím
najväčším oddielom TJ Strojár.
A družstvo mužov skončilo v I.
triede na 3. mieste, B družstvo
mužov taktiež na 3. mieste, ale
v II. triede. Dorastenci v II. triede obsadili 4. miesto. V rámci
oddielu fungovala i prípravka.
Najlepším tenistom uplynulého roku sa stal Boris Bogdalík, ktorý v malackom rebríčku
obsadil 1. miesto, v celoslovenskom v dvojhre 84. miesto
a vo štvorhre 57. miesto.
Turisti si zo svojho stredu

vybrali za najlepšieho za uplynulý rok Miloša Kuchárka. Členovia odboru turistiky sa zúčastnili v roku 2000 pätnástich
turistických podujatí nielen na
Slovensku, ale i v zahraničí. Pozornosť venovali i údržbe chaty na Babe, ktorá je majetkom
TJ Strojár.
Volejbalisti TJ Strojár majú
v súčasnosti v súťažiach tri
družstvá. Muži hrajú v I. lige
pod vedením hrajúceho trénera Jara Krejčíra. Družstvá junioriek pod vedením Ing. Stanislava Slováka sa po vypadnutí z I. ligy usiluje o návrat do
tejto súťaže. Po jesennej časti
je na čele tabuľky bez straty
bodu. Z tohto kolektívu je
i najlepšia volejbalistka za
uplynulý rok Janka Volárová.
Žiačky v súčasnosti bojujú
o postup do finálovej časti
krajských majstrovstiev.
V závere svojej správy nezabudol predseda TJ poďakovať všetkým sponzorom malackých športovcov v TJ Strojár, bez ktorých by si asi svoje
športové výsledky nevedeli ani
predstaviť. Sponzori prispeli
na činnosť športovcov najväčšej TJ v minulom roku celkovou sumou 384 000 Sk.
Nám neostáva nič iné ako
taktiež poďakovať všetkým
sponzorom, ich trénerom
a funkcionárom za dobrú reprezentáciu nášho mesta, ba
veľakrát i regiónu či celého
Slovenska.
ANTON PAŠTEKA
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