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JOZEF ONDREJKA, primátor

POZÝVAME VÁS NA
na zasadnutie MsZ v Malackách, ktoré
sa uskutoční vo štvrtok 30. januára
o 9.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Malackách.
Program: usporiadanie poslaneckých
mandátov, návrh na doplnenie komisií
MsZ členmi-neposlancami, návrh nájomnej zmluvy so spoločnosťou Vodohospodárske stavby Malacky, kontrola
plnenia uznesení, prevody nehnuteľností a zmluvy, návrh rámcového plánu
činnosti MsZ, interpelácie poslancov.

Vo štvrtok 19. decembra 2002 sa v obradnej miestnosti mestského úradu
uskutočnilo ustanovujúce rokovanie Mestského zastupiteľstva v Malackách. MsZ vzalo na vedomie správu o výsledkoch volieb v meste Malacky
na funkciu primátora mesta a funkciu poslancov mestského zastupiteľstva, konaných 6. a 7. decembra 2002, ktorú predniesol predseda Mestskej
volebnej komisie Ing. Ján Jurík.

Záhorácky kráľ Alojz I. – sekuľský pútal pozornosť návštevníkov 9. veľtrhu cestovného
ruchu ITF Slovakiatour 2003 nielen vďaka svojej postave, ale aj svojráznemu záhoráckemu humoru a predovšetkým záhoráckym pasom, ktoré osobne podpisoval. Neunikol
ani pozornosti TV Markíza, ktorej prostredníctvom mikrofónu Danice Kleinovej venoval zopár írečitých viet.
text a foto: –ipo–

Novozvolený primátor RNDr. Jozef
Ondrejka zložil zákonom predpísaný
sľub primátora mesta. Následne sľub
zložili aj novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Malackách:
Ing. Jozef Mračna, MUDr. Eva Savinová, Štefan Bauman, Ing. Jozef Bulla,
Ing. Mária Tedlová, Rozália Habová, Oto
Divinský, RNDr. Milan Valachovič, CSc.,
Mgr. Alžbeta Dubajová, Ing. Gabriela
Peťková, Mgr. Anton Pašteka, Zlatica
Tomkuliaková, Mgr. Drahomíra Lörinc-

ziová, Ing. František Illý, Mgr. Vladimír
Zetek a Mgr. Lenka Kožuchová. Zákonom predpísaný sľub poslanca MsZ
z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti nezložili Ing. Pavel Spusta a MUDr. Pavel Dubček.
Ďalším bodom programu ustanovujúceho rokovania MsZ bola voľba zástupcu primátora mesta. Stal sa ním Ing.
Jozef Bulla.
Mestské zastupiteľstvo zriadilo aj

Triumfálne víťazstvo v komunálnych voľbách ziskom 59 % hlasov zúčastnených voličov rozhodlo, že otcom mesta na ďalšie
štyri roky bude RNDr. Jozef Ondrejka.

Poslanecký zbor sa výrazne omladil, bude
v ňom pracovať osem žien. Na snímke poslanecký sľub podpisuje Ing. G. Peťková.

Pokračovanie na 2. strane

Záhorie ťahá za jeden
koniec povrazu
BRATISLAVA (-ipo-) – Vo štvrtok 16.
januára sa v bratislavskom výstavnom a kongresovom centre Incheba otvorili brány 9. veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2003.
Po vlaňajšom pokuse o spoločnú
prezentáciu sa mestá Malacky, Holíč, Senica, Skalica a Stupava pre
takýto krok rozhodli aj tento rok.
Záštitu nad účasťou regiónu na veľtrhu prevzalo Združenie miest a obcí záhorskej oblasti (ZOZO).

Na reprezentatívnej ploche 80 m2 sa
predstavili jednak prírodné krásy a pamätihodnosti jednotlivých okresov Záhoria, ale aj špeciality gastronómie, agroa cykloturistiky, ponuka ubytovania a rekreácie. Novinkou bolo predvádzanie
ľudových remesiel a bohatý kultúrny
program.
Malacký región reprezentoval hneď
na otvorení detský folklórny súbor Bazalička z Rohožníka, Vierka Pútiková a Štefan Daniel zo ZUŠ v Malackách, ochotnícke Divadlo na hambálku z Malaciek
i keramikár Vlastimil Havlíček z Perneka.
V otvárací deň mali návštevníci možnosť

Nielen slanou vodou
je potápač živý

... takto sme si v potápačskom klube Thetis Malacky povedali jedného pekného dňa a sadli sme si nad mapu Slovenska s cieľom vybrať nejakú zaujímavú lokalitu. Keďže máme bohato rozvinuté kontakty s potápačmi z celého
Slovenska, nebol to pre nás žiadny problém. Bez váhania sme si vybrali dve,
pre potápačov vysoko atraktívne vody.

Jednou je Morské oko vo Vihorlate
a tou druhou je Kráter v Tornali.
Zastávka prvá – Morské oko
Približne 15 km od Ukrajinskej hranice, neďaleko obce Remetské Hámre,
v nadmorskej výške 619 m, uprostred hlbokých vihorlatských lesov leží klenot Vihorlatu – Morské oko. Toto prírodné, tatranským plesám podobné jazero
vzniklo počas vulkanickej činnosti v treťohorách, takže existuje približne
17 mil. rokov. Rozloha tejto Národnej
prírodnej rezervácie je 13,8 ha a maximálna hĺbka 25,1 m. Keďže tu platí pia-

www.malackyhlas.sk

Primátor a poslanci
zložili sľub

ÚVODNÍK

Ľudia vždy pripisovali číslam veľký
význam. Pythagoras na číslach postavil
filozofiu, ktorá mala aj praktické využitie. Napríklad pomocou aritmetického a harmonického priemeru čísel sa
tvorí hudobná stupnica a ladia sa hudobné nástroje. Zaujímavosťou je, že
čísla rozdeľovali na mužské a ženské,
spriatelené, dokonalé či prvočíselné
dvojčatá. Podľa niektorých číselných
pravidiel sa ľudia dokonca snažia žiť.
Čísla sú predsa základom numerológie.
Je rok 2003. Toto číslo sa bude na
nás po celý rok usmievať z kalendára,
budeme ho vpisovať do žiadostí, objaví sa v rodných listoch novonarodených
Malačanov. Číslo 2003 je výrazne späté
s prvočíslami. Aj podľa ďalších vlastností je 2003-ka jedinečná a neopakovateľná. Čím bude rok 2003 jedinečný
a neopakovateľný pre nás a naše mesto? Ak platí, že každý je strojcom svojho šťastia, tak to vo veľkej miere závisí
od nás. Každopádne nám nik nemôže
zobrať nádej a želania, aby nám rok
2003 priniesol viac šťastia, zdravia, porozumenia a lásky. Aby sa každému
osobné predsavzatia, sny a ciele splnili.
Uvedomujem si, že veľký podiel
na plnení želaní občanov má aj mesto
a jeho samospráva. Aby boli Malacky
ešte lepším miestom pre život ako doteraz, potrebujú vás – obyvateľov. Vaše
myšlienky a nápady, vašu šikovnosť
i odbornosť. Každá mestu prospešná
idea, či príde zo športových, kultúrnych,
spoločenských či podnikateľských radov, nájde na mestskom úrade pomoc
pri realizácii. A možno ich v tomto roku
bude viac ako 2003.

malackyhlas@malacky.sk

ty stupeň ochrany, nie je tu dovolené
vôbec nič, tobôž potápanie. O to viac si
tento zaujímavý ponor ceníme.
V ten chladný jesenný deň nebolo
zrovna slnečno, dokonca na nás semtam padla kvapka vody. Viditeľnosť vo vode preto nebola najlepšia.(Na túto našu smolu si
už začíname zvykať.) Samotný
ponor netrval dlho, veď vo vode s teplotou 7°C sa dlho vydržať
nedá. Napriek tomu sme za tých 45 minút nejakú tú rybičku videli. Pomerne
hojne sú tu zastúpené pstruhy, ostrieže
Pokračovanie na 4. strane

vidieť aj živého záhoráckeho kráľa Alojza I. – sekuľského (Ing. Alojz Heštera)
a získať od neho vlastnoručný podpis
do záhoráckeho pasu, ktorý umožňuje
vstup na Záhorie. Od jeho veličenstva
ho dostal aj prezident SR Rudolf Schuster, ktorý expozíciu Záhoria navštívil
v spoločnosti manželky Ireny a ministra
Róberta Nemcsicsa. Najkrajší minister
Dzurindovej vlády podal Alojzovi I. ruku
v záujme uzatvorenia dobrých hospodárskych vzťahov.
Otvorenia veľtrhu za zúčastnili aj primátori záhorských miest, ktorí neskrývali spokojnosť z faktu, že záujem návštevníkov o propagačný materiál a informácie o ich mestách bol mimoriadny.
Pokračovanie na 5. strane

Hokej až na treťom mieste
MUDr. Miroslav Tedla, 27-ročný lekár z Malaciek, ktorý pracuje ako
sekundárny lekár na Prvej ORL klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave, strávil posledné štyri mesiace
minulého roku na stáži na University of Pittsburgh v Pensylvánii.
O svojich dojmoch z krajiny neobmedzených možností sa pozhováral s redakciou Malacký hlas.
Pokračovanie z predošlého čísla

Halušky a klobása
Pittsburgh je pre našinca zaujímavý
tým, že sa v ňom nachádza najpočetnejšia slovenská menšina v Spojených štátoch. „Aspoň toľko som vedel, keď som
do Pittsburghu cestoval,” spomína M.
Tedla. „Slovenská menšina sa tam dostala koncom 19. a začiatkom 20. storočia
vo viacerých vysťahovaleckých vlnách,
a to najmä za prácou v pittsburských
oceliarňach.”

Prvé pracovné zasadnutie
Ihneď po skončení ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Malackách (19. 12. 2002 –
píšeme o ňom pod titulkom Primátor a poslanci zložili sľub, pozn.
aut.) sa uskutočnilo prvé pracovné
zasadnutie novozvoleného MsZ.
Bez pripomienok poslanecký zbor
vymenoval za riaditeľku MŠ na Bernolákovej ul. v Malackách Evu Šimkovú. Ďalším bodom programu bolo schválenie
platov voleným predstaviteľom mesta
v zmysle zákona č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a zákona č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení.
MsZ v Malackách ďalej vzalo na ve-

domie ústnu informáciu prednesenú primátorom o aktuálnom stave v príprave
návrhu zmluvy o dielo medzi Mestom
Malacky a firmou BUILDER, s. r.o., na výstavbu nájomných bytov v Malackách.
Za predsedníčku stálej komisie Zbor
pre občianske záležitosti MsZ schválilo
Janu Sedlákovú a pre výkon sobášenia
určilo poslancov Ing. J. Bullu, Mgr. A. Dubajovú a Mgr. A. Pašteku.
Poslanci schválili aj úradnú dobu
pre bezplatné sobášenie – každú sobotu v roku, v čase od 13.–18. h a každý
piatok v roku v rámci pracovnej doby
Mestského úradu, s výnimkou mesiacov júl a august, kedy sa obrady vykonajú buď v párnu alebo nepárnu
sobotu.
–ipo–

Počet obyvateľov v pittsburskej metropolitnej oblasti je 2,4 mil., samotné
mesto Pittsburgh má 335 000 obyvateľov. Podľa sčítania obyvateľstva z roku
1990 sa k slovenským koreňom hlásilo
10,3 %. Ide o najvyššie percento v celých
Spojených štátoch.
„So svojím sprievodcom Martinom,
jediným vysokoškolským učiteľom slovenčiny so stálym miestom v celých Spojených štátoch, sme sa vybrali do štvrtí,
kde sa v minulosti koncentrovali Slováci –
Homestead a Braddock. Ide o štvrte, ktoré sa nachádzali v bezprostrednej blízkosti oceliarní a dnes patria k chudobnejším oblastiam mesta, bez výraznejšieho rozvoja a sťahujú sa do nich prevažne
sociálne slabšie vrstvy populácie.
Súčasnosť je taká, že neexistuje akýkoľvek významnejší národnostný alebo
Pokračovanie na 4. strane

ČÍTAJTE V BUDÚCOM ČÍSLE

Kto získa ocenenie
Pálfiho srdce?
Malačan
na Hodvábnej
ceste 2002

AKTUALITY

Platforma
mladého
podnikateľa
Slovenská obchodná a priemyselná
komora pripravuje nový dlhodobý
projekt vytvorenia skupiny mladých
podnikateľov s názvom Platforma
mladého podnikateľa.
Cieľom tejto platformy bude podpora
a rozvoj malého a stredného podnikania
a vytvorenie priestoru pre združovanie
a vzájomnú spoluprácu nielen vekovo
mladých podnikateľov, ale aj z hľadiska
štruktúry podnikania profesijne rovnako
zameraných.
Platforma začínajúcim podnikateľom
poskytne na pôde SOPK priestor na rozširovanie profesionálnych kontaktov prostredníctvom komorových databáz, prístup k obchodným informáciám, informácie o programoch predvstupnej pomoci do EÚ, moderné spôsoby elektronickej komunikácie a zapojenie sa do
svetovej siete komôr, zapojenie do medzipodnikovej spolupráce na miestnej,
národnej i medzinárodnej úrovni, možnosť ďalšieho odborného vzdelávania
doma a v zahraničí, osobné stretnutia
a návštevy odborných podujatí doma
i v zahraničí.
SOPK chce prostredníctvom tejto aktivity osloviť čo najširšiu skupinu mladých
začínajúcich podnikateľov na celom Slovensku. Platforma bude predstavovať
skupinu podnikateľov nie starších ako 30
rokov počas prvých 4 rokov ich podnikateľských aktivít, ak však nepresiahnu
10 mil. Sk ročného obratu.
Bližšie informácie
o platforme nájdete na webovej stránke Bratislavskej regionálnej komory
SOPK www.bl.sopk.sk, osobne na adrese Jašíkova 6, Bratislava alebo telefonicky na čísle 02/48291230, kde dostanete aj prihlášku a štatút platformy.

Skauti robia
Malackám
dobré meno

Pred niekoľkými dňami sa z 20. svetového jamboree v Thajsku vrátil malacký
skaut Juraj Říha. Rozhovor s ním, z ktorého sa dozviete mnoho zaujímavostí z pobytu s meste Sattahip, si prečítate vo februárovom čísle novín.
Ešte pred svojím odchodom uskutočnil J. Říha anketu medzi mládežou Malackého okresu, cieľom ktorej bolo zistiť,
či žiaci poznajú skautské hnutie. Z opýtaných 625 žiakov 24 % vie, čo je to skauting, 76 % nevie. Najväčším zdrojom
získavania informácií je pre žiakov televízia, za ňou nasleduje tlač a s výrazným
odstupom internet a osobné rozhovory.
–ipo–

Prekvapenia Pani zimy
Mestské zastupiteľstvo má v porovnaní s minulým volebným obdobím o polovicu menej členov. Na zasadnutiach sa bude stretávať a o vývoji mesta rozhodovať osemnásť
poslancov.

Primátor a poslanci
zložili sľub

Dokončenie z 1. strany

mestskú radu, členmi ktorej sa stali poslanci Ing. Jozef Bulla, Mgr. Alžbeta Du• komisia finančná a majetková – Ing.
G. Peťková
• komisia právna – Ing. M. Tedlová
• komisia školstva a športu – Mgr. D.
Lörincziová
• komisia kultúry – R. Habová
• komisia sociálna – Z. Tomkuliaková

Teplý december šokoval obyvateľov a návštevníkov križovatky Ulice 1. mája a Pribinovej. Rozkvitnutý krík svojimi žltými kvetmi
a omamnou vôňou pútal pozornosť okoloidúcich.

–ipo–, foto: –oTaNo–

Predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva v Malackách:
• komisia ochrany verejného poriadku
– Š. Bauman
• komisia územného rozvoja a životného prostredia – Ing. F. Illý.

V Malackách je upratané! Biela perina,
ktorá vytvorila priam idylický obraz, prikryla nielen strechy mesta, ale aj neporiadok okolo niektorých obytných domov. ▼

ĎALŠIE INFORMACIE NÁJDETE NA ADRESE

+

www.malacky.sk

@

Čo si myslia Malačania o polícii?
Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Malackách (OR PZ) si na
rok 2002 vytýčilo ako úlohu č. 1
zvyšovať dôveryhodnosť PZ v širokej verejnosti. Jej súčasťou bolo
aj zistenie názoru občanov na činnosť a prácu policajného zboru.
Vedenie OR PZ sa rozhodlo vykonať medzi občanmi anketu. Jej výsledky bude OR PZ analyzovať
a využije ich vo svojej ďalšej práci.

Pri realizácii ankety 5. 11. až 20. 11.
spolupracovalo OR PZ s riaditeľstvom
a študentmi Gymnázia v Malackách. Anketa bola anonymná a zúčastnilo sa na
nej 110 respondentov rôzneho veku, povolania, vzdelania a bydliska. Respondenti odpovedali na šesť otázok.
Na otázku: máte pocit bezpečnosti
vo vašom meste? odpovedali respondenti: veľmi bezpečný a pomerne bezpečný 67,9 %, nie bezpečný pocit 29,0 %,
veľmi nebezpečný pocit 1,2 %.
Druhá otázka sa zaoberala pocitom
bezpečnosti občana, keď ide pešo
v nočnej dobe po meste. Veľmi bezpečný a pomerne bezpečný pocit má 59,8 %
respondentov, nie bezpečný a veľmi nebezpečný pocit 39,3 %. Hlavnou príčinou týchto pocitov je, že v noci sa nachádza v meste málo policajtov, nedostatoč-

„Videl som predvolebné plagáty a slogan kampane Jozefa Ondrejku. Boli veľmi vydarené a ľudské. Niet divu, že
v kombinácii s jeho doterajšou prácou Malačnov jednoznačne oslovili.”
MILAN VAJDA, hovorca primátora Bratislavy

„Ondrejka bol náš človek. Cez víkend sme celá trieda
išli s ním na chatu, vybláznili sme sa a zašportovali si.
V pondelok to už bol opäť profesor matematiky, no my
sme ho videli inými očami.”
MARTIN HURBAN, bývalý študent Gymnázia v Malackách

„Prijal som ako veľmi dobrú správu, že v Malackách pokračuje v pozícii primátora Dr. Ondrejka. Z našej spolupráce ho mám zapamätaného ako človeka, ktorý v sebe vyvažuje elán i rozvahu, autoritu i skromnosť, ľudskosť i takt.
Je to človek, ktorý nad samosprávou uvažuje, rozumie jej
a má dostatok trpezlivosti i odvahy, aby ju vylepšoval. Výskyt takýchto ľudí vôbec nie je bežný a ich vhodnosť na verejnú funkciu je mimoriadna.”
LADISLAV BRIESTENSKÝ, predseda SOZA
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bajová, Ing. Jozef Mračna, RNDr. Milan
Valachovič, CSc. a Mgr. Vladimír Zetek.

▲ Ktoréže je moje? Po výdatnej nádielke
januárového snehu sa veru zapotil nejeden vodič, kým zbavil svojho štvornohého
priateľa snehovej pokrývky.

né osvetlenie ulíc a pohyb rôznych skupín podozrivých osôb (tuláci, bezdomovci a Rómovia).
– Stali ste sa v minulosti obeťou
trestného činu? – znela tretia otázka.
Áno odpovedalo 14,5 % respondentov
(všetci sa obrátili na políciu). Najčastejší
trestný čin, ktorého boli obeťou, bola
krádež vlámaním.
Na otázku: ako často vídate políciu
v priebehu týždňa v meste? anketovaní
uviedli 1 až 3-krát v týždni 53,7 %, 4 až
6-krát 29,1 %, 7 až 9-krát 8,2 % a 10
a viackrát 1,8 %. 7,2 % respondentov
uviedlo, že políciu v priebehu týždňa
v meste vôbec nevidia.
Piata otázka: mali ste s políciou iný
kontakt ako nahlásenie trestného činu? Áno 20 % (najčastejšie pri cestných
kontrolách).
Posledná otázka zisťovala tri najhoršie problémy v meste. Tu sa respondenti nemuseli obmedzovať len na otázku bezpečnosti. Hlavným problémom
mesta je podľa nich dopravná situácia
(18,4 %), celková kriminalita (17,5 %)
a nedostatok policajtov (11 %). Z ďalších
problémov sú to problémy s Rómami
(10,3 %), drogy (3,5 %) a nereagovanie
polície na žiadosti občanov (2,3 %).
plk. Ing. MILAN KUZMA
riaditeľ OR PZ Malacky

Matematika sa nedá oklamať
Nestranník s podporou siedmich politických subjektov (ANO, DS, KDH, SDA, SDKÚ, SDĽ a Smer) získal v Komunálnych voľbách 2002 drvivú väčšinu (2691, to je 59
%) hlasov zúčastnených voličov a po druhý
raz zasadol do kresla primátora mesta.
O uplynulom volebnom období i o rokoch,
ktoré na Malacky ešte len čakajú, hovoríme
s RNDr. Jozefom Ondrejkom (38 r., občianskym povolaním učiteľ).

Ktorý moment bol pre vás v uplynulom funkčnom období najťažší? V čom je váš nástup
do ďalšieho volebného obdobia odlišný od toho, ktorý ste absolvovali v roku 1999?
„Ťažkých momentov bolo dosť, no najťažší bol
určite prvý pracovný deň, keď sa odkrývali všetky
karty. Odlišnosť je predovšetkým v tom, že teraz je
moja poznateľnosť problematiky mesta veľmi

konkrétna, vychádza z konkrétnych skúseností,
nielen z naštudovaných materiálov a sprostredkovaných informácií. Preto aj ciele, ktoré chcem dosiahnuť, sú o poznanie reálnejšie.”
O aké ciele predovšetkým ide?
„Priority mesta budú vychádzať z môjho volebného programu. Ich presná formulácia vznikne
v spolupráci s poslancami a odbornými pracovníkmi MsÚ na základe podrobnej analýzy a vzájomnej dohody tak, aby tieto ciele bolo možné za
danej finančnej situácie mesta realizovať. Priority
mesta budeme publikovať, občania sa s nimi budú môcť včas zoznámiť.”
Ktoré tri konkrétne úlohy chcete v nastávajúcich štyroch rokoch určite splniť?
„Určite dokončiť investície, na ktoré sú finančné zdroje: výstavbu inkubátora pre malé a stredné
podnikanie a Základnej školy na Jánošíkovej ulici.
Nevyhnutne treba skvalitniť prácu MÚ v prospech

foto: –oTaNo–, text: –ipo–

„BOH ŽEHNAJ PÁNA TOHTO DOMU, DAJ MÚDROSŤ
A DOBRO JEHO SLOVU...”
S takýmto vinšom navštívili študenti Gymnázia sv. Františka
Assiského primátora mesta
pred Vianocami. Koledy v ich
citlivom podaní prilákali do pracovne primátora aj ďalších pracovníkov a pre veľký úspech študenti svoje vystúpenie ešte raz
zopakovali vo vestibule úradu.
Okrem poďakovania venoval
Jozef Ondrejka koledníkom aj
milú adventnú spomienka – originálne keramické zvončeky
s nápisom Požehnaný advent
2002.
text a foto: –ipo–

občanov. Ďalším cieľom je získanie mimorozpočtových prostriedkov na projekty súvisiace s výstavbou priemyselného parku či kanalizácie.”
Čo z praxe matematika máte možnosť využiť na poste primátora?
„Ako učiteľ som sa vždy snažil naučiť študentov matematiku spájať s praxou. Aby v nej videli
zmysel. Matematike využívam predovšetkým pred
rozhodnutiami v ekonomickej a finančnej oblasti,
ale napríklad aj logiku pri zdôvodneniach v súdnych sporoch. Matematika sa nedá oklamať.”
Čo naopak ani najlepšie kvalifikovaný matematik na poste primátora nemôže vypočítať?
„K matematike patrí aj pravdepodobnosť, takže predpokladať môže takmer všetko...“
V predchádzajúcej volebnej kampani bolo
vaším cieľom, aby kampaň bola čistá. Máte za
sebou už dve volebné kampane – myslíte si, že
kampaň môže byť čistá?
„Čistá môže byť zo strany toho, kto ju robí čisto. Naši občania sú dostatočne politicky kultúrni
na to, aby rozlíšili, čo kandidáti ponúkajú: či kon-
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MANŽELIA ONDREJKOVCI:

„Náš syn sa mal
narodiť v inej dobe”
„Boli sme práve na liečení v Tatrách, keď nám Jožko telefonoval:
„Dostal som ponuku kandidovať
za primátora mesta.” Zamyslel som
sa a povedal: „Ak chceš pomôcť
Malackám, skús to. Ale nebudeš to
mať ľahké.”

Otec Jozef Ondrejka starší sa nemýlil.
Jeho syn to nemal ľahké po prvých komunálnych voľbách, ktoré s obrovským
náskokom pred ostatnými kandidátmi
vyhral v roku 1998, a prechádzka ružovým sadom ho nečaká ani v ďalšom
štvorročnom období po znovu víťazných
voľbách roku 2002. Ako vidia pôsobenie svojho syna na poste primátora mesta nám porozprávali manželia Valéria
a Jozef Ondrejkovci.
Problémy s deťmi? Nepoznáme!
Pani Valika pochádza zo Zlatých Moraviec, mladosť prežila v Bratislave a vďaka láske k Jozefovi z rodu mäsiarov Ondrejkovcov z malackého „Rádku” už štyridsať rokov býva na Záhorí. Rok po roku
do mladého manželstva prišli deti: Zuzka

(15) má zase po otcovi vzťah k číslam
a Jarka (10) má vzťah k pohybu a tancu.
Dedo Ondrejka si dokonca vedie presnú
štatistiku, ako mu vnúčence odmalička
rastú a priberajú na váhe!
Notebook a mobil
„Keď Jozef učil na Gymnáziu v Malackách a súčasne prednášal na Vysokej
škole ekonomickej v Bratislave, nemal času nazvyš, avšak oveľa častejšie sa u nás
zastavil než teraz, keď je primátorom
v Malackách,” ťažkajú si rodičia. Jedným
dychom dodávajú, že pracuje po večeroch a cez víkendy, každú chvíľu mu zvoní mobilný telefón. Nevie sa zastaviť. „Vážime si všetkých pracovitých ľudí. Ani my
sme nič zadarmo nedostali, za všetkým
je kus poctivej práce. Aj náš Jozef je
presne taký. Je až nenormálne poctivý,
čo si nezaslúžil, to si nezoberie. Akoby sa
narodil v nesprávnej dobe. Veď dnes sa
presadzujú hlavne prospechári.”
Kto rozdáva zo svojho?
Skúsenosti hovoria, že človeka bez
nerestí niet. Je pracovitý, nefajčí a nepije.
Akú slabinu má náš primátor? Po krát-

Zástupca primátora si nadovšetko váži a chráni pevné rodinné zázemie: „S Božou pomocou sme vychovali päť detí.” Na snímke Anna a Jozef Bullovci s prvorodenou dcérou
Katarínou, dnes očnou lekárkou. Bullovci sa už tešia aj z potomkov svojich potomkov –
k Samuelovi (1,5 roka) a Elise (4 mesiace) čoskoro pribudne ďalšie vnúča.
foto: archív rodiny Bullovcov

Peniaze investované
do mládeže sú akoby
uložené v banke

Na post zástupcu primátora mesta zasadá už po tretí raz. Zo všetkých zvolených poslancov získal absolútne najvyšší počet hlasov voličov v ostatných komunálnych voľbách – 307. Ing. Jozef Bulla (56 rokov, elektrotechnický inžinier) je členom MsZ v Malackách za Kresťanskodemokratické
hnutie.

Otec Ondrejka hovorí, že jemu šťastena nadelila hneď dvakrát. Obe svoje „šťastíčka”
tuho pritískal k sebe aj v roku 1972 pod zrúcaninou na Duchonke (zľava Zuzka, Jozef st.
a Jozef ml.).
foto: archív rodiny Ondrejkovcov

(dnes 39-ročná) a Jozef (38). Problémy
so školou či výchovou Ondrejkovci nepoznali. Veľmi ľahko sa učili a ich zameranie bolo od detstva vyhranené – Zuzanu
priťahovala príroda (vyštudovala prírodné
vedy a v súčasnosti pracuje v Slovenskej
akadémii vied v Bratislave), Jožka zase
k matematike (absolvoval Matematickofyzikálnu fakultu UK v Bratislave, odbor
učiteľstvo matematiky a deskriptívnej
geometrie s celkovým priemerom známok 1,19). Z profesijného i rodinného života oboch svojich detí majú manželia,
dnes už dôchodcovia, veľkú radosť. „Deti sa rodia pre šťastie. My ho máme dvojnásobné,” hovorí Jozef Ondrejka st. Rodinné šťastie umocňuje pohľad na tri vnúčence – Zuzkin syn Rudko (10) je knihomoľ a vedátor, Jozef Ondrejka najmladší

kom rozmýšľaní mamička predsa len čosi nájde: „V ostatnom čase sa mu zaobľuje brucho. V minulosti veľa športoval.
Viem, že teraz nemá času na šport, ale
mal by sa lepšie strážiť!”
Hoci syn robí rodičom odmalička
radosť, prežili aj dve náročné obdobia.
Obe súvisia s volebnou kampaňou. Ktovie, či autori nepodpísaných úsudkov,
ktoré servírovali Malačanom priamo
do schránok, vedia aj to, že nazačiatku
minulého roku rozdelil primátor RNDr.
Jozef Ondrejka viac ako polovicu svojej
ročnej odmeny (50 tisíc! – pozn. aut.),
ktorú mu schválilo MsZ, medzi desať
spoločenských organizácií pracujúcich
v meste. Aj jeho zásluhou sa dôchodcom, zdravotne postihnutým, nevidiacim
či diabetikom vlani ľahšie dýchalo.

Na jeseň minulého roku Jozef Ondrejka prekvapil
dôchodcov. Interpretáciou piesní Sbohem lásko,
nech mě jít či Na tú svatú Katarínu dokázal, že
okrem matematiky by sa vedel uživiť aj spevom.
foto: –ipo–
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Čo pre vás znamená zisk najväčšieho počtu hlasov voličov?
„Je to predovšetkým veľká zodpovednosť, ktorá je priamo úmerná dôvere voličov, ktorú som dostal. Úprimne poviem,
že takýto výsledok som nečakal. O to
viac ma zaväzuje poctivo pracovať pre
mesto a jeho ľudí.”
Čím sa odlišovalo vaše prvé funkčné obdobie od dvoch nasledujúcich?
„Prvé obdobie vo funkcii zástupcu primátora (1990–1994, primátorom bol vtedy Ing. Vladimír Moravčík, CSc. – pozn.
aut.) bolo predovšetkým obdobím veľkých skúšok. Moja predchádzajúca prax
totiž mala iný charakter, než má práca
v samospráve. Vždy som sa však snažil
pracovať svedomito – a toto slovo je odvodené od slova svedomie. Mesto a jeho
problémy sa odvtedy neveľmi zmenili. Iné
sú však zákonné predpisy i rámec, v ktorom sa majú pracovníci mesta pohybovať. To teda prináša neustále oboznamovanie sa s novými informáciami, na mesto prechádzajú nové a nové kompetencie. Musím však povedať, že som veľmi
rád, že som smel byť pri tom, keď sa súčasnému primátorovi v prvých dvoch rokoch predchádzajúceho volebného obdobia podarilo postaviť mesto finančne
na nohy. Málokto vie o tom, že plné dva
roky sa „minuli” len na stabilizáciu finančnej situácie mesta. Tú hlavnú ťažkú „káru” ťahal Jozef Ondrejka.”
Zodpovedáte za zahraničné vzťahy

krétne riešenie problémov alebo len poškodzovanie
protikandidáta.”
Politológovia hodnotia volebnú kampaň ako úspešnú vtedy, ak zanechá nejakú konkrétnu nezmazateľnú pozitívnu stopu. Balóniky odletia, letáky zväčša skončia v koši – čo pozitívne priniesla
vaša volebná kampaň Malackám?
„Na túto otázku by mali odpovedať voliči. Myslím
si, že by to mohli byť niektoré myšlienky volebného
programu.”
Sú podľa vás už teraz Malacky dobrým miestom pre život,alebo je to vízia nastávajúcich rokov?
„Sú dobrým miestom pre život. Avšak aj v dobrom
mieste môžu byť nedobré miestečká. Na tom, aby
sme viac cítili, že Malacky sú dobrým miestom pre život, sa musíme podieľať všetci. Každým svojím dňom,
každým činom.”
Vaši domáci i vonkajší priaznivci hovoria, že
v minulých štyroch rokoch sa radikálne zmenil
imidž mesta, že Malacky sú mestom s mladým
progresívnym myslením.
„Jednoznačné reakcie novinárov, politikov či od-

mesta Malacky. Tie sa v uplynulom období pretransformovali z výmenných
návštev oficiálnych predstaviteľov
partnerských miest na kvalitatívne
inú, prospešnejšiu úroveň. Mestá (Malacky, Albertirša a Sarvaš v Maďarsku,
Žnin v Poľsku, Veselí nad Moravou
v Česku i Gänserndorf v Rakúsku –
pozn. aut.) spolupracujú na konkrétnych projektoch cezhraničnej spolupráce. Akým smerom sa zahraničné
vzťahy mesta Malacky budú uberať
v najbližších rokoch?
„Myslím si, že cesta, ktorú sme nastúpili – výmenné aktivity detí a športovcov – je správna a treba po nej ísť aj ďalej. Všetko je, prirodzene, ohraničené finančnými možnosťami miest. Avšak peniaze vložené do stretávania sa mladých
ľudí nie sú stratené – sú akoby uložené
do banky a vrátia sa stokrát, napríklad
v zmierňovaní medzinárodného napätia.”
Čo čaká Mesto Malacky na poli zahraničnej spolupráce v tomto roku?
„V roku 2003 by sme sa radi zúčastnili
druhého ročníka medzinárodného podujatia Kultúra bez tlmočníka, zakladateľom ktorého je naše mesto. Tento ročník bude organizovať maďarská Albertirša. Istá je aj účasť hádzanárskeho mužstva mužov na turnaji v Albertirši a Dabaši. Treba pokračovať aj vo futbalových
turnajoch mladých hráčov a pripravovať
ďalšie spoločné projekty. V oblasti spolupráce podnikateľov môže mesto vystu-

borníkov hovoria o takomto trende vo vývoji mesta.
Bol to jeden z cieľov, s ktorými som nastupoval do
funkcie primátora: aby mesto bolo lákavým partnerom, musí mať dobrý imidž. Potom sa o mesto a región začnú zaujímať aj investori, prídu sem peniaze
a nastane rozvoj.”
Vaši neprajníci zase hovoria, že bežný občan sa
k vám nemôže dostať – nachádza zatvorené dvere.
„Do dnešných dní som nikoho neodmietol ani nevyhodil. Mesto má však osemnásťtisíc obyvateľov a pri
plnení naplánovaných úloh sa skutočne nemôžem
s každým osobne stretnúť okamžite. Ak sa niekto rozhodne ma navštíviť, je potrebné ohlásiť sa cez sekretariát. Pracovný kalendár mám zaplnený na týždeň –
dva dopredu, avšak ak je vec veľmi dôležitá, stretnem
sa so žiadateľom ihneď.”
Niekedy človek nežiada konkrétnu pomoc, jednoducho potrebuje, aby ste ho vypočuli...
„Prijímam mnoho takýchto návštev a zväčša odchádzajú spokojné.”
Oponentské hlasy hovoria aj o neproduktívnej
spolupráci mesta s podnikateľmi.

povať len v úlohe akéhosi katalyzátora,
konkrétne formy spolupráce sú vecou samotných podnikateľov na jednej a druhej strane.”
Bude mesto rozširovať okruh svojich partnerských miest?
„V tomto roku sa črtá účasť Mesta Malacky na európskom cezhraničnom projekte, ktorý budú iniciovať partneri z talianskeho mesta Contursi Terme. Pozvanie do projektu priniesli študenti Gymnázia v Malackách, ktorí veľmi úspešne reprezenovali mesto v projekte Exposcuola
2002. V štádiu príprav je aj účasť mesta
v dvoch cezhraničných rakúsko – slovenských projektoch. V prvom pôjde o chrámový koncert veľkého dychového orchestra ÖMV (toto teleso si robí ašpirácie
na účasť na svetovom festivale dychových hudieb v Holandsku!), v druhom
o spoluprácu Hudobnej školy v Hohenau, ktorá oslávi v tomto roku 70. výročie
založenia, a našej Základnej umeleckej
školy v Malackách.”
Funkcia zástupcu primátora mesta
vás predurčuje do úlohy „styčného
dôstojníka” medzi primátorom, pracovníkmi mestského úradu a mestským zastupiteľstvom. V tomto volebnom období má Mestské zastupiteľstvo v Malackách o polovicu menej
členov než v minulých rokoch. Budete
mať teda o polovicu menej práce?
„To nepredpokladám, skôr by som povedal, že raz toľko práce. Polovica poslancov je nových, navyše na mesto prešli ďalšie kompetencie – skutočne nemám strach, že by som bol bez práce.”
Zasadnutia MsZ sa konajú spravidla v mesačných intervaloch, v uplynulých štyroch rokoch na nich poslanci
zvyčajne sedeli do polnoci. Redukcia
počtu volených zástupcov predpokladá i zrýchlenie a zefektívnenie ich
práce...
„Takto zjednodušene to nemožno povedať. Všetko bude závisieť od úrovne vypracovaných materiálov i štýlu, aký zvolia
poslanci na ich prerokovanie a od vecnosti diskusie. Dĺžka zasadnutia závisí aj
od závažnosti riešených problémov a nik
v tejto chvíli ešte nevie povedať, s čím
všetkým sa samospráva bude musieť popasovať.”
Ste zapojený do prípravných prác
súvisiacich s výstavbou novej školy
na Jánošíkovej ul. Môžeme Malačanom ponúknuť informácie o stave výstavby po tom, čo táto kompetencia
v plnom rozsahu prešla do rúk Mesta
Malacky?
„V súčasnosti sa realizuje výkup pozemkov a projektová príprava. Práve
v tomto smere čaká odborné zložky mestského úradu veľa práce, pretože financie,
ktoré mesto na výstavbu dostalo a ktoré
sú súčasťou mestského rozpočtu na tento rok, treba skutočne účelne využívať.”
Ste uznávanou morálnou autoritou, čo pre vás znamená rodina?
„Rodina pre mňa znamená veľmi veľa.
S Božou pomocnou sme s manželkou vychovali päť detí. S výkonom mojej funkcie je spojeného aj veľa času z osobného
voľna, preto som úprimne vďačný za tolerantnosť svojej manželky a ďalších členov rodiny.”

„Toto považujem za nafúknutú fámu. Ak by iniciátorom spolupráce malo byť len mesto a jej podstatou
by mala byť len minimalizácia daňových povinností
a poplatkov podnikateľov v porovnaní s občanmi, bolo by to veľmi málo. Mesto musí plniť svoje zákonné
funkcie – začali sme napríklad nekompromisne vymáhať dane z nehnuteľností od fyzických i právnických osôb a tu sa niektorí podnikatelia cítili dotknutí.
V posledných dvoch rokoch sa však aj vzťahy s podnikateľským sektorom zmenili. Každý podnikateľ, ktorý prišiel s konkrétnou žiadosťou a bolo v kompetencii mesta vyriešiť ju, odišiel spokojný.”
Akým smerom sa budú ďalej vyvíjať vzťahy
mesta s podnikateľmi?
„Predovšetkým dvoma smermi. V meste vznikne
inkubátor, teda podporné centrum pre malých a stredných podnikateľov. Mesto rozvíja aj spoluprácu so
Slovenskou komorou živnostníkov a Združením podnikateľov. Myslím si, že nastal aj čas na obnovenie činnosti takzvanej Rady riaditeľov.”
Stranu pripravila IVANA POTOČŇÁKOVÁ
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Hokej až na treťom mieste
Dokončenie z 1. strany

Dvestotisíc pre Malacky!

sebe postavili mestá: Piešťany, Dunajská
Streda, Nové Zámky, Malacky a Bratislava. Finančnú odmenu 200 tisíc na nákup
kníh pre deti zo základných škôl získali
s konečným počtom bodov 78 Malacky!
Spolu s Košicami a Zvolenom je tak naše
mesto víťazom krajského kola a za získané peniažky nakúpi nové knihy.
–ipo–, foto: autorka, –oTaNo–

spolkový slovenský život. Ľudia so slovenskými koreňmi sa alebo vysťahovali,
alebo, ak tu aj žijú, väčšinou sa o Slovensko veľmi nezaujímajú a nemajú o ňom
ani žiadne informácie. Neexistujú ani
pravidelné bohoslužby v slovenčine, a to
ani v jednej farnosti v Pensylvánii,“ opisuje svoju skúsenosť Miroslav Tedla. Pri
kontaktoch s pacientmi sa mu pravidelne
stávalo, že po vzájomnom predstavení
sa hlásili k slovenským koreňom; prvé
slovenské slovo, na ktoré si väčšinou spomenuli, bolo slovo „halušky” alebo „klobása”. Našli sa aj ľudia hovoriaci viac
alebo menej čistou slovenčinou, no bola
to skôr výnimka.
Keď je zdravotníctvo zdravé
V USA má každý svojho praktického
lekára, ktorý sa snaží vyriešiť všetko potrebné sám. Špecialista je rezervovaný
pre nie každodenné prípady. Návšteva
u špecialistu sa dohodne vopred cez sekretariát, a to na presne stanovený čas.
Čakáreň je na rozdiel od väčšiny našich
tmavých a špinavých chodieb priestranným príjemným miestom s televízorom,
hŕbou obrázkových časopisov, automatom na kávu a na pitnú vodu. Lekár je
partnerom a do istej miery priateľom,
ktorý má čas a chuť odpovedať na všetky
otázky, po nejakom povýšeneckom postoji niet ani stopy.
MUDr. M. Tedla ďalej hovorí o zdravotníctve krajiny, v ktorej strávil štyri mesiace. Práva pacienta sú veľkou vecou –
pacient je ten, kto prináša nemocnici peniaze, teda služby, ktoré dostáva, sú porovnateľné so službami kvalitného hotela. Sám pacient si zostavuje jedálny lístok. Strava sa servíruje na tácke s menom
pacienta, teplé jedlo je v keramickej mis-

NEPREHLIADNITE

Kurz predpôrodnej prípravy vo Vánku

P

očas tradičného predvianočného putovania navštívil v dňoch 2.–20. decembra Coca-Cola kamión 15 slovenských miest. Hlavným motívom tohtoročného Vianočného mestského päťboja
boli knihy a čítanie. Aj v Malackách sa vo
štvrtok 19. decembra uskutočnilo v SD
ZCK verejné čítanie so Santa Clausom.
O víťazovi v každom z troch päťbojov
rozhodla šikovnosť, šťastie, ale aj vedomosti z literatúry a odhodlanie pomôcť
svojmu mestu. Body jednotlivým mestám okrem súťažiacich na námestiach
prideľovali aj poslucháči rádia Twist prostredníctvom pripravených poslucháčskych súťaží. V treťom päťboji sa proti
Dokončenie z 1. strany

a raky. Okrem toho tu občas možno vidieť hlaváča, čerebľu, slíža, jalca a karasa. V hĺbke 8 m bola už absolútna tma,
ktorú nepresvietili ani naše svietidlá. Len
tak tréningovo sme zostúpili do hĺbky
18,5 m, ohmatali sme sedimentom pokryté dno a poďho zase za svetlom.
Ešte pár pohľadov na krásneho, zvláštne
sfarbeného raka a už sa musíme ísť rozmraziť. Ponor sme zhodnotili ako priemerný. Návštevu tejto krásnej lokality
však vrelo odporúčam, a to nielen za
účelom potápania.
Zastávka druhá – Tornaľa (bývalé
Šafárikovo)
Len málokomu pri návšteve tornaľského mestského kúpaliska napadne, že
to malé ohradené jazierko je jednou
z najnavštevovanejších potápačských lokalít na Slovensku. Ide o kavernové, takmer jaskynné potápanie, preto je tu kúpanie z hľadiska nebezpečnosti prísne
zakázané. Povolenie na potápanie tu vydajú len na základe potrebnej potápačskej kvalifikácie a za príslušný poplatok.
Potápanie v kráteri Melég víz (teplá vo-

4

Jedinečnou udalosťou v živote ženy je príchod dieťatka na svet. Kým sa tak
stane, čaká budúcu mamičku 9 mesiacov zmien. Zmien, ktoré prekvapia, ale predovšetkým ovplyvnia postoj k mnohým veciam. Pomocnú ruku tehotným ženám
vo Vánku ponúka školená odborníčka, zdravotná sestra Zdena Slobodová.
V príjemnom prostredí vládne atmosféra pohody a dôvery. Aktuálne je všetko, čo mamičkám spôsobuje starosti. Učia sa správne a zdravo dýchať, dostanú
praktické rady súvisiace s úpravou životosprávy. Súčasťou kurzu sú i cvičenia koordinácie dýchania či relaxácia s použitím rôznych metodík. Mamičky sa dozvedia, akú výbavu si majú pripraviť do pôrodnice. Dostanú odporúčania na uľahčenie obdobia bezprostredne po pôrode. Nechýba ani spolupráca s gynekologicko-pôrodníckym oddelením NsP v Malackách. O prvom priložení bábätka prišla tehotným ženám porozprávať niekoľkonásobná mamička Soňa Drgoňová.
Prvé úspešné pôrody už majú mamičky z Vánku za sebou. Pomoc pri prekonávaní prvých ťažkostí v dojčení môžu novopečené mamičky využiť na stretnutiach v podpornej skupine, ktorú vedie Iveta Nováková.
Kurz predpôrodnej prípravy sa koná každý utorok o 16.00 h v priestoroch
OZ DC Vánok, Ul. Martina Rázusa 30 v Malackách.
Všetkým novorodencom prajeme šťastný štart do života.
Mamičky a babičky z Vánku

ke, ktorá udržuje jeho teplotu, chladený
alebo horúci nápoj v termoske, všetko je
„sterilne” zabalené, presne podľa dietetickeho plánu.
„Zdravie je všeobecne považované za
jednu z najväčších hodnôt,” zamýšľa sa
M. Tedla. „Vo veľkej miere je za svoje
zdravie zodpovedný každý z nás. Fungujúci zdravotný systém je tiež nevyhnutnosťou. Prečo sa teda na Slovensku mnohí bránime reforme zastaraného myslenia
a životunebezpečného zdravotníctva?”
Sú Američania kultúrni?
V Pittsburghu sú štyri veľké múzeá.
Jedno z nich je Múzeum Andyho War-

MUDr. M. Tedla: „Ťažko povedať, či sú Američania kultúrni. Isté je, že dodržiavajú písané i nepísané zákony.”

hola, pop-artového umelca so slovenskými koreňmi (svoje múzeum má aj
v Medzilaborciach). V troch veľkých divadlách sa predstavenia začínajú spievaním americkej hymny. Mnoho kultúrnych
podujatí organizujú národnostné spolky:
slovenský, ukrajinský, poľský, taliansky, írsky... Každoročne sa v meste uskutočňuje Slovak heritage festival, na ktorom vystupujú krajanské spevácke a tanečné súbory. „Niektoré vystúpenia majú veľmi
vysokú úroveň, iné prinášajú slovenské
ľudové piesne s výrazným americkým akcentom,” hodnotí mladý lekár. „Na festivale sa predávajú slovenské jedlá – kapustové strapačky, klobásy, pirohy a množstvo slovenských a „akožeslovenských”
suvenírov. Ťažko zovšeobecniť, či sú
Američania kultúrni alebo nie. Naša opera, divadlá i filharmónia majú oveľa lepšie
predstavenia. Ani americká kultúra stolovania nie je bohvieaká. No ich kultúra
sa prejavuje v tom, že sú k sebe ohľaduplní pri šoférovaní, na priechodoch pre
chodcov, majú čisté sociálne zariadenia
a predovšetkým – dodržiavajú písané
i nepísané zákony.”

Nielen slanou vodou je potápač živý
da) preto patrí do kategórie náročných.
Sotva nás vpustili do areálu krátera,
dôkladne sme sa ustrojili a „hodili” sme
sa do vody. Teplota vody tu celoročne

kolíše v rozmedzí 13–17 °C. Hĺbka pozvoľne klesá od brehu smerom do stredu. Približne v hĺbke 6 m, v strede jazierka je niekoľkometrový kruhový otvor,

Najviac sledovaným a uznávaným
športom v Pittsburghu vôbec nie je ľadový hokej, ako by sme si všetci predstavovali, ale futbal – presnejšie hra u nás známa pod názvom americký futbal. „Až za
ním nasledujú s odstupom bejzbol, ľadový hokej, basketbal a v poslednom čase
do popredia sa derúci európsky futbal,
v Severnej Amerike nazývaný soccer.”
M. Tedla porovnáva: „Európsky futbal tu
bol ešte pred pár rokmi vecou všeobecne neznámou a raritnou. Po MS 1994,
ktoré sa konali v USA, sa však veľmi rýchlo udomácňuje a ja by som nedal ruku
do ohňa za tvrdenie, že futbalisti USA
v najbližších 20 rokoch nezískajú medailu na majstrovstvách sveta. A veľmi
populárny je aj medzi ženami, hoci ho
tam ani nehrá Beckham…”

cez ktorý prechádza pevné zostupové
lano s bójkou. Po vyviazaní sa úväzmi na
pevné lano sme začali pomaly klesať do
„čiernej diery”. Za otvorom sa profil krá-

Ľadový hokej je teda v Pittsburghu až
športom číslo 3. Na krátky čas v popularite predbehol bejzbol – v rokoch 1991
a 1992, keď miestni tučniaci (Pinguins)
získali Stanley cup – stali sa najúspešnejším mužstvom NHL. Hokej sa hrá v tvarovo zaujímavej hale čiastočne zapustenej
v zemi schopnej pojať okolo 20 000 divákov. „Pikantnú príchuť mal zápas tučniakov s mužstvom Washington Capitals.
Zaň totiž hrá Čech Jaromír Jágr, bývalá
hviezda Pittsburghu,” hovorí Miroslav
Tedla. „Pri každom dotyku Jágra s pukom sa celou arénou niesol zvuk pripomínajúci bučanie kravy. A keď sa stalo,
že Jaromír stratil puk, odpoveďou hľadiska bol výsmešný rehot… Nuž, fanúšikovia vedia byť nevďační…”
–ipo–,
foto: archív M. T.

Opravujem chladničky
a mrazničky

Pavol Šišolák, Závod 663,
tel.: 034/779 94 35, 0903 750 612.
MH 03/F1

teru postupne rozširuje, takže s troškou
fantázie má kráter tvar presýpacích hodín. Svetlá lámp odkrývali pred nami
krásnu scenériu žlto-červených skál
s mnohými výstupkami a dierami. Dno
v hĺbke 34 m sme dosiahli o niekoľko minút. Pri prehliadke dna sme občas narazili na veľké balvany, ktoré vypadli zo
stien krátera. Niektoré vyzerali, akoby tu
ležali iba niekoľko minút. V najnižšom
mieste krátera (38 m) je výver teplej vody o výdatnosti 200 l/min. Pri pohľade
do tmavých dier v stenách krátera si
s trochou piety spomenieme na potápačov, ktorí už odtiaľto nevyšli živí...
Ale to už je čas na výstup
Cestou hore sa ešte naposledy kocháme pohľadmi na fascinujúce tvary
skalných previsov a dier. Po krátkej dekompresii plní zážitkov vystupujeme do
prostredia, kam človek od prírody patrí.
Neviem, či nám zriadenec kúpaliska
vôbec rozumel, ale nedalo mi, aby som
nepoužil náš obligátny pozdrav.
Do potápania, priatelia!
PETER BARTEK,
PK THETIS Malacky
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POTREBUJÚ KOČÍK:
Od 1. 12. do 31. 12. 2002
Z dôvodu rekonštrukcie
NsP je pôrodná sála do
28. 2. mimo prevádzky.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

Tohtoročné Vianoce boli pre osemnástich obyvateľov Zariadenia opatrovateľskej služby na Mierovom námestí v Malackách trochu iné ako predchádzajúce. Niet sa čo čudovať – v zrekonštruovaných, vymaľovaných a novým nábytkom zariadených izbách vytvorili takmer rodinnú atmosféru. Veľkú zásluhu na tom má aj Mestské centrum sociálnych
služieb (bližšie čítajte na 7. strane pod titulkom Vysypané z obálok), pod správu ktorého
zariadenie v minulom roku prešlo. Na štedrovečernom stole nechýbali makové „pupáky”, kapustnica i vysmážaná ryba, na Silvestra šampanské. A veselilo sa do rána!
text a foto: –ipo–

Babičkina čajovňa
V príjemnom prostredí Mestského
centra sociálnych služieb na Čulenovej ulici privítali rok 2003 v Babičkinej čajovni členovia Jednoty
dôchodcov.
6. január bol dňom sviatočným, preto mohli prísť aj deti zo súboru Na hambálku. Pod vedením Beáty Reifovej pripravili pásmo básničiek i scénky zo života detí – našich vnúčat. Dobrú atmosféru dopĺňali šálky čaju, kávy a výborné
koláčiky. Záverom prišli blahoželať aj
dobre známe postavičky: Aranka, Dežko, Amálka a malý Erik. Naši seniori chcú
mať toľko optimizmu, aby sa im podarilo prekonávať nemilé predpovede a pre–ad–
žiť trvalú realitu.

Najčastejšie mená
Adam a Kristína

V období od 1. januára do 31. decembra 2002 bolo v Malackách uzatvorených: 100 sobášov, z toho 56 cirkevných a 44 civilných. Počet uzatvorených
manželstiev medzi maloletými je 0, s cudzím štátnym príslušníkom 5.
Vlani sa narodilo 252 detí: 133 chlapcov a 119 dievčat. Medzi desať najobľúbenejších krstných mien, ktoré rodičia
vybrali pre svoje ratolesti v minulom roku, patria mená: Adam (8), Jakub (7), Juraj, Dávid a Tomáš (6), Dominik, Patrik
a Marek (5), Samuel a Roman (4). Dievčatá dostali mená Kristína (9), Simona
(8), Dominika a Viktória (6), Karolína (5),
Sára (4), Patrícia, Natália, Nikola a Katarína (3).
Matrika v minulom roku zaznamenala 266 úmrtí, z tohto bolo 142 mužov,
124 žien a jedno dieťa.
–JaSe–

Vďaka darcom

Opäť prešiel ďalší mesiac, ktorý
bol tento raz posledným mesiacom v roku 2002. Kolektív hematologicko-transfúzneho oddelenia
pri NsP v Malackách ďakuje všetkým darcom, ktorí darovali krv jedenkrát alebo viackrát v tomto roku. Prajeme Vám do roku 2003
veľa pohody, šťastia, porozumenia
a hlavne veľa zdravia.

V decembri darovali krv títo darcovia:
Ladislav Kleinedler, Marta Hrdlovičová,
Milan Sloboda, Dušan Chvíla, Anežka
Kujanová, Jitka Hrušková, Milan Mikulášek, Blanka Mikulášková, Peter Hasoň,
Mária Kopecká, Mária Hujsová, Miroslav
Koričár, Mária Škrabáková, Stanislav Bilkovič, Michal Polák, Rastislav Balaščík,
Zdeno Lovič, Jana Husová, Miroslav
Smolárik, Ján Kaszycki, Viera Prokopová,
Jaroslav Čermák, Ján Bodnár, Jozef Kakalík, Marián Salinka, Ján Hoza, Marián
Košický, Radoslav Pullman, Michal Liška
a Martin Macuškovič.
Kolektív HTO
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V stredu 15. januára sa v SD ZCK v Malackách uskutočnila vernisáž výstavy
JOZEF HALLON – GRAFIKA A KRESBA.
Brat malackého historika Dr. Pavla Hallona žije a tvorí v Žiline. Záhorie však
zostáva blízke jeho srdcu i tvorbe. Vo
svojej výtvarnej tvorbe spracúva krajinárske a figurálne motívy grafickými
technikami drevorezu, linorytu, tlače
z korku a kartónu. Samostatnú kapitolu jeho tvorby predstavuje kresba tušom, perom, štetcom a ceruzou. Výstava je otvorená do 7. februára.
–ipo–

Kedy to Daniela Mračnová, riaditeľka Mestského centra sociálnych služieb v Malackách,
všetko stíha? Túto otázku si kladú mnohí. Okrem prípravy štedrej večer pre vlastnú
rodinu prišla 24. decembra podvečer povinšovať a dozrieť na vydarený priebeh slávnostného večera aj v Zariadení opatrovateľskej služby na Ul. 1. mája (na snímke)
a Mierovom námestí.
–ipo–, foto: –oTaNo–

POVEDALI SI ÁNO:

Záhorie ťahá za jeden
koniec povrazu

Dokončenie z 1. strany

Isto sa pod záujem podpísali aj ochutnávky dobrého skalického vínka, trdelníkov, štrúdle a pagáčikov, avšak skutočnosť, že Záhorie o sebe dáva konečne hlasno vedieť, je nespochybniteľná.

December:
Markéta Masárová a Vladimír Vozák

Okrem krás, ktoré mu nadelila príroda,
na ňom žije aj mnoho šikovných ľudí,
ktorí stoja o to, aby domáci i zahraniční
návštevníci zavítali do regiónu za Malými Karpatmi.
–ipo–

ZABÁVA NÁS PANI VOZÁROVÁ
– Co hledzíš do tých novín, Maryšo, – pýta sa Anča.
– Čítám zeznam lékú na chrípku, –
odpovidá Maryša.
– Nás jak dzeci starenka učili, že
stačí sa zhuboka nadýchnut na čerstvém vzduchu a bacil zdechne, – dokuádá Anča.
– To by sedzeuo, – povidá Maryša,
– ale de vezneš dneskáj čerstvý
vzduch, – pýtá sa Maryša.
•••
– Všimua sis, kolko ludzí vylézauo
po Silvestri ze šeckých mauackých
šenkú a byli medzi nima aj civilizovaní ludé, – objasňuje situáciu Maryša.
– No, já sem ešče nevidzeua ze
šenku vychádzat civilizovaného čovjeka, – odpovidá jí súseda.
•••
– Co sa vy dvje fúrt nad čímsi nemožete dohodnút, – pýtá sa svojéj ženy a súsedy Francek.
– Povjedz ty, kerá z nás má pravdu!
Já sem jí tvrdziua, že komu dau Pámbu úrad, temu dau aj rozum a ona mi
dokazuje, že bývá pravidlem, že čím
vječí tupec, tým vyšší kreslo.

Jablkový bochník
SPOTREBA:

1kyslé jablko, 3 lyžice citrónovej šťavy,
150 g práškového cukru,1vanilkový cukor, 150 g Hery, 3 lyžice rumu, postrúhaná citrónová kôra,3vajcia, 300 g polohrubej múky, trochu soli, 70 g várovej čokolády, trochu prášku do pečiva,
tuk a múka na pomastenie a posypanie formy s rozmermi 22x12x6 cm
POSTUP:

Olúpané jablko rozštvrtíme, jadro odstránime a štvrťky priečne rozrežeme
na tenké plátky. Pokvapkáme ich citrónovou šťavou. Heru, cukor, vanilkový cukor, rum, citrónovú kôrku a štipku soli dopenista vymiešame. Vmiešame vajcia a múku premiešanú s práškom do pečiva. Do hmoty zľahka zapracujeme jablkové plátky a čokoládu
posekanú na malé kocky. Cestom naplníme pomastenú a múkou posypanú formu a v predhriatej rúre pečieme
asi jednu hodinu. Bochník vyklopíme
z formy a necháme vychladnúť.

Január:
80 r. – Hilda Bednarčiková, 31. 1. 1923; Štefan
Petrivalský, 31. 1. 1923;
Júlia Sláviková, 28. 1.
1923; Konštantín Gelinger, 14. 1.
1923; Mária Klímová, 6.1.1923; 90 r.
– Margita Kožuchová, 25. 1. 1913;
91 r. – Mária Lorencovičová, 19. 1.
1912; Juliana Blažíčková, 9. 1. 1912;
93 r. – Ružena Procházková, 26. 1.
1910; 96 r. – Irena Špačinská, 7. 1.
1907; Jozef Žáček, 3. 1. 1907; 98 r. –
Karol Pruška, 19. 1. 1905.

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

December:
Emília Višvaderová, 1922,
Záhorská Ves; Imelda Kačincová,
1925, Bratislava; Jozefa Mihálová,
1914, Malé Leváre; Irena Hašková,
1930, Malacky; Štefánia Beňková,
1915, Malacky; Vladislav Brza, 1926,
Malacky; Ján Kučera, 1951, Studienka; Paula Králová, 1922, Kostolište;
Žofia Studenková, 1912, Marianka;
Irena Gašparová, 1924, Malacky; Jozef Hrúz, 1915, Studienka; Michal
Šmida, 1906, Malacky; Matilda Hlavajčíková, 1923, Malacky; Alojz Sloboda, 1926, Malacky; Margita Laturová, 1920, Malacky; Ján Bolf, 1936,
Kuklov; Vlastimil Český, 1943, Malé
Leváre; Helena Paulenová, 1925,
Bratislava; Anna Nuhálová, 1923,
Malacky; Pavel Sadloň, 1932, Suchohrad; Ján Švorec, 1922, Malacky.
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka

PÝTAME SA ZA VÁS
O šírenie dobrého mena Záhoria sa koncom roku 2002 postaral Vlastimil Havlíček, keramikár z Perneka. V Prezidentskom paláci na Hodžovom námestí v Bratislave usporiadal výstavu produktov svojej práce. Majster Havlíček (na fotografii druhý zľava) sa predstavil kolekciou úžitkovej, figurálnej i habánskej keramiky. Pozornosti návštevníkov sa
tešili keramické figúrky zachytávajúce motívy prostého života dedinského človeka.
Šikovnosť svojich rúk ukázal V. Havlíček aj návštevníkom veľtrhu cestovného ruchu
ITF Slovakiatour 2003 (16.–19. 1.) nielen expozíciou, ale aj priamou ukážkou práce dekorovania keramiky.
KONŠTANTÍN ČULEN PERNECKÝ, foto: archív

Dávam otázku vedeniu pošty v našom meste: kto je zodpovedný za
pretrvávajúcu situáciu pri peňažnej
priehradke?
Neuveriteľne dlhé rady a desiatky minút čakania sú pre nás šokom. Na nápravu a odpoveď za občanov mesta
i okresu čaká
Mgr. A. DUBAJOVÁ, poslankyňa MsZ

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky
Február 2003
1. sobota FANTÓM PARÍŽA
MP-15
2. nedeľa Historický thriller – hrajú Gérard Depardieu,
Guillaume Canet, Inés Sastre
7. piatok WATERLOO PO ČESKY
MP-12
8. sobota Komédia – hrajú Jiří Krampol, Emília Vašáryová,
9. nedeľa Oldřich Vízner, Simona Chytrová
15. sobota SLADKÁ ALABAMA
MP-12
16. nedeľa Romantická komédia – hrajú Reese Witherspoon, Josh Lucas, Patrick Dempsey
20. piatok HARRY POTTER A TAJOMNÁ KOMNATA MP
21. sobota Dobrodružno-fantastický film – hrajú Daniel
22. nedeľa Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton, Herry Melling
27. štvrtok DRUHÁ MLADOSŤ
MP-12
28. piatok Komédia – hrajú Andie MacDowell, Imelda
Stauton, Anna Chancellor, Kenny Doughty
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Začiatky predstavení: štvrtok, piatok, sobota a nedeľa o 19.15 h
Informácie: 0905 650 070, 0903 939 040,
vikino@gmx.net, http://www.zahoran.szm.sk

Program ZCK Malacky
1. 2. o 18.00 h v SD ZCK – Divadlo na hambálku – Ženský
zákon. Réžia: Vlado Zetek

6. 2. o 9.00 a 11.00 h v SD ZCK – Výchovné koncerty
pre ZŠ Agentúry BERGER Latinsko-americká hudba
9. 2. o 15.00 h v SD ZCK – detský karneval, spoluorganizátor: DC VÁNOK, OZ PEER, CVČ
10. 2. o 16.00 h v SD ZCK – Regenerácia v pentagrame
prevencia chorôb a zdravý životný štýl, prednáška:
ENERGY – Dana Smiťková
15. 2. o 18.00 h v SD ZCK – Divado na hambálku – Ženský
zákon. Réžia: Vlado Zetek
23. 2. o 15.00 h v SD ZCK – Rozprávková nedeľa. Bratislavské Bábkové divadlo: Popoluška
24. 2. o 8.30, 9.45 a 11.15 h v SD ZCK – stretnutie s Tháliou
pre MŠ: BBD – Popoluška
25. 2. v SD ZCK – literárne pásmo pre ZŠ – Od Hollého po
Heviera
25. 2. o 14.00 h v SD ZCK – Akadémia III. veku. Prednáška Nové financovanie v zdravotníctve. Kultúrny
program: Detské divadelné štúdio Divadla na hambálku
PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
Divadlo na hambálku, Detské divadelné štúdio Divadla
na hambálku, skupina historického šermu OCELOT, tanečná škola FANATIC, Klub milovníkov fotografie, ART
CLUB 2002, jazykové kurzy.
Krypty:
Na požiadanie na tel. č. 034/772 25 37.
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HISTÓRIA / SERVIS

Čo je to
numerológia?

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

okénko
jak biuo, jak je
a jak bude
alebo

čísle sme si začali ho(5) Vvoriťminulom
o tom, čo spôsobia viacná-

Jak sme si uctili tecinu
z Ameriky
Moc rokú dozadu, ked sem byua
ešte taká hepa, dojeli k nám z Ameriky tecina Anka. Ešče než došli, šeci
sme sa chystali na tú vzácnu návštevu.
Všady sa robiu porádek, sceny sa líčili,
pískem sa obrovnávauo, dvúr sa zametau, pékli sa drobňáky, kŕmiua sa hus.
Tecina dojeli, nevím, už čím nás
dzeci podzelili, ale moc teho nebyuo.
Hoscina byua, jak sa patrí a po další
dni sa chodziuo po rodzine. Všady nachystaného jedziva a piciva. Ked už teho byuo moc a moc a tecine sa ukonau žaúdek, aj nohy vypovidali jedného dňa naší starence coby švagrovej:
„Ná čuj, Bjeto, neskáj nikam nechodzme, já už tých kurenec a šeckého
mám po krk, uvar neco lachčího.”
V tem časi sa začau u nás na dzedzine varit puding, kdo jak umjeu. Naša starenka, kuchárka chýrna za suobodna súžili ve Vídni a tady, co sa tam
aj priučili, sceli sa vytáhnút. Prihodzili
do trancportu úcinek, aby sa friško
rozhorauo, odtáhli kolečko z platne,
posadzili tam hubokú páňvu, naléli
mléka, zavarili puding a byuo to razdva hotové. Ponalévali to také ohnivé
na huboké tarélky, nakrájali chleba, vytáhli užičky a s hrdoscú v huasi povidali: „No, Anko, jedz! Je to velice dobré,
také ešče nejeduas.” Tecina sa na to
kukli, užičkú to poprelévali, ovoňali
a opýtali sa: „Ná, Bjeto, co je to?” „Ná,
moja Aničko, to je puding.” A na to tecina: „Ale u nás sa puding jí studený,
hustý a po objedze.” A starenka nemeškaua, odpovidali: „A u nás sa jí tepuí, rídky a na objed. Enem jedz, moja Aničko!” Tecine inší neostávauo,
ked nesceli byt huadná, jak sa do teho
puscit.
Už sú obje dvje na druhém svjece,
dáj im Pánbú lahké spočinucí, ale já
podnes deň nevím, jak im to chuciuo.
EVA LIBUŠOVÁ

Napíš aj ty, milý čitateľ. Môže to
byť príbeh zo súčasnosti alebo minulosti. História sa rodí už dnes, napíšme si našu záhorácku históriu z našich príbehov.
TONI GÚTH

Evu Libušovú, podobne ako každého čitateľa, ktorý nám napíše svoj
príbeh v záhoráčtine, odmeníme
poukážkou na nákup v supermarkete
.

TONI GÚTH S RODINOU
Levárčansko-slovenský
Slovensko-levárčanský
slovník na čítanie

(Vydavateľstvo Liečreh Gúth, 2001)

Pod písmenom D o.i. nájdeme:
desik-cosik – z ničoho nič
dépa
– nádcha
dekadi
– kde-kade
dokuádat si – besedovať
dosavád
– doteraz
drefka
– zápalky
drochňat – spať

TIP NA NÁKUP

v supermarkete
TÝŽDEŇ OD 27.1.–2. 2. 2003
• čerstvé kurča, rodinné balenie
2 ks – 59,90 Sk/1 kg
• pomaranče 19,90 Sk/1 kg
• prací prášok REX 399,90 Sk/9 kg
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Malačania sa dočkali. Od začiatku decembra svätý Florián opäť zaujal čestné miesto na
Záhoráckej ulici. Sochu, ktorej tvorcom je akademický sochár doc. Juraj Gavula, slávnostne vysvätil dôstojný pán dekan Michal Pokopec. Kamenná socha patróna hasičov neodmysliteľne patrí ku koloritu mesta. Letopočet na podstavci z marcheggského pieskovca
foto: –oTaNo–, text: –ipo–
prezrádza, že pôvodná socha tu stála od roku 1777.

Kto bol a čím bol svätý Florián?
Keď tak cestujeme po bývalej rakúsko-uhorskej monarchii, vidíme
počnúc Krakovom na mnohých
miestach v mestečkách i dedinách
sochy sv. Floriána.

I v našom mestečku bývala takáto socha pred bývalým domom šľachtica Letschauera – dnes mäsiarstvo na hlavnej
ulici. Pomaly sa rozpadávala, až pri jej
demontáži na reštaurovanie sa rozpadla
úplne na niekoľko kusov. Ostal z nej iba
podstavec ako nemý svedok zašlých
čias. Podľa starých záznamov ju dal postaviť zemepán Pálfi a bol na ňom i jeho
rodinný erb.
V meste už boli opravené a zreštaurované všetky sochy, ale ostávala už iba
táto jediná ako výstražný prst na nedávnu dobu, keď sa o takéto pamiatky roky
nik nestaral. Terajšie vedenie mesta sa
rozhodlo dať sochu zreštaurovať. Keďže
z nej ostalo iba skromné torzo, bol spravený sadrový návrh na novú sochu, z neho bola spravená matrica a z nej odliata
nová socha z umelého kameňa. Táto by
mala mať väčšiu trvanlivosť ako pôvodná
pieskovcová, ktorú doslova „zožral” jej
vek.
Mnohí z dnešnej generácie sa však
pýtajú, kto to vlastne ten svätý Florián
bol? Stále sa mu totiž ešte prejavuje veľká úcta, že jeho sochy stoja i dnes, stále
každoročne znovu maľované v početných mestách a dedinách. Bývajú na
ČO SA ČÍTA?
Prinášame prehľad najčítanejších kníh
v Malackách, aspoň podľa záujmu návštevníkov kníhkupectva Ľubica v obchodnom centre hotela Atrium.
V januári bol najväčší záujem o knihy:
D. Steelová Pánske sídlo, J. Satinský
Čučoriedkáreň a A. Heribanová Babinec.
Ak súhlasíte s tvrdením, že najlepším
priateľom človeka je kniha, môžete
súťažiť s Malackým hlasom o knihu
Nemčina do vrecka. Do žrebovania
vás zaradíme, ak nám do 7. februára
pošlete správnu odpoveď na otázku:
Svetloslav Veigl začal uverejňovať
prvé básne ako gymnazista v Malackách. Ako profesor pôsobil na
rehoľnom františkánskom gymnáziu v rokoch:
a) 1927–28,
b) 1945–46,
c) 1968–69?
V minulom kole ste mali uviesť rehoľné meno J. Olšovského. Správna
odpoveď: Mansvét. Knihou K. Oppela Diabolská liečna odmeníme Jaroslava Žáka z Ul. L. Novomeského
v Malackách. Prosíme výhercu, aby sa
ohlásil v redakcii.
KUPÓN
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najčestnejších miestach, ako sú námestia
alebo voľné miesta pred kostolmi. V tomto príspevku sa pokúsim v krátkosti podať jeho životopis.
Väčšina sôch a obrazov ho znázorňujú ako rímskeho dôstojníka so zástavou, ako hasí vedrom horiacu budovu.
Je to patrón miest a dedín, ktorý ich má
chrániť pred povodňami a ohňom. Je to
i známy patrón hasičov a majú ho na svojich zástavách, ba i na niektorých pečiatkach. Hasiči ho svätia 3. mája, čo sa
spája s jeho mučeníckou smrťou, ktorú
podstúpil v tento deň v roku 304, keď
ho utopili s kameňom na krku v rieke
Enns v dnešnom Rakúsku.
Kým to vlastne bol? Rímsky cisár Dioklecián, jeden z najväčších prenasledovateľov kresťanov v Rímskej ríši, im spočiatku prial. Dokonca kresťankou bola
i jeho manželka a dcéry. Mnohí kresťania
boli i vysokými hodnostármi v armáde
i na cisárskom dvore. Jedným takýmto
vysokým dôstojníkom bol i Florián.
Po ukončení služby v armáde žil ako
dôchodca v Manteme pri Kremsi v Rakúsku ako bývalý šéf kancelárie rímskeho
civilného miestodržiteľa v Cetiume, dnešnom St. Pölten v susednom Rakúsku.
Cisár Dioklecián však bol neustále
huckaný proti kresťanom najmä svojím
spolucisárom a mnohými odporcami kresťanstva, až napokon podľahol kvárený
svojou starobou a nemohúcnosťou, ako
i správami o rozširovaní sa kresťanstva
v Rímskej ríši. Vydal preto dekrét, že všetci úradníci a vojaci musia obetovať rímskym bohom. Ktorí tak neučinia, treba
ich zatvoriť, a keď i to nepomôže, musia
ich usmrtiť. Na území Norica, čo je dnešné severné Rakúsko, pri našich hraniciach pri rieke Enns v priestoroch dnešného mesta Lorch, východne od Linca,
mala svoje sídlo II. légia nazývaná Italica,
ktorá mala na čele civilného miestodržiteľa Akviliána. Tento dal uväzniť 40 vojakov – kresťanov. Keď sa to Florián dozvedel, chcel ich navštíviť a povzbudiť.
Vojenská stráž ho však chytila a pred-

viedla k miestodržiteľovi, ktorý mu prikázal, aby priniesol obetu rímskym bohom. Florián odmietol, a tak ho nechal
zbičovať. Keďže nepomohlo ani to, odsúdil ho na základe cisárskeho ediktu na
smrť. Ako sme si už povedali, utopili ho
s kameňom na krku v rieke Enns.
Keď sa prenasledovanie kresťanov
skončilo, nábožní kresťania postavili nad
jeho hrobom kaplnku a neskoršie kostol
a kláštor, ktorý sa i dnes nazýva S. Florián.
V roku 1183 dopravili časť jeho pozostatkov do Krakova, kde ich umiestnili
v kostole po ňom pomenovanom. Je to
na konci „Floreaňskiej” ulice za bránou
rovnakého mena. Na hlavnom oltári je
jeho veľký obraz a počíta sa medzi patrónov Poľska. Časť jeho pozostatkov bola prevezená i do Prahy do Chrámu sv.
Víta. Jeho úcta je rozšírená po celom Rakúsku a Bavorsku a po celej bývalej rakúsko-uhorskej monarchii až po Krakov,
ktorý patril ako hlavné mesto rakúskej
Galície-Haliča do monarchie.
Fotografoval som jeho sochy počas
mojich ciest na mnohých miestach a hoci sa od seba veľmi odlišujú, jedno ich
spája. Je to postava rímskeho vojaka so
zástavou a krížom na prsiach, ktorý hasí
horiacu budovu. Jeho pôvodným symbolom bola palma mučeníctva a meč. Jeho uctievanie ako patróna proti ohňu sa
zakladá na legende, v ktorej sa opisuje istý uhliar, ktorý pri pálení uhlia spadol do
ohňa. Veľmi vzýval o záchranu sv. Floriána a naozaj sa z ohňa vyslobodil. Jeho
úcta sa potom rozšírila po celej monarchii a Bavorsku a naši predkovia stavali jeho sochy na voľných priestranstvách, hlavne na námestiach, aby ich
chránili pred skazonosnými požiarmi,
ktoré kedysi naše dediny postavené
z dreva a pokryté slamou tak sužovali.
Vzývali ho i obecní hlásnici pri svojich
nočných obchôdzkach.
Nech teda zreštaurovaná socha nám
tieto udalosti pripomína, lebo už budeme vedieť, kto to bol.
Dr. PAVOL HALLON

„Brat skončil dve vysoké školy,
stal sa akademickým maliarom
u majstra Mudrocha. Jeho slobodná umelecká duša potrebuje rozlet a ten mu v roku 1968 začal chýbať,” hovorí Malačan Juraj Korbeľ
o svojom bratovi Pavlovi. Majster
Pavel dnes žije a tvorí vo Švajčiarsku. Tu má pre ikonografiu, ktorej
sa vždy chcel venovať, dostatok
priestor. Tak veľmi mu chýbal na
Slovensku koncom 60. rokov...
Umelec často chodí navštevovať
brata do Malaciek. „Toto mesto
poznám vďaka pesničke Išeu Macek do Malacek,” hovorí Pavel Korbeľ. „Je to zvláštne, ale
po prvý raz som ju počul v maďarskom filme Neobyčajné manželstvo.” Korbeľovci sa narodili v Maďarsku. Po 2. svetovej vojne odmietli maďarizáciu a v roku 1948 sa vysťahovali
na Slovensko. Cesta Pavla Korbeľa o dvadsať rokov neskôr viedla ešte ďalej a dnes sú jeho obrazy pevnou súčasťou sídla Medzinárodného Červeného kríža v Ženeve. Jeho večnou témou je exodus – cesta Židov do zasnúbenej zeme. Sám niekoľkokrát v živote hľadal túto cestu. Hovorí, že hodnoty uložené v mysliach i umelecké tvary sú najcennejšie.
text a foto: –ipo–

sobné čísla v jednom políčku numerologickej mriežky. Zatiaľ sme si povedali
niečo o viacnásobnej 1-ke, dnes budeme pokračovať číslami 2 a 3.
Akým číslom je dvojka?
2 – intuícia – bezprostredné pochopenie bez racionálnej úvahy – teda náš
vnútorný hlas alebo aj takzvaný šiesty
zmysel. Citlivosť, družnosť, ochota k spolupráci, neha, potreba pokoja.
U 2-ky sa niekoľkonásobné opakovanie tohto čísla prejaví znásobenou citlivosťou až nedotklivosťou. V závislosti od
iných čísel, ktoré sú obsiahnuté v dátume narodenia, môže takáto osoba trpieť
hlbokými pocitmi krivdy a hnevu, ktoré
môžu viesť k problémom dýchacím a neskôr k žalúdočným obtiažam a celoživotným zažívacím problémom. Pomáha
tvorivá činnosť: maľovanie a herectvo
alebo akákoľvek športová činnosť ako
šerm, bojové športy a tímové hry...
3 – kreativita, pojmová predstavivosť, tvorivosť, fantázia , nesmierna mentálna energia, bystrá inteligencia, otvorený, ústretový prístup k životu.
Ak sa v mriežke objavia dve trojky
alebo viac, nesú so sebou vysokú hladinu mentálnej energie a tá, ak nie je
správne usmernená, môže mať negatívny vplyv na sústredenie. Takíto ľudia rozptyľujú svoju energiu a ničoho nedosiahnu, len sa zbytočne unavia a znásobenie trojok môže nakoniec vyvolať bolesti hlavy, zlé sny – až nočné mory
a v extrémne negatívnych prípadoch aj
preludy a poruchy vnímania. Túto nesmiernu silu mentálnej energie treba
ventilovať alebo hudbou a všetkými
tvorivými aktivitami (je to číslo umelcov), takisto sú vynikajúci v práci s počítačmi a zásadný význam majú relaxačné
techniky.
Otázka: vymenujte nejaké iné tvorivé aktivity, ktoré sú vhodné ako „ventil” pre viacnásobné trojky?
Odpovede nám posielajte alebo
hádžte do schránky na budove MsÚ do
7. februára. Za správnu odpoveď z minulého čísla odmeníme voľnou vstupenkou do salónu Aquaviva Máriu Johanesovú z Kukorelliho ul. v Malackách.
Prosíme výherkyňu, aby sa prihlásila v redakcii.
AQUAVIVA – JANKA SOPÓCIOVÁ

AQUAVIVA

KUPÓN
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Čajovňa IVEKO

Za správnu odpoveď z minulého čísla (čaj maté sa získava z palmy – cezminy paraguajskej) balíčkom čajov odmeníme Máriu Hozovú z Veľkomoravskej
ul. v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby
sa ohlásila v redakcii.
Čajovňa IVEKO sa teší na vašu návštevu na druhom poschodí OD Stred.
DROBNÁ INZERCIA
Predám stavebný pozemok so záhradou o rozlohe 12 á na Ul. B. Nemcovej v Malackách. Info: 772 41 68.
■ Kúpim 2-izbový byt v Malackách,
nie Juh. Tel.: 0903 136 011.
■ Visage – líčenie (svadobné aj plesové) – podľa želania.
Tel.: 0904 608 562.
■ Nechtový dizajn, manikúra, gélové
nechty, zdobenie pre každú príležitosť. Tel.: 0904 608 562.
■ Predám drevený obklad, 170 Sk/m2.
Dovoz v cene. Tel.: 0905 465 733.
Zoznámenie
■ Invalidný dôchodca, blondín, 38 r.
(180) SŠ, hľadá katolíčku, blondínku,
bezdetnú (prípadne s cirkevným zneplatnením cirkevného sviatostného
manželstva), invalidnú dôchodkyňu
alebo pracujúcu vo veku 34–42 rokov, foto nutné. Len Malacky a okolie.
Tel.: 0904/205 996, 034/772 38 49.
■

MALACKÝ HLAS

1/2003

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI

Súťažte o vkladnú KTO JE NA FOTOGRAFII?
Milí čitatelia,
knižku z PKB
rodáka Josefa Kolíska, o ktorom sme pí-

Do Iraku už
nepôjdeme

V týchto dňoch vrcholia prípravy na
prvú veľkú spoločenskú udalosť roka
2003 – udeľovanie ocenenia Pálfiho
srdce. Koľký ročník odovzdávania ocenenia sa uskutoční v tomto roku?
Odpovede posielajte spolu s nalepeným kupónom na adresu redakcie, alebo hádžte do schránky s označením Malacký hlas do 7. februára.
Na otázku z minulého kola správne
odpovedal aj Cyril Blažíček zo Štúrovej
ul. v Malackách. (Novozaložené ochotnícke divadlo sa nazýva Divadlo na hambálku.) Prosíme výhercu, aby sa ohlásil
v redakcii – vyhráva vkladnú knižku.

Ročníky narodenia štyridsaťšesť a štyridsaťsedem sme sa stretli na slávnostnom vyraďovaní z vojenskej evidencie.
Územná vojenská správa v Malackách
pozvala do zasadačky mestského úradu
aj starších, prakticky i tých, čo v minulom
roku dovŕšili šesťdesiatku. Veru rýchlo
to ubehlo, keď sme prvýkrát narukovali,
medzitým boli manévre a cvičenia vojakov v zálohe. Spomienky preblesli v ten
deň len na tie najkrajšie zážitky. Vojenčina vychovala z mladíka chlapa, ja som
napríklad získal vodičský preukaz. Zostarli sme, ba moji velitelia zo Žiliny sú
už dávno mŕtvi. Na každého z nich si
spomínam iba v dobrom. Boli to skvelé
vojenské časy. Pri vyraďovaní nám ponechali na pamiatku vojenské knižky.
Ďakujeme.
Sme vyradení, a tak do Iraku nepôjdeme. Sme pripravení biť sa za lásku
a naše dobré ženy.

S Malackým hlasom si môžete osviežiť pamäť a zároveň súťažiť o vkladnú knižku. Na stránkach novín si
spolu pripomíname udalosti, ktoré
ovplyvnili vývoj mesta a jeden z vás
získa 500-korunovú vkladnú knižku
od Prvej komunálnej banky, a. s.

KUPÓN
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sali v minulom čísle Malackého hlasu,
veľmi nepotešíme – na fotografii zo školského roku 1931–1932 sa nenašiel ani
jeden z vás. Preto ani na tomto mieste
nemôžeme uviesť výhercu – dnešná rubrika ho jednoducho nemá. Zato však
v rubrike Vysypané z obálok uverejňujeme úryvok z listu J. Kolíska, ktorý nám
napísal bezprostredne po zverejnení
článku o ňom s názvom Keby som prešiel
tisíce miest...
Viac šťastia v súťažení hádam budete
mať pri pohľade na ďalšiu súťažnú fotografiu. Keďže hádanka je ťažká, pomôžeme vám – táto detská tvárička patrí poslancovi, ktorý v komunálnych voľbách Hoci to v tejto chvíli tak nevyzerá, vyrasv našom meste na sklonku minulého ro- tie zo mňa riadny chlap!
ku získal najvyšší počet voličských hlasov.
Svoje tipy posielajte alebo hádžte do schránky na budove MsÚ do 7. februára. Opäť súťažíte o balík zákuskov z cukrárne Dobrotka. Aj naďalej nám
môžete posielať fotografie z vašich rodinných albumov a spoluvytvárať tak čitateľsky najobľúbenejšiu rubriku Malackého hlasu.
Uhádnite, kto je na fotografii!

KUPÓN
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VYSYPANÉ Z OBÁLOK
V minulom roku zastihla naše Zariadenie opatrovateľskej služby na
Mierovom námestí v Malackách jedna podstatná zmena. Od 1. 7. 2002
sme prešli od Okresného úradu pod
Mestský úrad v Malackách. Do nezávideniahodnej situácie sa tak dostala
Danka Mračnová, riaditeľka Mestského centra sociálnych služieb. Aby
mohlo zariadenie ďalej existovať, vyžadovalo si veľké náklady na opravy.
Dnes už vieme, že to bola šťastná
voľba. Vďaka vynikajúcim organizačným schopnostiam D. Mračnovej,
pochopeniu a podpore sponzorov
v okrese Malacky mohlo 18 starších
obyvateľov tráviť pokojné Vianoce
vo vynovených priestoroch.
Ďakujeme aj v mene všetkých
obyvateľov pani riaditeľke za jej vynaložené úsilie v roku 2002 a prajeme jej, aby sa za pomoci sponzorov
podarilo úspešne dokončiť všetky
ciele, ktoré sú ešte nevyhnutné k prevádzkovaniu zariadenia.
Opatrovateľky-spolupracovníčky
ZOS na Mierovom nám. v Malackách
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Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHEMICKÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA APOLLO

sa počas svojej činnosti od 1. 4. 1995 ako jediná neštátna zdravotná poisťovňa nespojila s iným subjektom. Pri všetkých zmenách, ktoré uskutočnili v roku 2002, bolo našou prvoradou povinnosťou zabezpečiť pre našich klientov potrebnú a nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť. Naša snaha sa odzrkadlila v úhradách zdravotníckym zariadeniam a lekárňam. Za poskytovanú zdravotnícku starostlivosť našim
poistencom sme lekárom prvého kontaktu hradili do 10 dní po lehote splatnosti,
zdravotníckym zariadeniam a lekárňam za lieky do 55 dní po lehote splatnosti.
V uplynulom roku sme aktívne spolupracovali s platiteľmi poistného, aby včas
a v plnom rozsahu platili poistné, aby sme mohli čo najskôr uhrádzať náklady za
zdravotnú starostlivosť a lieky poskytované našim poistencom. Predpokladanú úspešnosť výberu poistného vo výške 94 % sa nám podarilo prekročiť. CHZP Apollo, pobočka Gbely k 30. 11. 2002 dosiahla 97,83 % úspešnosť výberu poistného.
Stabilný počet poistencov, ktorý si CHZP Apollo, pobočka Gbely udržiavala od roku 1998, sa v minulom roku vďaka našej činnosti zvýšil – zaznamenali sme nárast
poistencov. K 30. 10. 2002 CHZP Apollo, pobočka Gbely evidovala 69344 poistencov a celá CHZP Apollo 465235 poistencov.
Chceme sa na začiatku roku 2003 poďakovať našim klientom za prejavenú dôveru v predchádzajúcich rokoch. Nesmierne si ich vážime a chceme naďalej pracovať tak, aby sme aj v budúcnosti, ak nám to dovolia legislatívne zmeny chystané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, celou našou činnosťou prispievali k spokojnosti našich poistencov.
Do nového roku 2003 Vám želáme veľa zdravia,
spokojnosti v pracovnom kolektíve a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.
Otázka: Koľko poistencov má CHZP Apollo, pobočka Gbely?
Odpovede posielajte alebo hádžte do schránky s označením Malacký hlas
na budove MsÚ do 7. februára. Výhercu odmeníme vitamínovým balíčkom.
MH 03/F3

Abstinenti slávnostne

Združenie abstinentov Slovenska pozýva na SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE klubu
abstinentov v sobotu 8. februára od 18.00 h v Dome kultúry v Rohožníku.
Program: slávnostné otvorenie, príhovory, kultúrny program, večera, spoločenská zábava, tombola. Konzumné: 300 Sk.
Prihlášky: P. Podmajerský, Školské nám. 394/C, 906 38 Rohožník,
tel.: 034/658 81 45, 0903/384 371.

MH 03/B1

PÍŠU O NÁS
ZÁHORÁK (7. január) – Silvester
pokojnejší ako ostatné dni v roku
V Malackách si zásah hasičov vyžiadal na Silvestra iba horiaci kontajner, inak v okrese bol od Vianoc pokoj. Na mimoriadne udalosti sa nemohli sťažovať ani štátni a mestskí policajti, ktorí svorne tvrdili, že počas roka to býva oveľa horšie. Na Mestskej
polícii v Malackách nám povedali, že
problémy bývali len v predchádzajúcich rokoch, kedy mesto organizovalo silvestrovské oslavy na námestí, posledné dva či tri roky sa však v centre
Malaciek schádza oveľa menej ľudí,
a tak je aj menej problémov. Trochu
viac starostí než hasiči a policajti mali v okrese Malacky na Silvestra lekári
RZP, ktorí v tento deň ošetrili dve zlomeniny, z toho jedna vznikla pri dopravnej nehode na diaľnici.

Fotozáberom sa vraciame k III. ročníku ženského futbalového turnaja v Lábe, ktorý sa
uskutočnil 4. januára. O prvenstvo bojovalo takmer sto futbalistiek v šiestich družstvách. Zlaté medaily napokon získali dievčatá zo Slovanu Bratislava. Na snímke bojujú Malačianky s neskorším víťazom turnaja.
foto: L. Linek

Prvé zlato v tomto roku
pre MSK Mareka Malacky
Presne na Troch kráľov bojovali
stolní tenisti z Malaciek v Rakúsku
na Medzinárodnom turnaji Wiener
Neudorf.

V kategórii najmladších žiakov sa darilo Samuelovi Novotovi, ktorý získal zlatú medailu. Druhá bola Táňa Sekerová
z Viktórie Trnava. Bronz získal Eduard
Brychta z Relaxu Bratislava.
Aj v kategórii mladších žiakov zlato
pre MSK Mareka Malacky získal Matej
Petrek. Na druhom mieste skončil René
Drinka z Ivanky pri Dunaji a na treťom
Christián Strobl z Rakúska.
Za týmto prvým úspechom mladých

tenistov z Malaciek je potrebné vidieť
mravčiu prácu ich trénera Alexandra Saprikina.
LEO LINEK

Ponúknite do prenájmu
obchodné priestory v Malackách

Umiestnenie:
Radlinského ul. alebo blízke okolie križovatky, prípadne v blízkosti centra –
plocha min. 15 m2 (priestor môže byť
spoločný aj s inou predajňou).
Podmienkou je prízemie a výklad alebo
☎ 0903 796 055
okno do ulice.
MH 03/F2

KRÍŽOVKA

Ani sme sa nenazdali a prvý z mesiacov nového roka je takmer za nami.
Každý z nás na prelome starého a nového roku prial svojim blízkym a známym všetko najlepšie. Budeme si asi
musieť zvykať na skromnejšie priania,
pretože realita každodenného života
nás drží nízko pri zemi.
Ak však budeme mať tú najcennejšiu
hodnotu, ktorou je pevné zdravie, potom nám zostáva len jedno skromné
prianie do roku 2003, ktorý sme práve
„načali”.
(dokončenie v tajničke).

VODOROVNE
A otrok; vezmi; druhá časť tajničky;
vrť; potreba mlatca B starorímsky peniaz; vyhynutý párnokopytník; rastová
deformácia na ľudskom tele; spojka; kameňolom; zhluknutie ľudí; žije C mäkká
spoluhláska; olejnatá plodina; plavidlo;
Peter-Stano-Zuzana; kosil; ťažko pracuMALACKÝ HLAS
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jú; chemická značka síry D tretia časť
tajničky; E podmienková spojka; ženský hlas; zdravotnícke vozidlo; umelecké dielo; primát F kuchynská potreba;
čln na Rýne; priateľ Boleka; nie túto;
časť slova ONUCA G meno psa; prvá
časť tajničky; kôrovec; prvá žena; ostré
zakončenie predmetu.

ZVISLE
1 obilnina; meno šanzonierky Hegerovej 2 rímsky futbalový klub; chemická značka molybdénu; časť plota
3 Beáta; váha obalu; jestvuj 4 listnatý
strom; kráčala; draslík 5 ON po nemecky; vníma text zrakom s pridaným
„a” 6 polomer; rečový prostriedok; ki-

lobit 7 ŠPZ Nitry; nečistota; ypsilon
8 elektráreň Bohunice; časť trupu lode
pod vodou 9 známa pevnosť francúzskej revolúcie 10 ŠPZ Olomouca; režisér malackého Ženského zákona 11
klamstvo; spoluhlásky slova „nekuká”;
NPZ Španielska 12 čas vo fyzike; najdrahšia bytosť; rímska štvorka 13 predAk nám do 7.
februára pošlete
správne vylúštenie tajničky krížovky, zaradíme
vás do žrebovania o cenu, ktorú
venuje spoločnosť HÍLEK a
spol., a. s. – tričko
a pero.

ložka; popínavá rastlina 14 africký štát;
najvyšší kontrolný úrad; dopravné značenie nemocnice 15 vápnik; gymnastický cvik; kypri pôdu 16 citoslovce radosti; príbytok včiel; osobné zámeno
17 domáce zviera; nie ostrý-obrátene.
Pripravil:
JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky krížovky
– „...rozmrazujem červíky”, sme vyžrebovali Jozefa Rohlíčka z Plaveckého Štvrtka, ktorý získava voľný nákup v Potrebách pre domácnosť Augustína Mráza. Prosíme výhercu, aby
sa ohlásil v redakcii.

MALACKÝ
HLAS
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ŠPORT

Veteráni
pred sezónou
Zimné obdobie je pre veteránov časom, v ktorom sa venujú hlavne
práci na svojich vozidlách. Tie, ktoré si odjazdili uplynulú sezónu, treba dokonale skontrolovať, čo to
opraviť a vylepšiť. V dielňach členov Klubu veteránov však už nedočkavo čakajú na dokončenie renovácie vozidla MERCEDES BENZ
zo 60. rokov a AERO30 z roku 1934,
ktoré si prvé kilometre vychutnajú
už na jar. Verejnú premiéru budú
mať 17.–18. mája na 10. ročníku VETERÁN RALLYE MALAČAN.

Blažo jedným z najmladších
majstrov Slovenska!
Malačan Róbert Blažo sa zaradil
medzi najmladších držiteľov titulu
majster Slovenska v boxe mužov.
Tento mladík, narodený 3. januára
1985, získal medzi seniormi v hmotnostnej kategórii do 71 kg v závere
minulého roku v Nitre svoju ďalšiu
zlatú medailu.

Róbert je borcom BC RTJ
Malacky, avšak v súčasnosti hosťuje v interligovom boxerskom
celku Kométy Dubnica
nad Váhom pod vedením reprezentačného
trénera Dušana Bučeka. Po dvoch víťazstvách v ringu pred
uplynutím času mu
v Nitre prvenstvo
prinieslo víťazstvo
nad žilinským Karáskom
v pomere 34:12, vo finále titul najlepšieho bo-

Eduard Kukan práve odštartoval posádku manželov Kovarikovcov

rok výroby 1936, Ľubica Trebuľová, Juraj
Trebuľa na AERO 30 z roku 1934 a posádka Branislav Novotný, Michal Hallon
na CITRÖEN ZCV.
Veteráni sa v priebehu sezóny zúčastnili tiež na špecializovaných podujatiach – ZRAZ CITRÖENOV ZCV, zraz
vozidiel značky AERO na Kamennom
mlyne, ktorého boli zároveň spoluorganizátorom. Zapožičali tiež svoje vozidlá
pre historické expozície na autosalóny
v Bratislave a Nitre.
Členovia klubu spolupracovali i pri
organizovaní rôznych podujatí pre deti
formou bezplatného zapožičania vozidiel. Záverom roka zrealizovali bez nároku na odmenu vymaľovanie oddelenia ARO ako výpomoc pri rekonštrukcii
malackej nemocnice.
Touto cestou chceme poďakovať
všetkým sponzorom a priaznivcom, ktorí formou finančnej či technickej pomoci umožňujú každoročne zorganizovať
VETERAN RALLYE MALAČAN, ktorá
v tomto roku oslávi svoje 10. jubileum.
Želáme všetkým jazdy bez nehôd
a veľa pracovných i osobných úspechov
v sezóne 2003.

Zima je tiež časom, v ktorom bilancujeme a vyhodnocujeme uplynulú
sezónu. Pre veteránistov začala prípravou domáceho podujatia, ktoré sa konalo 9-krát. Súťaže sa zúčastnilo 49 automobilov a 21 motocyklov špičkovej
kvality. Štartovali s nimi posádky z Rakúska, Čiech a Slovenska. Vozidlá obdivovali priaznivci všetkých vekových kategórií. Vydarená domáca akcia bola pre
členov klubu dobrým odrazovým mostíkom pre účasť na rôznych významných
súťažiach doma i v zahraničí. Jazdy „Bratislava–Budapešť” sa posádky zúčastnili
už po tretí raz. Novinkou bolo pozvanie
na netradičnú medzinárodnú jazdu, ktorej 1500 km trať viedla zo Slovenska cez
Maďarsko, Srbsko a Rumunsko. Posádka
manželov Trebuľových tu absolvovala
na vozidle AERO 30 z roku 1934.
Z množstva domácich akcií bola velmi úspešná účasť na „500 km slovenských”. Trať so štartom v Bratislave viedla krásnymi zákutiami Slovenska zväčša
po cestách 2. a 3. triedy. Najvzdialenejšia etapa končila v národnom parku PIENINY. Cieľ súťaže bol vo Vysokých Tatrách. Štartovalo 75 posádok z toho 20
slovenských. Za náš klub štartovali: Edita Kovariková, Marián Kovarik na DKW

MICHAL HALLON, predseda klubu
Auto-Moto-Klub VETERAN MALACKY

Trojka účastníkov „500 km slovenských” na Duchonke (zľava: DKW, AERO 30, CITRÖEN
ZCV)

Zbierka medailí Róberta Blaža sa rozšírila o ďalšiu zlatú – tentoraz z majstrovstiev
Slovenska seniorov!

Trebuľovci v Rumunsku

V Malackách lopta nelenivie

V priebehu vianočných prázdnin si aktéri i priaznivci futbalovej lopty
prišli na svoje.
■ Najskôr to boli sáloví futbalisti, ktorí sa stretli na siedmom ročníku Memoriálu
Jozefa Klasa v sálovom futbale. Po dobrých športových výkonoch si nakoniec
prvenstvo odnášal usporiadajúci Old Boys. Jeho A družstvo získalo prvenstvo
pred družstvom Fešákov, jeho B družstvom a celkom Eurokontoru. Najlepším
brankárom turnaja sa stal René Ofčarovič z družstva Fešákov a najlepším hráčom bol Pavol Dvořák z Old Boysu A. Najviac gólov strelil Peter Pálka, taktiež
z víťazného celku. Ceny najlepším odovzdávali členovia rodiny Jozefa Klasa.
Memoriál si i svojou spoločenskou úrovňou uctil pamiatku tohto nádejného
futbalistu.
■ O dva dni neskôr bojovali na ZŠ Záhorácka ulica vo svojom tradičnom turnaji nohejbalisti. Mladá demokratická ľavica pod patronátom mesta pripravila
už 12. ročník vianočného turnaja. Tentokrát štartovalo v dvoch skupinách
sedem družstiev. Neštartoval minuloročný víťaz Panda Rohožník. No družstvu
Rohožníka pod názvom Dynamit v zložení Vladimír Štefek starší a mladší, ako
aj Michal Johanes sa ušlo po víťazstve nad malackými Salátmi 2:0 tretie miesto. Finále patrilo tradičným účastníkom turnaja. Po zaujímavom súboji si prvenstvo a putovný pohár pre rok 2002 odnieslo družstvo Automoto Hamar Malacky v zložení Ivan Janeček, Miroslav Beňa, Stanislav Daníček a Miroslav Gilan. „Hamarovci” zvíťazili 2:1 nad družstvom Papoušek Malacky, ktoré reprezentovali Štefan Blažek, Anton Mešo a Stanislav Jusko.
Obe podujatia určite spestrili program vianočných prázdnin pre aktívnych
športovcov i tých, ktorí si radi dobrý šport pozrú. A tak o rok dovidenia na
malackých športoviskách.
–ap–

Ospravedlnenia Erika Illáša z Mostexu Rača,
minuloročného víťaza, a Michala Bardoňa, ktorý hrá momentálne za družstvo Factory Praha,
spôsobili, že diváci v stolnotenisovej herni videli až piatich malackých hráčov. V prvej skupine bojovali Ľubomír Pištej, hráč Carleroi (Belgicko), Tomáš Šereda z Mostexu Rača a domáci Alexander Saprikyn a Valentín Baženov.
Do semifinále bez problémov postúpil Pištej
a na základe vzájomných zápasov prekvapujúco najstarší účastník turnaja Alexander Saprikyn. V druhej skupine sa stretli Jaromír Truksa, Peter Šereda z Mostexu Rača a ďalší dvaja
Malačania, mladí hráči Martin Palček a Martin
Paľovčík. Semifinalistami sa stali domáci Truksa a Paľovčík. V semifinálových súbojoch Pištej
porazil Paľovčíka 4:1 (11:8, 11:7, 11:6, 9:11,
11:4) a Truksa Saprikyna 4:2 (11:4, 12:10, 11:5,
12:14, 9:11, 11:7). V súboji o tretie miesto, kto-

ANTON PAŠTEKA
foto: archív

hry zvíťazili i vo finále štvorhry, keď porazili
Malačanov Samuela Novotu a Patrika Blažíčka
3:1. Tretie miesto vo štvorhre sa ušlo Eduardovi Brychtovi z Relaxu Bratislava, ktorý hral vo
dvojhre s Michalom Bodíkom z Královej Vsi.
V dievčenskej dvojhre skončili na prvých
troch miestach hráčky z Topoľčian. Prvé dve
Barbora Balážová a Alexandra Pelcmanová hrali v drese ŠKST a tretia Nina Belianska hrala vo
farbách Topvaru.
Vo finále štvorhry dievčat zvíťazili 3:2 sestry
Alexandra a Ivana Pelcmanové nad dvojicou
Barbora Balážová (ŠKST Topoľčany) a Andrea
Daubnerová (Mostex Rača). Tretie miesto
získala dvojica Simona Lazarčíková (MSK Mareka Malacky), Nina Belianska (Topvar Topoľčany), keď zvíťazila nad párom Petra Handlová
(MSK Mareka Malacky) Benedika Bútorová
(ŠKST Topoľčany) v pomere 3:1.

Stolnotenisové Vianoce
MSK Mareka Malacky usporiadali už
po štvrtý raz celoslovenský turnaj najlepších stolných tenistov pod názvom Vianočný turnaj.

xera vo svojej hmotnostnej kategórii.
Keďže v čase uzávierky nášho mesačníka bol Róbert na oddielovom sústredení vo Vysokých Tatrách, požiadali sme
o rozhovor jeho otca Jozefa Blaža, ktorý
taktiež svojho času obliekal dres malackej RTJ.
Čo si asi najviac cení Robo zo svojich úspechov v ringu?
Myslím si, že to bude asi bronzová
medaila z ME juniorov 2001, ktoré sa uskutočnili v anglickom Liverpoole. I keď
teraz získaný titul medzi seniormi je určite jeho veľkým krokom do slovenského ringu. Má už za sebou viacero titulov najlepšieho na Slovensku
medzi žiakmi, kadetmi či juniormi,
ale seniori sú seniori.
Kde všade reprezentoval Róbert
náš box?
Okrem spomenutého Liverpoolu
bol za Slovensko boxovať na ME kadetov v roku 2000 v Aténach (bronz),
MS kadetov 2001 v Baku a v roku 2002
na MS juniorov na Kube. Nepočítam
viaceré štarty a víťazstvá na turnajoch
v Nemecku či Maďarsku.
Ako sa dostal vôbec k boxu?
Už odmalička mal vzťah k športu.
Skúšal to v atletike, stolnom tenise,
džude, ale nakoniec zostal pri boxe.
Možno, že platí príslovie o tom jablku.
Na stene v jeho izbe visí i niekoľko atletických diplomov, napr. z cezpoľného behu, Behu Večerníka či Večerného behu
zdravia v Malackách.
Komu vďačí za svoje úspechy?
Asi svojmu talentu. No nemalú zásluhu na jeho športovom raste majú určite
tréneri. Na začiatku to bol Ali Reisenauer
starší, neskôr jeho syn Ali Reisenauer, no
a teraz tréneri v Dubnici. Svoju úlohu
určite zohralo i rodinné zázemie.
Čo budúcnosť?
Robo je vo štvrtom ročníku učňovskej
školy a určite budeme obaja radi, ak ju
úspešne dokončí. V športovej dráhe má
budúcnosť plne vo svojich rukách a určite má i moju podporu.
Čo skonštatovať na záver
Verme, že športová, ale i osobná
budúcnosť je plne v rukách jedného
z najmladších slovenských boxerských
majstrov. Držme mu päste, aby prostreníctvom neho bola naďalej šírená športová sláva nielen malackého boxu, ale
celého športu. A ten už Robo má vo
vitríne – ocenenie mesta Pálfiho srdce
za reprezentáciu mesta Malaciek v roku
2002.

ré znamenalo zisk finančnej odmeny vo výške
2 500 Sk, porazil mladý Martin Paľovčík svojho
oddielového kolegu Saprikyna 4:2 (11:7, 7:11,
14:12, 11:7, 9:11, 11:5). Finálový súboj patril
ozaj k najlepším v tomto ročníku turnaja a navyše víťaza čakal vianočný darček vo výške
10 000 Sk a porazeného finalistu vo výške
5 000 Sk. Tú vyššiu cenu si nakoniec odnášal
Ľubomír Pištej, ktorý porazil súčasnú slovenskú rebríčkovú jednotku Jaromíra Truksu 4:2,
po setoch 11:7, 8:11, 5:11, 11:7, 11:6, 11:3.
Aktívni malackí stolnotenisoví funkcionári
pripravili pre mladších žiakov a žiačky nultý
ročník ich Vianočného turnaja. V stolnotenisovej herni sa stretlo 37 chlapcov a dievčat z Kútov, Novej Bane, Považskej Bystrice, Topoľčian,
Pezinka, Trnavy, Ivanky pri Dunaji, Bratislavy
a Malaciek. Bola radosť pozerať na mladých
adeptov stolného tenisu, s akým záujmom bojovali o každú loptičku a mnohí pred očami
svojich rodičov. V dvojhre chlapcov prvé dve
miesta patrili hráčom z Ivanky pri Dunaji Adamovi Letenayovi a Renému Drinkovi. Tretí bol
domáci hráč Samuel Novota. Prví dvaja z dvoj-

Nultý ročník tohto podujatia pre mladých
tenistov určite uspokojil účastníkov i usporiadateľov, a tak možno turnaj mužov bude
v ňom mať stálu dvojičku počas vianočných
sviatkov.
ANTON PAŠTEKA
foto: archív
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