Štvrtčan
Štvrtčan

Dvojmesačník pre obyvateľov Plaveckého Štvrtka • Číslo 4 • Ročník 4.

Sťažnosti a petície
Leto pomaly ustupuje, skončili sa
prázdniny i hlavné obdobie dovoleniek. V našej obci však nemôžeme
hovoriť o pokojnejšom období,
naopak máme za sebou leto plné
aktivity. Predovšetkým treba spomenúť práce v centre obce, ktoré si
nemôže nevšimnúť nikto, kto prechádza cez našu obec. Práce na
revitalizácii centra obce prebiehajú podľa harmonogramu a dielo
dostáva pomaly finálnu podobu. Ba
už určitý čas sú využívané prvky
detského ihriska a počas hodových
slávností bol odskúšaný aj elektrický rozvádzač a časť osvetlenia.
Tu by som chcel požiadať všetkých,
čo využívajú detské ihrisko, aby
si vážili toho, čo je vybudované
a mohli tu mamičky so svojimi
deťmi tráviť voľné chvíle počas ďalších rokov. Všetky prvky sú určené
deťom vo veku od 5 do 12 rokov.
Je neprípustné, aby sa tu zabávali slečny a mládenci, ktorí dávno
vychodili základnú školu.
Tento rok je veľmi náročný
v tom, že príjmy z obecného rozpočtu sú oveľa nižšie, než sme

predpokladali. Preto som leto využil na zabezpečenie finančných
prostriedkov z mimorozpočtových
zdrojov. Vypracovali sme niekoľko
projektov a oslovili významné
firmy pôsobiace v našej obci ako
Pozagas a Nafta ako aj Nadácia
SPP. Na základe dobrej komunikácie nám boli projekty schválené
a v súčasnosti prebieha príprava
zmlúv. Akciová spoločnosť Pozagas
poskytla Občianskemu združeniu
ŠTVRTČAN a základnej škole celkom takmer 7 000 €. Nafta a Nadácia SPP podporili rekonštrukciu osvetlenia v centre obce čiast-

kou viac ako 32 000 € a poskytla
finančné prostriedky na opravy
ciest vo výške 5 000 €, oprava strechy v ZŠ vo výške viac ako 2 400 €
a na chodník k budove Nafty očakávame dohodu na 20 000 €. Dobré
vzťahy s týmito spoločnosťami
dávajú predpoklady pre podobnú
pomoc aj v budúcnosti. Možno sa
medzi priority dostane i nový nábytok, regále, kresielka a internet
v knižnici.
Počas leta bolo poriadne rušno
aj v oblasti vzťahov s neprispôsobivými občanmi v našej obci.
Z dôvodu veľkých dlhov za spotrebu pitnej vody bola jej dodávka
obmedzená a pripravujeme rekonštrukciu prípojky za účelom lepšej kontroly. Ani to však neprinútilo
väčšinu týchto občanov vyrovnať
dlhy. Viete ďalej, že prebieha proces
s likvidáciou nelegálnych stavieb
v kolónii. Veľká snaha pracovníkov
obecného úradu a komisie pre riešenie rómskej oblasti a množstvo
administratívnej práce zatiaľ navonok neprinieslo očakávaný výsledok, naopak na základe protestov
prokurátora musíme proces viesť
iným spôsobom. Hlavný dôvod sú
ťažko zistiteľní vlastníci stavieb,

Hody veselé, ale účasť mala
byť vyššia
Máme za sebou v našej dedine hodové slávnosti,
program bol výborný, mal čím zaujať, lenže na
škodu veci, chýbala väčšia účasť našich občanov,
či chatárov, alebo priaznivcov našej dediny.
Oficiálne sa program začal v sobotu dopoludnia slávnostnou svätou omšou na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je patrónkou nášho
kostola. Škoda, že aj pri svätej omši v kázni náš
pán dekan Haramia musel skonštatovať menšiu účasť veriacich počas tohto slávnostného dňa.
Významnou udalosťou na svätej omši bolo vysvätenie drevorezbárskeho triptychu Nanebovzatia Panny Márie, ktorý vytvoril z lipového dreva
p. Alojz Machaj, náš občan a významný slovenský drevorezbár. Na omši bol z OZ ŠTVRTČAN
aj krojovaný pár mladíka s devou, tri ženy v krojoch, miestni hasiči aj s vlajkami Plaveckého
Štvrtka a s historickou vlajkou ich hasičského
zboru. Zásluhou Gitky Benkovičovej, po úmrtiach našich organistov pánov Vladimíra Horvátha a Jozefa Zajáčka, sa opäť ozval organ a spev
z chórusu.
Zo slávnostnej omše bol len kúsok do Ekocentra, kde bola nádherná výstava bábik, výšiviek
a našiel sa kútik pre staré šlabikáre a čítanku, najstaršie z rokov 1927, 1936 od bývalej pani učiteľky Vlasty Čechovej. Pod palcom mala túto
akciu Anička Blažková s kolegyňami z občian-

skeho združenia. Neuveriteľný zážitok pri
pohľade na množstvo figuriek, od princezien,
kráľov, spiacich dievčat, rozbláznené decká i zvieratká, prosto všehochuť rozprávok v príťažlivých prevedeniach. Nuž to si zaslúžilo obrovský
potlesk. Na výstavu bábik priniesli jednoducho
deti aj so svojimi rodičmi svojich obľúbencov.
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ktorí v zmysle zákona nie sú totožní
s bývajúcimi. Ďalšou neštandardnou situáciou je problematická
identifikovateľnosť dotknutých stavieb, nakoľko neexistujú geometrické plány a sú rovnaké súpisné
čísla na viaceré stavby. Podľa odborníkov ide o situácie, na ktoré zákon
nepamätá. Je potrebné preto postupovať iným spôsobom ako do teraz,
teda neštandardným. Všetky problémy, ktoré v obci súvisia s neprispôsobivými občanmi viedli k sťažnostiam a petícií. Rómovia žiadajú odvolať predsedníčku komisie pre rómsku oblasť Ing. Gajdošovú a člena komisie Mgr. Vajarského. Dokonca podali petíciu na
odvolanie starostu. K ich obsahu sa
nechcem na tomto mieste vyjadrovať, nakoľko sú prístupné na internetovej stránke obce.
Za väčšiu pozornosť stojí však
sťažnosť, ktorú podpísalo asi 450
občanov. Títo sa sťažujú na porušenie antidiskriminačného zákona
v tom, že sa s nimi zaobchádza
inak, ako s tou skupinou, ktorej
obec platí za vodu a smetí. Zo sťažnosti teda vyplýva, že podpísaní
pokračovanie na strane 2

Poobede bol slávnostný sprievod v krojoch, ktorého sa zúčastnili naši občania i hostia. Pri pochode vyhrávala dychovka Tufaranka
z Moravy. Potom nasledoval kultúrny a veľmi
zaujímavý program pred Podnikateľským centrom. No a po jeho skončení nasledovala v „kulturáku“ tanečná zábava. Do tanca sa hralo na
troch miestach. V Pizzerii bol tanečný parket síce
až večer na jej dvore, ale na „Nervovom“ sa vyváral guláš už od rána a varili sa i klásky kukurice.
Pravidelní návštevníci tohto stánku tu mali svoje
stretnutie.
Najdlhšie sa hralo a tancovalo U Bociana.
Začalo to piatkom od rána, hostia sa „namlsali“
a opäť vyše sto ich prišlo aj v sobotu. Nálada bola
perfektná aj vďaka Marekovi a Ľubošovi z Dua
Spektrum. Búrka, to nič neznamenalo, hralo sa
a tancovalo na dvore, voda stekajúca zo striech
bola naopak príjemným občerstvením, za ktorým prítomní doslova vyskakovali. Odznela tu aj
Štvrtecká hymna na počesť Jožina Zajáčka. No
a v nedeľu sa po hodoch oddychovalo, ale Bocian
opäť tancoval a spieval. Nie až v takom hojnom
počte, ale na dvore bolo opäť veselo. Nuž tak
v skratke prebehli naše hody, viacej sa dočítate
zrejme v StaroŠtvrtčanovi.
(čka)
Foto: Nanebovzatie Panny Márie,
umelecký rezbár Alojz Machaj
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svojho času venujem tejto problematike. Musíme krok po kroku, aj za
cenu čiastkových neúspechov, v tejto
veci pokračovať. Nesmú byť však
v radoch občanov jednotlivci, ktorí
robia skrytú protikampaň. Ospravedlňujem sa diskutujúcim za to, že
nereagujem na príspevky, lebo by
som sa stále opakoval a radšej venujem čas riešeniu problematiky a ani
nie je dobré zverejňovať určité kroky
v priebehu procesu, lebo niektoré
informácie, by mohli byť skôr na
škodu veci.
Prajem všetkým občanom príjemné strávenie zvyšku leta, veľa síl
a pevné zdravie do ďalšej časti roku.

dokončenie zo strany 1

občania sa cítia v našej obci diskriminovaní. Sťažnosťou sa bude zaoberať komisia zriadená pre podobné
sťažnosti. Dôležité však je, že sa
tento dlhodobý problém otvoril, je
možné sa k nemu vyjadriť a diskutovať a hľadať riešenia. Je to však
problém, ktorý prekračuje hranice
obce a stáva sa celospoločenským
problémom, ktorým sa musia zaoberať hlavne štátne orgány.
Ja ako starosta obce vnímam rozsiahle diskusné fórum na túto tému
na webovej stránke našej obce ako
občiansku podporu procesu likvidácie nelegálnych stavieb. Na tomto
fóre sa objavujú reálne aj nereálne
návrhy a nápady. Dôležité je však, že

vnímate tento problém ako číslo 1
v našej obci. Chcem Vás ubezpečiť,

Nevyhovujúca
kvalita vody
na prírodnom
jazere
Plavecký
Štvrtok
Na základe upozornenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava oznamujeme,
že v rámci monitoringu a štátneho zdravotného dozoru bola dňa
2.8.2010 a 11.8.2010 opakovane
zistená nevyhovujúca kvalita vody
na kúpanie v mikrobiologickom
ukazovateli črevné enterokoky na
jazere v Plaveckom Štvrtku.
Vzhľadom na nestabilnú mikrobiologickú kvalitu vody vzniká
reálne ohrozenie zdravia kúpajúcich. Z týchto dôvodov sme ihneď
informovali obyvateľov i rekreantov, že voda nie je vhodná na
kúpanie zo zdravotných dôvodov
a kúpanie je iba na vlastné riziko.

že nad každým príspevkom sa nielen
riadne zamýšľam, ale prevažnú časť

Ing. I VA N SL E Z Á K
starosta obce

REFERENDUM 2010

Následne sme boli informovaní
v piatok 27.8.2010, že výsledky
laboratórneho rozboru vody
odobranej dňa 23. augusta 2010
vyhoveli kritériám o požiadavkách
na prírodné kúpaliská.
Obecný úrad Plavecký Štvrtok
Foto: Anton Fiala

Obecný úrad Plavecký Štvrtok, 900 68 Plavecký Štvrtok 172,
ponúka na prenájom kancelárske priestory v budovách

PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA A EKOCENTRA.
Kontakty:
e-mail: urad@obecplaveckystvrtok.sk
telef.č: 034/779 31 32
mobil: 0911/465 828

Vážení občania, ponúkame Vám základné informácie o referende.
Referendum sa začína v sobotu 18. septembra 2010, ráno o 7,00 h a miestnosť na hlasovanie sa zatvára večer o 22,00 h.
V našej obci bude zriadený jeden volebný okrsok. Okrsok č. 1 bude vo
vestibule obradnej siene Obecného úradu Plavecký Štvrtok a budú v ňom
hlasovať všetci oprávnení občania obce.
Občan, ktorý sa nemôže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov,
dostaviť do hlasovacej miestnosti, má právo požiadať okrskovú komisiu
pre referendum o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.
Po príchode do miestnosti na hlasovanie je oprávnený občan povinný
preukázať sa pred hlasovaním občianskym preukazom a po zázname
v zozname voličov dostane od okrskovej komisie hlasovací lístok. Na
hlasovacom lístku môže značkou „X“ vyznačiť, že na otázku odpovedá
„ÁNO“, alebo že na otázku odpovedá „NIE“
	Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb
a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
	Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca NR SR ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona
o priestupkoch?
	Súhlasíte s tým, aby NR SR ústavným zákonom znížila počet poslancov
NR SR na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
	Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila, že orgány verejnej
moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou
maximálne 40 tis. €?
	Súhlasíte s tým, aby NR SR ustanovila možnosť voliť poslancov NR SR
a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
	Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom vyňala osoby poverené výkonom
verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového
zákona?
O výsledkoch hlasovania v našej obci Vás budeme informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu a novín.
(EMa)

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku rokovalo dňa 15. 07. 2010
Z uznesení vyberáme.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku
schvaľuje:
 uznesenie č. 35/2010 zo dňa 17.06.2010 a to
vysporiadanie vzťahov medzi Obcou Plavecký Štvrtok a dodávateľom projektovej
dokumentácie a projektu Ekocentra s Regionálnou Agentúrou, s.r.o.,
 prípravu volieb do orgánov samosprávy obcí,
 podmienky pre volebnú kampaň v miestnom





rozhlase pre voľby do orgánov samosprávy
v trvaní maximálne 10 x 2 min. zvukový
vstup vlastný na CD pre kandidujúci subjekt,
kandidát má právo využiť webovú stránku
obce, na ktorej bude umiestnený LINK na
jeho prezentáciu,
komisiu na riešenie sťažností smerujúcu na
starostu obce a poslancov obce Plavecký
Štvrtok v zložení: Ing. Gajdošová, p. Dankovičová, Mgr. Art. Zajáček.

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku
doporučuje:
 starostovi obce zabezpečiť odberové miesto
vody a to zabezpečiť rekonštrukciu pôvodnej
vodovodnej šachty pri rómskej osade.
(EMa)
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Poslednú omšu odohral len pred mesiacom
Odišiel otec kapely Zajačkovcov
Bola to smutná správa
nielen pre hudobníkov Záhoria, ale celého
Slovenska, začiatkom
augusta nás opustil zakladateľ populárnej hudobnej skupiny bratov Zajačkovcov (predtým Combo
K. Kapela Zajace) JOZEF
ZAJÁČEK. V širokom
okruhu priateľov a milovníkov modernej hudby
prezývaný Jožino doslova
pritiahol k hudbe aj svojich súrodencov Petra,
Paľa a Mariana. On klavirista a harmonikár, Peťo
saxofonista a gitarista,
Paľo trombonista, klavirista, či gitarista, v prvopočiatkoch bubeník,
naposledy dirigent, absolvent VŠMU a Marián
výborný bubeník. Jožino
postupne skladal bratskú hudobnú zostavu,
na ktorú bol pyšný nielen rodný Plavecký Štvrtok, ale celé Záhorie. Prvá
zostava kapely mala mená
Jozef a Peter Zajaček,
Zedník a Sedlák. Postupne
pribúdali do skupiny ďalší
bratia – Paľo v 1966 roku
a Marián o štyri roky
neskoršie. Vtedy už skupina hrávala pod názvom
kapela Zajace.
Chlapci z Plaveckého Štvrtka nehrali len
na čajových večierkoch
a svadbách, ale aj na plesoch a estrádach. Zapálenie Jožina pre kapelu
bolo obdivuhodné, prýštil z neho neskrotný elán
rozdávať radosť a dobrú
náladu. Zajačkovci boli
známi aj z televíznej obrazovky a prestížnych spoločenských akcií – hrali
napríklad päťkrát na Bratislavskej lýre, od začiatku
stáli pri známom Záhoráckom bále v bratislavskom PKO, v ktorom odohrali väčšinu ročníkov,
ba v roku 1977 vydali aj
veľkú a úspešnú platňu

S po l o č ens k a
k ron i k a
Narodili sa

v mesiacoch máj – jún 2010

Michael Danihel
Paulína Danihelová
Tomáš Krištofiak
Rodičom a ich deťom želáme
veľa šťastia

NAŠI JUBILANTI

v mesiacoch júl – august 2010

75 rokov
Oľga Zajíčková

Prima tip. S úspechom
účinkovali aj v zahraničí – Rusku, Rakúsku,
Maďarsku, Poľsku, Chorvátsku a samozrejme
v Čechách. V susednom
Rakúsku pôsobia pravidelne už dvadsať rokov na
plesoch a zábavách, kde
sa domáci vždy tešili na
„Jožinovu harmoniku“,
jeho spev a dobrú náladu.
Jozef Zajáček ako absolvent elektrotechnickej
priemyslovky odpracoval v Bratislavskom Elektrovode úctyhodných 50

rokov!
Pre svoju obec Plavecký Štvrtok naspieval
hymnu „Štvrtčané, Štvrtčané“, ktorú zložil jeho
brat Paľo, známy dirigent pôsobiaci v minulosti
v televíznej relácii Repete
s Ivanom Krajíčkom.
Peter je stavebný inžinier a Marián člen orchestra Slovenského rozhlasu
a učiteľ na konzervatóriu. Jozef Zajáček obdržal
Pamätnú plaketu pri príležitosti 800. výročia prvej
písomnej zmienky o našej

obci, za celoživotnú prácu
a reprezentáciu obce
v oblasti hudby. V 60-tych
rokoch bol vedúcim osvetovej besedy.
Poslednú väčšiu akciu
odohral Jožino v hereckej úlohe kňaza pri pochovávaní basy na Kamennom mlyne pred rokom.
V miestnom kostole hral
posledné dva roky na
organe a s miestnym speváckym cirkevným zborom nacvičil pri významných sviatkoch viacero speváckych vystúpení. Poslednú omšu odohral len mesiac pred svojou smrťou. Posledné dni
a hodiny jeho života boli
takmer neustále v jeho
blízkosti manželka Anna,
dcéra Miriam, syn Vlado
a náš nedávny dôstojný
pán farár prof. Jozef Krajči.
Na pohrebe Jozefa
Zajačka 8.augusta bolo
takmer tisíc ľudí. Na
poslednej ceste ho všetci
odprevádzali s úprimným
dojatím.
(čka)
Foto(A). Jozef Zajáček
Skupina bratov Zajačkovcov. Vpravo Jozef Zajáček,
vedľa spevák Karol Malý,
Peter Zajaček, Paľo Zajáček, za bubnami Marián
Zajaček.

Okresná organizácia SMER –
sociálna demokracia

Dôchodcom
skončili prázdniny

ďakuje všetkým občanom okresu Malacky, ktorí sa
zúčastnili volieb do Národnej rady SR a svojím hlasom podporili a tým
prejavili dôveru strane Smer – sociálna demokracia.

Klub dôchodcov pri obecnom
úrade (v základnej škole) po letných prázdninách víta opäť svojich sympatizantov a kolegov
na pravidelné stretnutia, ktoré
sa budú opakovať každý štvrtok
v týždni od 9. septembra 2010.

A l exandra Wa lter o vá
predsedníčka OO SMER – SD Malacky

80 rokov
Mária Bačíková
Anna Barteková
81 rokov
Milan Štefek
Jozef Fila
82 rokov
Martina Frázová
83 rokov
Rozalia Leskovská
84 rokov
Mária Trutzová
85 rokov
Mária Cviková
Stanislav Klačka
89 rokov
Mária Vítezová
96 rokov
Terézia Sofková
Jubilantom srdečne
blahoželáme a želáme
veľa zdravia, spokojnosti
a pohody.

ZOSOBÁŠILI SA

v mesiacoch jún – august 2010

Ingrid Scheerová
a Ľubomír Nikodém
Silvia Gombárová
a Peter Kováč
Na spoločnej ceste životom
želáme veľa lásky
a porozumenia

NAVŽDY NÁS
OPUSTILI

v mesiacoch júl – august 2010

Viktoria Snopková (83)
Drahoš Zeman (44)
Viliam Mifkovič (68)
Jozef Zajáček (69)
Štefan Kamenský (62)
Ján Kresan (61)
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

Štvrtčan

4

Vážení spoluobčania!
Predpokladám, že väčšine
z Vás je dobre známa „fučijama“ alebo „osmička“ a predpokladám tiež, že aj Vy starší
poznáte aj okolnosti a dôvody
za akých vznikla, ale tiež predpokladám, že mnohí mladší
spoluobčania tieto nepoznajú.
Vedia snáď, že je v našom
chotári, možno od nepamäti
a že dnes sa tam dajú chytať
ryby, prípadne okúpať. Predovšetkým práve tým, ktorí
dôvody vzniku „fučijamy“
nepoznajú, alebo len čiastočne
a skreslene uvádzam popis
tejto udalosti ako ho napísala
kronikárka p. Anastázia Filípková do obecnej kroniky. Pripomínam ešte, že keď tieto
riadky čítate, je tomu takmer
na deň 60 rokov, čo sa táto
udalosť v našej obci udiala.
Tak teda pozorne čítajte, čo
bolo v kronike napísané.
POŽIAR VRTNEJ VEŽE
„NA PÁLENICI“
Bol krásny, slnečný, sobotný deň
19. augusta 1950, keď sa obcou rozletela správa, že vrtačke číslo osem
„Na pálenici“ hrozí výbuch. Čoskoro
po tejto správe aj výbuch nastal.
Ľudia tam húfne utekali, niektorí
aj na bicykloch, pretože mysleli, že
výbuch sa bude podobať minuloročnému „V topolí“.
Následkom veľkého tlaku plynu
začali z podzemia vyletovať veľké
balvany a zemina, pričom vystrekovala voda. Čoskoro povolili základy
pod vrtnou vežou, táto sa naklonila
a pomaly padala na zem. O chvíľu
sa prepadla pod zem a spolu s ňou
i príslušné objekty – búdy so strojmi
a tiež neďaleko stojací kamenný
kríž pri ceste. Unikajúce plyny
mali veľké trenie, dôsledkom čoho
nastal okolo piatej hodiny podvečer požiar. Oheň vznikol v okamihu, takže ľudia, ktorí stáli neďaleko v panike utekali preč, nechajúc tam i bicykle. Niektoré z nich sa
od veľkej horúčavy zmenili v kopu
pokrúteného plechu. Z robotníkov,
pracujúcich na veži nebol zranený
nikto, všetci stihli zavčasu utiecť.
Oheň šľahal do výšky až sto metrov, ožiaril celú oblohu. Hoci ešte
svietilo slnko, ľudia v dedine, ktorí
o erupcii ešte nevedeli boli prekvapení takým svetlom. V noci bolo tak
jasno, že i v Malackách bolo vidno
ako za denného svetla. Do obce prichádzali zblízka i z ďaleka požiarnici, vojsko so striekačkami, počítajúc, že celá obec je v plameňoch.
Žiaru bolo vidieť až v okolí Trnavy.
Na štátnej hranici stáli požiarnici

z Viedne pripravení pomôcť
v prípade potreby. Do rána
prišlo do obce 36 požiarnych
zborov. Členovia miestneho
hasičského zboru prichádzajúce požiarne zbory zapisovali
pri požiarnej zbrojnici po celú
noc a nepotrebovali ani baterku, ani
lampu, žiara z ohňa im postačila na
to, aby mohli písať.
Oheň zničil celú úrodu v okolí
veže, čo nespálil, to vysušil, škody
boli veľké. V dedine nastala po výbuchu panika, niektorí ľudia sa balili
a chystali na evakuáciu von z dediny,
lebo si mysleli, že oheň sa priblíži
k nej. Až keď odborníci z naftových dolov vysvetlili ľuďom, že oheň
sa ďalej nerozšíri, sa ukľudnili, ale
málokto v tú noc spal. Požiarnici
ešte i na druhý deň – hoci boli hody
– zalievali okolité sondy vodou, lebo
hrozilo nebezpečenstvo, že od veľkej
horúčavy sa sondy zapália.
Každodenne prichádzalo do obce
tisíce ľudí. Zvedavcov bolo na cestách i chodníkoch toľko, ako v Bratislave pred obchodmi v predvianočnom čase. Z každého vlaku vystupovalo na našej stanici toľko ľudí ako
v Bratislave. Okolo ohňa vo vzdialenosti sto, až tristo metrov horeli
menšie ohne, ktoré po niekoľkých dňoch zhasli. Intenzita ohňa
po niekoľkých dňoch začala slabnúť, oheň pomaly zhasínal, až 3. septembra celkom vyhasol. Zostala tam

veľká jama, ktorá sa naplnila
vodou z hlbín zeme. Brehy
jamy sa spevnili vyvrhnutou zeminou, okraje nádrže
sa posúvali smerom do stredu
a postupne zarastali. Jazierko
je dnes oveľa menšie, ako bolo
v prvom roku po požiari. Voda je
čistá, dosť teplá. V prvých rokoch
sa ľudia tejto jamy báli, ale neskôr
sa v nej začali kúpať deti a po nich
dospelí. Kúpanie bolo zakázané, pretože nebola zistená presná hĺbka
vody. Zisťovali to i potápači, ale na
niektorých miestach vôbec neprišli
na dno, hoci niekde boli zasa blízko
pod hladinou malé ostrovčeky.
Miestni rybári nasadili do
jazierka ryby, ktoré tam dodnes chytajú. Pretože jazierko vzniklo – ako
sa u nás hovorí – po „fučaní“ plynu,
medzi obyvateľmi obce sa udomácnil jeho názov FUČIJAMA.
Pripájam aj zápis z kroniky
našich hasičov o tomto požiari,
v ktorom sa píše toto:
„Bol krásny deň, odpoludnie 19.
augusta 1950, keď bratia hasiči chystali dlážku a upravovali charúpok
na hodovú tanečnú zábavu v bývalom hostinci Alojza Kadlíčka a prišla o pol piatej hodine správa, že
vrtačke č. 8 Na pálenici hrozí výbuchom. V tomto momente sa práca
zastavila a všetci sa odobrali na tvár
miesta. Boli tam vidieť zvláštne prírodné úkazy. Následkom veľkého

tlaku plynov tieto začali vyhadzovať
veľké množstvo vody a veľké balvany
zeminy, čo lietalo do výšky 30 m. Keď
sa základy spod vrtačky minuli, padla
do kráteru i celá konštrukcia vrtačky
s príslušnými šopami a strojmi bez
stopy. Taktiež padol do neznáma
neďaleko stojací kamenný pomník.
Následkom veľkého trenia unikajúceho plynu zo zeme behom ¾ hodiny
po výbuchu sa tento zapálil a nastal
veľký požiar. Zvedavci v tej chvíli
ponechali na mieste svoje bicykle,
aby si utekajúc zachránili svoje životy.
Oheň šľahal do výšky 100 m a veľká
teplota zničila okolitú úrodu. V noci
bolo také osvetlenie, že sa dali čítať
noviny aj v susedných Malackách .
Predkladám Vám ešte jedno
zaujímavé doplnenie. V júni tohto
roku som dostal e-mailovú správu
tohto znenia:
Moje meno je Matúš Šrámek,
mám 75 rokov, narodil som sa a doteraz žijem v Karlovej Vsi. Som dopisovateľom miestnych Karloveských
novín. V sobotu 19. augusta 1950 sa
desaťčlenná skupina karloveských skautov vybrala na výlet k Lábskemu jazeru. Vystúpili sme na železničnej stanici v Plaveckom Štvrtku
a chceli sme pokračovať po vyhliadnutej trase. Zastavila nás hliadka
preto, že tým smerom nemôžeme
pokračovať, pretože z jedného naftového vrtu uniká plyn a lietajú
kamene. K cieľu našej cesty sme sa
museli vybrať preto veľkým oblúkom. No z hľadania jazera nebolo nič,
ale zato sme zažili fantastické dobrodružstvo v podobe zrútenia sa vrtnej veže a vznietenie uchádzajúcich
plynov. Takmer celú noc sme s obyvateľmi okolitých obcí prebdeli v patričnej vzdialenosti pri impozantnom „táboráku“, o ktorý sa pričinila
matka príroda. Prikladám fotografiu, ktorú v ten deň urobil náš kamarát Vojto Tóth.
Len neviem kedy, po koľkých
dňoch a akým spôsobom toto nezvyčajné prírodné divadlo – ktoré bolo
vidno aj z Karlovej Vsi – skončilo.
Matne si spomínam, že vrt horel niekoľko dní a že ho pomáhali hasiť aj
špecialisti z ruských naftových polí,
ale nie som si s týmito údajmi celkom istý. Pretože by som chcel o tejto
udalosti napísať do karloveských
novín, dovoľujem si Vás požiadať
o Vám známe informácie, za čo Vám
úprimne ďakujem.
Pochopiteľne som mu mne
známe informácie zaslal s uistením, že som veľmi rád, keď sa
o našu „fučijamu“ zaujíma.
V o jtech Z aj í ček ,
kronikár
Foto: (A), Vojto Tóth
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Vydarená rómska
zábava
Tancovalo sa a spievalo na rómskej zábave v Plaveckom Štvrtku (v sobotu 7. augusta) až do bieleho rána. Podujatie predčilo všetky očakávania,
všetci Rómovia sa družne zabávali, nedošlo absolútne k žiadnej potýčke, či hádke. Nuž ani nečudo,
veď rómska kapela z Nového Mesta nad Váhom,
pod vedením Jána Heráka, hrala takmer v jednom
kuse, striedala rómske pesničky s chorvátskymi,
či srbskými. Podujatie sa uskutočnilo pod heslom
Spoločnou cestou s rómskou kultúrou a boli to aj
oslavy dní vzniku rómskej kultúry.

Hlavným organizátorom bol Viliam Zeman,
rodák a občan tejto obce, ktorému pomáhala pri
akcii celá rodina počnúc manželkou a končiac
synmi s nevestami. Aj oni si zaslúžili potlesk za perfektnú sobotňajšiu zábavu. Pán Zeman je dlhoročným členom Oblastnej organizácie Rómov Záhoria, teda územia od Lamača po Skalicu. Takéto podujatie zorganizujú minimálne každé dva roky po
Záhorí, naposledy to bolo v roku 2008 v Jablonovom.
V Podnikateľskom centre v Plaveckom Štvrtku,
tancovali a spievali Rómovia aj z okolitých dedín.
Konečné resumé bolo jednoznačné, takýchto spoločných, kamarátskych a veselých podujatí, čo najviac, aby sa spolunažívanie v rómskych komunitách utužilo.
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Oživením podujatia bola aj účasť Arviho Chase,
člena americkej ambasády, ktorý má k Plaveckému
Štvrtku blízo. V minulom školskom roku chodil
s ďalšími štyrmi kolegami z ambasády vyučovať do
rómskej osady školopovinné deti angličtinu raz do
týždňa. Sympatický chlapík si v osade našiel kamarátov, ktorí ho na zábave srdečne privítali. Arvi bol
veľmi príjemne prekvapený a unesený spontánnym spevom, ktorý sa príjemne počúva a potom
i finesami tancujúcich. Na začiatku tanečnej zábavy
nakukol medzi Rómov aj starosta obce Ivan Slezák,
ktorý zaželal organizátorom zdarný priebeh podujatia, čo sa napokon splnilo do bodky.
(čka)
Foto: Viliam Zeman, Krásavice podujatia

Plaveckoštvrtecký SEKÁČIK

Koncom júla začal fungovať v našej dedine Sekáčik, sympatická predajňa
oblečenia v strede dediny na čísle 434, presnejšie v uličke z hlavnej cesty
od cintorína smerom do Bílovca. Teda ľudovo povedané U Havlíkú.
Navštívili sme túto sympatickú predajničku aj s jej rovnako sympatickou šéfkou Saškou Petřekovou, mamka je Slávka Havlíková. Čo ju viedlo
i jej mamku k zriadeniu tejto predajne?
„Skončila som školu úžitkového výtvarníctva a ako žena sa z tohto uhla
na viaceré veci aj pozerám. Chodievala som dlhší čas k pani Martuške
do Sekáča na parkovisko oproti obecnému úradu a tam ma zaujalo viacero
vecí aj vzhľadom na záujem našich žien o tento tovar v ňom. Jednodu-

cho dámske oblečenie, po ktorom je stály dopyt. A v dnešnej zložitej dobe
cestovať za ním, keď ho máte doma v dedine. Bola to istým spôsobom aj
výzva, keď na parkovisku tento stánok zanikol spolu aj s predajňou kvetov.
Teší nás, že si k nám už nachádza cestu stále viacej zákazníčok a to nás
aj zdravo provokuje rozšíriť sortiment o detský textil a galantériu. Nech
nás prídu ženy, ale i muži z dediny pozrieť, berieme aj pripomienky s tým,
že môžeme náš Sekáčik stále vylepšovať.“
(čka)
Foto(A)
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Naša obecná knižnica
Knihy dnes všetci berieme ako samozrejmosť. Ľudstvo sa však nie vždy vedelo
dorozumieť či už rečou alebo písmom. Problémom zachovania poznatkov
i skúseností človeka najlepšie vyriešila kniha. Jedným z najprevratnejších objavov ľudského génia bolo vynájdenie kníhtlače Johanom Gutenbergom r. 1445.
Aby sa bohatstvo a hodnoty kníh dostávali na správne miesto, začali vznikať
knižnice, ako strediská prehlbovania vzdelanosti a kultúrnej úrovne všetkých
vrstiev obyvateľstva.
Založenie obecných knižníc ukladal zákon už v r. 1919. Dnes zriaďovanie a chod knižníc na Slovensku legislatívne zabezpečuje zákon NR SR
č.183/2000 Z.z o knižniciach.
Prioritou každej knižnice i tej našej obecnej je vychovávať malých i mladých čitateľov. Len tak sa dajú spoľahlivo získať čitateľské návyky.
V dnešnej dobe počítačov a audiovizuálnej techniky nesmie v modernej
knižnici chýbať internet, virtuálna knižnica pre učiteľov či čítačky. Toto všetko
je potenciálne silná konkurencia papierových kníh. No nie každý v dnešnej
dobe má na počítač, čítačky sú tiež ešte relatívne drahé (stoja okolo 250 €)
a na internete nejde vždy o kvalitu informácií. Deti ale aj dospelí, ktorí čítajú
knihy majú oveľa lepšiu slovnú zásobu a sú vnímavejší.
V piatok 20.8. som sa bola pozrieť v akom štádiu funkčnosti je naša knižnica, ktorá je už cca druhý rok presťahovaná do nových priestoroch v Podnikateľskom centre. Nakoľko každá moderná knižnica vedie evidenciu svojho
fondu cez počítač, i tá naša nie je výnimkou. Počítač sa stal kameňom úrazu
pre doterajšiu knihovníčku pani Š. Caunerovú, ktorá sa v apríli 2010 vzdala
funkcie. Od mája 2010 ju nahradila nová krv – Janka Gazdová, ktorej nové

elektronické vymoženosti nerobia ťažkosti. Evidencia na počítači sa dá spracovať, horšie je ručné zakladanie kníh podľa abecedy a evidenčného čísla. Je
to zdĺhavá a pracná robota, ktorú si robí prevažne sama ale i s pomocou otca.
Detských kníh aj beletrie máme dosť. Chýbajú však odborné knihy a literatúra pre podnikateľov. Ešte je len august a finančné prostriedky na rok 2010 sú
už vyčerpané. Aký je momentálne celý knižný fond Vám ešte neviem povedať.
Kníh máme veľa a kvalitných.
Pri návšteve knižnice som zostala rozčarovaná nie z tempa prác, ale
z nového priestoru a hlavne vybavenia. Je na škodu, že novozriadená knižnica je zariadená starým nábytkom až na 3 novšie police. Knihy budú uložené v 4 – 5 nevkusných, po domácky vyrobených oceľových regáloch s OSB
doskami, ktorých cena podľa mňa bola neúmerne vysoká (1900 €) a ktoré
si vyžiadali ďalšie financie na úpravy, aby to v našej knižnici nevyzeralo ako
v skladišti náradia v nejakej garáži. A to nehovorím o mini čitárni, internete
alebo aspoň o vešiaku, kresielkach a stolíkoch, kde by si čitateľ posedel, urobil výpisky, alebo mal miesto na štúdium. O zatečenom kúte obvodovej steny
ani nehovorím.
Janka mi sľúbila, že dátum oficiálneho otvorenia aj s prevádzkovými hodinami sa včas dozviete. Predpoklad – koniec septembra 2010.
Záverom chcem poďakovať pani Caunerovej za dlhoročnú doterajšiu
prácu v obecnej knižnici a Janke držím palce ako novej knihovníčke.
Spracovala a nafotila
MUDr. A nna K o l en í k o vá

Prvé zvonenie v školskom roku 2010/2011
Prázdniny sa pomaly chýlia ku koncu. Žiaci
sa pripravujú na prvé zvonenie v novom
školskom roku 2010/2011. Niektorí sa tešia
– možno viac na spolužiakov ako na učenie
a ním spojené povinnosti, iní sú smutní. Opäť
to neboli tie vysnívané dva roky prázdnin
(podľa J. Verna), ale iba dva mesiace. Tie ubehli
ako voda. A vody bolo počas týchto prázdnin
veľmi veľa. Viac, ako bolo treba! Možno majú
naši žiaci aj nezabudnuteľné zážitky či skúsenosti s „veľkou vodou“, ak boli na prázdninách či dovolenke s rodičmi v oblastiach, kde
tento živel vyčíňal. Ak áno, určite sa to vyučujúci dozvedia zo slohových a výtvarných prác
našich žiakov.
Slávnostne otvoríme školský rok vo štvrtok 2. septembra 2010 o 8.00 hodine na školskom dvore. Tak s chuťou do práce za poznaním a novými vedomosťami! Veľa úspechov
všetkým žiakom želá pedagogický zbor ZŠ
v Plaveckom Štvrtku.
Mgr. E m í l ia C zaga ň o vá
riaditeľka školy

Štvrtčan

7

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
za školský rok 2009/2010
V školskom roku 2009/2010 bolo
v našej škole 190 žiakov. Počas školského roka odišli traja žiaci do iných
škôl. Školskú dochádzku ukončilo
28 žiakov, z toho 11 žiakov v 9. ročníku a 3 žiaci v nižších ročníkoch. Na
stredné školy a stredné odborné učilištia odišlo okrem žiakov z deviatej
triedy aj 9 žiakov zo špeciálnych tried.
Títo budú pokračovať vo vzdelávaní
v Spojenej škole v Bratislave, ktorá
pre nich vytvorila podmienky výučby
v Malackách. Ostatní žiaci ukončili
povinnú 10-ročnú dochádzku v našej
škole a v ďalšom vzdelávaní nebudú
pokračovať.
Z celkového počtu 187 žiakov
prospelo 159
 z toho s vyznamenaním 53 žiakov
 veľmi dobre 28 žiakov
 pochvalné uznanie dostalo 48 žiakov
 7 žiakov bude robiť opravné
skúšky (reparáty)
Pochvala riaditeľkou školy bola
udelená 8 žiakom
 za reprezentáciu školy v súťažiach
a olympiádach:
Danielovi Sirotovi, (HK) a Sáre
Švajdlenkovej (EvŠ) z II.B,
	Samuelovi Gombárovi zo IV. tr. –
Pytagoriáda, HK, športové súťaže,
	Lukášovi Tyuskovi z V. tr. –
Európa v škole a iné výtvarné
súťaže,
Ivetke Štefanovičovej zo VII. tr.
za výtvarné súťaže: EvŠ, Košík
zdravej výživy, Oheň čaká na
svoju príležitosť, Krajina v srdci
Európy, Rozmanitosť prírody...,
Jurajovi Miklušičákovi z VIII. tr.
za reprezentáciu školy v športových súťažiach,
Erikovi Mackovičovi z VIII. tr.
za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach,
Viktorovi Vlčkovi z IX. tr. za dlhoročnú reprezentáciu školy
vo futbale.
 Školský klub mal 1 oddelenie, ktoré navštevovalo 25 žiakov
z 1. – 8. ročníka.
 V tomto školskom roku nultý ročník navštevovalo 11 žiakov. Pripravovali sa na úspešné zvládnutie prvého ročníka. Pri práci im
pomáhala asistentka učiteľa.
Celkom bolo zameškaných 39 979
vyučovacích hodín, z toho bolo10 356
hodín neospravedlnených.
Uskutočnili sme pre žiakov:
 plavecký výcvik pre žiakov I.
stupňa v Malackách,
 lyžovačku na Orave,
 rôzne turistické a poznávacie podujatia,
 navštívili sme výstavu Bienále ilustrácií v Bratislave,
 Židovské múzeum,

 výlety do Bratislavy, na Salaš
v Stupave, do múzea v Záhorskej
Bystrici – pre žiakov I. stupňa,
 výlet do Podolia, Čachtíc a Piešťan – pre žiakov II. stupňa,
 návštevu Bratislavy a ZOO pre
žiakov špeciálnych tried.

 návštevu Slovenského národného
múzea s výučbou hodiny dejepisu,
 3 výchovné koncerty, návštevu
SND,
 karneval s bohatou tombolou,
 zábavný kvíz a športové súťaže pri
príležitosti MDD,

Súťaže a olympiády
Vyučujúci zapájali žiakov do rôznych
súťaží a olympiád.
V okresných kolách nás reprezentovali žiaci :
 v súťaži prednesu poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín,
 v Geografickej olympiáde,
 Pytagoriáde, Matematickej olympiáde,
 vo výtvarnej súťaži Európa v škole
sa naši žiaci umiestnili na 1.,2.,3.,
mieste
 za výtvarnú súťaž Zelený svet –
práce z oblasti environmentálnej
výchovy
 dostala naša škola čestné uznanie
Ministerstva životného prostredia
SR.

zabezpečilo výchovné podujatia pre
žiakov:
 cyklus prednášok s odbornými
pracovníkmi – psychológmi
z CPPPaP v Malackách pre žiakov
z oblasti šikanovania a agresivity,
 cyklus podujatí na zlepšenie správania sa s pracovníkmi VÚDPAP-u,
 pre žiakov 5.-9. ročníka prednášku
na tému drogová prevencia,
 prednášku s políciou z PZ Stupava
o predchádzaní kriminalite,
 prednášku pre pedagogický zbor
so psychológom o poruchách spávania žiakov,
 prezentáciu pre pedagógov
o výučbových programoch a práci
s interaktívnou tabuľou.

Zúčastnili sme sa aj ďalších výtvarných súťaží napr. Nakresli mi právo
– súťaž, ktorá bola v rámci EÚ, celoslovenská súťaž Slovensko, krajina
v srdci Európy,
Návrh obalu žiackej knižky... Žiaci
dosahujú výborné výsledky aj vďaka
Mgr. Vozákovej, ktorá vedie výtvarný
krúžok.
 Chlapci I. aj II. stupňa sa zúčastnili obvodných a okresných kôl
súťaží vo futbale a v malom futbale, dosiahli výborné umiestnenie.
 Vedenie školy vyslovuje pochvalu
žiakom – úspešným futbalistom
i učiteľovi telocviku Mgr. Fischerovi za prípravu žiakov i organizáciu obvodných kôl v našej škole
a na štadióne v obci,
 žiaci sa zúčastnili celoslovenskej
atletickej súťaže Kinderiáda v Bratislave,
	Okresného kola súťaže Mladý
záchranár Malackách.

Vychovávateľka v školskom klube detí
pracovala podľa svojho plánu a pripravila niekoľko podujatí pre žiakov
školy, akými boli napr.:
 Deň duchov a strašidiel,
 súťaž v speve,
 súťaž v maľovaní kraslíc,
 zhotovovala výzdobu školy a ŠKD
k jednotlivým ročným obdobiam,
pri príležitosti vianočných a veľkonočných sviatkov (spolu s p.
učiteľkou Vozákovou).

Kultúrne a vzdelávacie podujatia
Žiaci pod vedením vyučujúcich a vedúcich krúžkov pripravili
program:
 k Mesiacu úcty k starším,
 na Mikuláša,
 na vianočnú besiedku,
 akadémiu ku Dňu matiek v Podnikateľskom centre,
 ku Dňu učiteľov,
 výsledky a úspechy školy pravidelne prezentujeme aj v obecnom
časopise Štvrtčan.
Vedenie školy zorganizovalo pre
žiakov:
 exkurzie do Pekárne Gama,
 exkurziu do Národnej rady SR,

Krúžková činnosť
V tomto školskom roku boli žiaci
zapojení do krúžkov, ktoré viedli učitelia, ale aj rodičia, resp. iné osoby.
 Počítačový
 Výtvarný pre II. stupeň
 Nemeckého jazyka
	Stolný tenis
 Zemepisné obzory
 Florbal
 Škola hrou
 Tvorivé hry
 Klub Bosco
	Logopedický
 Aerobik
 Výtvarný pre I. stupeň
	Spevácky

Výchovnovzdelávací proces
 bol v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok
2009/2010.
 10. marca 2010 žiaci 9. ročníka
písali testy – v rámci celoslovenského testovania
Výsledky:
 Matematika : 60,1% v rámci Slovenska 55,0 – úspešnosť školy
	Slovenský jazyk : 67,6 % v rámci

Slovenska 67,8 – úspešnosť školy
 Najlepší jednotlivci: Dominka
Sirotová 80 % z matematiky/ 16
bodov
 Viktor Vlček 90 % zo slovenského
jazyka/ 18 bodov
Spolupráca:
s Materskou školou
Spolupracovali s ňou predovšetkým
učiteľky I. stupňa. Uskutočnili niekoľko vzájomných návštev. Riaditeľka školy sa zúčastnila rodičovského združenia v MŠ pred zápisom,
aby oboznámila rodičov s podmienkami v škole a poskytla informácie
o zápise detí do l. ročníka. Učiteľky
MŠ sa zúčastnili na zápise. Venovali
sa deťom počas čakania a pod odborným vedením si deti precvičovali
rôzne zručnosti.
Naši žiaci navštívili MŠ pri príležitosti Mikuláša a Dňa duchov a strašidiel. Vzájomne sme si vychádzali
v ústrety.
Spoločne sme zorganizovali
zbierku na Ligu proti rakovine –
Deň narcisov. Naši žiaci vyzbierali
353,73 eur.
so Združením rodičov školy
bola v tomto školskom roku veľmi
dobrá. Predsedníčka ZRŠ v spolupráci
s vedením školy vybavila pre rodičov a sympatizantov školy možnosť
poukázať na účet ZRŠ 2% z dane zo
mzdy za rok 2009. Tieto prostriedky
boli použité na rekonštrukcia školského rozhlasu – zvonenia. Okrem
toho ZRŠ finančne prispelo žiakom
na výlety, hradilo cestovné náklady
na súťaže žiakov, zakúpilo učebné
pomôcky, ceny za súťaž HK, knihy
žiakom za výborný prospech a reprezentáciu školy. Podieľalo sa na podujatiach pre žiakov – karneval, MDD...
so zriaďovateľom školy – Obcou
bola veľmi dobrá. V tomto školskom roku bolo dané do užívania
nové viacúčelové ihrisko, ktoré vybudovala obec v areáli školy z prostriedkov eurofondov. Spolupracovali sme
aj so Sociálnou komisiou a Komisiou kultúry, mládeže a športu v obci.
Tieto sa podieľali na podujatiach pre
našich žiakov – MDD, Mikuláš, návšteva SND, výchovné koncerty a iné.
Spoluprácu so sponzormi,
firmami a podnikateľmi z obce a okolia, ktorí nám takmer pravidelne prispievajú na aktivity a podujatia, si
veľmi vážime a ďakujeme im. (Aby
sa niekto neurazil, že som na neho
zabudla, radšej nebudem konkrétna.)
Verím, že k nám budú štedrí ja naďalej.
Mgr. Emília Czagaňová
riaditeľka ZŠ
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Kúpanie v Mošoni opäť nesklamalo
Ráno 5. júla 2010 autobus plný občanov Plaveckého Štvrtka sa opäť
vybral na výlet do Maďarska. Keďže
bol štátny sviatok, Sviatok svätého
Cyrila a svätého Metoda, výletu
a oddychu sa konečne mohli zúčastniť aj ešte pracujúci občania. Podľa
ohlasov a spokojnosti v tvárach výlet
organizovaný sociálnou komisiou
pri OcÚ sa opäť vydaril na 100 %,
ako môžete vidieť na fotografiách.
Tá skupinka štyroch pred autobusom, to sú júloví oslávenci, ktorí sa
zájazdu zúčastnili. Aj na nich sociálna komisia pamätala drobným,
cestovným darčekom.
MUDr. A nna K o l en í k o vá

Proti „špekom“ so zumbou
Viac ako polovica Sloveniek má nejaké to „kilečko“
navyše. Ak aj vy patríte medzi nich a rozhodli
ste sa upraviť svoju hmotnosť, musíte zmeniť aj
životný štýl. Dôležitá je úprava jedálneho lístka, do
ktorého by ste mali zaradiť viac zeleniny a ovocia,
je nevyhnutné dodržiavať pitný režim a popritom
pravidelne, minimálne trikrát do týždňa, športovať. Chudnutie znamená spaľovanie tukov – a to
sa deje pri aeróbnom tréningu. Vhodným cvičením je teda akékoľvek cvičenie trvajúce minimálne 20 minút (napr. spinning, aerobik, behanie
na páse, plávanie). Doslova bombou tohto roka je
zumba.
Zumba sa zameriava na svalové partie ako
zadok, nohy, ruky, brucho a ten najdôležitejší sval
tela – vaše srdce! Je to zmes posilňujúcich cvikov
a jednoduchých tanečných krokov salsy, merengue, čače a iných latinsko-amerických tancov. Po
každej hodine budete žmýkať tričko. Pri pravidel-

Štvrtecký úsmjev
Prázniny pro škoúákú už skončili a fčil dzeci
dzime do roboty, učit sa! Cez prázniny byuo
dost času vybujačit sa odechnút si, aby dostali
do sebja co najvíc učeňá. Volakedy smje sa tešili
aj proto, že sa zas stretneme ze svojíma spolužákma a prví mjesíc budeme vyprávjat o svojích zážitkoch z práznin. No dneskáj ufam tých
zážitkú moc není. Možete sa popravdze opýtat,
že proč. Šak kuknime sa okouo sebja, alebo aj
domú do kredenca, de byli naše dzeci, alebo de
smje s nima byli na prázninách? Volakedy trojtýdňové pionýrské tábore dekady po ceuéj čées
republice byli skoro za trest a dneskáj ňic takého.
Alebo ste dostali poukaz v roboce od eróhá, že
dzite s rodzinú do Rumunska, Bulharska, Polska, Maďarska za pár halérú a ohŕňali ste nos. No

nom cvičení, ideálne trikrát týždenne, sa viditeľný
výsledok dostaví po 2 – 3 mesiacoch úbytkom
hmotnosti 5 až 7 kg, za rok je možné vďaka zumbe
schudnúť až 15 kg. Zumba je vhodná pre každého
zdravého človeka aj pre deti a starších ľudí, ktorí
milujú tanec, chcú sa naučiť tancovať, alebo si len
vychutnať tanečný zážitok. Nie je dôležité, či urobíte krok pravou alebo ľavou nohou, podstatné je

to, aby ste sa pri cvičení výborne zabavili a cítili sa
ako na tanečnom večierku. Zumbu cvičia najmä
ženy všetkých generácií, ale nájdu sa aj muži, ktorí
sa na cvičenie vracajú znova a znova.
Cíťte sa výnimočne! Všetko, čo prospieva
nášmu telu, zväčša prospieva aj nášmu vnútru.
Platí to aj pre zumbu. Tanečné zostavy vám
pomôžu odbúrať stres, zlepšiť náladu a zvýšiť
sebavedomie.
Ak všetky spomenuté výhody nie sú dostatočným dôvodom na to, aby ste začali cvičiť, tu je
ďalší. Výskumy dokazujú, že aktívni ľudia, ktorí sa
udržujú vo forme, žijú dlhšie. Nemyslíte si, že je
načase, aby ste zvíťazili nad nadbytočnými kilogramami, výborne sa pritom zabavili a začali si
naplno vychutnávať život? Podľa mňa celkom
určite a preto prijmite pozvanie do sveta zumby!
Cvičí sa takmer v každej dedine a meste.
D agmar Vašk o r o vá
cvičenka zumby

skuste tam ít dneskáj! No ale ftedy aj škouáci
chodzili aspoň dva – tri týdne na brigády, aby
si neco pro nový školský rok zarobili do vačku.
Dneskáj ích vidzíte o ňeco zavadzit ?
A potom co mja trošku vytáča je že, nevjedzá
chodzit na čundre, nevjedzá spívat až na maué
výnimky trampské pjesničky, ale ani ludové. A aj
ked idú stanovat a zapomenú si prehrávače sú
konc hotoví bez dzivokej muziky.
Nás šak ve Štvrtku mosí tešit, že tu máme
muadé tanečné súbore, de pribúda furt vícej muadých a majú z účinkovaňá radost. A my co smje to
na štvrteckém javisku kedysi skusili, máme skutečne úsmjev na tvári a držíme naším muadým
palce.
Str ý c J ó ži
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Zaujímavý postoj americkej ambasády k problému v Plaveckom Štvrtku
Na Obecnom úrade v Plaveckom
Štvrtku bolo dopoludnia 22.júla zaujímavé sedenie. Vzácnymi hosťami boli
zástupcovia americkej ambasády,
zástupkyne dobrovoľnej organizácie
Sloboda zvierat, zástupkyňa starostu
v Plaveckom Štvrtku Ing. Gajdošová,
predsedníčka Komisie pre rómsku
oblasť pri OZ Pl. Štvrtok a člen tejto
komisie František Vajarský. Téma
bola pikantná, odchyt psov v miestnej rómskej osade s nasledujúcim
umiestnením v útulku Slobody zvierat a ich sterilizácia, alebo kastrovanie a návrat viacerých psov domov.
Situácia v obci je v počte túlavých
psov z tejto osady čoraz viacej nekontrolovateľná a žiada si doslova okamžitý zásah. Podľa odhadov je v osade
a priľahlom lese okolo 200 psov,
ktorí sú zväčša podvyživení a nemajú
takmer žiadnu starostlivosť. Túlavé
zvieratá sú však celoslovenským
problémom a Sloboda zvierat sa ich
snaží riešiť v najakútnejších miestach.
Rómska komunita má blízky vzťah ku
psom, rada ich má vo svojej blízkosti.
Ide však aj o starostlivosť o nich, ich
nadmerné rozmnožovanie a výživu.
Sloboda zvierat sa chce odchytom

týchto psov, ku ktorému by malo
prísť v priebehu mesiaca- dvoch, po
dohode s Rómami, postarať v útulku
o ich očkovanie, kvalitnejšiu výživu
i označenie čipmi, čím by sa stali
psy kontrolovateľnými s tým, že
budú zaregistrovaní číslom ich majiteľa na Obecnom úrade v Plaveckom Štvrtku. Teda za túlavého psa,
musí byť aj niekto zodpovedný. Je
tu teda cesta, ako zabrániť neželanému množeniu psov, o ktorých sa
nemá pomaly, kto starať. Tento krok
ponúka Sloboda zvierat aj v iných
dedinách, reakcie sú rôzne, najmä
z vedenia obcí, kde sú len za odchyt
psov a ich odvoz a nerátajú s tým,
že Rómovia si zasa zvieratá nanovo
obstarajú. Zavedením čipov budú psy
kontrolovateľní a aj ich majitelia.

Prvý veľký projekt tohto odchytu
uskutočnila Sloboda zvierat podľa
slov jej zástupkyne R. Březinovej
pred tromi rokmi v rómskej osade na
východnom Slovensku a teraz v Plaveckom Štvrtku to bude piaty projekt. Tu sa jedná aj o financie, ktoré
na túto akciu treba získať z dobrovoľných dotácií. Jedna kastrácia je 25 €
v réžii Slobody zvierat a ak sa uskutočňuje vo veterinárnych klinikách
v Nitre a Bratislave je to 45 €. K tomu
je potrebné ešte prirátať krmivo,
očkovanie, nuž vo veľkom počte to
nie je maličkosť.
Boli sme zvedaví ako sa k tejto
problematike priblížili zástupcovia
z ambasády USA. Dve sympatické
dámy a traja muži sa nad touto otázkou pousmiali s vysvetlením. Sympaticky nám odpovedal ich mladý
tlmočník takmer peknou slovenčinou Aarvil Chase. Ich bývalá kolegyňa, ktorá tu pôsobila v predchádzajúcom období na ambasáde si
jednoducho obľúbila túto problematiku a stiahla k nej aj niektorých terajších pracovníkov ambasády Prešli už osadami na Východnom Slovensku a keďže je Plavecký

Štvrtok len na skok od Bratislavy,
po rôznych kritikách, ako tu žijú
Rómovia osadu aj navštívili a  jednoznačne nám povedali, že v Plaveckom Štvrtku žijú Rómovia lepšie a krajšie, ako na východe Slovenska. Zástupcovia ambasády prehlásili, že majú záujem o spoluprácu so
Slobodou zvierat, lenže musia dostať
do rúk pevný a záväzný projekt
a vraj by to bolo najlepšie cez spoluprácu Slobody zvierat s armádou SR.
Ambasáda by rada spolupracovala
aj s obcou, ktorá má krásne okolie,
kde si Američania radi vyjdú počas
víkendov na vychádzku.
Na jeseň by sa mal uskutočniť spomínaný projekt, ktorý bude
v prospech zvierat, ale predovšetkým majiteľov a potom ľudí,
ktorí bývajú vedľa rómskej osady.
A v neposlednom rade aj obyvateľov a návštevníkov celej dediny, ktorí
sa denne stretávajú so zatúlanými
psami. Nuž držme palce tejto akcii
spolku Slobody zvierat i vedeniu
našej dediny.
(čka)

Známy – neznámy Ivan Schurmann ?
Do redakcie nám prišiel list od pracovníka ministerstva pôšt a známkovej tvorby v Čechách, dlhoročného
a populárneho známkotvorcu i kritika v tejto sfére Rudolfa Fischera.
Píše v ňom o jednej z najvýraznejších osobnosti v tomto smere na
Slovensku Ivanovi Schurmannovi,
akademickom maliarovi, pri ktorého
umeleckej tvorbe je medzi maľbou
a známkotvorbou takmer remíza.
Rodák z Bratislavy, žijúci už vyše
dvadsať rokov na Záhorí, v Plaveckom Štvrtku, ktorý nedávno oslávil 75.narodeniny (v znamení Raka
28.júla). Z listu Rudolfa Fischera,
blízkeho spolupracovníka a odborníka vyberáme:
„Uplynulo sedemdesiatpäť rokov
od Ivanovho narodenia a nie je to na
ňom vidieť. Začnem jedným detailom. Medzi elitou výtvarníkov bývalého Československa a teraz Slovenska sa totiž vždy zachovával
s istou spoločenskou šarmantnosťou a eleganciou. Nebol ako kolega
Jiří Švengsbír, ktorý nosil na oficiálne stretnutia fialové vesty a farebné
čiapky z Paríža a v ateliéroch predvádzal svoje šermiarske umenie.
Schurmann o nič také neusiloval,
tým viac u filatelistov. Narodil sa
a pracoval v Bratislave, ale takmer
tridsať rokov patril medzi Pražákov.
Striedavo pobytom i prácou, podľa
toho čím sa zaoberal. Bol zväzovým funkcionárom Zväzu čs. výtvar-

ných umelcov i v Mánese, často bol
na všetkých miestach spojených
s československou známkovou tvorbou, ako autor, či v umeleckej komisii vydavateľa, alebo tlačiarne známok v Holešoviciach. Donedávna
do Prahy ešte dochádzal k imprimaturtlače slovenských ocelotlačiarskych známok s kolegami zo Slovenska Antóniou Paulínyovou, Zlaticou
Magalovou z ministerského útvaru
známkovej tvorby a rytcom Martinom Činovským.
Keďže Jozef Baláž, jeden zo
zakladateľov česko- slovenských
vzťahov svojim umením pošto-

vej známky predstavuje duchovný
most, ktorý spája túto výtvarnú tradíciu so súčasnosťou, tak náš jubilant Ivan Schurmann bol a zostáva
pokračovateľom nemej významným
Schurmann vo svojej tvorbe ani zďaleka nevyužíval svojich výtvarných
možností a svojho vplyvu. Vo funkciách vo Zväze slovenských výtvarných umelcov si totiž počínal tak,
ako nikto pred ním. Prečo napríklad
stále znova a zo všetkých pozícií
i skrytých súbojov miesto seba dokázateľne doporučoval nových autorov
známok zo Slovenska? Prečo obhajoval nové zloženie obrodenej známkovej komisie, omladenú a doplnenú
o grafikov a typografov ?! Zamýšľam sa nad tým, prečo sú uvedení na
Internete známkotvorcovia Slovenska ktorí boli Schurmannovi niekedy
sotva rovnocenní v umeleckej tvorbe
a práve jeho meno tam chýba?! Nad
celým nezanedbateľným dielom
Ivana Schurmanna sa vynára otáznik
a právom!. Vo filatelistickej a odbornej literatúre na Slovensku sa dočítate, že slovenská známková tvorba
vychádza z úspešnej a vo svete známej československej tradície. Ivan
Schurmann je uvádzaný na čestnom
štvrtom mieste za Balážom, Hložníkom a Brunovským.Nedávno bol
spoluoslavovaný na ďalšej prezidentskej emisii s portrétom Ivana Gašparoviča. Celá súčasná a vlastne
nová tvorčia Schurmannova osob-

nosť dosahuje iné vybrúsenosti
práve tam, kde sa môže zdať nepravdepodobné, so všetkými príčinami
a dohodami o zdrojoch jeho menšieho využitia v slovenskej známkovej tvorbe. On, známy grafik,
teraz väčšinou úspešne maľuje. Grafické prostriedky a techniku nahradila paleta, olejové farby, ťah štetca,
plátno a maliarske podklady. Jeho
súčasné veľké kompozície výrazne
nahrádzajú doterajšie malé, „prikrčené“ formáty grafiky a známkových obrazov. Motívy jeho obrazov, ktoré si sám vyberá sú výrazom
i hlbokým vyznaním hlbších duševných obzorov a výtvarnej kultúry.
Zrejme to patrí k veku a splynutím
jeho mládeneckého života s jedinečným prostredím Záhoria v Plaveckom Štvrtku. Nech Ivan Schurmann i jeho verní priatelia vedia, že
ani u nás v Čechách a Prahe nazabúdame na rozrezanú, ale úspešne
pokračujúcu tvorbu známok oboch
našich národov, v ktorých vystupujú sebaistejší tvorcovia s vnútornou i vonkajšou noblesou, eleganciou a čistotou – bez rozdielu.
A k nim Ivan Schurmann náš jubilant nesporne patrí!“, napísal Rudolf
Fischer, známa česká osobnosť vo
filatelistike.
(čka)
Foto: Schurmanna
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Dolomity a malackí cyklohorolezci
Začiatkom augusta sa vybrala štvorica cyklistov i horolezcov zároveň z malackého klubu
Strojár v zložení Bea Maxiánová a Tóno, Janka
Zajíčková a Ľuboš Filípek, na horolezecký týždeň do talianskych Dolomitov. Autom prešli Rakúskom cez Salzburg, až do Cortiny d´
Ampezzo, kde boli aj ubytovaní. Ich vôľa objavovať stále niečo nové na cestách i horách sa
im doslova vydarila a prišli domov opäť unesení z množstva zážitkov.
Zdolali najvyššiu horu Dolomitov Marmolada (3342 m), ktorá je klasifikovaná náročnosťou II. stupňa. Ďalej absolvovali s úspechom vrcholy Pattenkofen (2764) a Rittner Horn (2270). Aký to bol teda zážitok pre
našich Záhorákov. Lufi, Ľuboš Filípek nám
povedal: “Každým rokom túžime absolvovať určité trasy, ktoré nás zaujmú trebárs
aj po stretnutiach s našimi kolegami z rôznych končín Slovenska a ich zážitkoch z rôznych ciest. Trasa v Dolomitoch, ktorú sme si
vybrali bola výborná, ubytovanie v kempe Cortiny malo všetky potrebné parametre. Mali sme
so sebou kvalitnú výstroj, mačky na nohách,
čakan, prilbu, lano, karabíny, ale predovšetkým
veľkú chuť opäť vidieť niečo nové, nami dosiaľ
nezdolané. Veľmi by som odporúčal milovníkom prírody a aj určitej túžby zdolávať náročné
prekážky, aby sa pustili touto cestou. Vyžaduje to síce veľa námahy i sebaobetovania, ale
rozhodne to stojí za to. Stáť na vrchole je hrejivý, nezabudnuteľný pocit s príjemnými zimomriavkami na chrbte, že som to dokázal. Práve
pred desiatimi rokmi som stál na vrchole
Mount Blancu, najvyššej hory Európy a na to
sa nedá zabudnúť do smrti. Na jeseň chce naša
partia zdolať vo Vysokých Tatrách Gerlach
a potom troška nižšie Kriváň. A samozrejme
v rámci nášho klubu Strojár Malacky prejdeme
ešte stovky kilometrov na cyklotrasách. Touto
cestou by som chcel dať odkaz viacerým milovníkom prírody i fyzickej námahy, nech prídu
do nášho klubu medzi nás a určite sa naplnia
mnohými nezabudnuteľnými zážitkami. Niet
vari mesiaca, čo by sa medzi nami a návštevou
prírody niečo nedialo. Spomínané Dolomity sú
opäť novou výzvou pre nové trasy do hôr, alebo
na cesty na bicykloch.“
(čka)
Foto: foto návštevníci Dolomitov)
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Staniš je najstarším hasičom
Na hasičských pretekoch v Plaveckom Štvrtku, ako uvádzame na inom
mieste, bol najstarším hasičom našej
obce Staniš Klačka, rodák z našej
obce, ktorý 20.augusta oslávil svoje
85. narodeniny. A hasičom je od
roku 1950! Teda úctyhodná hasičská
kariéra a on s úsmevom hovorí, že to
bol a je jeho životný koníček
Celý jeho život je spätý s našou
obcou a jej poľnohospodárstvom.
Aj to teda bol nemalý krôčik stať sa
hasičom. Patril k zakladateľom JRD
v roku 1953, neskoršie ŠM, iná perspektíva pre mladého chlapa zo sedliackej rodiny nebola. S manželkou
Máriou sa začlenili do tohto spoločenstva, neskôr si Staniš urobil kurz
traktoristu a fungoval na traktore
a cez leto na kombajne, až do svojho
odchodu do dôchodku. Pole, pôdu
mal od malička nesmierne rád, bol
s ňou doslova zžitý, bola súčasťou

Staniš Klačka ako vojak a onedlho
hasič.

jeho života. No a keď prišli požiare
lúk, obilia, vždy ho to nesmierne
bolelo a tak nečudo, že v roku 1950
sa stal členom hasičského zboru
v Plaveckom Štvrtku. Jeho stareček Ján boli spoluzakladateľom tohto
spolku v dedine a Staniš ho chcel
úspešne nasledovať. Desať rokov bol
dokonca veliteľom hasičov v Plaveckom Štvrtku po pánovi Krajčírovi, Kopčovi, Ort-Mertlovi. Potom
pôsobil 13 rokov, ako pokladník
hasičského zboru a samozrejme bol
neustále činný v dianí zboru a najmä
získavaní mladých hasičov.
Spomína si na mnohé požiare
lesa, lúk, obilia i obytných domov.
Hovorí so zamyslením, že všetci
hasiči makali s nasadením až na
dno síl, pretože povaha im to jednoducho prikazovala. Technika
nebola ani zďaleka taká vyspelá, ako
v súčasnosti, vodu z potokov ťahali

aj 300-400 metrov, autá prichádzali do hasičských zborov len sporadicky. Hasičská zbrojnica bola
v dedine na mieste súčasného obecného úradu, kde bol aj sklad, minizasadačka.
Staniš je stále čulým občanom našej obce a na hasičskej
súťaži doslova pookrial, oči mu žiarili pri účinkovaní našich požiarnikov. Ale najmä vtedy, keď na záver
naši chlapci v uniformách predviedli hasičskú mašinu, ktorá bola
novinkou v polovici minulého storočia. Keď po naštartovaní zarachotila, Stanišov široký úsmev sprevádzali aj slzy v očiach. Vraj nádherná
spomienka.
Nuž na záver náš hasičský
a životný jubilant, ešte veľa takýchto
spomienok na večné zážitky.
(čka)

Hasili horúci sobotňajší deň
Horúčavy poriadne frustrujú náladu medzi nami,
ale spontánne akcie nedokáže vykoľajiť ani toto
počasie. Nesporne k nim patrila aj sobotňajšia
súťaž 10. júla na tréningovom futbalovom ihrisku
ŠK v Plaveckom Štvrtku. Na hasičskej súťaži po
14,00 h nastúpili k slávnostnému otvoreniu družstvá Dobrovoľných hasičských zborov z Lábu,
Rohožníka, Záhorskej Vsi, Zohoru, Moravského
Svätého Jána, Plaveckého Mikuláša, Sekúľ a dve
domáce družstvá, jediným ženským boli dievčatá zo Sekúľ. Súťaž v „treskúcom“ horku otvoril starosta obce Ivan Slezák za prítomnosti okresného veliteľa DHZ D. Chvíľu a okresného inštruktora M. Kovára, ktorí boli aj rozhodcami súťaže,
požiarneho útoku.
Súťažilo sa dvojkolove a tie súboje na horúcej tráve mali doslova hasičský esprit. Naštartovať
mašinu, dať čo najrýchlejšie hadice rýchlym spojením dohromady, utekať s nimi k terčom, na nič
nezabudnúť, to boli riadne fofry. Naša hasičská
mlaď sa snažila, no samozrejme prišlo v tej snahe
a rýchlosti aj k zádrheľom a to obecenstvo prijalo so sympatiami, či dokonca potleskom. Vráťme
sa ešte k obecenstvu, v tomto horúcom pekle to
bola účasť okolo 300 priaznivcov tohto humánneho „športu“. Organizátori postavili minišiatre
so strechou zo stanových plachiet, pod strechou
v chládku boli lavice so stolmi a neďaleko rozvoniaval bufet aj s ponukou chladených nápojov.
Akcia trvala takmer päť hodín a čuduj sa svete,
po jej skončení v tej horúčave sa nikomu akosi
nechcelo ísť domov a debatovalo sa takmer až do
televíznej ponuky z MS vo futbale v JAR. Teda slovom POHODA bola nielen v Trenčíne, ale aj na
súťaži hasičov v Plaveckom Štvrtku...
My sme mali to šťastie, stretnúť sa aj so zaujímavými hasičskými osobnosťami. Paradoxne
vekovo v protikladoch. Komentátor podujatia
Alojz Puškáč, presnými informáciami, ale i vtipným slovom, často aj vyrážajúcim dych, prítomným predstavil najstaršieho žijúceho hasiča v Plaveckom Štvrtku, Staniša Klačku, ktorý má 85
rokov a je ešte v pozadí aktívnym členom miest-

nych hasičov. On sa stal hasičom vo veku 24 rokov
a je ním dodnes, s úsmevom a troškou pýchy nám
povedal. Bol viacero rokov predsedom miestnych
hasičov a neskoršie pokladníkom. Toto podujatie,
ktoré sledoval, označil za veľmi vydarené a výkony
všetkých družstiev označil za nadšenú snahu.
Zastavili sme sa pi ženskom družstve Sekúl.
Pýtame sa, kto je ich trénerom a organizátorom. Svorne sa otočili a ukázali na sympatického
26-ročného O. Kudlu. Hneď od prvých otázok sa
dalo vytušiť, že hasičstvo je jeho veľkým koníčkom. Zdedil to po otcovi Konštantínovi. Ondrej sa
stal mladým trénerom vraj už v štrnástich rokoch,
keď sa venoval o polovicu mladším kamarátom, čo
znie takmer neuveriteľne. Dievčatá teraz trénuje
štyri roky, pochvaľuje si pomoc obce Sekule, ktorá
hasičskému zboru nemálo pomáha. A oni zasa jej
pri rôznych obecných akciách. Momentálne má
mladý Kudla pod palcom okolo 40 mladých hasičov a hasičiek. Najviac si cení v ich napredovaní
súdržnosť kolektívu.
Spokojný bol aj veliteľ hasičov Plaveckého
Štvrtka Milan Hujsa, ktorý sa nám vyznal, že pri
organizácii tohto podujatia sa zúčastnil takmer
celý zbor. Ocenil si aj účasť už spomínaného najstaršieho hasiča Stanislava Klačku a vervu zúčastnených kolektívov v boji o víťazstvo.
Za spoluprácu pri organizovaní treba poďakovať aj Obci Plavecký Štvrtok a zvlášť starostovi
Ivanovi Slezákovi, ktorý zakúpil poháre pre víťa-

zov a postaral sa o generálnu opravu striekačky,
za pomoci dotácie od spoločnosti POZAGAS
Malacky. Starosta strávil celé poobedie na súťaži
až do samého konca. Pred vyhlásením výsledkov bolo ešte milé prekvapenie, domáci hasiči
predviedli striekaciu mašinu z polovice minulého storočia. Samozrejme nemilé prekvapenie
s úsmevmi, mašinu nie a nie naštartovať, až prišiel mladý Kovár, dvakrát chlapsky potiahol pákou
a už voda fičala do hadíc.
Ceny odovzdával D. Chvíla spolu so starostom
obce a nezabudol pripomenúť, že zvíťazil Plavecký
Mikuláš, ktorý tak vrátil Plaveckému Štvrtku svoj
dlh, pretože nedávno na súťaži u nich zvíťazili PlaveckoŠtvrtčania.
Celkové poradie:1. Pl. Mikuláš, 2. Rohožník, 3.
Pl. Štvrtok, 4. Sekule, 5. Láb, 6. Moravský Sv. Ján,
7. Zohor, 8. Pl. Štvrtok II., 9. Záhorská Ves. Prvé
tri družstvá získali pekné ceny, na podstavci striekajúcich hasičov a ženy Sekúl krásny pohár z rúk
starostu obce Ivana Slezáka.
Družstvo Plavecký Štvrtok „A“ reprezentovali:Lukáš Hujsa, Milan a Martin Zajíčkovci, Mišo
Klubník, Štefan Moravský a Denis Vaškor. Družstvo „B“: Mišo Kovár, Vlado Kavický, Stano Bartalský, Mišo Hedvábny, Tibor Chmela, Rado Dinka,
Maťo Kopča.
J o zef K l ačka
Foto: Ivan Slezák
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Rozpačitý vstup do novej sezóny
Futbalisti Plaveckého Štvrtka chcú
v tejto nastávajúcej sezóne bojovať
v III. lige BFZ opäť o špicu tabuľky.
Vstupujú do tretieho ročníka po
postupe a sú príjemným prekvapením tejto súťaže. Prípravu na súťaž
začali pod vedením nového trénera
Milana Hricu zo Zohoru, známej
osobnosti futbalu nielen na Záhorí,
ale na celom Slovensku. Bývalý vynikajúci hráč úspešného bratislavského Interu, jedna z opôr mužstva,
ktorý zakončil svoju hráčsku kariéru
v druholigovom SH Senica, kde patril k výrazným oporám tohto vtedajšieho úspešného celku. Dostal
ponuku z Plaveckého Štvrtka, ktorú
prijal aj s výzvou.
Mužstvo ŠK Plavecký Štvrtok
začalo s prípravou v polovici júla
a tréner nemal jasné, kto v kádri
zostane a kto príde. Aj taký je niekedy futbalový život... Majiteľ klubu
Ján Hlaváček nám stroho povedal:
“Z mužstva odišiel Piaček domov do
Zohoru. Ciprys ukončil hosťovanie
a z mužstva odišiel. Hľadáme hráčov
na doplnenie kádra, ktorý je zatiaľ aj
pre zranenia niektorých troška úzky.
Máme „rozohraté“ typy v okolitých
dedinách i u vysokoškolákov, verím
však, že na prvý majstrák na hody
doma s nováčikom súťaže Rovinkou (14.8), už nastúpime v plnej sile
a psychickej pohode. Myslím si, že
naša fúzia s OFK Vysoká pri Morave
prináša svoje ovocie, môžeme si
dopĺňať kádre v prípade núdze
a platí to najmä o doraste, ktorý sa
týmto spojením dostal na patričnú
hernú úroveň pod vedením trénera
Jána Pišku a v tejto sezóne chceme
hrať na špici dorasteneckej štvrtej
ligy. Máme aj dve prípravky, ktorým
šéfuje Paľo Kršek a verím, že futbal v Plaveckom Štvrtku bude napredovať. Už sa teším na nastávajúcu
sezónu!“
Toľko úprimné slová majiteľa
klubu Ján Hlaváčka, ale fanúšikovská obec v Plaveckom Štvrtku nie je
vôbec spokojná s futbalovým životom. Revitalizácia futbalového štadióna sa začínala diať v čase začínajúcej sa hospodárskej krízy, zbytočne sa štadión revitalizoval, neboli
peniaze doslova „na dreve“, trávnatá hracia plocha sa posunula,
aby sa vytvoril priestor pre ihrisko
s umelou trávou. Polovicu pre-

stavby s podkladom pre umelú trávu
a štyrmi stĺpmi umelého osvetlenia
sú pripravené, ale nie sú peniaze na
druhú časť, umelú trávu a jej položenie. Ústny prísľub síce zo župy bol,
ale riziko konať len na základe prísľubu bolo príliš veľké a ako ukazuje
dnešná situácia aj nezodpovedné.
Doma treba teda hľadať zodpovednosť a nie na bratislavskej župe!
Nespokojnosť fanúšikov však
pokračuje ďalej, pretože vedenie
klubu počas dvojmesačnej prestávky
v ideálnych podmienkach pre futbal,
nedokázalo pre svojich fanúšikov
pripraviť ani jedno futbalové stretnutie na domácom trávniku pred
novou sezónou. Vedenie hovorí, že
úprava hracej plochy je prednejšia...!
A ako to teda robia na iných ihriskách, kde im stačia maximálne 2-3
týždne?! Alebo je to len pohodlnosť,
či bezohľadnosť na divácke zázemie?
A to už ani nehovoríme, prečo sa na
dedine hrá v sobotu a nie v nedeľu!
Vráťme sa však k futbalu na
zelený trávnik. Tréner Milan Hrica
má k dispozícii zatiaľ tento káder
hráčov: Dvoran, Ludas, Remák,
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Kalanka, Kain, Ďurica, Jurkovič, Režný, Hájek, Horváth, Juhas,
Adamčík, Galajda, Zajíc. Jedna
z opôr mužstva Miro Beňa je po
operácii kolena a zrejme sa do hry
zapojí až koncom jesene. Zatiaľ je
vedúcim mužtva. Takže úzky káder
plný odhodlania vedie majiteľ klubu
ŠK Ján Hlaváček, športovým riaditeľom je Miloš Sládeček a šéfom prípraviek Pavel Kršek.
V úvodnom stretnutí novej
sezóny na hody naše mužstvo prekvapujúco prehralo s nováčikom
súťaže Rovinkou 1:2. V druhom
zápase sme hrali opäť v domácom
prostredí, naši chlapci sa zdravo
športovo otriasli a nad Kráľovou
pri Senci po dobrom výkone zvíťazili 2:1. V treťom zápase nás čakal
súboj v Čunove. Čunovo – Plavecký
Štvrtok 1:0, Plavecký Štvrtok – Stupava 2:0.
Naše futbalové béčko v Lábe
Plaveckoštvrtecký futbal, ako je
známe má kvalitné futbalové béčko
v našej susednej dedine – Lábe. Ide
o nášho odvekého rivala, čo samo-

zrejme vyplýva aj z nášho susedstva a snahe z oboch strán predčiť
suseda. Naši chlapci nenašli doma
futbalové uplatnenie z rôznych príčin(výkonnosť, problémy s tréningovou dochádzkou, trpezlivosť),
našťastie futbal nezahodili za chrbát. Keď prišla ponuka z Lábu hrať
v tamojšom drese tak nezaváhali, ba
naopak vytvorili dobrú štvrtčansko
– lábsku partiu. Navyše s ponukou
prišla Magda Zábojníková so štrteckými rodinnými koreňmi, ktorá
ešte nedávno veľmi aktívne pôsobila v lábskom futbale a bola matkou
klubu. Fakticky naši chlapci tvoria
takmer stopercentný základ zostavy.
Tu sú ich mená: M.Podhorec, M.
Dziak, Vl. Martinec, L. Jurových, M.
Juriga, R. Juriga, T. Vrablic, M. Beńa,
M. Martinec, R. Adamovič. Hrajúcim trénerom a kapitánom je M.Juriga, brankár Podhorec, centerhalf
Dziak, M. Beňa patria už viacero
sezón k oporám mužstva a v nemalej miere sa zaslúžili o postup Lábu
do V. ligy.
Chlapci držte sa a dobre reprezentujte Plavecký Štvrtok v drese
Lábu!
J o zef K l ačka
Časť našich hráčov
v lábskom drese.
Foto:.A
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