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Malacky.sk
na
Facebooku

Mesto Malacky začína využívať ďal
ší informačný kanál, obľúbenú so
ciálnu sieť Facebook. Od pondelka
3. 10. môžete„lajkovať“ profil malac
ky.sk, na ktorom sa dozviete množ
stvo informácií nielen zo stránky
www.malacky.sk. K dispozícii sú
rôzne galérie i pozvánky na akcie.
https://www.facebook.com/pa
ges/malackysk/152134998141124

úvodník

Októbrové
pranostiky

Keď sa drží list v mesiaci októbri
na stromoch pevne, to znamená
krutú zimu. Krásne babie leto sa blíži
k svojmu koncu a ešte stále zelené
stromy nám podľa tejto pranostiky
napovedajú, že sa zatiaľ môžeme te
šiť na príkre mrazy. Ani predpoveď
počasia nám neprináša v tomto sme
re do života optimizmus, azda len
tým, ktorým chlad vyhovuje. Prognó
zu tuhej zimy deklaruje aj pranostika:
Ak je október veľmi zelený, bude po
tom január hodne studený. Nuž, mô
žeme len dúfať, že lístie na stromoch
vydrží ešte aspoň dva týždne. Pýtate
sa prečo? Pretože, ak opadá lístie do
polovice októbra, bude mokrá zima.
MÁRIO LORENC

Bravúrny úspech festivalu

Zejdeme sa na hambálku
Dvadsiatym deviatym septembrom odštartoval už 4. ročník festivalu Zejdeme se na hambálku a Malacky ovládlo
divadelné umenie. Neoficiálnym začiatkom bolo predpoludňajšie predstavenie Čin-čin z pera Ľ. Podjavorinskej
v podaní hercov Bratislavského bábkového divadla. Ten oficiálnejší úvod prišiel na rad až večer o 19.00 h. Prvé
vety patrili Vladimírovi Zetekovi, zakladateľovi festivalu aj Divadla na hambálku. Potom sa pridali aj krstní ot
Pokračovanie na 6. strane
covia, herec Alféd Swan a primátor mesta Malacky Jozef Ondrejka. 		

Pingpong s kontajnerom

Pri príležitosti pripomínania úcty k starším sa
v Spoločenskom dome MCK 25. 10. o 17.00 h
uskutoční SENIORSKÁ STREDA – posedenie
O opätovnú medializáciu róm
Keďže stavba nebola kompletne ta vyjadril do médií takto: „Nemám
pri hudbe s DJ Paľom.
skeho problému v Malackách odstránená do 60 dní od rozhodnu to srdce ich odtiaľto vyhodiť. Kon

sa v sobotu 1. 10. postaral ak
tivista Alojz Hlina. Do kontaj
nera, ktorý Hlina nechal pri
viesť na Družstevnú ulicu za
účelom mobilnej škôlky, sa ró
movia po tom, čo sa pokúsili
zbúrať svoju čiernu stavbu,
nasťahovali.

tia stavebného úradu o jej zbúraní,
bola celá vec postúpená na exekuč
né konanie. Termín odstránenia čier
nej stavby daný stavebným úradom
zatiaľ nie je známy.
Po tom, čo primátor J. Ondrejka
žiadal A. Hlinu, aby odstránil kon
tajner z Družstevnej ulice, sa aktivis

tajner preto sťahujem pred dom pri
mátora Malaciek. Uvidíme, či mu
svedomie dovolí vyhodiť 9 detí na
ulicu.“ Kontajner stál na ulici bez po
volenia a bez povolenia sa A. Hlina
pokúsil premiestniť kontajner aj
pred dom primátora mesta Malacky.
Pokračovanie na . strane

Oslava jesene
života
Podľa kalendára už je právoplatná jeseň
a aj tak symbolicky si v jesennom
mesiaci – v októbri uctievame starších.
Za celú redakciu Malackého hlasu
želáme všetkým
starším
spoluobčanom
hlavne pevné
zdravie, veľa
elánu a veľa
príjemných
chvíľ strávených
v kruhu rodiny.
Redakcia

Zbierka pokračuje!
Prispejte na dobrú vec!
V dobrovoľnej zbierke na rekonštrukciu Malackého kaštieľa
sme do 5. 10. vyzbierali

Účet:

3278257023/5600

7704,33 €.

ZA NÁŠ KAŠTIEĽ VÁM
ĎAKUJEME.

Svoj finančný dar môžete vložiť aj osobne do pokladnice MsÚ.

SPRAVODAJSTVO • PUBLICISTIKA

Mesto Malacky

v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 zákona NR SR
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení ne
skorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

Nesprávne
umiestnené
značenie

Od augusta tohto roka sa v Ma
lackách začal realizovať bila
terálny projekt ROSEMAN. Cie
ľom navrhovaných dopravno-bezpečnostných opatrení
v rámci projektu je dosiahnuť
zvýšenie bezpečnosti cestnej
premávky na prieťahu cesty
I/2 mestom Malacky.

na vymenovanie riaditeľa Základnej školy,
Záhorácka 95, 901 01 Malacky.

V auguste sa za
čali realizovať
opatrenia aj na Zá
horáckej ulici. Tu
DOPRAVNÝ sú dopravno-bez
BONBÓNIK
pečnostné opat
renia zamerané na zvýšenie bez
pečnosti chodcov na priechodoch
formou úpravy priechodov s cieľom
skrátenia času pobytu chodcov na
vozovke a zlepšenia ich viditeľnosti
vodičmi automobilov.
Navrhované opatrenia pozostá
vajú z úpravy dvoch existujúcich
priechodov pre chodcov – pri ob
jekte AFK a pri soche sv. Floriána.
Počas realizácie uvedených prác
však prišlo k rozporu s projektovou
dokumentáciou, nakoľko bolo
umiestnené vodorovné dopravné
značenie posunuté voči predlože
nému projektu. Chybu zhotoviteľ
opraví odfrézovaním tohto vodo
rovného dopravného značenia
a umiestni ho v súlade s projektom.
Stredová čiara pri obchodnom do
me AFK bude priamo pripojená na
existujúce vodorovné dopravné
značenie.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa pre príslušný druh a typ školy

podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovu
jú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odbor
ných zamestnancov v znení neskorších predpisov • najmenej 5 ro

kov pedagogickej praxe • vykonanie prvej atestácie
Iné požadované predpoklady:
• bezúhonnosť • zdravotná spôsobilosť • ovládanie štátneho jazyka •
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
Ďalšie požiadavky a kritériá:
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja ZŠ Záhorácka 95 v Malackách
• prehľad v školskej legislatíve • organizačné, riadiace a komunikačné
schopnosti
Požadované doklady na výberové konanie:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní • overené kópie dokladov o vzde
laní a o vykonaní atestácie • podpísaný štruktúrovaný životopis (uveďte
aj telefonický kontakt) • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace •
lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na
výkon pedagogickej činnosti • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na práv
ne úkony v plnom rozsahu • vlastný návrh koncepcie rozvoja školy (naj
viac v rozsahu 4 strán) • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho
osobných údajov pre účely výberového konania
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s priloženými požadovanými do
kladmi je potrebné doručiť do 4. novembra 2011 do 13.00 h na adresu
Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky v obálke s ozna
čením Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ ZŠ Záhorácka. V prípade
zasielania poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Termín, mies
to a hodina výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili pod
mienky na účasť na výberovom konaní, oznámené najmenej 7 dní pred
jeho začatím.  Termín nástupu do funkcie riaditeľa: 1. február 2012.
RNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta

Mesto Malacky

v zmysle § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície
vedúci oddelenia marketingu a tlačový tajomník
Zamestnávateľ:
Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky
Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:
vedúci oddelenia marketingu a tlačový tajomník
Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania • osobitné
kvalifikačné predpoklady – nevyžadujú sa • občianska bezúhonnosť •
prax s riadením kolektívu minimálne 2 roky • znalosť minimálne jedného
svetového jazyka
Výhodou sú:
• prax v oblasti marketingu • prax s prácou v printových alebo elektronic
kých médiách • prax vo verejnej správe • orientácia v súčasných trendoch
elektronizácie procesov • organizačné a komunikačné schopnosti • skúš
ky ECDL • vodičský preukaz skupiny B
Požadované doklady na výberové konanie:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní • výpis registra trestov nie starší
ako 3 mesiace • podpísaný štruktúrovaný životopis (uveďte aj telefonický
kontakt) • overená fotokópia dokladu o vzdelaní (najvyššom dosiahnu
tom) • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom
rozsahu • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho
zamestnanca vo výkone práce vo verejnom záujme • písomný súhlas
uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov pre účely výberového
konania
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s priloženými požadovanými do
kladmi je potrebné doručiť do 21. októbra 2011 na adresu: Mesto Ma
lacky, sekretariát úradu, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky v obálke
s označením Neotvárať – výberové konanie – vedúci oddelenia marke
tingu a tlačový tajomník. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci
dátum poštovej pečiatky. Termín a miesto výberového konania budú
uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní,
oznámené písomne najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.
RNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta



Text, foto: -naty-

Nezamestnanosť dosiahla
v septembri 7,46 %
Je známe, že každoročne vzrastá nezamestnanosť
hlavne v septembri, pretože sa na Úrad práce za
píšu aj tí, ktorí skončili stredné školy a v štúdiu už
nepokračujú. A ako sme na tom so zamestnanosťou
u nás v Malackách, nás informovala riaditeľka od
boru služieb zamestnanosti z ÚPSVaR v Malackách
Zuzana Boráková.

V mesiaci jún, keď bolo množstvo
dnešných nezamestnaných ešte štu
dentmi, evidoval ÚPSVaR neza
mestnanosť 7,44 %. Od mája do au

STRUČNE

gusta tohto roka pribudlo do evi
dencie uchádzačov o zamestnanie
69 absolventov.
V rovnakom období minulého ro

ka to bolo 85 absolventov, čo pred
stavuje medziročný pokles o 16 ab
solventov. Rozhodujúci je však vždy
september. Z najnovších údajov vie
me, že miera nezamestnanosti v sep
tembri dosiahla 7,46 %, čo predsta
vuje 2601 ľudí (medzimesačný nárast
o 0,05 %). V tomto mesiaci sa za
evidovalo 347 uchádzačov o zamest
nanie (prítok 110 %) a vyradených
z evidencie bolo 329 (70,47 %).

-naty-

Mesto Malacky

v zmysle § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície vedúci oddelenia právneho
Zamestnávateľ:
Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky
Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:
vedúci oddelenia právneho
Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky pri
jatia:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo •
osobitné kvalifikačné predpoklady – nevyžadujú sa •
občianska bezúhonnosť • prax s riadením kolektívu
minimálne 2 roky
Výhodou sú:
• prax vo verejnej správe • v oblasti podnikového práva
• prax v oblasti riadenia projektov • organizačné a ko
munikačné schopnosti • znalosť min. jedného sveto
vého jazyka • skúšky ECDL • vodičský preukaz skupiny
B
Požadované doklady na výberové konanie:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní • výpis registra
trestov nie starší ako 3 mesiace • podpísaný štruktúro
vaný životopis (uveďte aj telefonický kontakt) • overená

fotokópia dokladu o vzdelaní (najvyššom dosiahnu
tom) • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úko
ny v plnom rozsahu • čestné vyhlásenie o zdravotnej
spôsobilosti na prácu vedúceho zamestnanca vo výko
ne práce vo verejnom záujme • písomný súhlas uchá
dzača so spracúvaním jeho osobných údajov pre účely
výberového konania
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výbero
vom konaní:
žiadosť o účasť na výberovom konaní s priloženými po
žadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 21. ok
tóbra 2011 na adresu: Mesto Malacky, sekretariát
úradu, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky v obálke
s označením Neotvárať – výberové konanie – vedúci
oddelenia právneho. Rozhodujúci je dátum na prezen
tačnej pečiatke. Termín a miesto výberového konania
budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky na účasť na
výberovom konaní, oznámené písomne najneskôr
7 dní pred jeho uskutočnením.
RNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta

MALACKÝ HLAS            17/2011

SPRAVODAJSTVO • SAMOSPRÁVA

Zmeny názvu ulíc
nie sú svojvoľné
S účinnosťou od 1. 6. tohto roka vošlo do platnosti Všeobecne zá
väzné nariadenie o určení názvov ulíc a o zmene názvov ulíc na
území mesta, ktorým sa zmenil názov ulice z Jána Kostku na Ferdiša
Kostku. Niektorým obyvateľom týchto ulíc sa však nepáči samot
ná zmena, s ňou súvisiace vybavovačky na úradoch, ale ani to, že
o zmene údajne nevedeli vopred, nemohli sa k nej vyjadriť. Istý
Malačan poslal nespokojné listy primátorovi, voleným zástupcom
mesta a malackým novinárom. Prizrime sa veci bližšie.
„Potreba zmeny názvov ulíc ne
vychádza zo svojvôle mesta či jeho
poslancov, ale určujú ju viaceré po
treby, napríklad nesúlad so znením
zákona o slovenskom jazyku. Ulica
dukelských hrdinov sa zmenila na
Ulicu duklianskych hrdinov v súlade
s jazykovou normou,“ hovorí pred
nosta MsÚ D. Vavrinec. Ďalším z dô
vodov je faktická chyba v názve. To
bol prípad ulice s názvom Jána Kost
ku. V skutočnosti sa však známy slo
venský džbankár a keramikár pôvo
dom zo Stupavy, podľa ktorého je
ulica pomenovaná, nevolal Ján, ale
Ferdiš. Naposledy Okresné riaditeľ
stvo Policajného zboru v Malackách,
oddelenie dokladov, požiadalo
o zmenu v názve ulice s názvom Ul.
armádneho generála Ludvíka Svo
bodu, a to z dôvodu nemožnosti jej
zavedenia do elektronického sys
tému databázy registra obyvateľov.
O návrhu zmeny do podoby Ul. arm.
gen. L. Svobodu zastupiteľstvo roko
valo 6. 10. Tieto príklady demonš
trujú, že samospráva často nemá na
výber a v žiadnom prípade nie je jej
úmyslom zbytočne svojich obyvate
ľov zaťažovať.
Doklady vám vymenia
bez poplatkov
„Postupovali sme však štandard
ným spôsobom. Návrh VZN bol na
obvyklých miestach (na úradnej ta
buli mesta na e-tabuli na www.ma
lacky.sk) zverejnený 15 dní pred za
sadnutím MsZ a ďalších 15 dní po
jeho schválení.
Kompletné znenie VZN je tiež
dostupné na internete,“ prízvukuje
prednosta MsÚ. Námietka má podľa
pisateľa listu nevyhovujúci spôsob
upozornenia. Nový vedúci oddelenia
územného rozvoja a životného
prostredia MsÚ v Malackách D. Pro
kop pokladal za dôležité aspoň do
datočne upozorniť obyvateľov dot
knutých ulíc na povinnosti výmeny
osobných dokladov a nahlásenia
zmeny v úradoch, ktoré pre nich
z tejto zmeny vyplývajú. Z dôvodov
šetrenia na poštovnom vyriešili pra
covníci jeho oddelenia tento oznam
osobným doručením do schránok.
Napriek tomu, že úrad konal
v zmysle zákona a nijaké ďalšie po
vinnosti mu v tomto smere nevyplý
vajú, priznávame, že zlepšovanie
komunikácie s občanmi je dôležité.
Ďakujeme teda za upozornenie.
Budeme sa snažiť podobným ne
príjemnostiam vyhnúť. Nateraz však
môžeme občanov upokojiť aspoň
v tom, že výmena ich osobných do
kladov v tomto prípade (v prípade
verejného záujmu) je oslobodená
od poplatkov. Podľa našich predbež
ných zistení pri ohlasovaní zmien
v ďalších úradoch treba mať pri sebe
nový občiansky preukaz s platnými
údajmi.
Za Malacký hlas nás mrzí, že vte
dajší vedúci redaktor tému nezara
MALACKÝ HLAS            17/2011

dil, a dodávame, že určite nie úmy
selne. Keďže list sťažovateľa sme
dostali až v čase uzávierky tohto
čísla, nepodarilo sa nám získať kom
petentnejšie reakcie. Naším cieľom
je však podobným situáciám pred
ísť, a preto pisateľovi za inšpiratívny
podnet ďakujeme a prosíme všet
kých dotknutých Malačanov o po
chopenie nevyhnutnosti ich spolu
práce v takýchto prípadoch.
Redakcia MH

Poslanci na riadnom zasadnutí
6. 10. schválili Všeobecne záväz
né nariadenie mesta Malacky
o určení názvov ulíc a o zmene
názvu ulice na území mesta Ma
lacky. Novovzniknuté ulice sa
napájajú na existujúcu ulicu, kto
rú poznáme ako Jána Hollého.
Nové názvy mesto navrhlo po
osobnostiach Samovi Chalupko
vi a Jánovi Kalinčiakovi, ktorí
obaja patrili do skupiny štúrov
cov a svojou činnosťou sa po
dieľali na vzniku spisovnej slo
venčiny a vytváraní podmienok
pre rozvoj slovenskej literatúry.
Oficiálne názvy týchto ulíc sú te
da: Sama Chalupku a Jána Kalin
čiaka. VZN však obsahuje aj jed
nu zmenu, vlastne skrátenie
názvu na základe požiadaviek
polície. Teda už viac nie Ulica
armádneho generála Ludvíka
Svobodu, ale iba Ulica arm. gen.
-redL. Svobodu. 		

Historické
drahokamy

Malacky dali zelenú strategic
kému partnerstvu mesta v ďal
šom cezhraničnom projekte za
cielenom na Malacký kaštieľ. Je
ho názov je Historické draho
kamy. Pôjde v ňom o ochranu,
obnovu a propagáciu kultúrne
ho dedičstva za pomoci marke
tingových nástrojov a kultúrnej
spolupráce.
Cieľom projektu, ktorý má trvať
dva roky, bude zvýšenie návštevnos
ti jednotlivých kultúrnych pamiatok

tuzemskými a zahraničnými turista
mi, zatraktívnenie ich prezentácie,
tvorba nových produktov cestovné
ho ruchu, široká partnerská spolu
práca v rámci siete drahokamov
a spoločné postupy pri marketingu
a manažmente. Hlavnými partnermi
v projekte sú Lockenhaus/AT, Bur
genland turismus/AT a Nadácia Im
perial z Pezinka.
Strategickí partneri sú: mesto Pe
zinok, mesto Holíč, mesto Malacky,
kláštor Smolenice, SNM Červený Ka
Tatiana Búbelová
meň.

O čom rokovali
poslanci MsZ
Vo štvrtok 6. 10. rokovalo MsZ
po prvý raz podľa nového ro
kovacieho poriadku, schvále
ného na minulom zasadnutí.
Kým bolo ešte vnímanie zúčast
nených nezaťažené únavou, prezen
toval primátor možné dopady dvoch
vládnych návrhov zákonov o štát
nom rozpočte a o miestnych daniach
a poplatkoch, ktoré sa nepriaznivo
dotknú financovania samospráv. Pod
ľa uvádzaných čísel v roku 2011 nám
bude chýbať –111 568 €, v roku 2012
bude výpadok –729 231 €, v roku
2013 –736 570 € a v roku 2014 to bu
de až –999 046 €. Podľa primátora
odporúčané zvyšovanie daní bude
priveľkou záťažou pre obyvateľstvo.
Nesporne zaujímavá prezentácia
už ukončeného projektu Mínus 3 %
v podaní B. Herdovej a M. Lipu z Ener

getického centra Bratislava miestami
vyvolala rozpaky a spôsobila, že ná
vrh uznesenia v ukladacej časti nebol
schválený podľa predloženej podo
by. Poslanci uložili MsÚ materiál do
pracovať a predložiť zastupiteľstvu aj
akčný plán obnovy budov a verejné
ho osvetlenia.
MsZ schválilo návrh projektu vý
stavby kompostárne a vybudovanie
zberného dvora pre separovaný zber,
prerokovalo monitorovaciu správu
k programovému rozpočtu a opäť si
posvietilo aj na tému meškajúcej ka
nalizácie. Potešujúcou informáciou
pre rodičov je, že stavebné práce
v MŠ na Rakárenskej ulici finišujú,
v týchto dňoch budú odovzdané dva
pavilóny, ktoré pracovníci MŠ začnú
upratovať a zariaďovať. Už čoskoro
tam bude počuť džavot detí.
Tatiana Búbelová

krátke správy samosprávy

V septembri prešli viaceré ulice
v Malackách rekonštrukciou.
• Na uliciach Štúrova, Olšovské
ho, Továrenská a takmer v celej loka
lite Riadok boli odstránené výtlky.
• V týchto dňoch sa ešte stále rea
lizuje rekonštrukcia vjazdu do Poľnej
ulice. Tu sú potrebné náročnejšie
úpravy. Práce budú trvať približne
dva týždne.
• Na Ulici Ľ. Fullu v Malackách sa
v polovici októbra tiež chystá oprava
cesty. Bude strhnutý a vyfrézovaný
povrch komunikácie, čím sa zlepší

jej stav. V budúcom roku sa táto ces
ta potiahne asfaltom.
• Od pondelka 10. 10. nahradia
letničkové záhony v rôznych čas
tiach mesta „dvojročky“ alebo cibu
ľoviny.
• Od štvrtka 6. 10. sa začalo čiste
nie pozemku vedľa Obvodného
úradu v Malackách. Na výzvu mesta
Malacky s týmto čistením začal ma
jiteľ pozemku, ktorým je Katastrálny
úrad v Bratislave.

Text: -naty-, foto: I. Sloboda

Starostovia a primátori Záhoria
proti novému návrhu
financovania samospráv
Vo štvrtok 29. 9. zasadal mimoriadny snem Združenia miest a obcí
záhorskej oblasti (ZOZO). Plénum schválilo zmenu stanov na zá
klade požiadaviek starostov z riadneho snemu, aby aj toto regio
nálne združenie malo vlastné odborné štruktúry ako celosloven
ské združenie ZMOS. Druhou, oveľa vážnejšou témou boli dôsled
ky, ktoré hrozia samosprávam v súvislosti s dvoma pripravovaný
mi vládnymi návrhmi zákonov (zákon o štátnom rozpočte a zákon
o mestských daniach a poplatkoch).

Podľa prvého z nich vláda chce,
aby pri financovaní miest a obcí vý
nos z dane fyzických osôb nahradil
tzv. mix daní. Najväčší problém návr
hu predstavuje skutočnosť, že štát
pri tomto opatrení podľa podkladov

Ministerstva financií SR odoberie
mestám a obciam takmer 190 mil. €.
Podľa predsedu ZOZO a primáto
ra Malaciek Jozefa Ondrejku neob
stojí argument, že samosprávy si
môžu výpadok nahradiť zvýšením

miestnych daní. Znamenalo by to
zvýšenie daní pre obyvateľov i pod
nikateľov v niektorých prípadoch aj
niekoľkonásobne. „Pri prechode na
mix daní Malacky očakávajú príjem
nižší asi o 730 000 €, teda asi o 18 %.
Keby sme chceli reálne výpadky na
hradiť príjmami z daní, daň za zá
hrady by sme museli zvýšiť viac ako
13-krát, za byty a domy by stúpla
o 170 %, daň za ornú pôdu o 162 %
a priemyselné stavby a stavby na
podnikanie by museli mať daň zvý
šenú o 34 %,“ uviedol na ilustráciu
Jozef Ondrejka a dodal, že z hľadis

ka životnej úrovne obyvateľstva a fi
nančných možností podnikateľov
takýto postup nepokladá za reálny.
Po živej diskusii mimoriadny
snem ZOZO uznesením vyjadril zá
sadný nesúhlas s uvedenými návrh
mi zákonov, ktoré pripravuje vláda
SR. Okrem toho starostovia a primá
tori zo Záhoria podporili požiadavku
Rady ZMOS, aby sa táto pre všetkých
životne dôležitá téma stala predme
tom rokovania mimoriadneho sne
mu ZMOS.
Tatiana Búbelová



KULTÚRA • SPEKTRUM
V poslednom ob
dobí sa znásobujú
sťažnosti občanov
na nezodpovedné
správanie majite
ľov psov na verej
ných priestran
stvách, preto chce
me upozorniť na
povinnosti, ktoré
im vyplývajú z plat
ného VZN mesta
Malacky č. 1/2009,
ktorým sa upravu
jú niektoré pod
mienky držania
psov v meste Ma
lacky.

MCK Malacky Vás srdečne pozýva
na pôsobivú tanečnú show

Fantasy
Of Dance
v podaní tanečného súboru MERLiN,
12. 10. v Kultúrním domečku v Ma
lackách. Tanečný súbor MERLiN, kto
rý vznikol v roku 1993, prináša nový
celovečerný program, ktorého zá
kladom je írska tanečná show s no
vými prvkami. Fantazijný príbeh di
vákom otvára obrazy od zrodenia
človeka, vývoja spoločnosti až po
budúcnosť. Náročná írska tanečná
technika je obohatená o slovenský
temperament. Aj napriek obrovské
mu množstvu energie a sily, ktorú
program vyžaruje, si tanečníci vo

Psičkári,
pozor!
VZN okrem iného určuje zásady
vodenia psov a postup pri znečisťo
vaní verejných priestranstiev.
Upozorňujeme držiteľov psov,
že voľný pohyb psov je zakázaný
v spoločných priestoroch bytových
domov a na verejných priestran
stvách okrem vyhradených miest.
Voľný pohyb psov (bez vôdzky,
okrem nebezpečných psov) je po
volený iba na vyhradených mies
tach, ktoré sú viditeľne označené
tabuľou „Voľný pohyb psov“, a to:
parčík na Břeclavskej ulici, parčík na
parkovisku Legionárska ulica a plo
cha za školou na Štúrovej ulici. VZN
vymedzuje aj miesta zákazu vstupu
so psom, zakazuje sa vstup na det
ské ihriská a pieskoviská, do zaria
dení potravinárskej výroby a spoloč
ného stravovania, do areálov škol
ských a predškolských zariadení, na

svojom brilantnom prejave zacho
vávajú ľahkosť a humor, ktorým di
vákov zabávajú a vťahujú do deja.
Atmosféru programu pôsobivo zvý
razňuje bohaté kostýmové vybave
nie a premyslený svetelný dizajn.
MCK vďaka podpore BSK Malacky
pripravilo na október projekt

Malacky –
Patrón
kultúry
v regióne
Cieľom projektu je šíriť bezplatne
kultúru z Malaciek aj do okolitých
obcí a pokúsiť sa o vybudovanie kul

túrne prepojeného regiónu aktivita
mi pre všetky vekové kategórie.
Každú sobotu v mesiaci vyvezie
mesto Malacky do okolitých obcí
cca 5-hodinový kultúrny program.
Ten sa začne vždy o 15.30 h pro
gramom pre deti. Detské očká roz
žiari Divadlo Žihadlo so svojou roz
právkou A cirkus bude, v druhom
vstupe cca o 17.00 h sa predstaví
divadelný súbor Divadlo na ham
bálku a folklórny súbor Macejko
a program ukončí koncert rocko
vopopovej skupiny AC+. Tento pro
jekt odštartuje 8. 10. v Gajaroch,
15. 10. sa presunie do obce Láb,
22. 10. urobí radosť obyvateľom Veľ
kých Levár.
Putovanie v tomto roku sa ukončí
29.10. v Plaveckom Podhradí.
-mck-

VRACIAME SA
K PROBLÉMU

kúpalisko, plaváreň, športoviská
a cintoríny.
Držiteľovi psa vyplývajú povin
nosti aj pri „venčení“ psa, keď pes
znečistí verejné priestranstvo výkal
mi, je povinný výkaly okamžite od
strániť použitím vhodných pro
striedkov plastovým, prípadne pa
pierovým vreckom a potom odho
diť do zberných nádob určených
pre zmesový komunálny odpad
alebo do nádob určených na psie
výkaly. Občanovi, ktorý neodstráni
psie výkaly, je možné uložiť pokutu
do 65 €.
Prosíme psičkárov, aby nezneprí
jemňovali život ostatným obyvate
ľom Malaciek a aby zanechávali po
svojich miláčikoch čisto a poriadok.
V rámci hygieny je dôležité udržia
vať poriadok v každej časti mesta.
Oddelenie ŽP MsÚ

Pingpong
s kontajnerom

Ak máte zaujíma
vé fotografie, ale
bo viete o mieste,
ktoré stojí za to vy
fotiť, pošlite nám
OKOM
OBJEKTÍVU svoj námet!

Dokončenie z . strany

Zábrany okolo budovy MsÚ, laná a na
nich akýsi usmievavý mladý a svižný
„spiderman“. Z parapetných dosiek
čosi utieral, raz bol hore, hneď zasa
dolu... Neskôr sme sa dozvedeli, že
vykonával údržbu a dezinfekciu. Čistil
parapety od holubieho trusu ako mož
ného zdroja nebezpečných nákaz a ší
renia vírusov.

Presnejšie po príchode na miesto
sám nevedel, kde by mal kontajner
presne stáť. Uvažoval o pozemku
vedľa domu primátora. Ten bol
v tom čase mimo Malaciek.
Jeho zámer však nevyšiel, nakoľ
ko zakročila polícia a nedovolila kon
tajner zložiť bez povolenia. A. Hlina
túto skutočnosť rešpektoval, ale na

to sa ho pokúsil vyviezť za Malacky.
Ani tam však neuspel. „Alojz Hlina
doteraz neurobil nič pre rómov, oby
vateľov Družstevnej ulice ani pre
mesto a vlastne pre nikoho v tejto
kauze. Zatiaľ sa len úspešne prezen
tuje v médiách, dostal už viac pries
toru ako premiérka Slovenskej re
publiky,“ vyjadril sa J. Ondrejka.
Text: -naty-; foto: -otano-

„Hovoriace” batoľatá – fantázia? Skutočnosť!
Predstavte si, že
by vaše dieťa už
nemuselo pútať
rodičovskú po
zornosť plačom,
no inteligentne
by vás vedelo in
formovať o stave
svojho žalúdka
či plienky. Neve
ríte? Presvedčí
me vás o opaku.

Reč je o programe s názvom Ba
by Signs (v preklade „detské znaky“).
Autormi tejto prevratnej učebnej
metódy sú uznávané kalifornské
profesorky psychológie Dr. Linda Ac
redolo a Dr. Susan Goodwyn. Na zá



nec–dieťa), ale vytvára i základy pre
efektívnu interakciu s okolím, ktorá
pretrváva aj potom, čo sa batoľa na
učí hovoriť. Výsledok? Posilnená
emočná inteligencia (EQ) a nadprie
merná verbálna schopnosť.

klade dlhodobých výskumov sa im
podarilo preukázať, že znaková ko
munikácia s nemluvňatami vo veku
od 6 mesiacov do 3 rokov nielenže
uľahčuje komunikáciu medzi sub
jektmi rodič–dieťa (prípadne súrode

Neprirodzený zásah
do vývoja? Nie.
Pri niečom tak revolučnom, ako je
Baby Signs, sa, samozrejme, ihneď
vynoria obavy. Málokto si však uve
domuje, že niektoré znaky – ako
napr. „pá pá” – používajú všetky deti
a ide o celkom prirodzený proces. Je
prirodzené, že ak batoľa niečo vidí,
snaží sa to ihneď napodobniť. Týmto
vytvára vlastné základné znaky, kto
ré vysiela svojmu okoliu. Baby Signs

túto prirodzenú schopnosť ďalej roz
víja a obohacuje znakový fond ne
mluvňaťa o nové prvky, čím výrazne
podporuje rozvoj jeho intelektu.

ako možnosť zúčastnenia sa kurzov
a seminárov, ktoré pomôžu vášmu
dieťaťu osvojiť si doposiaľ nepozna
né aspekty komunikácie.

Metód a programov je mnoho
Hoci na Slovensku je znaková ko
munikácia s počujúcimi batoľatami
novinkou, ktorá sa dostala na náš
trh až v roku 2008, v zahraničí vy
užívajú jej výhody už vyše 20 rokov.
Za ten čas sa týmto fenoménom za
oberalo mnoho odborníkov, progra
mov na výučbu znakovej reči u za
tiaľ nehovoriacich detí je v súčasnos
ti viac. Každý lektor programu Baby
Signs je certifikovaný absolvent špe
ciálneho školenia. Výučbové mate
riály hľadajte priamo u nich, rovnako

Baby Signs v Malackách
Aktuálne pôsobia pre celý Malac
ký okres dve nezávislé certifikované
inštruktorky. Ak túžite po tom, aby
s vami dieťa komunikovalo na vy
spelejšej úrovni, Baby Signs je mož
nou alternatívou. Ako záruku vám
ponúka roky overenej praxe a pro
fesionalitu, podloženú reálnymi skú
senosťami s výučbou. Viac informá
cií o tomto programe nájdete na
www.babysigns.sk.
Mário Lorenc,
foto: B. Moravčíková
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Večer františkánskeho gymnázia
V utorok 4. 10. sa v Kultúrním domečeku spomínalo na časy dávno
minulé, ale pripomínali sa i veci súčasné. Pri príležitosti 15. výročia
obnovenia františkánskeho gymnázia v Malackách sa tu konal
Večer františkánskeho gymnázia. Na toto slávnostné podujatie boli
pozvaní aj bývalí profesori či významné osobnosti, ktoré sa po
starali o zachovanie Gymnázia sv. Františka Assiského.

Na svete je nová kniha
Ďalej sa už pokračovalo prezen
táciou knihy Malacky v 20. storočí,
ktorú zostavil Martin Macejka z prác
žiakov Gymnázia sv. Františka Assis
kého. Spoločnou témou je história

regiónu v 20. storočí. Knihu tvoria
texty, ktoré sa týkajú Malaciek a oko
lia, ale neobchádzajú ani Bratislavu.
„Ja tu síce stojím, ale väčšiu časť
práce urobili študenti,“ zdôraznil
M. Macejka pri prezentácii knihy.

Na úvod k prítomným prehovo
rila súčasná riaditeľka gymnázia
Viera Zaíčková, ktorá priblížila bo
hatú históriu a taktiež skutočnosti,
ktoré sa v jeho dejinách udiali.
K slovu sa dostali i traja vážení
páni prof. Alfréd Bollardt (94 r.), je
den z prvých maturantov gymnázia,
univerzitný profesor MUDr. Ján Le
žovič, DrSc. (92 r.), absolvent gym
názia, významný stomatológ, pe
dagóg a vedecký pracovník JUDr.
Ivan Budinský (87 r.), absolvent gym
názia a významný právnik. „Minulosť
nám predsa stojí za to, aby sme v nej
hľadali to dobré,” takto popísal
hlavnú myšlienku básne Svetoslava
Veigla Ivan Budinský, ktorú na zá
ver svojho príhovoru predniesol.
Prítomní páni majú na gymná
zium mnoho silných spomienok,
ktorých sme sa aspoň v ten večer
všetci mohli dotknúť.

Zľahka o neľahkom
Veľmi milým bodom programu
bolo divadelné predstavenie Zľahka
o neľahkom v hereckom prevedení
študentov gymnázia. Predstavenie
vznikalo v rámci spoločenskoved
ného seminára, kde sa študenti zao
berali otázkou konzumného spô
sobu života. Jedným z pohľadov na
túto spoločenskú tému je aj po
rovnanie generačných hodnôt štu
dentov a ich rodičov. Voľné javisko
vé spracovanie sa zľahka pohráva
s touto neľahkou problematikou.
Réžiu tejto zaujímavej hry má na
svedomí Beáta Reifová v spolupráci
so Stanislavou Zajačkovou. Študen
ti dodali predstaveniu príjemný
„šmrnc” a ani o humorné pasáže ne
bola núdza.

JUDr. Ivan Budinský pri príhovore po
čas slávnostného večera

Text, foto:
Natália Slobodová

Zlomky z histórie
františkánskeho gymnázia
V roku 1926 dostalo povolenie od mi
nisterstva školstva a národnej osvety
na svoju činnosť františkánske gym
názium s právom verejnosti. Jeho ná
zov znel Súkromné gymnázium Rádu
sv. Františka v Malackách. Názov školy
sa postupne zmenil na Verejné česko
slovenské gymnázium Rádu sv. Fran
tiška v Malackách a neskôr na Rehoľné
slovenské gymnázium františkánov
v Malackách.

Najslávnejšie dejiny
do poštátnenia
Vyučovanie v tejto osemročnej
škole sa začalo v septembri 1927,
do 1. ročníka nastúpilo 110 štu
dentov, ktorých počet stále stúpal.
V školskom roku 1933/1934 bolo gym
názium s počtom študentov 492 druhou
najväčšou cirkevnou strednou školou
v Československu. Do poštátnenia školy v ro
ku 1945 tu zmaturovalo 539 študentov z ce
lého Slovenska, dokonca aj spoza hraníc.
Gymnázium pod patronátom františkánskej

rehole skončilo svoje pôsobenie posledný
mi maturitami v roku 1945 ako dôsledok
poštátnenia cirkevných škôl.

Novodobé dejiny
Po páde komunistického režimu sa opäť
otvoril priestor na vznik cirkevných škôl.
V januári 1995 začali traja ľudia (ThMgr.
RNDr. Alexander Hudáč, CSc., Mgr. Ing. Július
Rozložník a Ing. Rudolf Oravec) pracovať na
obnovení slávy františkánskeho gymnázia
v Malackách. Väčšinu práce vrátane
vybavovania a zháňanie financií či
učiteľov zvládol R. Oravec sám. Vý
sledkom jeho úsilia bolo zaradenie
Gymnázia sv. Františka Assiského
do siete stredných škôl SR rozhod
nutím ministerstva školstva z 29.
11. 1995. Do činnosti bolo uvedené zriaďo
vacou listinou Provincialátu rehole menších
bratov františkánov 19. januára 1996. Riadi
teľom gymnázia sa stal Dr. Hudáč, v tom ča
se predstaviteľ tretieho rádu františkánov.
Sídlom školy sa stala pôvodná budova
pôvodného františkánskeho gymnázia na

Kláštornom námestí v Malackách. Čestným
riaditeľom františkánskeho gymnázia bude
stálica malackého duchovenstva a bývalý
profesor pôvodného gymnázia páter Osvald
Viktor Bednár, OFM.
Otázka nástupníctva
Obe súčasné malacké gymnáziá sa po
važujú za pokračovateľov františkánskeho
gymnázia z rokov 1927–1945. Keď sa konajú
oslavy výročia vzniku pôvodného gymná
zia, oslavujú obe školy – oddelene. Názory
v otázke nástupníctva sa totiž rozchádzali.
V prospech súčasného františkánskeho gym
názia hovoria slová bývalého provinciálne
ho ministra františkánov P. Lea Rúčku, OFM,
ktorý v roku 1997 vyjadril radosť nad znovu
otvorením gymnázia v pôvodnej budove
a vyslovil nádej, aby bolo obnovené gym
názium pokračovateľom ideí a ducha pô
vodného gymnázia. Pravdou je, že hoci pô
vodné gymnázium de iure pôsobí doteraz
nepretržite vo forme štátneho gymnázia,
františkánske gymnázium prestalo de facto
existovať v okamihu, keď jeho správcom

Návrat do minulých čias
Dobové zábery a kresby z konca rakúsko-uhorskej monarchie budú predmetom práve
pripravovanej výstavy s názvom Za cisára pána.

V priestoroch Malackého kaštieľa
bude 13. 10. o 16.00 h otvorená ver
nisáž. Vystavované zábery vás vtiah
nu do obdobia konca éry nadvlády
Habsburgovcov. Tieto zmeny postih
li nezvratne i Pálfiovcov, ktorí vždy
podporovali habsburský trón. Zábe
ry zobrazujú civilov, vojakov na fron
te, ale aj potentátov. Nechýba tu
František Jozef I., ktorý údajne tiež
navštívil zámok svojho tajného rad
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Príspevky vznikali v rokoch 2006–
–2010 v rámci vyučovania. „V tom
to období vzniklo takýchto prác
viac ako tristo,“ spomína M. Macej
ka. Zborník obsahuje 14 prác od 13
autorov. Publikácia vyšla s finanč
nou podporou Nadačného fondu
Slovak Telecom, a. s., a Nadácie Pon
tis.

cu Mikuláša XIII. Pálfiho alebo arci
vojvoda Friedrich, ktorý zasa dúfal,
že sa po zániku monarchie stane
Záhorie súčasťou Rakúska.
Prvá svetová vojna poznačila
hospodársky i Malacky, ktoré sa síce
nestali svedkom bojov, ale rekví
rovanie zásob pre armádu a zhor
šujúca sa životná úroveň obyva
teľstva boli sprievodnými javmi
svetového konfliktu. Vojnové pod

mienky prispievali k rozmáhajúce
mu sa čiernemu trhu. Mesto prišlo
o kostolné zvony a dokonca i píšťaly
do organu, aby mala armáda na
liatie diel. Padlo 122 naverbovaných
Malačanov.
Keď sa v novembri 1918 dostali
frontoví veteráni po železnici k mes
tu a začali rabovať, pridala sa k nim
aj značná časť obyvateľstva. Odpor
sa obrátil proti vrchnosti, Maďarom

(zriaďovateľom) prestala byť rehoľa fran
tiškánov a na jej miesto nastúpil štát. Rehoľa
sa potom stala opäť o päťdesiat rokov ne
skôr zriaďovateľom nového františkánskeho
gymnázia. K veci sa vyjadril aj historik prof.
PhDr. Róbert Letz, PhD., vedúci Katedry
histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratisla
ve:
„V živote osobnosti a inštitúcií je dôležitá
kontinuita, nepretržitý vývoj. Nie vždy sa ju
však vďaka zložitým pomerom podarí za
bezpečiť. V takom prípade možno hovoriť
o vonkajšej, formálnej kontinuite a o ob
sahovej kontinuite. Ak sa hlásime k histórii,
a tým dokazujeme svoju starobylosť, nestačí
iba formálne sa hlásiť k minulosti, treba mať
predovšetkým ducha, ktorý vytvára tú sku
točnú obsahovú kontinuitu, kontinuitu myš
lienok, ideí. Podobne to bolo a je aj s Gym
náziom sv. Františka Assiského v Malackách.
Na bohatú históriu františkánskeho gymná
zia v Malackách môže skutočne nadviazať
ten, kto vzkriesi a bude nadväzovať na jeho
pôvodného ducha, komu sa podarí preniesť
tú tlejúcu iskierku spod desaťročia trvajúce
ho nánosu popola, aby sa opäť rozhorel
plameň.”
Z droj:
M. Macejka–M. Konečný: Františkánske
gymnázium v Malackách 1927–2007

a židom, ktorí mali u Slovákov čas
to obraz úžerníkov. Mikuláš XIII. Pálfi
so ženou odišli narýchlo do Mar
cheggu a nikdy sa už nevrátili. Už
prvý zákon Československej repub
liky hovoril o zrušení šľachty a všet
kých panských titulov.
Výstava Za cisára pána je tak
v kaštieli symbolickým pohľa
dom späť do doby pamätajú
cej i malackú šľachtu. Potrvá do
14. 11. a verejnosti bude prístup
ná v pracovných dňoch od 15.00
do 17.00 h a v sobotu od 14.00
do 16.00 h.
	  -awe-
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Bravúrny úspech festivalu

Zejdeme sa na hambálku

ako dvesto reprízami, úžasný ume
lecký zážitok, tak aj takto by sa da
lo opísať Túlavé divadlo, ktoré sa
predstavilo na festivale hneď nie
koľkokrát. Hamlet alebo nález leb
ky. Tak znel názov hry, ktorú herci
odohrali večer na doskách Spolo

Dokončenie z 1. strany

Sála bola naplnená do posled
ného miesta, čo dokazuje záujem
Malačanov o dianie na divadelných
doskách. Úvodné predstavenie po
chádzalo z dielne domácich. Fes
tival teda herecky otvorili hambál
kovci Pavol Škrha a František Hlad
ký hrou Muž mojej ženy.
Nabitý piatok
Napoludnie druhého festivalo
vého dňa prišlo Divadlo Ludus za
hrať pre mladé malacké obecen
stvo hru Acta Psychopata. Réžiu má
na svedomí Peter Kuba a umelecké
a herecké podanie hlavný hrdina
hry Kamil Kolárik, ktorý sa do svojej
hereckej úlohy vložil naplno.

Hra mladých hercov z Gymnázia
sv. F. Assiského v réžii Beáty Reifo
vej niesla názov Zľahka o neľahkom.
Gymnazisti sa veľmi vtipne a zľahka
pohrali s neľahkou témou – konzu
mizmom.

Prvé vety divadelného festivalu pat
rili Vladimírovi Zetekovi, zakladate
ľovi festivalu aj Divadla na hambál
ku. Potom sa pridali aj krstní otcovia,
herec Alféd Swan a primátor mesta
Malacky Jozef Ondrejka.

Divadlo SemTamFór nesklamalo ani tento rok. Diváci sa dozvedeli, čo sa
stane, keď tajnú zbraň záhadne ukradne nebezpečný Hadžadžadž. Na scénu
sa dostal aj František Bond, ktorý mal za úlohu získať späť cenný vynález. To
všetko sa odohrávalo za sprievodu vtipných pesničiek a ešte vtipnejších
tanečných kreácií.

O hereckej zdatnosti dievčat
a chlapcov z literárnodramatického
odboru ZUŠ pod vedením K. Tren
čanskej ste sa mohli presvedčiť pri
predstavení Výťah. Dnešná skutoč
nosť. V nej sa vo výťahu zasekne se
dem ľudí rôznych ľudských charak
terov, ktorí slovnými prestrelkami
nechávajú divákov v strehu.
V ten večer ešte sála Spoločen
ského domu MCK praskala vo šví
koch a Divadlo SemTamFór neskla
malo ani tentoraz. Toto divadlo ste
už mali možnosť vidieť aj počas
druhého festivalového ročníka.
Tento rok však priblížili, ako vzniká
hra s pravou bondovskou záplet
kou.

Úvodné predstavenie z dielne domácich herecky otvorili Pavol Škrha a František Hladký hrou Muž mojej ženy.

O hereckej zdatnosti dievčat a chlapcov z literárnodramatického odboru ste
sa mohli presvedčiť pri predstavení Výťah. Dnešná skutočnosť.



Sobotňajšia vlna zábavy
Bojovať o hambáleček veru nie
je ľahké, ale ide tu hlavne o zábavu
a tá nechýbala v spoločenskom do
me ani nasledujúci deň. Medzi se
bou súperili tri skupiny 36 schodov,
Řybyčky a GFAMC. Oproti minulým
ročníkom nebola účasť veľká, ale
to hlavným protagonistom neza
bránilo podať pekné výkony. Mohli
sme vidieť spiacu kľučku, trápnu
lásku, ale aj počítačový vírus. To boli
niektoré z tém tohtoročnej impro
ligy, ktorú vyhrali dievčatá Karolína
a Kristína Reifové a Barbora Bezá
ková zo zoskupenia Řybyčky.
„Vždy je poctivejšie sa škrabkať
v kaštieli, ako sa škrabkať ku kaštie
ľu,“ aj takéto múdrosti sme sa do
zvedeli v inscenácii Báthoryčka
v podaní Hriňovského divadla. Ne
chýbali krásne historické kostýmy
ani mierne napínavá atmosféra, kto
rú sa podarilo vyčariť vďaka hudbe
a dymovému oparu. Skvelé slovné
prestrelky, dokonalá súhra hercov,
ktorí hrajú ako o život, divadlo s viac

Divadlo Ludus
prišlo pre mladé
malacké obecen
stvo napoludnie
druhého festiva
lového dňa za
hrať hru jedného
herca. Túžba vy
maniť sa z kom
plexov a láska
k dievčaťu z vyš
ších kruhov môže
spôsobiť, že zač
nete rozumieť aj
vy reči psov a na
dobudnete
schopnosti, o kto
rých ste ani ne
tušili. Práve vte
dy je čas, aby ste
začali písať Acta
psychopata.

MALACKÝ HLAS
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čenského domu MCK a veru sme sa
mohli presvedčiť, že humor tvorí
základ poetiky Túlavého divadla.
Zaslúžené standing ovation a vý
skanie nadšených divákov nemalo
konca kraja.
Nedeľnajší záver patril tiež Túla
vému divadlu a predstaveniu
Cyrano alebo balabilé o nose, ktoré
plný Kultúrní domeček zabavilo, tak
ako sa patrí.
Do Malaciek zavítali aj súčasné
slovenské herecké hviezdičky. Jed
nou z nich bol i Martin Mňahončák,
ale na malackých doskách ste mohli
vidieť aj Luciu Rózsa-Hurajovú či
spomínaného Jakuba Nvotu. Stretli
sa tu teda herci známi i neznámi, do
máci i cezpoľní a odohralo sa spolu
14 predstavení.

Súčasťou festivalu bola i výstava
tri dámy slovenského divadelného
kostýmu: Ľudmila Purkyňová, Hele
na Bezáková a Stanislava Vaníčková,
ale aj výtvarný workshop.
Možno teda hovoriť o bravúrnom

Do Malaciek zavítali aj súčasné slovenské herecké hviezdičky. Jednou z nich
bol i Martin Mňahončák.

Alternatívnu kultúru prinesie
multižánrový LIVEPARK
Prvý lokálny festival alternatívnej kultúry sa podujalo v Malackách zorganizovať občianske združenie PATAPUF, ktoré vzniklo v roku
2010. Založili ho ľudia s prevažne technicky zameranou profesionálnou orientáciou, ktorí však majú radi kultúru v jej rôznych podobách,
a preto ju chcú rozvíjať a rozširovať vo svojom okolí, rovnako ako podporovať zaujímavé projekty v rôznych oblastiach. Majú pocit, že
alternatívnej kultúry je v Malackách menej a chcú sa pokúsiť jej deficit zaujímavo vyplniť.

MALACKÝ HLAS
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Text: NATÁLIA Slobodová,
NATÁLIA Chabadová;
foto: N. Slobodová, S. Osuský

Dobrá nálada nechýbala ani organizátorom.

Nie všetky vystúpenia boli divadelného charakteru, nechýbala ani príjemná
hudba v prevedení skupiny AC+.

Multižánrový LIVEPARK
ako zahrievacie kolo
„V Malackách organizujeme
projekt multižánrového podujatia
LIVEPARK, ktoré sa uskutočni 15. 10.
v priestoroch kina
a Spoločenského
domu (SD) MCK. Pôj
de o multimediálne
podujatie s prednáš
kami, výstavou, hu
dobnou produkciou
a podobne,“ priblížil
pre MH Malačan a je
den zo zakladateľov Juraj Pikulík.
„V hlavnom programe v priestoroch
kina od14.00 do 18.00 h získate mož
nosť zažiť africkú Ugandu prostred
níctvom fotografií a autorského roz
právania Róberta Melichera, ktorý
porozpráva o mieste, kde sa každé
mu zmení svet.
Michal Šturc, špecialista na gur
mánsku kávu, ktorý kvôli nej prešiel
42 krajín v Európe, Južnej a Strednej
Amerike, Ázii, USA, Karibiku, Austrá
lii, Novom Zélande či Francúzskej
Polynézie, priblíži svet kávy a vysvet
lí, že nie je káva ako káva,“ pozýva

úspechu festivalu Zejdeme sa na
hambálku, za čo organizátorom pat
rí srdečná vďaka.

na zaujímavé stretnutie jeden z jeho
organizátorov.
Aj na ekologické témy
PATAPUF a jeho členovia predsta
via Malačanom aj
ekologické združe
nie EkoJany, ktoré
pôsobí v Morav
skom Sv. Jáne.
EkoJany je sku
pina dobrovoľní
kov, ktorí vo svo
jom voľnom čase
nemajú problém chytiť sa lopaty
a bez nároku na honorár spraviť
niečo, čo nášmu prostrediu a aj
nám prospeje.
V minulosti organizovali akcie
s názvom Vyčistime naše lesy, do
konca sa pustili aj do zreštaurovania
a opravy studienky v Moravskom Sv.
Jáne. Cieľom EkoJany je ukázať ľu
ďom to, že je potrebné starať sa
o čistotu nášho okolia a posunúť
myslenie ľudí v tomto smere o po
riadny kus ďalej. Ukázať, že sa s tým
dá niečo urobiť a stačí len chcieť.
A hlavne, že to má zmysel.

Viete, čo je GTD, ZTD
či pomodoro?
Ako vám môže pomôcť timema
nagement a pomodoro? Pomodoro
technika tu je už dvadsať rokov, no
málo sa o nej hovorí. Čo to vlastne
pomodoro je? Ako ju kombinovať
s metódami ako GTD (Getting Things
Done – systém pre manažment času
a cieľov) či ZTD (Zen to done – sys
tém desiatich jednoduchých návy
kov na zlepšenie produktivity a osob
nej rovnováhy)? Je to 5 jednodu
chých krokov, keď potrebujete po
dať výkon, ale aj spôsob, ako do
práce začleniť pravidelný rytmus.
Pomodoro je metóda vhodná pre
každú vekovú skupinu, pracovnú po
zíciu, freelancera, ale aj študenta.
Hlavný večerný program
v SD MCK
Po 18.00 h sa hlavný program pre
sunie do priestorov spoločenského
domu, kde sa bude dovtedy konať
sprievodný program, ako worksho
py tvorby módnej návrhárky, gra
fičky, dizajnéra, výstava fotografií,
obrazov, premietanie animovanej

tvorby. Nájdete tam prezentáciu
vydavateľstva GERGAZ, jediného hu
dobného vydavateľstva elektronic
kej hudby na Záhorí, ktoré je známe
i vo svete. Vypočujete si príbeh
o tom, ako vzniklo a ako funguje
také vydavateľstvo v našich pod
mienkach, čo treba na to, aby také
vydavateľstvo fungovalo. Prinesú
workshop, na ktorom záujemcom
odprezentujú svoju techniku. Účast
ník sa dozvie, ako vzniká elektro
nická hudba, vnikne do celého pro
cesu s možnosťou zoznámiť sa s po
užívanými nástrojmi, gramofónmi
a rôznymi inými „mašinkami“.
Na záver programu sa môžu
hostia tešiť na vernisáž, bude to hu
dobná prezentácia projektu Global
Optimistic a jedinečná príležitosť
zažiť v Malackách dvojicu producen
tov, ktorí sa tento rok predstavili
s projektom Global Optimistic aj na
Festivale Sziget, jednom z najväčších
hudobných podujatí v Európe.
Viac informácií o podujatí nájde
te na www.livepark.sk a www.pa
tapuf.sk.
Juraj Pikulík/-red-

Anketa
28. 9. uplynulo presne 1000 dní od
zavedenia eura na Slovensku. V uli
ciach Malaciek sme sa opýtali, či za
siahla výmena našej meny do va
šich rodinných rozpočtov a či by ste
privítali návrat ku korune.
Klaudia Makytová, 35 r.
Ku korune by som
sa už nevrátila. Dnes
už nemusíme meniť
peniaze, ak chceme
niekam vycestovať,
to je výborné. Nie je
pozitívum množ
stvo drobných mincí a málo papie
rových peňazí.
František Krčma, 61 r.
Nepáči sa mi, že te
raz máme veľa
drobných a málo
papierových peňa
zí. Mohlo by to byť
naopak.
Elizabet
Šajnerová, 35 r.
Ku korune by som
sa už nevrátila. Zis
ky sa nám skôr zvý
šili (majiteľka ob
-katychodu).
Vo štvrtok 27. 10. o 17.00 h sa
v Kultúrním domečku uskutoč
ní vyhlásenie výsledkov ankety
Kniha Záhoria 2011. Vstup voľný.



PUBLICISTIKA

Človek je krásny
podľa múdrosti,
čo zračí mu v oku

Starnutie je prirodzenou súčasťou nášho života. A v mesiaci október
si uctievame práve našich starších spoluobčanov a vyzdvihujeme
ich dlhoročnú prácu.

Už v roku 1990 bol valným zhro
maždením Organizácie spojených
národov október stanovený ako
Mesiac úcty k starším a 1. október za
Medzinárodný deň starších.
Samozrejmosťou však ostáva, že
úcta k starším by nás mala sprevá
dzať počas celého roka.

ta Dubajová jeho členov, ktorí sa
v utorok 4. 10. zišli pri príležitosti

Mesiaca úcty k starším. Žiaci Zá
kladnej školy M. Olšovského si pre
prítomných pripravili milý program
zložený z recitácie a spevu notoricky
známych piesní. Nejednu si spolu
s nimi zanôtili aj členovia Zlatého
veku.
Stretnutia sa zúčastnil aj pred
nosta MsÚ Dušan Vavrinec.
Toto príjemné popoludnie nie je
posledným, ktoré sa chystajú seniori
absolvovať, pred sebou majú ešte
bohatý októbrový program. Želáme
im teda veľa elánu.

Deň srdca aj
v Malackách

Vo štvrtok 29. 9. rezonovali v slovenských médiách témy týkajúce
sa nášho srdca. Niet sa čomu čudovať, tento deň je oficiálnym Dňom
srdca.

Text, foto: -naty-

Človek je krásny nielen vtedy,
keď má pružný krok.

•

Človek je krásny podľa múd
rosti, čo zračí mu v oku, podľa
vrások a bielych vlasov, podľa
slov, keď ponára sa v hovore
s deťmi do rokov, keď aj on
bol mladý.

•

Človek je krásny vtedy, keď
ho ľudia majú radi.
Práve týmito slovami privítala
predsedníčka klubu Zlatý vek Alžbe

Výnos Bielej pastelky opäť vyšší
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska organizuje už 10. ročník
verejnej zbierky Biela pastelka.
Hlavný zbierkový deň pripadol na
21. 9. Do jubilejného ročníka sa za
pojilo 129 miest Slovenska. Záujem
covia mohli priamo v uliciach pri
spieť do pokladničiek. Hlavný deň
zbierky posilňovali tiež informačné
stánky ÚNSS, ktoré vyrástli v desia

tich mestách Slovenska. Hrubý vý
nos hlavného zbierkového dňa
predstavuje suma 75 038,71 €, ktorá
je o 572,51 € vyššia než suma vy
zbieraná vlani. Takmer tretina tohto
výnosu – 30 % bude použitá na po
moc zrakovo postihnutým priamo
v regiónoch, v ktorých sa prostriedky
vyzbierali.
„Teší nás, že i v období, ktoré pre

Výpovede lekárov
nemajú hlásené

V tomto čase sa veľa ho
vorí o hromadných výpove
diach, ktoré podávajú lekári,
a ich plánovanom hromad
nom odchode na protest vo PÝTAME SA
ZA VÁS
či podmienkam v súčasnom

zdravotníctve. K 30. 9. takto
podalo výpovede 2411 leká
rov z celého Slovenska.
Sú medzi nimi aj odborníci
z malackej nemocnice?
Otázku sme položili hovor

mnohých nepatrí k finančne priazni
vým, sa našli stovky ľudí, ktorí ochotne
do zbierky prispeli. Výnos zbierky je
zatiaľ s ohľadom na celú jej históriu
najvyšší, čo si nesmierne vážime. Aj
touto cestou ďakujeme všetkým dar
com, ktorí nezištne poskytli pomoc sla
bozrakým a nevidiacim,“ vyjadrila sa
Žofia Teplická, koordinátorka zbier
-tsky. 			
kyni Nemocničnej, a. s., ktorá ma
lacký stánok zdravia prevádzkuje,
Zuzane Kovaľovej. „Nemocničná,
a. s., nemá hlásené žiadne výpovede
lekárov. Na druhej strane sme tak
ako lekári aj my nespokojní s ne
dostatočným financovaním zdravot
níctva,“ znela jej odpoveď. A my sa
tešíme, že v regióne pacienti nie sú
zatiaľ ohrození kolapsom zdravotníc
-tabukej starostlivosti.		

Nemožno opomenúť závažnosť
kardiovaskulárnych ochorení, a pre
to sa i Bratislavský samosprávny kraj
rozhodol druhýkrát spolupracovať
so Slovenskou nadáciou srdca na
podporu kampane MOST 2011 (Me
siac O Srdcových Témach), ktorá vy
vrcholila práve 29. 9.
Celý deň mali obyvatelia možnosť
dať sa vyšetriť v lekárňach, ktoré sa
zapojili do projektu. V Malackách to
boli lekárne U sv. Severína na Záho
ráckej ul. a lekáreň Zdravie na Ul.
Ľ. Fullu, kde merali krvný tlak, počí
tali body mass index, index tuku
a merali obvod pása. Takéto vyšet

renie rizikových faktorov je len orien
tačným vyšetrením.
V prípade záujmu boli obyvatelia
poučení o zdravom životnom štýle
a v prípade závažnosti nameraných
hodnôt im odporučili návštevu leká
ra. Z celého kraja sa zapojilo 55 lekár
ní. Podľa slov zdravotnej sestry, kto
rá sa tejto akcie zúčastnila aj minulý
rok, tentoraz sa zúčastnilo oveľa viac
ľudí. Do hodiny odmerali približne
10-krát krvný tlak. V Malackách sa,
žiaľ, nemerala glukóza ani choles
terol, nakoľko lekárne nemajú po
trebné prístroje.
Text, foto: -naty-

Nezabúdajme
na tradície
Zachovať tradíciu paličkového
čipkovania v našom regióne.
To je dôvod prečo Anna Maka
rová vypracovala projekt Cena
Holcim pre rozvoj regiónu Zá
horie a firma Holcim jej projekt
neskôr schválila.

Túto zaujímavú činnosť už ľud
stvo pozná od 17. storočia. Od 5. sep
tembra 2011 ju vyučuje Anna Maka
rová v ZŠ Dr. J. Dérera vždy jednu vy
učovaciu hodinu za týždeň. „Mám
veľmi šikovnú skupinu dievčat,“
s hrdosťou priznáva A. Makarová.
„Stretávam sa s dievčatami, ktoré sú
žiačkami štvrtých až ôsmych roční
kov. V týchto dňoch majú už zvlád
nuté základy čipkovania a začínajú



prechádzať na tie náročnejšie tech
niky,“ pochvalne konštatovala A. Ma
karová. Jej ambíciou je vyučovať pa
ličkovanie vo všetkých školách
v Malackách. Veď už pôsobí aj v Stu
pave, Rohožníku i v našom Centre
voľného času a medzi jej žiakmi by
ste našli aj mužov. Pre školský klub
v ZŠ Dr. J. Dérera sa chystá zorga
nizovať výstavy, na ktorých bude čip
kovanie prezentovať nielen ona, ale
i jej žiačky. Ako sama hovorí, v škole
zaznamenala táto „novinka“ veľký
ohlas a už sa zapájajú aj pedagógo
via. Nadácia Holcim popodrila pa
ličkové čipkovanie už druhý raz, za
čo jej veľmi ďakuje nielen samotná
vedúca krúžku.
Text: -naty-; foto: A. Makarová
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Nový impulz
pri separovaní
papiera a skla
Už v roku 2009 mesto umiest
nilo do ulíc 120 l zberných ná
dob na separovaný zber papie
ra. V roku 2010 mesto z vlast
ných prostriedkov zakúpilo 48
modrých nádob, aby mohli ob
čania separovať papier. „V tom
istom roku sme pripravili pro
jekt na Recyklačný fond s náz
vom Intenzifikácia separova
ného zberu. Prostredníctvom
neho sme chceli získať pro
striedky na kúpu zberných ná
dob na separovaný zber papie
ra a skla, čo sa nám aj podarilo.

Rozlúčka s letom

Pomáhať slabším by malo byť v spoločnosti samozrejmosťou. V prípade postihnutých detí to však nie
je vždy jednoduché. Svoje o tom vedia aj pedagógovia zo Spojenej školy v Malackách. V piatok
23. septembra pre deti z tejto školy pripravil Vladimír Ružička podujatie s názvom Rozlúčka s letom,
ktoré sa uskutočnilo v areáli U Rohlíčka medzi Malackami a Veľkými Levármi.

Všetky deti, ktoré sa zúčastnili,
mali istý druh mentálneho postih
nutia. Boli tu zástupcovia z detské
ho domova, neziskovej organizácie
Vstúpte i z praktickej školy.„Hlavným
cieľom takýchto akcií je intergrácia
žiakov našej školy do spoločnosti,
pretože ak budú v uzavretých pries
toroch, nebudú vedieť, čo sa deje

vonku. Potrebujú ísť do reálneho
sveta,“ povedala riaditeľka Spojenej
školy Mária Míznerová. Vladimír Ru
žička už od roku 2002 organizuje
medzinárodné Majstrovstvá Sloven
skej republiky v country crosse a en
dure, akcie podobného typu sú pre
neho akýmsi zadosťučinením. Podu
jatie usporiadal bez akéhokoľvek ná

roku na honorár, dokonca deťom po
skytol občerstvenie. Jeho súčasťou
bola i  prednáška preventistu Mest
skej polície v Malackách V. Kunáka,
ktorý deťom tentoraz vysvetlil dô
ležitosť cyklistického výstroja. Počas
dopoludnia si mohli zasúťažiť a tí
najlepší získali aj medailu.

Na niektorých miestach sa totiž
vôbec nenachádzali (Padzelek, Jáno
šíkova a iné),“ hovorí Božena Orgo
ňová z MsÚ. V novembri 2010 Re
cyklačný fond SR projekt mesta
schválil a mesto sa mohlo tešiť na
prepotrebných 36790 €. V roku 2011
sa začalo výberové konanie na do
dávateľa nových zberných nádob.
Výsledkom celého úsilia je, že v týžd
ni od 3. 10. dodávateľ dopravil do fir

my Tekos 500 kusov modrých 120-lit
rových nádob na papier a 50 kusov
1300-litrových kontajnerov na zber
separovaného skla, ktoré už v týchto
dňoch môžete vidieť v niektorých
uliciach a postupne aj po celých Ma
lackách. „Mysleli sme nielen na tie
miesta, kde kontajnery chýbali, ale
posilníme aj stojiská, kde sa kon
tajnery na sklo najviac zapĺňajú,“ ob
jasňuje B. Orgoňová, zodpovedná
za agendu nakladania s odpadmi.
Spolu v októbri pribudne ešte 30 ku
sov 1100-litrových kontajnerov na
zber papiera, ktoré budú tiež roz
miestnené na miesta, kde doteraz
chýbajú.
Oznamujeme občanom Mala
ciek, že v prípade potreby zberných
nádob na papier môžu vyplniť pro
tokol v klientskom centre mesta Ma
lacky a samotnú nádobu si i vyzdvih
núť vo firme Tekos cez pracovné
dni v poobedňajších hodinách od
14.00 h do 15.00 h.
Text: -borg/tabuFoto: S. Osuský

Text, foto: N. Slobodová

Cesta svetla má víťazov
V poradí 8. ročník fotografickej súťaže organizovanej Úniou nevi
diacich a slabozrakých Slovenska s názvom Cesta svetla už pozná
svojich víťazov. Rozhodla o nich 3-členná porota v zložení Miroslav
Zaťko, Ján Miškovič a Marián Horanič. V kategórii čiernobiela foto
grafia sa víťazom stal náš redakčný kolega Stanislav Osuský so sé
riou fotografií, ktoré pomenoval Vnímanie ulice, My vás vidíme.

putovať po viacerých slovenských
mestách.
Vybrané fotografie sa objavia tiež
v propagačnom kalendári ÚNSS na
rok 2012.
-ts/red-, foto: S. Osuský

V tomto roku sa do súťaže prihlá
silo 19 autorov so 78 fotografiami.
Pre porovnanie s minulým rokom –
vlani prihlásilo 82 fotografií 17 súťa
žiacich. Predsedom komisie sa aj ten
to rok stal profesionálny fotograf
Miroslav Zaťko, s výberom mu po
máhal fotograf Ján Miškovič a zá
stupca ÚNSS Marián Horanič.
Fotosúťaž, ktorá bola po prvý
krát vyhlásená v spolupráci s portá
lom ePhoto.sk, si stanovila odvážny
cieľ – priblížiť život nevidiacich širo
kej verejnosti.
Prirodzeným vyústením projek
tu je výstava súťažných fotografií,
ktorá by sa mala konať v novembri.
V priebehu budúceho roka by mala

Nervozita okolo kanalizácie

Napriek tomu, že v MH č. 14/2011 sme čitateľom objasnili dôvody, prečo sa odďaľuje začiatok výstavby kanalizácie v Malackách, a zmienili
sme sa o celom procese verejného obstarávania aj s jeho problémovými etapami, ktoré vyústili do zrušenia verejného obstarávania začiatkom
tohto roka, v meste vrie nervozita.

Odvšadiaľ sa valia otázky o termí
noch a stupňujú sa obavy, či mesto
nebude nakoniec musieť vrátiť pe
niaze získané na Projekt Záhorie,
Malacky – odkanalizovanie. Poslanci
MsZ sa postarali o to, že informácia
o stave zmieneného projektu sa
predkladá na každom jednom za
sadnutí. V terminológii odborníkov
na verejné obstarávanie ide však
MALACKÝ HLAS            17/2011

o tzv. nadlimitnú zákazku s finanč
ným objemom nad 14 mil. 845-tis. €
bez DPH, preto mesto toto náročné
obstarávanie nevykonáva samo, ale
stavilo na pomoc odborníkov na zá
klade mandátnej zmluvy. Prvý po
kus sa nevydaril a pri výbere firmy
mesto nemalo šťastie. Za neúspešnú
súťaž však firma nedostala ani cent
a mesto s ňou ukončilo mandátnu

zmluvu bez finančného plnenia. Za
bezpečenie komplexného procesu
verejného obstarávania pre projekt
odkanalizovania v súčasnosti vyko
náva spoločnosť PP&P Co, s. r. o.,
z Bratislavy, ktorá má v predmete
činnosti verejné obstarávanie od ro
ku 2005.
Oznámenie o vyhlásení verejné
ho obstarávania na zhotoviteľa stav

by podľa projetu odkanalizovania
bolo zaslané do Vestníka verejného
obstarávania 31. 3. 2011. Žiadosti
o účasť v užšej súťaži sa predkladali
do 16. 5. Proces vyhodnocovania
splnenia podmienok účasti bol
ukončený a boli zaslané výzvy na
predkladanie ponúk. Tie sa môžu
predkladať do 12. 10., potom bude
nasledovať ich vyhodnotenie, uchá

dzači budú vyrozumení o úspešnosti
či neúspešnosti kandidáta, pre kto
rého rozhodujúcim kritériom je naj
nižšia cena. „Predpokladáme, že ak
nepríde k revíznym procesom, zmlu
va s víťaznou firmou môže byť pod
písaná do konca novembra,“ pove
dala projektová manažérka E. Soko
lová. Lehota na ukončenie diela je
vo výzve určená tak, aby termín
ukončenia projektu (október 2012)
nebol ohrozený. Poistkou pre mes
to v zmysle grantovej zmluvy je, že
termín ukončenia stavby sa oproti
pôvodnému môže predĺžiť o 18 me
siacov.
TATIANA BÚBELOVÁ
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Ako sa chrániť?

Stretnutie ministra s veľkými
vodárenskými spoločnosťami

Civilná ochrana plní systém
úloh a opatrení na:
• ochranu života, zdravia a ma
jetku pred následkami mimo
riadnej udalosti,
• znižovanierizík ohrozenia,
• odstraňovanie následkov mi
moriadnych udalostí.
Za plnenie úloh civilnej ochrany
podľa zákona NR SR č. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľ
stva v znení neskorších predpi
sov zodpovedajú:
• vládaSR
• ministerstvá,
• ostatné ústredné orgány štát
nej správy,
• obvodné úrady,
• mestá a obce,
• zamestnávatelia, ale aj každá
fyzická osoba.

Zmena filozofie ochrany vod
ných zdrojov a možnosti ďalšie
ho financovania výstavby veľ
kých vodárenských projektov
z fondov EÚ. Toto boli hlavné
témy stretnutia ministra život
ného prostredia SR Józsefa Na
gya so zástupcami veľkých vo
dárenských spoločností, zá
stupcom poradného orgánu EK
(Jaspers) Davidom Taggom
a predsedom Asociácie vodá
renských spoločností Jozefom
Taričom.

Udalosti v poslednom čase nás upozornili, že život, zdravie a ma
jetok každého z nás môže byť ohrozený.
• živelné pohromy (prietrže
mračien, povodne, zemetrase
nia, rozsiahle požiare)
• katastrofy (veľké letecké, že
lezničné a cestné nehody spo
jené s únikom nebezpečných  
látok, narušenie vodných diel)

Ak potrebuješ
pomoc, zavolaj
číslo 112

a povedz operátorovi:
• tvojemeno
• odkiaľ voláš (mesto, ulica, ob
lasť...),
• čo sa stalo a aké sú následky
udalosti.
Zneužitie linky tiesňového vola
nia 112 je trestné.

Ako sa dozviete
o nebezpečenstve?

Podľa tohto zákona má občan
právo na včasné varovanie pred
hroziacim nebezpečenstvom, na
evakuáciu a ukrytie, ako i na infor
mácie o spôsobe ochrany, na bez
prostrednú pomoc pri ohrození
života, zdravia a majetku.
Každý má právo na vytvorenie
podmienok na zabezpečenie prí
pravy na civilnú ochranu. Jej cie
ľom je umožniť získanie nevy
hnutných vedomostí a zručností
v sebaochrane a pomoci iným
v núdzi. Táto príprava pomôže
usmerniť konanie človeka v ne
bezpečných situáciách. Nik totiž
nevie, kedy uvedené informácie
bude potrebovať.

Všeobecné ohrozenie – 2-minú
tovým kolísavým tónom sirén
(pri ohrození nebezpečnými lát
kami, živelnými pohromami ale
bo počas brannej pohotovosti
štátu a vojny v prípade vzduš
ného napadnutia územia štátu).
Ohrozenie vodou – 6-minúto
vým stálym tónom sirén (pri ohro
zení ničivými účinkami vody).
Koniec ohrozenia – 2-minúto
vým stálym tónom sirén (spúšťa
sa i pri pravidelných previerkach
funkčnosti sirén, druhý piatok
v mesiaci o 12.00 hodine).

• rôzne formy teroristických
útokov (výbuchy, jadrové, che
mické a biologické zbrane
a prostriedky)
• prevádzkové havárie (jadro
vé energetické zariadenia,
podniky chemického priemys
lu, prevádzky používajúce ne
bezpečné látky)

• INÝM VAROVANÍM:
Slovným doplnením uvedených
signálov sirén v rozhlasovom, te
levíznom vysielaní a miestnym
rozhlasom v obci.
Slovnými upozorneniami v roz
hlase, televízii, dennej tlači.
ObÚ – odd. CO a KR

1
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B
C
D
E
F
G
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A vraj
nerastú!

Od jari do jesene často vídať na
železničnej stanici v Malackách hu
bárov. Ráno prichádzajú z Bratislavy
s prázdnymi košmi a neskôr sa s pl
nými vracajú domov. Tento rok je
však výnimkou. Po hubároch ani
stopy – a po hubách tiež. Chladné
leto a suchá jeseň si vyžiadali daň
v podobe hubárskej neúrody. Zato
istý Malačan počas 2 hodín nazbie
ral asi 60 kozákov, modrákov, dubá
kov či suchohríbov rozličných veľ
kostí. Pýtate sa kde? To vraj nepre
zradí ani vlastnej frajerke!
-tabu-

Krížovka
Autor výroku, ktorý tvorí tajničku, je starorímsky herec a mím Publilius
Syrus (asi 1. st. n. l.).
spievala G falošný po maďarsky – 2.
časť tajničky – ovinie, obkrúti 4.
časť tajničky – Mária (dom.)
ZVISLE
1 ukrytá 2 robil nákupy 3 obliekla
– solmizačná slabika 4 odkopnutie
– brat Kaina 5 zakrivene, zaokrúhlene
– United Arab Emirates (skr.) 6 Dne
per po česky – chemická značka mo
lybdénu 7 ryť po česky – ruské muž
ské meno 8 čistidlo od prachu 9
správcovia bánoviny – mŕtvy po ne
9

10 11 12 13 14 15 16 17

Zároveň po stretnutí zástupcov
vodárenských spoločností nastal
kľúčový posun v oblasti schválenia
veľkých vodárenských projektov
(nad 50 mil. €). Sedem projektov
veľkých vodárenských spoločností
už dlhšie stálo v Bruseli pre podo
zrenie ich stratovosti (dlhodobej
neudržateľnosti). Na základe vyda
nia nového výnosu Úradu pre re
guláciu sieťových odvetví sa poda
rilo urobiť nový prepočet, ktorý ur
čuje návratnosť týchto investícií.
Práve nové prepočty vykonané za
pomoci iniciatívy JASPERS ukazu
jú, že by tieto projekty mohli byť
hodnotené ako udržateľné. Naj
väčší problém je teda odstránený,
čo potvrdila aj neoficiálna komu
nikácia s Bruselom.
-ts-

Narodila sa nám
Dúhovka

• Dohovorenými signálmi
cO – podľa tónu signálu a dĺž
ky jeho trvania zistíte, pred
čím vás varuje.

Čo vás môže
ohroziť?

VODOROVNE
A náhla zásadná zmena – odpra
cuj – domčeky včiel – ľakaj, straš – EČ
vozidiel okresu Levoča B 1. časť taj
ničky – chemická značka amerícia
C Office of Personnel (skr.) – pleteni
ca, vianočka – snívaj – lyže (zastar.)
D kričí – opica (kniž.) – sídlo v Čade
– MPZ vozidiel Rumunska – pianissi
mo (hud. skr.) – koralový ostrov E
značka čistidla – rieka a sídlo v Rusku
– mučilo, týralo (expr.) – značka pra
cieho prášku F tu máš – Lea rada

Suma 340 miliónov € z európ
skych peňazí zabezpečí odkanali
zovanie 70-tisíc obyvateľom Slo
venska a vytvorí, resp. udrží nie
koľko tisíc pracovných miest.
Bezpečnosť dodávok pitnej

vody otvoril na stretnutí minister
József Nagy. Problematika je ak
tuálna vzhľadom na nedávnu
udalosť, ktorá sa stala v Bratislave,
keď po vniknutí cudzej osoby do
vodojemu bolo od dodávok pitnej
vody odstavené celé sídlisko. Mi
nister J. Nagy: „Poprosil som zástup
cov všetkých vodárenských spo
ločností, aby urobili všeobecný au
dit bezpečnosti všetkých svojich vo
dárenských zariadení.“
Ďalšiu aktuálnu tému, ktorú na
stretnutí otvorili, bolo prehodno
tenie filozofie ochrany pásiem
v blízkosti vodárenských zdrojov,
vzhľadom na to, že časť zariadení
pochádza z povojnových čias aj
nároky na ochranu ich ochranných
pásiem nezodpovedajú aktuálne
mu stavu.

Pripravil: Vojtech Kúkoľ

mecky 10 súvisiaca s úverom 11 La
dislav (dom.) – vetrík (bás.) 12 ini
ciály Evy Mázikovej – trávili čas spán
kom 13 obyvateľ Dánska – nárek 14
meno amerického režiséra Kazana
– česká číslovka 15 EČV okresu Sob
rance – odtlačok po obuvi 16 3. časť
tajničky – 17 patriaca Emilovi
Pomôcky: ski, Ati, Bur, ál, Akiim,
Elia
Ak chcete súťažiť o ďalšiu zaujímavú
knižnú publikáciu, pošlite riešenie
tajničky s nalepeným kupónom do
17. 10. a zaradíme vás do žrebovania.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky –
Skúpy vždy ťažko pracuje – sme
vyžrebovali Margitu Antálkovú
z Jánošíkovej ul. v Malackách. Zí
skava básnickú zbierku Šepotom.
Žiadame výherkyňu, aby sa do
24. 10. ohlásila v redakcii.  

MALACKÝ
HLAS
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Od 26. septembra máme v Malackách nové občianske združenie
Dúhovka. Založili ho rodičia a priatelia sídliska Juh, ktorí pripravujú
akcie najmä pre deti už od roku 2007. Aktivity sa však rozširujú,
preto sa rodičia rozhodli založiť oficiálne združenie, ktoré ponúkne
pomoc i priestor na realizáciu v oblasti preventívnych aktivít aj
ďalším záujemcom.

Dúhovka chce popri tom poskyt
núť deťom viac zábavy, viac prírody,
viac tvorivosti a viac pocitu bezpe
čia. Spolupracuje s odborníkmi a vy
mýšľa kreatívne programy pre rôzne
vekové kategórie, organizuje inte
raktívne rodinné podujatia (najmä
športové, spoločenské a kultúrne),
náučné výlety do prírody, tvorivé
dielne aj prednášky a školenia.

Úvodným podujatím už oficiálne
ho združenia Dúhovka bolo kreatív
ne rodinné podujatie spojené s hľa
daním pokladu a výletom do príro
dy pod názvom Poklady zbojníka
Birka v Sedláckom lese.
Viac informácií o novej posile ma
lackého tretieho sektora sa dozviete
na www.duhovka.sk.

riadková inzercia
• Hľadám šikovnú študentku alebo
slečnu na výpomoc do pubu v Gän
serndorfe/Rak., len víkendy. Pod
mienkou je veľmi dobrá nemčina.
Kontakt: +43 650 336 29 15
• Prenajmem 2-i byt v blízkom cen
tre, prerobený.
Kontakt: 0908 75 55 49
• Hľadám slečnu alebo paniu na
upratovanie do domácnosti a ob
časné opatrovanie dieťaťa v Matze
ne (10 km od Záhorskej Vsi/Rak.).
Kontakt: +43 664 310 59 36
• Glazúrovanie vaní.
Kontakt: 0905 98 36 02
• Predám úplne nový, zabalený fo
toaparát Olympus D-715 čierny za
92 €. Kontakt: 0904 61 56 00, fero9@
azet.sk

MILÁČIKOVIA

Text: -tabu-, foto: OZ Dúhovka

Radi by ste videli svojho zvie
racieho miláčika v novinách?
Pošlite jeho fotku v čo najvyš
šom rozlíšení so stručným po
pisom na malackyhlas@malac
ky.sk a spozná ho celé mesto!

To, že sa náš Bim nerád fotografuje,
vedia všetci v okolí... Aj táto moment
Peter
ka to potvrdzuje.		
MALACKÝ HLAS            17/2011
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1. SFC Canaria Team Malacky–Across
Pinerola Bratislava 2:3 (2:1)
Podvečer 30. 9. sa futsaloví priaznivci mohli v Malackách tešiť na
prípravný zápas s účastníkom extraligy Across Pinerola Bratislava,
ktorá zobrala tento duel vážne a prišla v plnej sile. Hala sa pomaličky
zaplnila a treba priznať, že pričinením oboch mužstiev mohli sle
dovať hru vo vysokom tempe plnú pekných momentov, kombinácií
a nasadenia.

Jedna krásna
akcia striedala
druhú
Zápas sa začal opatrne, ale stačilo
zopár minút a hráči zvýšili pohyb.
Hra nadobudla spád, hralo sa v rých
lom tempe zo strany na stranu. Jed
na krásna akcia striedala druhú, obe
mužstvá ukazovali to najlepšie. Ako
prví sa presadili hostia, keď dostal
Volek priveľa priestoru, ten našiel
prihrávkou medzi brániacimi Ma
lačanmi spoluhráča a ten nezaváhal
(0:1). Domáci udreli ku koncu pol
času. Najskôr Havlík vypichol proti
hráčovi loptu a rutinérsky zakončil
svoj samostatný nájazd(1:1).
Netrvalo dlho a ten istý hráč za
končil akciu na jeden dotyk, keď si
nabehol na zadnú tyč a neomylne
zakončil (2:1). Do kabín išli hráči Ca
narie spokojnejší. Druhý polčas sa
začal náporom Bratislavčanov. Za
čala sa ukazovať ich taktická vy
zretosť a sila ich nacvičených štan
dardiek. Jednu takú predviedli, keď
rozohrávali rohový kop. Nacvičený
signál na zadnú tyč, odblokovanie

MALACká MATRika
od 19. 9. do 3. 10. 2011
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – Mária Hlinková; Ru
dolf Janík; Mária Šišovičo
vá; Anastázia Štokingero
vá; 85 – Drahomíra Filová;
Paula Ružová; Albína Tatajková; 90
– František Ftáčnik; Anna Schöno
vá; Vladimír Šagala; Leopold Tren
čanský; 92 – Ján Kilian; Terézia Mrá
zová

VÍTAME MEDZI NAMI:

brániacich hráčov a bolo vyrovnané
na 2:2. Tempo zápasu gradovalo, ani
jedno mužstvo sa nechcelo uspo
kojiť s remízou. Šance sa prelievali
z jednej strany na druhú, ale brankári
a obrany stáli na pevných nohách.
Rozhodnutie padlo 4 minúty pred
koncom. Opäť hosťom vyšla štan
dardná situácia, tentoraz z priame
ho kopu. Malačania sa pred koncom
rozhodli pre hru bez brankára. Vy
pracovali si niekoľko sľubných príle
žitostí, ale keď nedokázali premeniť
stopercentnú šancu, tak sa zápas
skončil víťazstvom pre extraligistu.
Zápas splnil účel a hra potešila
nielen samotných aktérov, ale i reali
začný tím a rozhodne aj fanúšikov,
ktorí odmenili hráčov potleskom. To
je hlavný dôvod, prečo pokračovať
v nasadenom tempe, prístupe i hre.
Tešíme sa na budúce zápasy a verí
me, že fanúšikom budeme robiť aj
naďalej radosť.
P. Nerád

Mia Hurbanová, *23. 8.;
Paulína Masaryková, *11.
9.; Melánia Hricová, *19. 9.

POVEDALI SI ÁNO:
Branislav Orth a Renáta
Kunštekvá; Ladislav Jirman a Lucia
Májovská; Ondrej Dúška a Zuzana
Hajdúchová; Vladimír Glajšek a Ľu
bica Slobodová; Ján Trenčanský
a Martina Uhrincová; Miroslav Er
délyi a Dagmar Fuseková; Jaroslav
Sklenár a Katarína Milová; Stani
slav Hrúz a Jana Prekopová
NIE SÚ MEDZI NAMI:
Mária Galbová, *1964, Ma
lacky; Peter Buchta, *1950,
Sekule; Valéria Pajpachová, *1934,
Malacky; Anton Makay, *1952 Kuk
lov; Ondrej Privrel, *1931, Kostolište
blahoželáme
Nepozeraj spiatky,
teš sa z krásnej osem
desiatky, veď život
rýchlo letí ako šíp,
ako ho najlepšie pre
žiť, nevie nik. Nech
krásne spomienky
z mladosti sa k Tebe vrátia a všetky zlé
sa navždy stratia. Nech tento krásny
deň dá Ti úsmev a radosť len. Nech
každý ďalší rok dá Ti len šťastný krok.
Nech navždy Tvoja dobrá duša rastie,
nech Ti dá Pán Boh lásku a šťastie.
To Karolovi Kúrovi želajú manžel
ka, dcéra, synovia a nevesta s rodi
nami.

SpomienkY
29. 9. sme si pripo
menuli 6. výročie
úmrtia našej dra
hej manželky a ma
mičky Dagmar
Halahijovej, rod.
Ďurišovej. S láskou
a úctou spomínajú manžel, synovia
Andrej a Radovan s rodinami.
2. 10. uplynul rok, čo
nás navždy opustil
náš drahý Franti
šek Michálek.
S láskou a úctou
spomínajú manžel
ka, synovia Milan
a Ivan s rodinami.
2. 10. uplynuli 2
roky, čo bez rozlú
čenia odišiel do
večnosti Anton
Uher z Malaciek.
Zavrel si oči, srdce
Ti prestalo biť, hoci
sa Ti tak veľmi chcelo žiť. Svoje srdce
si rozdal ešte za života, bez práce si
nedokázal žiť, vždy pre nás ostaneš
naším dobrým ockom. Skromný vo
svojom živote, veľký vo svojej láske
a v dobrote. Na Tvoje pracovité ruky,
lásku a spoločné prežité roky sa ne
dá zabudnúť.
S láskou a úctou na Teba spomína
jú manželka a vďačné dcéry Jarka,
Andrejka a syn Tonko s rodinami.
4. 10. uplynul rok,
keď nás navždy
opustila Janka
Purdeková.
Ťažko je opísať bo
lesť a smútok. Srd
ce puká bôľom, keď
si zrazu nám dala zbohom. Spi slad
ko, Janka naša, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Tebe každuč
ký deň.
S láskou v srdci spomínajú manžel,
rodičia, sestra a brat s rodinami
a ostatná rodina.

Na hrob kvety Ti
nesieme, všetci sa
zídeme, oči sa nám
zarosia, srdce nás
zabolí, spomienka
na Teba nám za
budnúť nedovolí.
10. 10. sme si pripomenuli 100 ro
kov od narodenia Margity Walte
rovej z Malaciek.
S úctou a láskou spomínajú dcéry
Mária s manželom Karolom, Nelka
s manželom Ivanom, synovia Jožko
s manželkou Táňou a Paľko s man
želkou Máriou a všetci vnuci a pra
vnuci.
Sú chvíle, ktoré ťaž
ko prežívame, sú
okamihy, na ktoré
tisíckrátdennespo
míname. Hoci si
odišiel, nie si medzi
nami, ale v našich
srdciach stále budeš s nami.
13. 10. sme si pripomenuli 10. vý
ročie úmrtia Hyneka Weissa. S lás
kou a úctou spomínajú manžel
ka, dcéry a syn s rodinou.
S tichou spomien
kou k Tvojmu hro
bu chodíme, pri
plamienkoch svie
čoksazaTeba mod
líme. Život Ti nedo
prial s nami dlhšie
byť, ale v našich srdciach zostávaš
stále žiť.
4. 10. si pripomíname nedožitých
80 rokov našej drahej mamičky,
svokry, starkej Sidónii Halásovej
z Malých Levár. S láskou spomínajú
dcéry Danka a Zdenka s rodinami.
Kto ste ju poznali venujte jej tichú
spomienku.
8. 10. sme si pripomenuli 2. výro
čie úmrtia nášho milovaného man
žela, otca a deda Jána Zajaca.
S láskou spomínajú manželka, dcé
ry, syn s rodinami a vnukovia.

V Malackách ďalší
medzinárodný futsal
V malackej športovej hale Malina sa opäť uskutoční medzinárod
ný futsalový zápas. Po necelom roku, keď Malacky hostili zápas
Slovenska so Slovinskom, sa tentoraz domácim fanúšikom pred
staví Fínsko.

V love kaprov
medzi najlepšími

Team Hobby Malacky v zložení Tomáš Bukovský, Martin Šipka, An
drej Hoďa sa 6.–11. septembra zúčastnili na World Carp Classic 2011
vo Francúzsku.

Súťaž 120 tímov z celého sveta sa
konala na jazere Lac de Madine, kto
ré bolo rozdelené do 8 sektorov po
15–16 súťažiacich. Miesta sa žrebo
vali deň pred štartom pretekov a Zá
horáci získali sektor Richwort č. 9 –
ostrov.
Súťaž trvala 114 hodín a prvé dni
súťaže ukázali, že o prvenstvo budú
bojovať Nemci a Rumuni, ktorí pri
žrebovaní mali šťastnú ruku a vy
tiahli si miesta, kde je každoročne
predpoklad na celkové prvenstvo.
Postupne sa úlovková listina zapĺ
ňala kaprami najmä nad 15 kg, vý
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nimkou neboli ani ryby nad 20 kg.
Na Catch list, teda úlovkovú listinu sa
dostali aj Malačania. Po 35 hodinách
sa im podarilo chytiť 17,5 kg kapra.
To ich posunulo priebežne medzi
15 najlepších tímov. Bohužiaľ, ďal
šie dve ryby, ktoré sa im nepodarilo
zdolať, ich stáli lepšie umiestnenie.
V konečnom poradí im tak patrí
29. miesto. Na World Carp Classic
bojovali aj ďalšie dve slovenské
družstvá. Víťazmi sa stali Nemci pred
Angličanmi a Rumunmi. Spolu sa
chytilo 123 kaprov.
Text, foto: T. Bukovský

„Za rozhodnutím vedenia Sloven
ského futsalu treba vidieť vydarenú
premiéru, počas ktorej malackí
fanúšikovia vytvorili skvelú atmos
féru,“ povedal sprostredkovateľ me
dzi zväzom a Malackami Dušan Ra
dovič.

Fínom sú v rebríčku FIFA päťde
siati, Slováci sú z tohto pohľadu fa
voritom, keďže v poradí krajín sú
dvadsiati. „Fínsko rozhodne nie je sla
bý súper. Naši reprezentanti sa pred
stavili vo Fínsku vo februári 2010
a oba zápasy sme prehrali 4:2 a do

Rodinný futbal

Turnaj Česko-Slovenskej futbalovej akadémie v Malackách, ktorý
sa uskutočnil 24. 9., sa tešil účasti 8 mužstiev pod záštitou poslanca
MsZ J. Halcina, podporovaný z grantu ZSE E-ON – Rodinný futbal
2011. A hral sa v skvelej atmosfére, pokračoval zábavou na sídlisku
Juh až do večerných hodín.

Vyhrali ho hráči E–on/Respect
s kapitánom M. Síblikom a vodcom
tímu P. Majerským, ktorí porazili vo
finále mužstvo Baumit vedené
R. Ščepkom. Všetky mužstvá pred
viedli krásne futbalové momenty.
Najkrajší futbal predstavili ženy
z ČSFA a trochu im sekundovali hrá

či Kubovič Team Sekule. Niektoré
výkony však boli naozaj na špičko
vej futbalovej úrovni a deti mali
možnosť vidieť svojich rodičov, tré
nerov v akcii.
Po zásluhe putuje víťazný pohár
do E-on/Respectu a 2. miesto do
Baumitu.

konca 6:1. Nebol to oslnivý výkon,
takže doma im budeme chcieť určite
tieto prehry oplatiť,“ vraví D. Radovič.
V zostave Slovenska nastúpi i rode
ný Malačan Peter Haľko. Najlepší fut
salista Slovenska a najlepší strelec,
ktorý hráva za bratislavský klub Slov
matic, sa bude snažiť rozveseliť do
máce publikum gólmi. Lístky po 2 €
sú v predpredaji od 30. 9. v kníhku
pectve Ľubica (hotel Atrium). Spolu
ich bude na predaj 380.
-jaki-

Vyrovnaný bol zápas o 3. miesto,
na ktorom skončili tréneri ČSFA pred
sponzormi ČSFA. Ženy z ČSFA skon
čili na 5. mieste pred tímom Kubovič
Team Sekule a na 7. mieste rodičia
ČSFA pred Qualitransom.
Zatiaľ čo dospelí hrali futbal, deti
zvádzali obrovské súboje pri minifut
bale a šantili v nafukovacom hrade.
Akcia mala skvelú atmosféru a vy
šiel i jej cieľ – niečo urobiť pre deti,
ich rodičov, sponzorov, pre veľkú ro
dinu ČSFA aj všetkých Malačanov.
J. Kubovič
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Víťazstvo
Wildboars
na Eagles
Bowl 2011

Malackí šachisti
opäť úspešní

Prvý turnaj GPX v tomto školskom roku štartoval v Dvoroch nad
Žitavou v sobotu 24.9. Za malacké farby sa ho zúčastnili dvaja
šachisti, druháci zo ZŠ J. Dérera, Aďka s Miškom.

Hralo sa na 9 kôl tempom 2x15
minút. Na stupne víťazov sa po šies
tich hodinách bojov vo svojich kate
góriách postavili Adriana Vozárová,
kategória D8 a Michal Valigurský,
kategória Ch8. Za nimi na druhých
miestach skončili súrodenci Barná
šovci, Miško a Simonka. Simonka je
v súčasnosti najmladšia šachistka

Slovenska, ktorá chodí ešte stále do
materskej školy v Bratislave.
Všetkým deťom k výsledkom bla
hoželáme a poďakovanie posielame
aj sparingpartnerom a šoférom – ich
otcom, bez ktorých by bol tento
úspech nemožný. Tešíme sa na stret
nutie 1.10. na GPX Malacky.

TOMÁŠ CHABADA

18. 9. sa na 1. ročníku Eagles Bow
lu – turnaji v americkom futbale pro
ti sebe postavili tímy Smolenice Eag
les, Žilina Warriors a Wildboars Ma
lacky. Turnaj dopadol pre malackých
diviakov viac než úspešne. Na prvý
zápas proti domácim Eagles nastú
pili Malacky s trinástimi hráčmi. Celý
zápas sa niesol vo vyrovnanej partii,
kde napokon Malacky zvíťazili 16:14.
Po žrebovaní zápasov Malacky po
malej prestávke nastúpili na svoj dru
hý zápas proti žilinským bojovníkom.
Po polčase 0:0 sa napokon diviakom
podarilo 2. polčas vďaka koncentro
vanej ofenzíve skórovať touchdown
za 6 bodov a kozmeticky upraviť ďal
šími dvomi bodmi za safety na koneč
ných 8:0 v prospech Malaciek. Ma
lackí Wildboars sa tak mohli radovať
a spoločne dvíhať nad hlavu pohár
pre víťaza Eagles Bowlu. Klub Wild
boars Malacky by rád privítal nových
hráčov, ktorých tento šport oslovil,
ktorí majú záujem o šírenie dobrého
mena mesta Malacky a chcú zažiť at
mosféru tímového ducha.
Bližšie info na stránke www.wild
boarsmalacky.com
Martin Krasňanský

Babie leto na Kamzíku
Lístie farbiace sa do zlatista, vo
vzduchu poletujúce belavé
pavúčie vlákna. To a ešte omno
ho viac ponúkla pani Jeseň ma
lackým cykloturistom na potul
kách Malými Karpatmi.

Z malebnej Marianky ich cyklo
trasa spoľahlivo priviedla až k srdcu
bratislavského lesoparku na vrchole
Kamzíka s jeho dominantou TV vy
sielačom. Pekný pohľad na panorá
mu Bratislavy sa im naskytol z neďa
lekej lúky, ako aj z Bieleho kríža nad
Račou, obľúbeného miesta stretá
vania sa cyklistov. Skôr než ich za
padajúce slnko odprevadilo k do
movu, poslali babiemu letu pozdrav
spolu s trampmi v Zapadnutom Kú
te na Košarisku, z miesta, kde staré
trampské tradície znova ožili.
-sck-

výzva
Komisia pre vzdelávanie,
mládež a šport
vyzýva športové kluby a orga
nizácie na území mesta, aby
do 31. 10. zaslali názov, miesto
a termín konania športovej
akcie, príp. akcií, ktoré plánujú
zorganizovať v roku 2012 na úze
mí mesta Malacky, na adresu:
Mestský úrad Malacky
referát školstva
Radlinského 1
901 01 Malacky
alebo na e-mail alexandra.hrn
kova@malacky.sk.
Tieto informácie budú zaradené
do pripravovaného kalendára
športových podujatí na rok 2012.
Komisia pre vzdelávanie,
mládež a šport
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Valachovičova
rozlúčka
za 9:26 min

Bol to posledný avizovaný štart Jakuba Valachoviča na dráhe v tejto
sezóne. Spoločne s Nitranom Jánom Döménym štartoval 21. 9. na
atletických pretekoch v Děčíne v behu na 3 km prekážok a cieľ bol
jasný – rozlúčiť sa dôstojne s vydarenou dráhovou sezónou.

Na pretekoch chýbali kvalitnejší
bežci, väčšina konkurentov pre slo
venských vytrvalcov vzišla z domá
cich pretekárov všetkých vekových
kategórií. „Nevyšiel nám prvotný zá
mer – využiť dobrú českú konkurenciu
na dosiahnutie kvalitných časov,
možno aj na útok na osobné rekordy,“
posťažoval sa Valachovič. Tretí v po
radí dorastenecký chodec z Rumbur
ka Ondřej Motl dosiahol čas 11:23,44
min, takže obaja slovenskí bežci boli
jednoznačne lepší. Museli sa však
spoliehať len sami na seba a skúsiť
zabehnúť dobré časy systémom
štart–cieľ. Malacký stípliar Valacho
vič mal spočiatku rozbehnuté pre
teky výborne, 1. kilometer prebiehal
za 3:01 min, 2. za 6:09 min. Počas
3. kilometra však neudržal vysoké
tempo a napriek drvivému finišu
v posledných dvesto metroch fini
šoval za 9:26,17 min. „V závere 2. ki
lometra som mal miernu kolíziu s bež
cami, ktorých som obiehal o celé jed
no kolo. Ale nielen to rozhodlo, že som
napokon dosiahol slabší čas – myslím,
že som jednoducho nesiahol na dno
svojich síl. Akoby sa sezóna pre mňa
skončila už pred týmito pretekmi. Je

Naši žiaci medzi
atletickou smotánkou
Na mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom sa uskutočnilo
celoslovenské finále talentovej súťaže Hľadáme nového Jozefa
Plachého, do ktorého sa prebojovali až štyria žiaci malackých škôl.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci
medzinárodného atletického mítin
gu EA Classic Atletický most 2011,
ktorý mladým talentom pripravil ne
jeden zážitok.
Do súťaže sa v školských kolách
zapojilo viac ako 15 000 chlapcov
a dievčat (ročník nar. 1998 a mladší)
z 224 škôl. Z krajských kôl postúpilo
medzi najlepších v oboch kategó
riách 27 najlepších pretekárov a pre
tekárok z celého Slovenska.
Vo finále sa spomedzi Malačanov
najviac darilo Samuelovi Kollárovi
(ZŠ Záhorácka), ktorý si v behu na
1 000 m chlapcov výkonom 3:13,00
s utvoril nový osobný rekord a vybo
joval výbornú 9. priečku. Mário Lörin
czi z tej istej školy obsadil po opatr
nejšom začiatku výkonom 3:22,63 s
18. miesto.

to škoda, ale ak všetko pôjde hladko,
tak budúci rok môžem byť na tejto tra
ti silnejší,“ vravel Valachovič. Ján Dö
mény mal tiež za cieľ bežať pod
hranicu 9:40 min, no v druhej polo
vici trate už sľubné tempo po 1. kilo
metri (3:15 min) neudržal a napo
kon dobiehal druhý časom 10:01,03
min. „Táto sezóna mi dala riadne za
brať. Cítil som, že som už unavený
a v závere som sa potrápil,“ stručne
charakterizoval svoju anabázu nad
prekážkami Dömény. Korením pre
tekov boli maličkí začínajúci špor
tovci, ktorí sa zhromaždili v blízkosti
vodnej priekopy, kde povzbudzovali
pretekárov pri prekonávaní prekáž
ky. Organizátori napustili priekopu
len do troch štvrtín, keďže zrejme
nerátali s tým, že prídu naši bežci.
Valachovič i Dömény dopadali na
miesta, kam voda nedosiahla a Ja
kub Valachovič s úsmevom priznal,
že to bol prvý stípl, ktorý absolvoval
so suchými tretrami.
Výsledky: 1. J. Valachovič (AC Ma
lacky) 9:26,17 min, 2. J. Dömény (ŠG
Stavbár Nitra) 10:01,03 min, 3. O. Mo
tl (TJ Rumburk) 11:23,44 min
Text: -TK AC-, foto: ASK Děčín

Smolu mal Michal Mecháček (ZŠ
M. Olšovského), ktorý po páde stratil
kontakt s najlepšími, ale o umiest
nenie sympaticky zabojoval aj s od
retým a narazeným kolenom. So sva
lovým zranením nastúpila na štart
behu 600 m dievčat Martina Chro
povská (ZŠ Záhorácka). Zdravotný
hendikep jej nedovolil bežať rých
lejšie, napriek tomu obsadila v kon
kurencii najlepších výkonom 1:56,09
s veľmi pekné 14. miesto.
Výsledky:
dievčatá (600 m) – 1. N. Štefun
dová (ZŠ s MŠ Povina), 2:40,86 s; 14.
M. Chropovská (ZŠ Záhorácka 95,
Malacky), 1:56,09;
chlapci (1000 m) – 1. A. Mitašík
(ZŠ Školská, Považská Bystrica),
2:48,52 s; 9. S. Kollár (ZŠ Záhorác
ka 95, Malacky), 3:13,00 s; 18.
M. Lörinczi (ZŠ Záhorácka 95, Ma
lacky), 3:22,63 s; 20. M. Mechá
ček (ZŠ M. Olšovského, Malacky),
3:24,97 s.
Petr Filip
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