VAŠE NOVINY

18/XXI

25. 10. 2011

Dvojtýždenník • www.malacky.sk

malackyhlas@malacky.sk

úvodník

Bezvládie

Prvé hlasovanie parlamentu
o schválení eurovalu spojila pre
miérka Iveta Radičová s hlasova
ním o dôvere vláde – a vláda padla.
Aj keď sa o tom hovorilo, každý
zostal zaskočený, možno aj trochu
frustrovaný, prekvapený, no najmä
sklamaný. Premiérku nie je ťažké
pochopiť – perspektívy ďalších mož
ných zhôd pri dôležitých rokova
niach koalície nabúravanej samo
ľúbou svojvôľou jedného z partne
rov sme nevideli dokonca ani my
„obyčajní” ľudia. Trucovitý šéf SaS
sa vyčlenil svojou deklarovanou
principiálnosťou z klubu dôvery
hodných nielen na domácej po
litickej scéne, ale aj v Európe. Skon
čil dokonca aj ako predseda par
lamentu a v kresle ho nahradil Pa
vol Hrušovský. Euroval je schválený
s pričinením strany Smer, ktorej
predtým úhlavný nepriateľ (SaS)
paradoxne svojím konaním najviac
pomohol.
Už 10. marca nás čakajú pred
časné voľby. Debaty prezidenta Iva
na Gašparoviča s vedením poli
tických špičiek o spôsobe vedenia
krajiny do tohto času nevedú k ľah
kej dohode. Budeme mať vlastne
koho voliť?

Biely
bicykel

Peter v Jordánskej Petre
zbieral kamienky pre svoju
manželku. Nakoniec
mu ich ako symbol ich
večného spojenia
vložila do rakvy.

pre Petra
Patscha

(spomínanie Zuzany Patschovej rok po tragickej nehode,
ktorá jej vzala muža a prevrátila život hore nohami)
Bicykle duchov sú nabielo na
treté symboly tragédií, ktoré
sa stali cyklistom na cestách
na celom svete. Myšlienku pro
paguje organizácia ghostbike.
org, združujúca celosvetovú
cyklistickú komunitu. K smut
ným pamätníkom, ktoré majú
byť akýmsi tichým volaním za
podporu práv cyklistov na ces
tách na bezpečnú jazdu, pribu
dol 29. septembra v Sarajeve
ďalší – s pripomienkou tragic
kej nehody, ktorá pred rokom
v Sarajeve zastavila cestovate
ľa na dvoch kolesách Petra Pat
scha pri návrate domov z ex
pedície do Egypta.

TATIANA BÚBELOVÁ

Monitoruje
nás SITA

Malacký hlas je od 10. októbra
zaradený do monitoringu súk
romnej tlačovej agentúry SITA
ako jedna z relevantných regio
nálnych tlačovín. O zaradenie
nášho dvojtýždenníka do ponu
ky distribuovanej odberateľom
denného monitoringu požiadala
agentúra SITA z vlastnej iniciatívy.
Je to pre nás pocta vyjadrená pro
fesionálmi, ktorí hodnotia naše
informácie a ich spracovanie ako
seriózne a kvalitné. ĎAKUJEME!
Redakcia

Oči nestíhali,
rozum nechápal...
12. 10. večer sa v kine predstavila ta
nečná skupina Merlin so strhujúcim

Pohodový
LivePark

Sobotňajší LIVEPAREK 15. 10. v Malackách nebol len o alternatíve,
ale aj o nových ľuďoch a nových pocitoch. Občianske združenie
PATAPUF, zdá sa, vypĺňa prázdne miestečko a robí naše mesto
prívetivejšie a príťažlivejšie novým spôsobom. Jednotlivé aktivity
by možno nevzbudili ani tak zdanie výnimočnosti, ale ponúknutý
kontext, spôsob uvedenia a atmosféra.

Všetko spolu v správnych dávkach
na nás dýchlo príjemným sobotným
uvoľnením, ktoré neponúka len zá
bavu pre zábavu, ale iné uhly pohľa
du. Prešli sme sa africkou Ugandou
a vypočuli sme si svedectvo mladé
ho muža, ktorého návšteva tejto chu

dobnej krajiny 3. sveta zmenila tak,
že v kúpeľni si odvtedy nesvieti a pri
umývaní zubov zastavuje vodu. Vie,
ako málo jej pri šetrnom zaobchá
dzaní stačí – a ako málo jej musí stačiť
na inom konci sveta.
Pokračovanie na . strane

rytmom írskeho tanca vo svojej taneč
nej šou Fantasy of dance. Vypredaná
sála s úžasom sledovala umenie, pul
zujúcu energiu deviatich tanečníkov
na pódiu. Záverečné standing ovation
svedčilo o maximálnej spokojnosti di
vákov, o ktorú sa táto tanečná skupina
postarala. Náročná írska tanečná tech
nika v spojení so slovenským tempera
mentom sa ukázala ako správny re
cept na príjemne strávený večer.
Text, foto: -otano-

Z korešpondencie Lenky
a Petrovho priateľa Marcela Bullu

Posledná fotografia Petra Patscha

Zbierka pokračuje!
Prispejte na dobrú vec!
V dobrovoľnej zbierke na rekonštrukciu Malackého kaštieľa
sme do 20. 10. vyzbierali

Účet:

Ahoj, Marcel,
Peťo mi v to ráno natrel chlieb
s masťou. Tou masťou, ktorú so
sebou poctivo vláčil toľko kilomet
rov. Na ten mastný chlieb v to ráno
nikdy nezabudnem. Máš pravdu,
nepoznáme sa, ale tragické uda
losti ako táto spájajú ľudí. Ja som
vtedy v septembri pred odchodom
na cyklodovolenku zmeškala let
a letela som s dvojdňovým ones
korením. Keby sa to nestalo, nikdy
by som nestretla Petra. A dovolím
si tvrdiť, že môj život by bol ochu
dobnený. Máš veľkú pravdu, Peter
bol jeden vzácny človek. Za tých
pár hodín, čo som ho mala príle
žitosť poznať, mi prirástol k srdcu.
Ja som si ho tak imaginárne adop
tovala za môjho ocina. O toho svoj
ho som prišla pred 12 rokmi.

3278257023/5600

7745,33 €.

ZA NÁŠ KAŠTIEĽ VÁM
ĎAKUJEME.

Svoj finančný dar môžete vložiť aj osobne do pokladnice MsÚ.

S

vedkom nešťastnej udalosti bola
slovenská cyklistka Lenka (31, foto
hore), ktorá žije v škótskom Glasgowe
a od nehody si na bicykel nedokázala
sadnúť. Nedalo sa. Napokon sa však
rozhodla vybiť klin klinom a cestu na
Balkán si zopakovať, dokázať si, že to
zvládne a využiť smutné výročie spo
lu s cyklistami zo Sarajeva na umiest
nenie pamätníka, aké sa nachádzajú
už na 150 miestach sveta. Od roku
Pokračovanie na . strane
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V Malackách sú
vodiči ohľaduplní

Anketa
11. októbra padla vláda Ivety
Radičovej (SDKÚ-DS). Pri hla
sovaní o zvýšení záruk v euro
vale sa jej nepodarilo získať
dôveru poslancov Národnej
rady SR. Po týchto udalostiach
sa predstavitelia SDKÚ-DS,
KDH a Mostu-Híd dohodli spo
lu s vedením opozičného Sme
ru-SD na termíne predčasných
volieb, ktorý stanovili na so
botu 10. marca 2012. V uliciach
Malaciek sme sa pýtali:

Pri príležitosti Svetového dňa bielej palice sa v spolupráci s Úniou ne
vidiacich a slabozrakých Slovenska uskutočnila dopravno-preven
tívna akcia. Mala ozrejmiť vodičom, že mávaním bielou palicou pred
priechodom chcú nevidiaci naznačiť, že sa chystajú prejsť cez cestu.
Toto znamenie totiž ešte stále
mnohí vodiči nepoznajú. V našom
meste je však situácia dobrá. „V Ma
lackách sú vodiči veľmi ohľaduplní.
Za pätnásť minút nás z 9 áut pustilo
8,“ zdôverili sa nám účastníci akcie
Timea Holoková a Marek Hlina. Od
9.00 do 11.00 h prechádzali cez prie
chod pre chodcov na Radlinského
ulici. Na základe minuloročnej skúse

nosti z Bratislavy si myslia, že sa situá
cia zlepšuje a viacerí ľudia vedia, čo
kývanie bielou paličkou znamená.
Dohľad nad bezpečnosťou zabez
pečovali príslušníci policajného zbo
ru. Vodičom, ktorí chodcom nedali
prednosť, nevyrubili pokuty, ale ich
len upozornili a odovzdali im leták
s informáciou o funkcii bielej palice.

Pôjdete
voliť?

Text, foto: -naty-

Biely bicykel pre Petra Patscha
Dokončenie z . strany

2003 ich je asi 450. Lenkine pohnútky
aj vlastné spomienky čitateľom Ma
lackého hlasu sprostredkovala Petro
va manželka Zuzana.
Deň známosti zmenil jej život
„Lenka je veľmi rozhľadená, inte
ligentná a citlivá osoba. Športovkyňa
celou dušou. S jej mamou aj s ňou
som stále v kontakte, hoci osobne
sme sa stretli až tesne pred jej od
chodom do Sarajeva v septembri. Je
pre mňa človekom, s ktorým môj Peť
ko strávil posledné chvíle svojho ak
tívneho života. Stretli sa deň pred ne
hodou, 28. 9. 2010 v Sarajeve. Posta
vili si vedľa seba stany a veľa sa roz
právali. Ona bola predtým sama, on
už tiež, keďže Braňo sa od neho po
nezhodách a dňoch plných nervozity
13. 9. v Sparte odpojil. Lenkina mama
mi raz v esemeske napísala, že po ce
lý čas sa o ňu strachovala, lebo bola
na cestách sama, až kým jej nenapí
sala: Už sa o mňa neboj, stan mám
vedľa Slováka Petra. No už na ďalší
deň prišla smutná správa, že Lenka
hľadá číslo na ambasádu, pretože Pet
ra zrazilo auto. V nemocnici jej pove
dali, že jeho stav je stabilizovaný, ale
k nemu ju nepustili. Keď zo Sarajeva
odchádzala, napísala: Mami, ja ani
neviem, či je pri ňom rodina! To ju naj
viac trápilo. Počas osádzania bieleho
bicykla pre Petra 29. 9. mi napísala:
Ahoj, som presne na tom mieste a re
vem ako malé decko. Myslela som, že si
to nebudem pamätať, ale pamätám si
to do detailu. Sviečku so sebou nemám,
ale prinesiem. Prosila som ju totiž,
nech ju tam zapáli. Lenka urobila
Peťkovi aj jeho poslednú fotografiu,
keď ráno pred nehodou vychádzal
zo svojho stanu. Mali ich postavené
len asi 700 m od miesta nehody. Prá
ve tú k bicyklu aj umiestnila.“
Nehoda nie je dovyšetrovaná
„Keď Lenka po našom septem
brovom stretnutí opäť odchádzala
na miesto nehody so svojím posla
ním, dala som jej ‚prvý záchranný

cyklistický balíček‘. Viem, ako to Pet
rovi vždy dobre padlo, keď mu nie
kde niekto niečím pomohol. Keď som
jej dávala na cestu talizman, povedala
mi: „Tebe sa nedá oponovať ani ako
mame, lebo ťa poznám strašne krátko,
ale veľmi dlho.” Som jej vďačná za to,
čo pre Petra a mňa urobila. Aj ja
chcem do Sarajeva vycestovať a pa
mätník nejako zoficiálniť. Rada by
som hovorila aj so slovenskou kon
zulkou. Ledva mi poslali správu o ne
hode, čo je prekvapivé v porovnaní
s reakciou konzula z Káhiry Valéra
Franka, ktorý mi dva týždne po neho
de napísal sms: Všetci z Káhiry Petrovi
a Vám držíme palce! Dodnes ma kon
taktuje aj pán konzul Hlaváček z Da
mašku, s ktorým sa tam Peťo stretol
po tom, čo sa počas jednej z expedícií
zoznámili v Japonsku, kde bol pred
tým konzulom. Nehoda nie je vyšet
rená a pre mňa to nie je uzavreté. Ne
môžu povedať len to, že vinník z mies
ta nehody ušiel. Tvrdia, že Peťovi sa
zatočila hlava a spadol. Cesta, kde sa
to stalo, bola jednoduchá, rovná ako
cesta do Levár, a v jej strede plná čia
ra. Už máme doma aj Peťov bicykel –
na ľavej strane má zlomené riadidlá,
auto doň mohlo vraziť...“

Esemesky posielal denne
Na vysnívanú expedíciu pod
egyptské pyramídy sa Peter Patsch
a jeho spoločník Braňo Sýkora z Kru
piny vydali 26. 6. 2010. Peter bol preč
od svojej čerstvej manželky (brali sa
19. 12. 2009) plných 115 dní. Svojej
milovanej polovičke, ktorú požiadal
o ruku po 7-ročnej známosti a 6-roč
nom spolužití romanticky, s veľkou
kyticou a pokľačiačky v daždi na ulici
pred plným autobusom ľudí, posielal
esemesky každý deň. Každá sa začí
nala slovami ahoj, zlatíčko a končila
výzvou dávaj na seba pozor! Posled
nú Zuzana dostala 28. 9. 2010 a rov
nako ako žiadnu od Petra si ich nikdy
z telefónu nevymaže! Ahoj, zlatíčko,
som v Bosne pred Sarajevom. Dnes je
veľmi pekne, hory, tunely, rieky... zima,
ale neprší! Snáď za 7 dní som doma.

Podnikatelia,

chcete mať logo svojej firmy na nástennom kalendári
mesta Malacky na rok 2012?
Využite poslednú šancu participovať na spoločnom projekte, za fi
nančnú podporu dostať logo Vašej spoločnosti na kalendáre mesta
a zvolený počet kusov využiť na vlastné prezentačné účely. Nezmeš
kajte príležitosť a kontaktujte nás najneskôr do 28. októbra!
Info: Natália Slobodová, tel.: 034/796 61 73; media@malacky.sk.



Dávaj si na seba pozor. Bozk na dob
rú noc, cmuk a pá. Už o dva dni stáli
u Patschovcov v Malých Levároch po
licajti a Zuzane oznámili, že Peter je
po vážnej dopravnej nehode v kritic
kom stave. Žiaľ v nej zmobilizoval
všetky sily. Okamžite vybavovala je
ho prevoz, hľadala špecialistov, ktorí
ho mali operovať pod vedením
známeho profesora Šteňa, a verila...
Petra previezli na Slovensko 5. 10.,
operovali ho na Kramároch, no mal
porušené nervové centrá pre moto
riku. Aj keby prežil, podľa odborníkov
by sa asi hýbať nemohol. Od 13. 10.
ho až do posledných chvíľ opatroval
personál ARO, neskôr interného od
delenia Nemocnice v Malackách.
Trpkých 157 dní kómy
„O kóme vám toho nikto veľa ne
povie,“ spomína na najťažšie obdo
bie svojho života Zuzana Patschová.
„Rovno z práce v Bratislave som mie
rila do Malaciek a v nemocnici som
trávila denne od 15.30 až do 20.00 h.
Bála som sa prichádzať, ale aj odchá
dzať. Peťov stav sa stále menil. Vždy
mohlo byť horšie... Počúvala som le
károv, jasnovidcov aj šarlatánov. V ta
kýchto situáciách človek hľadá vo vše
ličom skryté významy. Veci vníma cit
livejšie. Keď Peťko pootvoril jedno
oko, akoby som vyhrala milión. Šoku
júce boli jeho doširoka otvorené oči,
s ktorými ma so zvláštnym proseb
ným výrazom čakal na Valentína. Ob
čas zareagoval letmým dotykom, keď
som držala jeho dlaň v mojich... Inak
akoby spal. Vôbec sa nehýbal. Radili
mi ponúkať mu známe vnemy, vône.
Kupovala som mu kávu, ktorú mal
tak rád, dávala som mu ju privoniavať.

Priniesla som mu jeho cyklistické ru
kavice, tenisky, ponožky, púšťala som
mu obľúbenú Gombitovú, filmy, roz
právala som sa s ním... Vraj sa stalo, že
niekto sa prebral po 3 rokoch z kómy,
keď mu dali obľúbenú lízanku. Verila
som, že so svojou vnútornou silou to
zvládne. Ale on sa vraj nechcel vrátiť.
To mi napísal istý jasnovidec z Ruska.
Skonal mi v náručí 23. 2. 2011a... pred
tým sa usmial. Bolestne, ale usmial
sa,“ hovorí Zuzana so slzami v očiach.

Peťo spojil mnohých ľudí
Peter Patsch miloval rodné Malac
ky – s jeho logom na hrudi prebicyk
loval kus sveta – a mal rád ľudí. Svojou
jednoduchou priamočiarou povahou
a chlapčenským úsmevom si získal ve
ľa priateľov na celom svete. „Cítim ako
zadosťučinenie, že mnohí ma oslovu
jú a obracajú sa na mňa aj teraz, keď
tu už nie je. Niektorí vedia, že ho mám
doma, lebo si uvedomujem, ako veľmi
po domove túžil a ja mu ho chcem aj
teraz poskytnúť,“ vyznáva sa Zuzana
z najvnútornejších pohnútok, ktorým
možno niektorí nerozumejú. „Puto zo
stalo i medzi mnou a ostatnými cyklis
tami. Sú mi ako rodina, najmä terajší
predseda SCK Záhorák Marcel Bulla.
Stál pri mne v najhorších časoch a mô
žem s ním vždy počítať. Peťo pre mňa
nezomrel. Zomrel Braňo, ktorý ho na
výprave opustil, v nemocnici sa ani
raz neukázal, ani sa na jeho stav ne
spýtal. To si kamaráti nerobia,“ uzavre
la pre seba jednu kapitolu príbehu Zu
zana Patschová. Dúfajme, že sa jej po
darí uzavrieť aj tie nedoriešené v Sara
jeve. Pre jej aj Petrov pokoj.
Text: TATIANA BÚBELOVÁ;
foto: archív M. Bullu

Ktorej strane by
ste odovzdali
svoj hlas?
Štefánia
Kasalová, 40 r.
Neviem ešte presne
povedať, či pôjdem
voliť, ale ak áno,
svoj hlas dám asi
KDH.
Štefan Bilka, 49 r.
Pôjdem voliť jedine
Fica, teda SMER-SD.
Keď vládol, tak bo
joval za súkromný
sektor. Táto téma sa
ma osobne dotýka.
Anna Hušková,
59 r.
Áno, pôjdem voliť,
ale to, ktorú stranu
ešte neuvediem. Mu
sím totiž počkať, ako
sa to „vyfarbí“.
Zoltán Piroška,
24 r.
Chcel by som ísť vo
liť, určite však nie
strany, ktoré vládli
teraz. Môj hlas by
dostal SMER-SD.

Katarína
Pernecká, 40 r.
Nie, nepôjdem voliť,
pretože nemám ko
ho. Ja by som politi
kom dala pieskovis
ko a formičky, ale
podľa mňa by nezvládli spraviť ani
pieskové bábovky.

Text, foto: -naty-

Zimný režim v TIK-u
Keďže nastávajú dlhšie večery
a skoro sa stmieva, mení sa náš
denný režim a s ním ako zvyčaj
ne aj otváracie hodiny v TIK-u.
Turisticko-informačná kancelária
(TIK) sa nachádza v budove inkubáto
ra na prízemí. Je súčasťou mestského
úradu – oddelenia marketingu. Klien
tom ponúka služby cestovného ru
chu, zabezpečuje sprievodcovskú, fa
xovú, kopírovaciu službu a propagá
ciu kultúrnych podujatí v meste a oko
lí. Vykonáva predaj propagačných
materiálov mesta Malacky, máp, po
hľadníc a darčekových predmetov,
publikácií aj voľnopredajných lístkov
a vstupeniek v sieti EVENTIM.
Text: -tik-; foto: -naty-
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V sídlach Európskeho
parlamentu aj NATO

Od 20. 9. do 4. 10. sa konalo dvaapoltýždňové medzinárodné
stretnutie študentov, na ktorom sa zúčastnili mladí ľudia z Ma
ďarska, Litvy, Nemecka, Poľska a štyria aj zo SR. Medzi nimi bol
študent maturitného ročníka Gymnázia sv. Františka Assiského
Lukáš Richveis – najmladší spomedzi 22 účastníkov. Išlo o po
znávací pobyt s cieľom vytvárať vzťahy medzi študentmi rozlič
ných krajín Európy.

„Oslovila ma cez prázdniny pani
profesorka nemčiny V. Chvátalová
a ja som nezaváhal. Dostal som mož
nosť pred maturitou sa zdokonaliť
v nemčine. Všetko nám hradila ne
mecká nadácia Die Union Stiftung
a dostal som šancu vidieť kus Eu

TESCO – kedy konečne?
Mnohí ľudia dychtivo očakávajú otvorenie hypermarketu TESCO
v Malackách a tešia sa na obchodné centrum, ktoré bude doplnené
aj inými prevádzkami s pestrým zameraním, čo v doterajších, zväčša
potravinových reťazcoch Malačanom a obyvateľom priľahlého re
giónu Záhoria chýbalo. Doteraz najčastejšie vyhľadávali lamačskú
pobočku siete hypermarketov TESCO. Redakcia MH pre vás zisťovala
konkrétnejšie informácie o novej prevádzke. Na naše otázky odpo
vedal Peter Sklenář z komunikačného oddelenia spoločnosti.

TESCO konečne v Ma
priamo 90 nových pracov
lackách. Vyšla požiadavka
ných miest a desiatky ďalších
miest nepriamo,“ dozvedeli
priamo z regiónu?
„Zámerom spoločnosti
sme sa od P. Sklenářa.
TESCO je byť čo najdostup PÝTAME SA
ZA VÁS
Hypermarket TESCO
nejší širokému okruhu oby
vateľstva, a preto nepretržite rozši v Malackách slávnostne otvoria
rujeme svoju maloobchodnú sieť. Po 27. 10. o 8.00 h – nakupovať bu
pri troch existujúcich prevádzkach na dete môcť denne od 6.00 h do
Záhorí chýbalo pokrytie okresu Ma 22.00 h.
„V súvislosti s otvorením, ako štan
lacky. Okrem nášho záujmu sme zís
kali aj veľmi pozitívnu spätnú väzbu dardne, čakajú prvých zákazníkov zľa
z regiónu od obyvateľov. Hypermarket vy na vybraný sortiment tovarov. Tie
v Malackách bude 56. v poradí na to výrobky budú propagované v infor
Slovensku a celkovo 108. predajňou mačnom letáku. Okrem toho každý,
TESCO. Pobočka v Malackách vytvorí kto si zaregistruje zákaznícku kartu
MALACKÝ HLAS            18/2011

Clubcard v hypermarkete Malacky do
27. novembra, získa ako darček 50
bodov navyše. Počas celého otvára
cieho dňa 27. 10. bude pre malých aj
veľkých pripravený zábavný pro
gram,“ prezrádza viac P. Sklenář. V ná
jomnej zóne hypermarketu TESCO
podľa jeho slov zákazníci nájdu v du
chu svojich očakávaní aj ďalšie do
plnkové služby, ktoré im spríjemnia
nákupy a spestria ponuku. Môžu si
oddýchnuť a posedieť v kaviarni,
navštíviť kvetinárstvo, lekáreň či pre
dajňu tabakových výrobkov. Tipujú
ci môžu využiť služby stávkovej kan
celárie a chovatelia zasa predajňu
potrieb pre domácich miláčikov. Ak
chcete niekoho obdarovať, k dispo
zícii vám bude aj predaj šperkov.
Takže kto chce byť pri tom, nech ne
zmešká dátum 27. 10. Musí však po
čítať s tým, že záujem bude veľký
a ľudí určite ako na Prvomájových
Malackách!
Text: -tabu-; foto: -naty-

rópy,“ hovorí Lukáš. Pobyt sa začal
v poľskej Vroclavi. Prehliadky mesta,
prednášky i komunikácia medzi na
mi sa však odohrávali v nemčine.
Pokračovali sme prehliadkou his
torickej Prahy. Pobavilo nás, keď je
den pán profesor nevedel po ne
mecky a na tému o vzťahoch medzi
Nemeckom a Poľskom prednášal po
česky. My sme však dostali tlmoč
níka, ktorý nám prekladal jeho slová
do nemčiny,“ približuje nám detaily
jeden z dvoch stredoškolákov v ce
lej výprave. Ostatní dvadsiati boli
vysokoškoláci. V ďalších dňoch nav
štívili Saarbrücken, Brusel, Štrasburg
a Luxemburg, kde videli napr. bu
dovu Európskej súdnej stolice.
„Najviac ma dostala návšteva Eu
rópskeho parlamentu (EP) a sídla ve
liteľstva NATO v Monse. Zaujal ma
spôsob rokovania EP i téma. Vypo
čuli sme si rozpravu o celotelových
skeneroch na letiskách. Videli sme
vyjadrovať sa politikov, medzi nimi
aj Moniku Flašíkovú, ktorá hovorila
po slovensky. Každý dostal na vy

slovenie názoru 2 minúty. Ak mal
niekto k názoru otázku, zdvihol
modrú kartu a mohol dostať pries
tor 1 a pol minúty. Prednášajúci však
nemusel otázky prijať,“ vysvetľoval
mladík, ktorý sa zrejme ako možno
jediný z Malaciek dostal na miesta,
kde sa rozhoduje o záležitostiach ce
lej Európy. Podľa neho všetci po
slanci bezvýhradne rešpektovali ča
somieru, neprekračovali limit a ne
bolo ich treba upozorňovať. Lukáša
šokovalo aj mesto v meste – ako by
sa dalo nazvať sídlo NATO, kde na
rozlohe niekoľkých štvorcových kilo
metrov mali pracovníci svoje ne
mocnice, obchody, škôlky, ihriská,
knižnice. „Bol to samostatný svet, po
ktorom nás prevážali autobusom
a ukazovali nám, čo všetko tam
majú. Za celý pobyt som vďačný,
mám z neho skvelé pocity a neza
budnuteľné zážitky, za ktoré patrí
vďaka najmä Petrovi Ullmannovi,
hlavnému organizátorovi stretnutia.
TATIANA BÚBELOVÁ
Foto: archív L. R.

Ani železnice
neobchádza
zdražovanie

V týchto dňoch sa stále viac hovorí o zdražovaní vlakovej dopravy.
Zdvíhanie cien, ktoré neteší hádam nikoho z nás, sa, bohužiaľ, stane
realitou, a to už od 1. novembra. Je však možné kúpiť si lístky za
súčasné ceny, ktoré budú platiť 60 dní. Ak si teda kúpite lístok
31. 10., bude vám platiť takmer do konca roka.

Zisťovali sme, o koľko viac zapla
títe na trase Malacky–Bratislava, kto
rou cestuje denne niekoľko stoviek
Malačanov. Jednosmerný lístok ešte
dnes stojí 1,58 €. Nová cena bude
2,15 € (cez internet 2,04 €). Študent
ský lístok stojí na tejto trase v sú
časnosti 0,76 €. Po novom to bude
1,07 € (cez internet 1,02 €). Priemerný
nárast oproti súčasnému cenníku
základného cestovného lístka je
9,96 %. Aby bola podľa Železničnej
spoločnosti Slovensko nová cenová
politika voči zákazníkom čo najprija
teľnejšia, ponúkajú zákaznícke zľa
vy. Pri mesačných spiatočných líst
koch dochádza k zdraženiu o nece
lých 5 %. Ak teda pravidelne cestuje
te za prácou či do školy, jednosmerný
mesačný lístok ste si doteraz kupo
vali za 22,60 €, no po novom to bu
de 25,80 €. To znamená, že za jednu
cestu zaplatíte 1,29 €. Spiatočný sa
zdvihne zo 45,20 € na 47,30 €.
Aké zľavy si možno uplatňovať
Železničná spoločnosť Sloven
sko sa snaží kompenzovať zdražo
vanie poskytnutím viacerých zliav.
Môžete využiť napríklad 5 %-nú zľa
vu pri kúpe lístka cez internet, keď
za obyčajný lístok zaplatíte 2,04 €
a za študentský 1,02 €. Takisto i zľavu

REGIONAL, s ktorou ušetríte 15 %.
Obyčajný lístok vás vtedy príde na
1,84 € (cez internet 1,75 €) a zľavnený
na 0,92 € (cez internet 0,87 €). Seniori
a mládež do 26 rokov smú využívať
40 %-nú zľavu. Za lístok do Bratisla
vy zaplatia 1,29 €. No a pre ľudí, ktorí
už presiahli hranicu 26 rokov a zá
roveň ešte nie sú dôchodcami, je ur
čená zľava KLASIK, s ktorou ušetríte
25 % a za lístok zaplatíte 1,62 €.
Prečo je nutné zdražovanie?
„Ceny cestovných lístkov sa 7 ro
kov a 10 mesiacov nemenili. Za toto
obdobie vzrástli ceny elektrickej
energie aj pohonných hmôt, čo sa
doteraz vo výške cestovného nepre
javilo. Taktiež sa do ceny nepremiet
la inflácia a zvýšená DPH,“ ozrejmila
hovorkyňa ZSSK Jana Grešnerová.
Nový systém je podľa ZSSK spravod
livejší k zákazníkom, pretože každý
cestujúci zaplatí za toľko kilomet
rov, koľko skutočne precestuje. Do
teraz sa ceny určovali podľa kilomet
rických pásiem. „ZSSK bude v rámci
modernizácie vozového parku robiť
všetko pre to, aby sa kvalita služieb
a komfort cestujúcich zvyšoval,“ do
dala J. Grešnerová k otázke zvyšu
júcich sa cien.
Natália Slobodová

Oznámenie o používaní
ostrej munície

V novembri v dňoch 7.–11., 14., 21.–25. 11. 2011 sa vo Vojenskom vý
cvikovom priestore Kuchyňa uskutoční činnosť s použitím ostrej
munície. Týmto vás upozorňujeme, že vstup do spomínaného
priestoru znamená reálne ohrozenie života!
Spresnenie techniky: streľba samohybnou húfnicou Zuzana, streľba
a bombardovanie lietadiel L-39 a Mig 29, pyrotechnické ničenie
-tsleteckej munície.					
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ÍKMI
ZÁKAZN ENÉ!
POTVRD

Najčerstvejšia zelenina
a ovocie je v Kauﬂande!

pultový predaj

ilustračné foto

Apetito Bambino

52%
Malokarpatská
saláma
100 g
1 kg = 3,30 €

pôvodne 0,69

€

0,33

Tavený syrový výrobok
rôzne druhy
črievko
tuk v sušine 40 %, 43 %
alebo 51 %
100 g
1 kg = 4,90 €

50%
pôvodne 0,99

€

0,49

ilustračné foto

Súprava hrncov
Bask

Ryža

guľatozrnná
alebo
dlhozrnná
1 kg

50%

51%
pôvodne 1,75

pôvodne 0,85

Chlieb

konzumný, rascový
1 kg

€

0,42

€

ilustračné foto

0,85

obsahuje:
1 x rajnica s pokrievkou,
priemer: 14 cm
4 x hrniec s pokrievkou,
s priemermi:
16 cm, 18 cm, 20 cm a 24 cm
materiál: antikorová oceľ, sklo
pre všetky tepelné zdroje
okrem indukčného zdroja
pôvodne 26,59
1 balenie

50%

€

12,99

ilustračné foto

6 kusov v balení

52%
Detský spací overal
materiál: 100 % bavlna
rôzne farby a vzory
veľ: 62/68 - 86/92
1 kus

pôvodne 3,74

€

1,79

Súprava tanierov

materiál: tvrdené sklo
ploché, priemer: 25 cm
hlboké, priemer: 21,5 cm
vhodná do umývačky
riadu a do mikrovlnnej
rúry
1 balenie

€

50%
pôvodne 5,99

2,99

Akcia platí od 24.10.2011 do 28.10.2011 v obchodnom dome Kauﬂand v Malackách.

Niektoré výrobky môžu byť v ponuke len do vypredania zásob. Predaj len v obvyklom množstve. Za tlačové chyby neručíme.
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Po prvý raz
sa hodovalo
aj u nás

Jablkové hodovanie, do ktorého sa Malacky tento rok zapojili po
prvý raz, zožalo úspech. Podujatie bolo realizované pod záštitou
Bratislavského samosprávneho kraja a je jednou z akcií poriada
ných v rámci Župnej jesene.

V sobotu 8. 10. ste od 8.00 h pred
MsÚ mohli spozorovať zaneprázd
nených pracovníkov, ktorí sa snažili
podujatie pripraviť ku spokojnosti
Malačanov. Od 9.00 h Jablkové hodo
vanie odštartovalo v plnej paráde

sviežou choreografiou malackých
mažoretiek ELLA. Na úvod sa hodu
júcim prihovorila Tatiana Búbelová,
poverená vedením oddelenia marke
tingu v MsÚ, ale i hlavná organizátor
ka tohto podujatia. Príhovor prednie
sol i primátor mesta Jozef Ondrejka.
V šiestich stánkoch sa mohli prítom
ní najesť a napiť do sýtosti a popri
tom ich zabával skvelý program.
O maškrtné jazýčky Malačanov sa
postarali partneri Vstúpte, n. o., Jed
nota dôchodcov, Klub dôchodcov,
OZ Zlatý vek, CVČ, Mestské centrum
sociálnych služieb a ochotní pracov
níci MsÚ Alena Kmecová s manželom,
Juraj Kolárik s manželkou a Viera La
pinová. V ponuke boli mufiny, mre

žovníky, štrúdle od výmyslu sveta,
čerstvý jabĺčkový džús, ale i kalva
dos, ktorý sa minul za pol hodiny, pre
zradil nám ochotný vypomáhajúci
pracovník MsÚ, J. Kolárik.
Vystúpili aj herci z Divadla na ham
bálku, ktorí predviedli úryvky zo Žen
ského zákona, publikum roztancoval
folklórny súbor Macejko a príjemne
sa počúvali i piesne od Vlada Handla.
Neplánovane vystúpili i dámy z ob
čianskeho združenia Zlatý vek a zanô
tili nám pieseň Červené jabĺčko vo
vrecku mám, avšak s trochu inovatív
nym textom. Do sedemdesiatych ro
kov nás vtiahlo vystúpenie tanečné
ho štúdia Saltatrix  a na záver sme
v Malackách privítali hostí – Detský

folklórny súbor z Rovinky. „Je to veľ
mi dobrá akcia. Podľa mňa by sa však
do nej mohlo zapojiť oveľa viac ľudí.
Ja som napríklad priniesla aj upeče
né mufiny,“ zhodnotila Malačianka
V. Fuseková. Podujatie bolo napláno
vané do 14.00 h, no keďže už o dva
nástej nebolo čo jesť ani piť, pobrali
sa hodujúci i organizátori do svojich
príbytkov. My dúfame, že s dobrým
pocitom.

Text: NATÁLIA Slobodová;
foto: S. Osuský

Množstvo informácií z malacké
ho diania nájdete na Facebooku
v profile malacky.sk.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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TOP chránená dielňa
v Dome Svitania

Chránená dielňa v Jakubove je ši
roko-ďaleko dobre známa svojou ak
tivitou, takmer rodinným prostre
dím, príjemnými vzťahmi a najmä
azylom pre ľudí, ktorí by sa inak na
pracovnom trhu zväčša len ťažko ve
deli uplatniť. Poskytuje prácu 18
klientom a rozsahom svojej činnosti
je ojedinelá v širokom okolí.
Činnosť klientov Domu Svitania
je bohatá a nie je len o produkcii vý
robkov v krajčírskej či knihárskej
dielni, o lepení darčekových pred
metov či pohľadníc, ale aj o psycho
logických komunitách a neformál
nom vzdelávaní v základných život
ných otázkach. Ako vypísať a zapla
tiť šek, ako hospodáriť v domácnosti,
ako si plánovať financie či ako na
kupovať – zdanlivo samozrejmé ve
ci, ktoré môžu byť ťažké napr. pre
klientov, ktorí začínajú samostatne
bývať. V Malackách sú už tri takéto
páry mladých ľudí.
Chránených dielní
je nedostatok
„Neprejde týždeň, aby mi niekto
nezavolal a nepýtal sa na voľné
miesto. Ľudia s mentálnym postih
nutím nemajú veľa možností za
mestnať sa, sedia doma a ich rodičia
môžu maximálne brať asistenčný
príspevok,“ hovorí pracovníčka Do
mu Svitania Marcela Janovičová. Ria
diteľka zariadenia Stefani Nováková
dodáva, že situácii nepomáha ani
kríza: „Na trhu je veľká ponuka pra
covnej sily a len málokto dá šancu
ľuďom s postihnutím.“
Aký je stav v Malackách
V úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny sme zisťovali, koľko chráne
ných pracovísk či dielní je priamo
v Malackách a aký je medzi oboma
formami rozdiel. Informácie poskyt
la Miroslava Fialová z oddelenia ná
strojov aktívnej politiky trhu práce
ÚPSVaR Malacky. „Zákon neurčuje
rozdiel medzi chránenou dielňou
a chráneným pracoviskom. Zamest
návateľ môže požiadať o vydanie
štatútu chránenej dielne či pracovis
ka – o čo požiada, to dostane, resp.
o názve rozhodne Regionálny úrad
verejného zdravotníctva, ktorý vydá
va k žiadosti rozhodnutie,“ ozrejmuje
M. Fialová. Názov chránená dielňa
sa častejšie používa, keď ide o ne
jakú výrobu. Ide aj o to, že zamest
návateľ musí zo zákona plniť povin

Kníhkupectvo

ĽUBICA
ný podiel pri zamestnávaní občanov
so zdravotným postihnutím (ak fir
ma zamestnáva viac ako 20 ľudí).
Ak podiel neplní, povinnosť si môže
splniť formou finančného odvodu
v prospech štátu alebo odberom
výrobkov z chránenej dielne (nie
z chráneného pracoviska!).
Koho zamestná
chránené pracovisko?
„Podmienkou je, že miera postih
nutia zamestnanca musí byť väčšia
ako 40 %. Ide o telesné hendikepy,
problémovú chôdzu, onkologické
ochorenia, psychické poruchy, epi
lepsiu, schizofréniu a mnoho ďalších.
Druhou podmienkou je, že ide o oso
bu, ktorá sa nevie zamestnať na
otvorenom trhu práce,“ tvrdí M. Fia
lová z úradu práce. Výhodou chrá
neného pracoviska podľa nej je, že
špeciálne prispôsobí podmienky
zdravotnému postihnutiu svojich
zamestnancov v otázke špeciálneho
režimu, osobného dohľadu či do
konca poskytnutia pracovných asis
tentov.
Je motivácia zamestnávateľov
dostatočná?
M. Fialová si myslí, že výška prís
pevku je oproti iným príspevkom na
podporu zamestnanosti oveľa vý
hodnejšia. Na jedného zamestnanca
ide o sumu 6437,63 € pre podnika
teľský subjekt pri plnom úväzku za
mestnania na 24 mesiacov. Príspe
vok sa refunduje až na základe
predložených dokladov a skutoč
ných výdavkov. V Malackách sa na
chádza17chránených pracovísk, kto

výstava ovocia, zeleniny a tekvíc



ré dovedna zamestnávajú 76 za
mestnancov so zdravotným postih
nutím. Ich zameranie je rôznorodé
– od inžinierskej činnosti a daňového
poradenstva cez kancelárske služby,
služby v záujme bezpečnosti až po
krajčírstvo, obchod, kadernícke služ
by, modelovanie gélových nechtov

Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, tel. 772 67 34
Po–Pi: 9.00–17.30 h; So: 9.00–12.00

Fantáziou nabitá
Aj v tomto školskom roku sa
v ŠKD pri ZŠ na Štúrovej ulici v Ma
lackách konala výstava ovocia, ze
leniny a tekvíc. Átrium školy sa zme
nilo na malé výstavisko úspešného
záhradníčenia rodičov a starých ro
dičov našich detí, ktorí radi prispeli
plodmi a tekvičkami zo svojej úrody.

Los Angeles sa v roku 1958 ocitá
v ére plnej ziskov. Doteraz pokojné
mesto sa mení na malé peklo
a ústredná postava policajta Dava
„Siláka“ Kleina sa stavia čelom proti
nemu. Román Biely džez od Jame
sa Ellroya, autora predlohy k filmu
L. A. – Utajené skutočnosti, sľubuje
prechádzku špirálou času, keď všet
ko vrie, keď sú kriminálne živly ovlá
dané dobre skrytými tajomstvami.
Ak vás príbeh zaujal, do 11. 11. po
šlite nalepený kupón a možno sa
práve na vás usmeje šťastie.
Knihu Siroty
zla vyhráva Va
léria Smolin
ská z Mala
ciek. Žiada
me ju, aby sa
do 18. 11.
ohlásila
v redakcii.

Fantázii sa medze nekládli, a tak tek
vičky a zeleninka dostali rôznu po
dobu. Táto paráda poslúžila aj de
ťom ako praktická ukážka prírodo
vedy a výtvarnej výchovy. Zhotovili
sme ju pre potešenie a tešíme sa
zase na peknú úrodu na budúci rok.
Vychovávateľky ŠKD

KUPÓN

18

a rozličné výroby (sviečok, toalet
ných prikrývok na WC a výrobu ode
vov a doplnkov).

neprehliadnite
Deti, ak ste ešte stále nenašli
aktivitu, ktorá vás napĺňa,

prihláste sa
do krúžkov
CVČ

Centrum voľného času v Malac
kách pozýva záujemcov na doda
točné prihlásenie sa do krúžkov:
• moderný tanec – pre dievčatá
a chlapcov od 7 do 15 rokov, piatok
15.30 h a 17.00 h
• cvečkofutbal – deti od 6 do 10
rokov, pohybové hry, hry s loptami,
futbal, streda 15.30 h
• lukostreľba – atraktívna špor
tová disciplína, štvrtok 15.00 h
• letecký modelár – vytváranie
modelov lietadiel, zalietavanie mo
delov..., piatok 15.00 h
• hra na flaute – začiatočníci,
pondelok 14.30 h
• anglický jazyk – začiatočníci,
pokročilí, utorok 15.00 h a 16.30 h
Prihlášku si môžete vyzdvihnúť
v CVČ na Ul. M. Rázusa 30 v Malac
kách.
Informácie na tel. 034/772 22 28
a na www.cvcmalacky.sk.

Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

o účinnú
reklamu?

riadková inzercia
• Glazúrovanie vaní, tel.: 0905 98 36 02
AKREDITOVANÝ MPSVaR, platný v SR a EU

OPATROVATEĽSKY´
KURZ VaV od 179 €
KVALITNE a RÝCHLO (do 24 dní)
ZADARMO:
KNIHA NEMČINYpre opatrovateľky
CD + certifikát SJ/NJ alebo v inom jazyku

ponúka
• ditribúciu

vašej inzercie (novín) do každej 		
domácnosti v Malackách
• grafické spracovanie vášho inzerátu
• zvýhodnenú cenu v prípade opakovania

NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!
Forma:
Získajte
denná
ZĽAVY
večerná
teraz!
VaV

KURZY NEMČINY pre opatrovateľky, 79€
PRÁCA pre opatrovateľky (Rakúsko, Nemecko)

www.VaVslovakia.sk
0907 035 335 0911 996 639

Cenník inzercie nájdete na www.malackyhlas.sk alebo

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Krížovka
Autor výroku, ktorý tvorí tajničku,
je nemecký básnik, spisovateľ a ve
dúca osobnosť nemeckej klasiky
Johann W. Goethe (1749–1832).
VODOROVNE
A 1. časť tajničky – tečením vni
ká B Bratislavský futbalový klub –
vnadidlo po anglicky – ozruta, obor
(expr.) – čin, úkon (bás.) C 2. časť taj
ničky – Monika (dom.) – značka dlaž
díc D mužské meno – značka kilo
ampéra – celý po anglicky – potom
– spôsob oslabenie E zrnitý zľadova
tený sneh – nízky počet 3. časť taj
ničky – F Agáta (dom.) – francúzsky
revolucionár – kokosové vlákno –
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sa informujte telefonicky na 034/796 61 73

Tradičný Deň otvorených dverí v Dome Svitania v Jakubove 19. 10.
opäť dal mnohým príležitosť na zamyslenie, obdiv, úctu k šľachetnej
práci v prospech ľudí s mentálnym hendikepom, ktorí sú slabšími,
bezbrannými článkami našej spoločnosti, no pod správnym ve
dením dokážu veľa vykonať a svojimi postojmi inšpirovať aj nás
zdravých. Z nedávnych Radničkiných trhov si Dom Svitania odnie
sol ocenenie TOP dielňa za to, že svoje výrobky vyrábajú väčšinou
zo starých a inak nepotrebných materiálov.

Čítajte a vyhrajte

Pripravil: Vojtech Kúkoľ

kolektív, združenie G maškrta (expr.)
4. časť tajničky
ZVISLE
1 Dominika (dom.) – falsus (meteor. skr.) 2 nástraha, pasca 3 toto
po rusky – popruh (hovor.) 4 slo
venský básnik a televízny režisér –
chemická značka molybdénu 5 ve
nujem sa hre – šachová prehra 6 rie
ka vo Francúzsku – taliga 7 deň po
anglicky – moslimský boh 8 rieka
v Českej republike – má meniny
5. 12. 9 hriadeľ – lekárska skratka
brucha (alvus) – kultúrny dom (skr.)
10 meno amerického herca Cruisa
– mesto vo Francúzsku 11 pyskatá
liečivá rastlina – Adrián (dom.) – 12
9
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citoslovce pohrozenia – pracovisko
v bani, vodorovná šachta 13 dlho
chvostý papagáj – samice baranov
– 14 tam – Record sequence num
ber (angl. skr. pre poradové číslo) –
evidenčné číslo (skr.) 15 hovoril
ekavským nárečím – bočná loď v ba
zilikách (archit.) 16 prvý sicílsky kráľ
17 slovo súhlasu – metropola Azer
bajdžanu
Pomôcky: Artem, Marat, Teren,
Lyon, koir, ala, Kokalos, Orb, yzop, alv
Kto chce súťažiť o ďalšiu zaujímavú
knižnú publikáciu, nech pošle riešenie
tajničky s nalepeným kupónom do
31. 10. a zaradíme ho do žrebovania.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky –
Chudobný máva málo, ale lako
mec nič – sme vyžrebovali Oľgu
Uhrincovú z Ulice Ľ. Fullu v Ma
lackách. Získava básnickú zbierku
Šepotom. Žiadame ju, aby sa do
7. 11. ohlásila v redakcii.
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Máte akciu
do
Kalendára
podujatí?

Vystavované fotografie sú svedkom obdobia, kedy pravdepodobne napo
sledy pôsobili v Malackách Pálfiovci.

Navštívte výstavu
Za cisára pána
v Malackom
kaštieli

V Malackom kaštieli mesto Malacky prostredníctvom Regionálneho
centra destinačného manažmentu (RCDM) otvorilo 13. 10. vernisážou
svoju ďalšiu tohtoročnú výstavu s názvom Za cisára pána.

Prvou bola putovná výstava do
siahnutých výsledkov všetkých part
nerov cezhraničného projektu PAL
TOUR a druhou výstava produktov
komixového workshopu s názvom
Pálfiovci v komixe, inštalovaná počas
Kultúrneho leta v Malackách.
„Svedectvom obdobia, o ktorom
sa toľko nehovorí, sú fotografie zo
starého historického vojnového albu
mu, ktorý sa mi dostal do rúk len ná
hodou,“ vysvetľoval návštevníkom
kurátor aktuálnej výstavy A. Wsól,
pracovník RCDM. Podľa neho práve
v tomto období môžeme hovoriť
o pôsobení posledných Pálfiovcov
v Malackách. Z nich možno odpo
zorovať mnohé signály o dobe, ktorú

zachytávajú. Privítanie a kultúrny pro
gram v podaní žiakov dramatického
odboru ZUŠ v Malackách sa odohrali
v seminárnej miestnosti za prítom
nosti asi tridsiatich hostí, ktorých pri
viedol záujem o dianie v meste, zve
davosť či láska k vojenskej histórii.
Výstava potrvá do 14. novembra. Pre
verejnosť je prístupná v pracovných
dňoch od 15.00 do 17.00 h, v sobotu
od 14.00 do 16.00 h. Organizované
skupiny (najmä školy v rámci vyučo
vania dejepisu) sa môžu objednať na
výstavu v doobedňajších hodinách
pracovných dní v Malackom kaštieli.
Doplňujúce informácie dostanete na
rcdm@malacky.sk; 034/772 23 87.
Text: -tabu-; foto: -otano-

Ak organizujete podujatie pre
verejnosť (kultúrne, športové či spo
ločenské) a chcete ho spropagovať
v meste, v regióne, ak stojíte o ďal
šiu propagáciu aj zo strany Brati
slavského samosprávneho kraja,
pošlite informáciu o podujatí na
tik@malacky.sk so všetkými dôle
žitými údajmi – kedy, o koľkej,
kde sa aké podujatie koná a pre
koho je určené. Môžete uviesť aj
výšku vstupného.
Dôležité je udať organizátora
a kontakt naňho. Priblíženie po
dujatia by nemalo byť dlhšie ako
1–2 vety. Žiadame vás, aby ste upú
tavky posielali vždy do 15. dňa ak
tuálneho mesiaca. Do tohto termí
nu TIK Malacky prijíma informácie
o podujatiach na nasledujúci me
siac. Využite možnosť bezplatnej
propagácie svojho podujatia a zvý
šenia účasti návštevníkov na podu
jatí, ktoré pripravujete. Sme tu aj
-tikpre Vás!			

Žiadosti
o dotácie
na rok 2012

do 31. 10.

Oddelenie ekonomiky MsÚ ozna
muje športovým klubom a ne
ziskovým organizáciám, ktoré sa
chcú uchádzať o dotáciu na čin
nosť v roku 2012, že žiadosť o po
skytnutie dotácie v zmysle VZN
č. 1/2006 o podmienkach posky
tovania dotácií z rozpočtu mesta
treba podať do 31. októbra 2011.

Pohodový
LivePark
Dokončenie z . strany

Inšpiratívny„fanatizmus“ pre čisto
tu a skrášľovanie prostredia sympa
ticky prezentovali jeho členovia, ktorí
bez nároku na odmenu robia ušľach
tilé veci pre svoju obec – Moravský
Sv. Ján. Združenie EkoJany si od vás
vypýta len na materiál – o ostatné sa
postarajú dobrovoľníci vo svojom
voľnom čase. Spoločenský dom sa
plnil deťmi a ich rodičmi od popolud
nia aj napriek tomu, že kúrenie ne
fungovalo a vládol tam chlad. Zabudli
však naň všetci, ktorých pohltila tvo
rivá nálada, pôsobivá ilúzia nevšednej
galérie a napríklad aj účasť na vytvá
raní animovaného príbehu pod vede
ním Márie Slámovej-Gelingerovej,
ktorý potom deti aj dospelí tvorcovia
mali možnosť vidieť v priamom pre
nose. Ako sa v Bratislave uvádzajú do
spoločnosti mladé čučoriedky na bá
le v Redute – tu sa mladučké umelky
ne chystali na zrejme prvú spoločnú
vernisáž vo svojom meste. A my si
uvedomujeme, že na umeleckú drá
hu ich vypúšťali práve naše súčasné
uznávané malacké divy, ktoré na po
dujatí tiež nechýbali.
TATIANA Búbelová
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MALACká MATRika
od 3. do 17. 10. 2011
SEPTEMBROVÝM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME DODATOČNE:
80 – Ervín Blažíček, Jozef
Jurica, Karol Kura, Matilda
Macková, Mária Míznero
vá, Jozef Mráz
Pevné zdravie a veľa šťastia želá
jubilantom aj redakcia Malacké
ho hlasu.
VÍTAME MEDZI NAMI:
Ella Jung *29. 9.
POVEDALI SI ÁNO:
Richard Slávik a Katarína
Weissová; Martin Filípek a Adriana
Blechová
NIE SÚ MEDZI NAMI:
Vladimír Alena, Malacky,
*1928; Ľubomír Kliment,
Malacky, *1949; Mária Feketeová,
Malacky, *1942; Helena Pavúčko
vá, Sekule, *1946; Jozef Bilka, Lak
šárska Nová Ves, *1932; Leopold
Trenčanský, Malacky (*1921); La
dislav Homola, Malacky (*1951);
Ďakujeme
za kvetinové dary všetkým, ktorí
sa rozlúčili a odprevadili na po
slednej ceste nášho drahého man
žela, otca, starého otca Ing. Vla
dimíra Púčika.
Smútiaca rodina
blahoželáme
Pri Tvojom
krásnom výročí
slzy sa tisnú do očí,
srdce sa láskou
rozbúši, radosť
nám vchádza
do duší,
bozky sa snúbia s objatím
a pery šepcú dojatím:
Ži dlho, mama, medzi nami,
kým Teba máme, nie sme sami.
Nech Ti slza nezavadzia,
nech Ti srdce nespúta žiaľ,
nech Ti ústa zdobí úsmev,
nech nepoznáš chvíle krušné.
To Angele Sivákovej k 75 rokom
zo srdca prajú dcéra Daniela a syn
Milan s rodinami, pravnučky Ka
rinka s Natálkou posielajú pusu.
Hoci len krátke želanie naše
z úprimného srdca pochádza.
Nech sa splnia všetky túžby Vaše
a nech šťastie životom Vás
sprevádza.

SpomienkY
Čas plynie a život
sa končí. Zostanú
len slzy, smútok
a spomienky. Život
Ti nedoprial s  na
mi dlhšie byť, ale
v našich srdciach

budeš stále žiť.
8. 10. sme si pripomenuli 2. výro
čie úmrtia nášho milovaného man
žela, otca a deda Jána Zajaca.
S láskou spomínajú manželka,
dcéry, syn s rodinami a vnukovia.

Nie je medzi nami, ale stále v srd
ciach našich a s nami...
8. 10. sme si pripomenuli nedoži
tých 75 rokov a 17. 10. si pripomína
me 10. výročie úmrtia nášho brata
Mikuláša Mareka. S láskou spo
mínajú sestra Terka a brat Ján.
Sú chvíle, ktoré ťaž
ko prežívame, sú
okamihy, na ktoré
tisíckrát denne
spomíname. Már
ne naše oči všade
hľadajú, márne po
tvári slzy stekajú. Čas plynie, slzy
vánok suší, no bolesť v našich srd
ciach neutíši.
18. 10. sme si pripomenuli 10. vý
ročie úmrtia Karola Hutníka. S lás
kou a úctou spomínajú manželka,
dcéra Dana so synom Dominikom,
dcéra Ľubica s manželom Ange
lom a synmi Lukášom a Markusom
a ostatná rodina.
21. 10. prešli 4 ro
ky, čo navždy do
tĺklo šľachetné
a obetavé srdieč
ko našej drahej
manželky, mamič
ky, starej mamy
Márie Papajovej z Malaciek.
S láskou a veľkým žiaľom spomí
najú manžel, synovia Ján a Boris
s manželkami a dcéra Patrícia, vnú
čikovia Borisko, Paťko, Adamko
a vnučka Veronika. Kto ste ju po
znali, venujte jej tichú spomienku.
S tichou spomien
kou k Tvojmu
hrobu chodíme,
pri plamienku
sviečky sa za Teba
modlíme.
Život Ti nedoprial
s nami dlhšie byť, ale v našich
srdciach zostávaš stále žiť.
21. 10. uplynulo 10 rokov od úmr
tia nášho otca, manžela, starečka
a prastarečka Rudolfa Eliáša z Ma
laciek.
S láskou a úctou spomínajú man
želka, deti Viliam, Mariška, Rudo,
Vlasta a Fero s rodinami.

Márii a Jaroslavovi Kadlubovcom
všetko najlepšie k 60. výročiu
spoločného života a starečkovi
k 84. narodeninám želajú dcéra
s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá
Miška, Samko, Laura a Mário po
sielajú veľkú pusu.
Ak máte zaujíma
vé fotografie, ale
bo viete o mieste,
ktoré stojí za to vy
fotiť, pošlite nám
OKOM
OBJEKTÍVU svoj námet!

Odišla si bez roz
lúčky, tak náhle,
nečakane, návra
tu už niet, veľmi si
chcela žiť, ale Tvo
je srdce to však ne
chcelo dovoliť. Te
raz už môžeme k Tebe k hrobu
prísť, kvet Ti položiť a sviečku za
páliť.
2. 11. si pripomíname 2 . výročie
úmrtia našej drahej Dariny Šabí
kovej z Malaciek.
S láskou v srdci spomína celá ro
dina.



ŠPORT

Malacky opäť priniesli
futsalistom šťastie

Fanúšikovia športu v Malackách si v piatok 14. októbra opäť prišli na svoje. Po druhýkrát v tomto roku
zavítala do nášho mesta futsalová reprezentácia Slovenska na čele s Malačanom Petrom Haľkom. Po
januárovom víťazstve nad Slovinskom sme si tentoraz zmerali sily s Fínmi.

Nebolo zvykom, aby sme v Ma
lackách mohli vidieť šport na repre
zentačnej úrovni. Ale futsal má v na
šom meste veľa prívržencov a veľkú
tradíciu. Podľa slov sprostredkova
teľa medzi zväzom a Malackami, Du
šana Radoviča: „Zväz hľadá mestá,
kde ľudia majú chuť prísť si pozrieť
kvalitný futsal. Po minulom zápase
panovala veľká spokojnosť zo zvlád
nutím organizácie zápasu, a preto
sa pre nás rozhodli opäť. Hráči sa
rovnako tešia do Malaciek, je tu vý
borná kulisa, ktorá ich dokáže vy
burcovať.“
A inak tomu nebolo ani tento
raz...
Slováci nastúpili do zápasu s cie
ľom pripísať si na svoje konto vo
štvrtom vzájomnom zápase s repre
zentáciou Suomi prvé víťazstvo. Na
pĺňať ho začal už v šiestej minúte
kapitán Mikita, keď dorazil do siete
brankárom vyrazenú loptu.
Dlho sme sa však z vedenia ne
tešili, už o dve minúty prekvapil náš
ho gólmana prudkou strelou zo
strednej vzdialenosti Autio. Sloven
ských hráčov to však ešte viac na
budilo a povzbudzovaní preplne
nou halou sa snažili strhnúť vedenie
opäť na svoju stranu. Po sérii nepre
menených šancí sa to podarilo v 15.
minúte. Haľko prečítal rozohrávku
fínskeho brankára a prihrávkou
pred prázdnu bránku ponúkol dru
hý gól Mikitovi. Po 1. polčase bol
teda stav 2:1 pre domácich.
Druhé dejstvo začali aktívnejšie
severania, ale viacero nebezpeč
ných situácií vyriešil brankár Gaš
parovič. V 31. minúte sa po krásnej
krížnej prihrávke ocitol zoči-voči fín
skemu gólmanovi Feherváry a ob
strelom k žrdi nás poslal do dvojgó
lového vedenia. To nám však opäť
vydržalo iba dve minúty. Fíni zvýši
li napádanie a uzavreli našich na
vlastnej polovici. Odmenou im bol

po vyšachovaní domácej obrany
gól Salmiho.
Ďalšie šance zmenu skóre nepri
niesli, a tak sa Fíni rozhodli zariskovať
a už 4 minúty pred koncom poslali
namiesto brankára do hry ďalšieho
hráča. Vyrovnať sa im však nepoda
rilo. Naopak, strelou do prázdnej
brány poistil naše víťazstvo Haľko,
ktorý si zápas pred domácim pub
likom očividne užíval. Hráči si tak
mohli vychutnávať potlesk zapl

nenej haly a nás môžu tešiť ich po
chvalné vyjadrenia na adresu orga
nizátorov i divákov.
Slovensko–Fínsko 4:2 (2:1)
Góly: Mikita 2, Haľko, Fehérvári
– Autio, Salmi.
Zostava SR: Gašparovič (Repa) –
Kuhajdík, Mikita, Rejžek, Haľko –
Kozár, Kyjovský, Rick, Bartošek –
Rafaj, Fehérvári.
Tomáš Gelinger

Malacky
v zastúpení
piatich boxerov
V sobotu 8. októbra bolo Komárno dejiskom ďalšieho kola II. SLB
(jednodňový turnaj), kde sa zišlo 76 boxerov z 13 oddielov.

Malačania finišmanmi
úspešných štafiet

Bežci Ján Matúš (AK Junior Holíč) a Július Ožvold (AC Malacky) súťažili 15. 10. v Marianke na premiérových
Majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu miešaných štafiet na 3x6 km. Obaja reprezentovali tímy
bežeckého portálu Beháme.sk. J. Matúš s A štafetou zvíťazil, J. Ožvold doviedol B tím na 6. priečku.

J. Matúš bol vybraný do A druž
stva, ktoré pomýšľalo i na zisk titulu
majstrov SR. S bežcom, ktorý trénuje
v Malackách v tomto družstve, nastú
pili i bratislavskí pretekári René Va
lent a Martin Hubáček. Najväčšími
konkurentmi pre štafetu A mali byť
podľa prognóz Čierni baróni – druž
stvo zložené zo skúsených bežcov
(Peter Kováč, Lukáš Hýl a Matej Fe
dák). Viacerí z nich už vlastnia nie
ktorú z medailí zo slovenských šam
pionátov. J. Ožvold bol nominovaný
do B družstva. Pretekalo sa v kop
coch Malých Karpát. Prvý kilometer
trate poznamenalo ostré stúpanie po
asfaltovej ceste. Potom sa už trate
presunuli na lesné cestičky a profil
bol členitejší. Záverečné dva kilomet
re už viedli z kopca a bežcom umož



ňovali predviesť pred odovzdávkou
rýchly záver. Štafeta A Beháme.sk do
kázala zúročiť svoj potenciál a využila
i prekvapivo slabších výkonov spo
mínanej trojice z tímu Čierni baróni.
Tí pribehli za víťazným áčkom Behá
me.sk o 2:11 min. „Myslel som si, že to
bude ťažšie, ale súperi zaostali,“ pri
znal pre portál Beháme.sk M. Hubá
ček. J. Matúš prevzal štafetový kolík
ako posledný člen tímu a najrýchlej
ším časom (20:15 min) uzavrel víťaz
né predstavenie. „Som spokojný, be
žalo sa mi dobre. Nemal som žiadnu
krízu,“ zhodnotil. Július Ožvold figu
roval v B družstve Beháme.sk ako fi
nišman a aj on zaznamenal najrých
lejší čas z družstva (23:09 min). „Celý
úsek som bežal sám. Mal som sa po
kúsiť dobehnúť stratu na súperov

pred nami, no mne sa podarilo len
ju znížiť.“ Tím obsadil 6. priečku. Išlo
o 1. ročník súťaže a hoci preteky mali
prívlastok„M SR“, nešlo o oficiálne po
dujatie, ktoré zastrešuje Slovenský at
-TK ACletický zväz.

Farby BC RTJ Malacky reprezen
tovali piati boxeri. V kategórii mlad
ších žiakov v hmotnosti do 38 kg to
bol Marián Ružička (BC RTJ), ktorý
zabojoval s Patrikom Dömeom (BC
Galanta). Marián predčil svojho sú
pera neustálym tlakom a spŕškami
úderov, ktoré rozbili kryt jeho súpera.
Bol po všetkých stránkach lepšie
pripravený ako jeho súper.
V kategórii starších žiakov v hmot
nosti do 52 kg sa popasoval Jaroslav
Hanúsek (BC RTJ) s Rolandom Bu
gyiom (TATA – Maďarsko). Jaro bo
xoval s prehľadom a celý zápas mal
pod kontrolou. Bol lepšie technicky
vybavený a rýchlejší ako maďarský
reprezentant. A hoci mesiac netré
noval, bol aj lepšie kondične pripra
vený. Zápas bol jednoznačne v pros
pech boxera BC RTJ. Verdikt? Ako sme
už v minulosti informovali, v Komár
ne sa rozhodcovia nezaprú. Opačné
výsledky tu sú zrejme pravidlom. Jaro
prehral na body.
V kategórii mladších dorastencov
– juniorov v hmotnosti do 63 kg bo
joval Marián Baláž (BC RTJ) s Kris
tiánom Kodajom (KO Galanta). Ma
rián boxoval pekný technický box.
Nepúšťal sa zbytočne do výmen úde
rov a pracoval na nohách. Bol omno
ho pohyblivejší ako jeho súper z KO
Galanta. V 3. kole už bola vidieť únava
Malačana. V tomto zápase bol lepší
boxer z Galanty Kristián Kodaj.
V kategórii mužov v hmotnosti do
69 kg sa stretol Dávid Klíma (BC RTJ)
s Jozefom Rigom (BC Galanta). V sú
časnosti najskúsenejší boxer BC RTJ

D. Klíma sa so svojím súperom stretol
druhýkrát. Prvýkrát mu Galanťan roz
bil nos pravým ramenom, čo je zaká
zané. Rozhodcovia ho mali diskvalifi
kovať. Vzhľadom na to, že sa mu prud
ko pustila krv z nosa, lekár duel ukon
čil a rozhodcovia vzniesli verdikt
víťazstvo R.S.C. pre boxera z Galanty.
V 2. dueli už nenechal nič na náho
du. Presne stanovená a „naordinova
ná” taktika priniesla svoje ovocie
hneď v 1. kole. D. Klíma poslal po čis
tom pravom direkte na bradu svojho
súpera J. Rigu na podlahu ringu. Roz
hodca súpera odpočítal no vzápätí
udrel gong. Dávidovi pri údere prask
la kostička (stará zlomenina) práve na
pravom zápästí. Druhé kolo boxoval
podľa pokynu trénera A. Reisenauera
len s ľavou rukou, ktorá mu na udr
žanie bodového náskoku stačila.
V 3. kole to Dávid opäť rozbalil na pl
ný plyn a boxoval aj s poranenou ru
kou. Jozef Rigo bol za nečistý boj (ve
šanie sa na súpera, držanie a tlačenie
súpera) verejne napomínaný. Nako
niec Dávid zvíťazil na body.
V kategórii mužov v hmotnosti do
75 kg sa pasoval i piaty Malačan Ján
Krajčovič (BC RTJ) so súperom Luká
šom Matunákom (BC Levice). Janko
prehral duel oprávnene. Bojoval síce
do posledného kola a súpera niekoľ
kokrát zasiahol ľavým aj pravým di
rektom, no na víťazstvo to nestačilo.
Keďže z dôvodu pracovných povin
ností 1,5 mesiaca netrénoval, pod je
ho výkon sa podpísal obrovský kon
dičný deficit.
Ali Reisenauer

Záhorácky minihandball
už v novembri

O Pohár záhoráckej minihandball ligy sa bude hrať od novembra 2011 do marca 2012. Pohár bude
putovný a počas sezóny ho bude môcť získať družstvo, ktoré vyhrá jednotlivé zápasy.

Túto myšlienku chcú zrealizovať
CVČ Malacky, HO TJ Strojár Malac
ky, HC Tatran Stupava a ZŠ Štúrova
v Malackách. Súťažiť budú zmiešané
družstvá chlapcov a dievčat ročník

narodenia 2001 a mladší (4+1), čisto
dievčenské alebo chlapčenské druž
stvá. Prihlásiť sa môžete do 28. ok
tóbra na adresách cvcmalacky@
gmail.com, susterzs@pobox.com

alebo na tel. č. 0905 73 87 94. Súťaž
sa začne s vidinou usporiadania šty
roch turnajov (2 na jeseň, 2 na jar)
v Malackách a Stupave.

-red-
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