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ZA nÁŠ kAŠTIEĽ vÁM 
ĎAkUJEME.

ZbIErkA pokrAčUJE! 
prispejte na dobrú vec!

v dobrovoľnej zbierke na re kon- 
 štrukciu Malackého kaštieľa 

sme do 2. 11. vyzbierali

7745,33 €.

Svoj finančný dar môžete vložiť aj osobne do pokladnice MsÚ.

Sviatky 
pokoja 
a úcty

Od dávnoveku malo ľudstvo v úc
te svojich zosnulých. Ľudia svorne 
verili, že predkovia im pomôžu pre
konať úskalia života, že poskytnú 
ochranu i radu. Duchovný svet bol 
miestom prebývania ich duší, preto 
žijúci prinášali obety, prejavy úcty. 
Čas pokročil a obrady sme opustili, 
odklonili sa od rituálov a obetí. Zo
stala však stopa, ktorá nás spája s ti
sícročnou tradíciou, čas, keď svorne 
spomíname na predkov. Vtedy sa čas 
vráti. Kvetmi, sviečkami, malými soš
kami pokračujeme v tradícii preja
vovania úcty a potvrdenia, že smr
ťou sa nič nekončí. V týchto dňoch 
sme všetci spolu. Obraz tých, ktorí tu 
boli s nami, je jasnejší, farebnejší, 
prítomnejší. Aj tohtoročné sviatky 
nám priniesli nádej, pokoj i úctu a po
zitívne spomienky na tých, ktorí nám 
pomáhajú z druhej strany. Tento čas 
bol možnosťou poďakovať sa, uctiť si  
a spečatiť putá.      

Denisa BogDalíková

od 2. novembra je zo škôlky na 
Rakárenskej ulici v Malackách 
počuť smiech detí. Priestory bý
valého detského domova Ma
cejko mesto zrekonštruovalo 
pre nutnosť vytvoriť novú elo
kovanú triedu materskej školy. 

Tak ako vývin dieťaťa pred naro
dením trvala aj rekonštrukcia objek
tu deväť mesiacov. Slávnostne ho 
otvorili 26. 10. za prítomnosti pozva
ných hostí aj z radov vedenia mesta 
a mestského poslaneckého zboru a, 
samozrejme, všetkých pracovníkov 

tohto predškolského zariadenia. Po 
prestrihnutí pásky primátorom J. On
drejkom si prítomní mohli poprezerať 
zrekonštruované priestory a v druhý 
novembrový deň sa brány novej škôl
ky otvorili pre všetky prihlásené deti. 
Pani učiteľky už od skorých ranných 
hodín očakávali 120 drobcov. Ráno 
ich privítala i riaditeľka Mária Hude
cová a stredajší deň sa niesol v zna
mení spoznávania nového prostredia 
a nových kamarátov. Deti otestovali 
aj ihrisko, kde sa vyšantili do sýtosti. 

Škôlka je veľmi priestranná, tvoria 
ju 3 pavilóny a 6 tried. O malých drob

cov sa bude starať 12 učiteliek, ktoré 
veľmi poctivo participovali na úpra
ve okolia a interiéru. Vlastnými silami 
na náklady materskej školy pripravili 
parkovacie miesta a ponatierali zá
rubne či železné konštrukcie na dvo
re.

Webstránka www.msmalacky.
edupage.org prináša fotodokumen
táciu z príprav pred otvorením zre
konštruovaného objektu. 

Ostáva nám len zaželať deťom aj 
personálu veľa pekných chvíľ v no
vom prostredí.

Text: naty/tabu; foto: naty

Z Rakárenskej 
už počuť 

smiech detí
Malacky na starých 
pohľadniciach strieborné 

Kniha 
Záhoria 2010 

výsledky 3. ročníka ankety kniha Záhoria 2010 sú známe. v pries
toroch malackého kulturního domečka sa 27. októbra podvečer 
uskutočnilo slávnostné vyhlásenie víťazov, nad ktorým prebral 
záštitu Trnavský samosprávny kraj 
a zrealizovali ho Záhorská knižnica 
senica, Záhorská galéria senica, Zá
horské múzeum skalica a Mestské 
centrum kultúry Malacky.

Hlavnou myšlienkou 
rúcanie bariér
„V utorok 18. 10. bolo u nás od 

skorých ranných hodín veľmi rušno. 
Dodávka plne naložená divadelnými 
kostýmami všakovakých farieb, veľ
kostí a druhov, kufre s makeupom, 

parochne, svetlá a naši klienti plní 
očakávania smerujúci do nášho hlav
ného mesta Bratislavy,“ napísala nám 
Lenka Špaldová, odborná pracov
níčka neziskovej organizácie Vstúp
te v Malackách.

My trochu inak

Fotoprojekt vstúpte, n. o., Malacky umožnil ľuďom s mentálnym po
stihnutím vžiť sa do kože filmových hviezd.

Pokračovanie na 7. strane
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@
Máte postreh alebo informáciu, 
ktorá môže zaujímať Malačanov? 
Váš e-mail nás poteší na adrese: 

malackyhlas@malacky.sk

SPRAVODAJSTVO  •  PUBLICISTIKA

Na rokovaní MsZ 6. 10. poslanci 
schválili výstavbu kompostárne bio
odpadov a vybudovanie zberného 
dvora pre separovaný zber v areáli 
odpadového dvora na Hlbokej ulici. 
Zrealizovanie týchto cieľov sa mesto 
Malacky usiluje už od roku 2004. Dô
vodom je stály nárast biologicky roz
ložiteľného odpadu. Jeho spracová
vanie vyplýva zo zákona samosprá
vam už od 1.  1. 2010. V našom meste 
sa spracováva odpad z 64,5 ha ve
rejných plôch. Nakoľko je ukladanie 
odpadu zo zelene na skládku zaká
zané podľa zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch (§ 18, ods. 3, písm. m), 
od 1.  1. 2006, je vybudovanie kom
postárne v podstate nutnosťou. 

V zbernom dvore, ktorý je tiež 
predmetom schváleného projektu, 
sa budú zhromažďovať a potom od
vážať vybrané druhy odpadov na 
ďalšie spracovanie alebo jeho vyho
vujúce zneškodnenie. Zabezpečená 
by tak mala byť i skládka nebezpeč
ných odpadov. Chemický odpad sa 
bude zbierať do EKO skladu 1 – skla
dovanie nebezpečných odpadov, 
ktorý bude vybavený špeciálnymi 
kontajnermi. Mesto tak zabezpečí 
nakladanie s odpadmi v súlade s le
gislatívnymi požiadavkami.

Celkové výdavky na projekt pred
stavujú 1 373 828,23 €. Mesto Ma
lacky participuje sumou 68 691,41 €, 
(5 % z celkového finančného obje
mu). No a 95 %, teda 1 305 136,82 € 

tvorí dotácia zo zdrojov EÚ a štátne
ho rozpočtu v súlade so Stratégiou 
financovania projektov podporova
ných z Kohézneho fondu. Mesto Ma
lacky na základe výzvy Ministerstva 
životného prostredia  operačný pro
gram životné prostredie podá žia
dosť o nenávratný finančný príspe
vok. MŽP určilo termín 11. 11. Pre
vádzka kompostárne a zberného 
dvora bude financovaná z  rozpoč
tu mesta Malacky, ktoré by taktiež 
malo zabezpečiť jeho udržateľnosť 
na obdobie piatich rokov. 

Projekt zabráni tvorbe nelegál
nych skládok a zvýši množstvo bio
logicky rozložiteľného odpadu. Cel

kovo prispeje k zvýšeniu kvality ži
vota obyvateľov Malaciek a v nepo
slednom rade k podpore rozvoja 
regiónu. Ekologické nakladanie s od
padom bude mať s určitosťou do
pad aj na výšku poplatkov za vývoz 
komunálneho odpadu. No a výho
dou zostáva, že občania a mesto bu
dú mať možnosť získať kvalitné hno
jivo do záhrad a záhonov. Horšie na 
tom bude iba karanténna stanica, 
ktorá je domovom pre psíkov a sídli 
práve v areáli zberného dvora na Hl
bokej ulici – bude si musieť hľadať 
iné priestory na fungovanie.

naTália sloBoDová
Foto: priateliazeme.sk

Čo nám prinesie kompostáreň

v priestoroch Základnej školy 
Štúrova 27. �0. o �8.00 h občian
ske združenie Dúhovka v spo
lupráci s redakciou Malacky 
Juh.sk a komisiou pre ochranu 
verejného poriadku pri Mest
skom zastupiteľstve v Malac
kách otvorili formou dialógu 
prednášku na tému Prevencia 
šikanovania a domáceho nási
lia z cyklu Zvýšme bezpečnosť 
našich detí.

Účinná je prevencia
Zaujímavá beseda, ktorú viedol 

Miroslav Schlesinger, riaditeľ ob
čianskeho združenia Spoločne proti 

kriminalite, člen Krajskej komisie pre 
prevenciu protispoločenskej činnos
ti v Trnave a Komisie pre ochranu ve
rejného poriadku MsÚ v Malackách, 
sa zameriavala na najúčinnejší a zá
roveň na najvhodnejší prvok ochra
ny dieťaťa, t. j. na prevenciu. Skúse
nosti z praxe ukazujú, že násilie pá
chané na deťoch je stále aktuálnym 
problémom a v rámci prevencie 
a pri jeho riešení je dôležitá spolu
práca všetkých zainteresovaných inš
titúcií. Jednou z možností prevencie 
násilia páchaného na deťoch je reali
zovať pod vedením odborníkov pre
ventívne programy zamerané na zís
kavanie informácií o tomto sociopa
tologickom jave vyskytujúcom sa 
v našej spoločnosti.

kde číha šikana
M. Schlesinger prispôsobil pred

nášku aj najmenším divákom. Vyše 
tridsať malých detí v predškolskom 
veku a žiaci prvých ročníkov ZŠ sa 
dozvedeli, ako sa najrýchlejšie ubrá
niť pred šikanovaním a násilím, aké 
sú sprievodné prejavy, následky  
a kde treba hľadať pomoc. Najväčšia 
pozornosť sa v súčasnosti venuje 
rovesníckemu šikanovaniu v ško
lách, hoci škola nie je prostredím, 
pre ktoré je typické závažné násilie. 
Na otázku, či sú viac trýznené diev
čatá alebo chlapci, bola odpoveď  
M. Schlesingera jasná: „So šikano
vaním sa môžete stretnúť v každej 
škole. Šikanované sú nielen dievčatá, 
ale aj chlapci, a to v každom ročníku. 

Z Ameriky a zo zahraničia sa sem 
začína hrnúť nový trend ,babských‘ 
gangov, kde pekné dievčatá šika
nujú v triede tie povahovo slabšie. 
Učitelia však intenzívne neriešia šika
novanie, nechcú ho vidieť, poctivo 
ho prehliadajú.“

výhoda mať psychológa
Deti sa počas prednášky zapájali 

a boli i vyzvané, aby odpovedali, čo 
považujú za šikanu, aké poznajú 
dobré skutky a kto z nich má toľko 
rokov, že už môže pozerať krimi
nálky. Na otázku, kto je ten, ktorý vie 
ukončiť problém šikanovania, od
povedali všetky deti. Začali sa prekri

kovať: mamina, babka, družinárka, 
policajt či učiteľka. Lektor však de
ťom vysvetlil, že najrýchlejšie, kto 
môže tomu zabrániť, sú predovšet
kým deti samy. Na besede sme sa 
dozvedeli, že najčastejšou formou 
násilia v školách je psychické šika
novanie. ,,Až v 70 % prípadov je prí
činou na vyvolanie šikanovania ne
dostatočná pozornosť zo strany ro
dičov. Osvedčilo sa nám, že je dob
rou pomocou, ak majú v školách 
psychológa alebo schránku dôvery. 
Na túto tému chýbajú nielen relácie, 
ale aj celoplošné projekty,“ dodal 
prednášajúci. Počas prednášky od
zneli aj nejaké skutočné prípady, 
ktoré boli veľmi dojímavým me
mentom proti ubližovaniu detí.

Ďalšie stretnutia
,,Cieľom tohto projektu je zvýšiť 

povedomie o danej problematike, 
a tým postupne odhaľovať a elimi
novať kriminalitu páchanú na de
ťoch. V pilotnom projekte chceme 
pokračovať naďalej raz, dvakrát za 
mesiac. Besedy budú určené nielen 
deťom, ale i dospelým,“ vyjadril sa Jo
zef Halcin, poslanec MsZ v Malac
kách a predseda komisie pre ochra
nu verejného poriadku. Na záver pre
zident ČSFA Ján Kubovič pridal niečo 
zo skúseností, ktoré zažil na trénin
goch a zápasoch, keďže aj medzi fut
balistami sa vyskytuje šikanovanie. 
Chlapci sú ale skôr tímom a len zried
ka sa vidí v akadémii také správanie.

Toto uvádzajúce stretnutie, hoci 
o ťažkej a citlivej téme, sa konalo 
v príjemnej atmosfére, za čo môže
me poďakovať organizátorom a lek
torovi prednášky.

Text, foto: naTália CHaBaDová

Besedy pre ľudí a s ľuďmi

Ako skoncovať 
so šikanovaním 

V tomto stave našli pracovníci oddelenia životného pro
stredia v MsÚ v Malackách strom na rohu ulíc Kukučínova 
a Vajanského. Ohavný skutok pravdepodobne vykonal pá
chateľ v noci z nedele 30. 10. na pondelok 31. 10. Hrozí mu za to 
pokuta minimálne do výšky spoločenskej  hodnoty stromu.

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

OKOM
OBJEKTÍVU

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

Koncom októbra začala Spoloč
nosť NAFTA, a. s., s  označovaním 
ochranného pásma plynovodov pri 
obci Plavecký Štvrtok. Značenie sa 
zrealizovalo položením betónových 
kvádrov, na ktorých sa vyznačila čin
nosť, ktorú je zakázané vykonávať 
v ochrannom pásme plynovodov. 
Túto aktivitu realizovala spoločnosť 
s cieľom upozorniť obyvateľov a náv
števníkov lokality na existenciu och
ranného pásma plynovodov, a s tým 
súvisiacu potrebu dodržiavania zá
konom stanovených pravidiel.

Dôvodom je rastúci trend nelegál

nej zástavby v ochrannom pásme 
plynovodov, nárast počtu skládok 
odpadu, ako aj výkopov na trase ply
novodov, v ktorých sa tento odpad 
spaľuje. Samotné plynovody sú bez
pečné, no všetky uvedené nepovo
lené činnosti sťažujú prístup k ich 
pravidelným prehliadkam a navyše 
aj ohrozujú bezpečnosť plynovodov. 

„Otázka bezpečnosti je pre Naftu 
prioritná,“ povedal Ladislav Goryl, 
riaditeľ divízie Podzemné zásobníky 
zemného plynu NAFTA, a. s.

Nepovolené činnosti, ktoré sú za
kázané vykonávať v ochrannom pás

me plynovodov: zákaz manipulovať 
s otvoreným ohňom, zákaz sklado
vania materiálov, odpadu a zákaz vy
konávať výkopové práce.         ts

Otázka bezpečnosti prioritou
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SAMOSPRÁVA  •  KULTÚRA

v Malackách máme štvrtú naj
lepšiu stránku mesta na slo
vensku. Rozhodli o tom odbor
níci nezávisle, na základe via
cerých kritérií a bez vedomia 
hodnotených subjektov. 

Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasujú spo
ločne Únia miest Slovenska, Zdru
ženie informatikov samospráv Slo
venska (ZISS) a  občianske združe
nie eSlovensko pod záštitou vyso
kých ústavných  činiteľov SR. 
V  tomto roku záštitu prevzali Iveta 
Radičová, Ján Figeľ, Lucia Žitňanská 
a Roland Sill.

Vyhlásenie výsledkov súťaže bo
lo súčasťou medzinárodného kong
resu informačných technológií 
ITAPA 2011 a uskutočnilo sa 26. 10.

 Prvenstvo si vyslúžila Bratislava, 
2. miesto získala Banská Bystrica, tre
tie Dubnica nad Váhom. Za Malac
kami sa na 5. mieste umiestnilo 
mesto Zvolen. Cenu za internetovú 

stránku osobne prevzal primátor 
mesta Jozef Ondrejka. Hlavným 
cieľom súťaže ZlatyErb.sk je pod
poriť informatizáciu slovenských sa
mospráv a  oceniť  výnimočné pro
jekty, podporiť výmenu skúseností 

a ohodnotiť úsilie zástupcov samo
správ účinne využívať informačno
komunikačné technológie, pretože 
kvalita webových sídiel slovenských 
samospráv z roka na rok narastá.

Text, foto: red

Malacká webová stránka 
získala ocenenie

Najbližšie zasadnutie MsZ sa 
uskutoční 10. 11. o 15.00 h v zasada
cej miestnosti MsÚ v Malackách na 
Radlinského ulici 2751/1. Program 
tvorí 12 bodov. Odznie ústna infor
mácia riaditeľa Nemocničnej, a. s.,  
o aktuálnom stave v zdravotníctve, 
poslanci prerokujú návrh prevo
dov, prenájmov nehnuteľností, bu
dú sa zaoberať prvým návrhom 
rozpočtu mesta na rok 2012 či in
formáciou o čerpaní rozpočtu mes
ta k 30. 9. Vypočujú si aktuálne in
formácie o realizácii projektu Zá

horie, Malacky – odkanalizovanie  
a o stave riešení kapacitných pries
torov MŠ. Horúcou témou bude 
správa o vykonanej finančnej kon
trole v Mestskom centre sociálnych 
služieb (MsCSS), ktoré je príspevko
vou organizáciou mesta. Prvý raz 
sa o nezákonných prevodoch peňa
zí v MsCSS rokovalo MsZ v apríli. 
Vtedy kontrolórka Ľ. Čikošová zis
tila spreneveru 136 219 €. Aktuálne 
údaje však hovoria o tom, že súhrn 
neoprávnených prevodov dosiahol 
výšku 191 182,27 €.

MsZ zasadne už 
10. novembra!

poZvÁnkA

Pietna spomienka všetkým 
obetiam ozbrojených konflik
tov, dvoch svetových vojen 
bez rozdielu, či patrili k ví
ťazným alebo porazeným ar
mádam, sa uskutoční ��. no
vembra o ��.00 h pri Pomníku 
padlým (vedľa MsÚ). 

Spolu s občanmi Malaciek tak 
urobia i tisíce ľudí na celom svete. 
Táto pieta sa stihla rýchlo rozšíriť do 
celej Európy, USA a Kanady. V roku 
2005 sa pripojili i české Říčany a mi
nulý rok i slovenský Trenčín. Pri or
ganizácii spomienky spolupracujú 
Jednota dôchodcov v Malackách 
spolu s mestom. Symbolom tohto 
dňa je červený kvet poľného maku, 
čo predstavuje spomienku na báseň 

kanadského lekára, ktorý ju napísal 
po bitke v belgickom mestečku 
Yprés, kde zahynuli tisíce vojakov. 
Báseň sa dostala do Anglicka a tam 
vznikla tradícia zdobiť hroby pad
lých. Druhým symbolom je hlas  
22tónového Zvonu mieru, ktorý od
liali obyvatelia mesta Poverto zo 
zbraní a nábojníc, ktoré boli súčas
ťou bojov. V pamätný deň sa tento 
zvon rozoznie o 11. hodine a 11. mi
núte do celého sveta a hlas našich 
zvonov sa tiež pripojí. Symbol pla
mienkov horiacich sviečok pridali 
štáty Európy. Zapáľme teda sviečky 
a kahančeky, aby svietili nielen na 
pamiatku padlým, ale aj nám živým 
na cestu k mieru a porozumeniu me
dzi ľuďmi celého sveta.

red

Dokončenie z �. strany
„Niektorí čítajú, aby premýšľali, tých 

je málo. Niektorí čítajú, aby písali, tých 
je viac. Niektorí čítajú, aby hovorili, 
tých je najviac,“ práve týmito slovami 
začal príhovor moderátor Milan Sou
kup, ktorý prítomných počas večera 
sprevádzal. Umelecký prednes orga
nizátori položili na plecia Alfréda Swa
na. Divákom predniesol úryvky z ví
ťazných diel a taktiež úvodnú báseň. 
Svoje horúce želiezka v ohni mali i sa
motné Malacky, a to prostredníc
tvom dvoch publikácii. Kniha Malac
ky na starých pohľadniciach, kto
rú pripravil Martin Macejka (vydalo 
ju mesto Malacky prostredníctvom 
vydavateľstva DAJAMA s finančnou 
podporou Nadácie SPP), a zborník 
Malacky a okolie 3, ktoré zostavilo 
Múzeum M. Tillnera. 

Prvá z publikácií sa v konkurencii 
42 kníh v ankete umiestnila na skve
lom 2. mieste s počtom hlasov 888.  
O 283 hlasov viac získala kniha Zlatý 
vek cisárskej rezidencie v Holíči v ob
dobí Františka Štefana I. Lotrinského. 
Jej odborným garantom je Radoslav 
Ragač. Kniha vyšla vďaka Regionál
nej rozvojovej agentúre v Skalici a je 
spracovaním archívnych materiálov 
budov. Hovorí veľa o kultúre Holíč
skoŠaštínskeho panstva v 18. storo
čí. V závese za Malackami na starých 
pohľadniciach zostalo dielo Terézie 
Kvapilovej O sící a žací, svátkoch aj 
pátkoch Závodzanú. S 348 hlasmi si 
kniha vyslúžila úctyhodné 3. miesto. 
Riaditeľka Záhorskej knižnice v Seni
ci K. Soukupová obecenstvo obozná
mila s číselnými údajmi, ktoré knihu 
Záhoria sprevádzali už od jej vzniku. 
Práve v Senici sa zrodila  myšlienka 
založiť anketu Kniha Záhoria, do  
ktorej tento rok prišlo 4516 hlasov.

Text, foto: naTália sloBoDová

Malacky na starých 
pohľadniciach 
strieborné

Kniha 
Záhoria 
2010

Aj v našom 
meste si uctíme 
padlých

Päť dní nabitých skvelými fil
mami, tak vyzeral tohtoročný 
Fest Film Fest, ktorý odštarto
val vo štvrtok 3. ��. Už minulý 
rok sa pokúšal udomácniť v Ma
lackách prostredníctvom 0. roč
níka a podarilo sa. ako hovorí 
žena, ktorá má všetko na sve
domí, Denisa Bogdalíková: „Ma
lacky majú veľmi širokú zá
kladňu divákov a bolo len otáz
kou času, keď u nás vznikne 
filmový festival.“

Školy mali na výber z troch pred
stavení, no jednoznačne zvolili film 
Lidice a pre tento nevídaný záujem 
organizátori naplánovali premieta
nie tohto filmu i pre verejnosť. Na 
úvod štvrtkových predstavení pre 
študentov ich D. Bogdalíková priví
tala a svojím rozprávaním o udalos
tiach aj vtiahla do histórie, ktorá po
značila Lidice.

Celý festival bol výnimočný. Napr. 
v pondelok organizátori pripravili 
skvost európskej kinematografie Ero
tikon v sprievode živej hudby od zo
skupenia FORMAlive. „Všetko sme na

plánovali veľkolepo,” hovorí riaditeľka 
FFF D. Bogdalíková. Svedčí o tom aj 
odvysielanie 10minútového predfil
mu, ktorý je veľkou raritou. „Snímka 
zachytáva majáles z roku 1968. Podľa 
mnohých vyjadrení slobodná a spon
tánna akcia, ktorá však mala presný 
scenár a zmysel. Ľudia vo filme sú ve

selí a šťastní, mladosť, recesia a nad
šenie, nechýbajú príhovory samozvo
lených ministrov a voľba kráľovnej 
krásy Malacky. Film hovorí o dejinách 
Malaciek veľa v tvárach reálnych ľu
dí,“ prezradila riaditeľka festivalu.

Text: n. sloBoDová/
D. BogDalíková; Foto: naty

FEST FILM 
FEST sa 
„fest” vydaril

Pred jedným z predstavení zažilo malacké kino opäť raz nával hostí.

Oprava schodiska 
v kaštieli je 
predo dvermi

V závere tohto roka sa Malacky dočkajú pekného darčeka – obnove
ného schodiska v rovnakom krídle kaštieľa, kde sú doteraz zrekon
štruované priestory Regionálneho centra destinačného manažmentu  
a Pálfiovskej izby. V stredu 26. 10. mesto Malacky odovzdalo stavenisko 
zhotoviteľovi, ktorým je spoločnosť Stuckdekor, spol. s r. o., Závod. 
Oprava by podľa ceny, ktorá vzišla z verejnej súťaže, mala stáť  
22 889,27 € bez DPH. Sponzorský finančný dar na tento účel mestu 
poskytla akciová spoločnosť Pozagas vo výške 33 200 €. Celá suma 
bude využitá na skrášlenie a zveľadenie priestorov schodiska.     

Text: tabu 
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Zlomový rok 20�0
Denisa Bogdalíková (34) sa v Ma

lackách zjavila v roku 2010 okolo 
Kultúrneho leta. Keramikárka, so
chárka, maliarka i filmová dokumen
taristka po 13 rokoch umeleckého 
pôsobenia v Bratislave pocítila vo
lanie domova. Vrátila sa k rodičom 
do rodných Gajár a začala veľmi in
tenzívne tvoriť. „Bol to dlhodobý 
proces, v Bratislave mi stále niečo 

chýbalo. Odcudzila sa mi. Chýbal mi 
kontakt s prírodou, so zvieratami, 
ľudská blízkosť,“ spomína na ob
dobie zlomu Denisa, ktorá predala 
ateliér, firmu previedla na spolu
majiteľa a presťahovala sa. „Na Zá
horí som doma. Zo svojej energie 
som už veľa venovala Bratislave a cí
tim, že práve tu u nás sú biele mies
ta, nevyplnené pole na podnecova
nie záujmu tunajších ľudí o svoju 

históriu, na povzbudzovanie zdra
vého lokálpatriotizmu a hrdosti na 
to, kým sme,“ vysvetľuje svoje po
hnútky Denisa, ktorú sa vďaka boha
tému umeleckému vzdelaniu a pra
xi bála prijať ako bežnú pracovníčku 
za skromný plat riaditeľka MCK Jana 
Zetková, keď prišla z veľkého bohém
skeho sveta ponúknuť svoj vklad 
pre rozvoj kultúry a kultúrnosti ce
lého širšieho regiónu. 

vízie pretavuje do života
„O peniaze mi nejde, len o za

chovanie slobody. Mojou jedinou 
podmienkou bol polovičný úväzok, 
pretože zvyšok času potrebujem 
tvoriť. Do práce v MCK teda chodím 
takpovediac relaxovať ako na záuj

movú aktivitu, aj keď to potrebuje 
čas na prípravu,“ s iskrou v oku vy
svetľuje Denisa. 

„Moja predstava je taká, že Ma
lacky nemôžu robiť kultúru len pre 
svojich obyvateľov. Majú potenciál 
stať sa centrom kultúry priľahlého 
regiónu Záhoria a tejto myšlienke 
chcem pomôcť. Mienim tu zostať 
natrvalo. MCK je jedna flexibilná, prí
vetivá, nesmierne tvorivá inštitúcia, 
kde nikdy neriešime, prečo sa niečo 
nedá, ale premýšľame, ako sa to dá. 
Práve tu sa napĺňajú moje vízie 
v tom, ako môžem sama prispieť 
svojmu regiónu, a tvorí sa mi tu vý
borne,“ konštatuje táto spoločenská 
osôbka, ktorá má okrem iného aj 
obrovský dar slova. 

Mithote – Hlas tisícich hlasov
Dôkazom obrovského tvorivého 

potenciálu tejto mladej záhoráckej 
umelkyne je aktuálna výstava v Zá
horskej galérii v Senici s názvom 
Mithote – Hlas tisícich hlasov, ktorú 
uviedla vernisáž 6. 10. a máme ju 
šancu navštíviť do 20. 11. „Za po
sledné dva roky som vytvorila asi 
200 prác rozličných žánrov – od 
kresby cez maľbu, sochu či text. Ve
nujem sa aj tzv. akčnej maľbe, pri 
ktorej niekedy počas viacerých dní 
maľujem obrazy s množstvom ná
hodných ľudí, pre ktorých je to nie
kedy zábava, inokedy terapia. Z mo
jej strany je dôležité motivovať ich, 
nadchnúť, viesť, ale aj udržať ich 
pod kontrolou, mať rešpekt. Nie 
som umelecky jednostranne vyhra
nená. Dôležité je pre mňa vyjadriť 
názor,“ zasvätila nás do princípov 
svojej tvorby. „Počas výstavy návštev
níci počúvajú môj text v podaní 
Fredyho Swana, ktorý ho označil za 
poéziu písanú v próze. Sú to však 
len zamyslenia, krátke príbehy o po
znávaní človeka. Chcela by som ich 
vydať aj ako CD nosič,“ chrlí Denisa 
stále ďalšie a ďalšie plány.

„K srdcu mi prirástla epoxidová 
socha Strážca, ktorú som dokončo
vala ešte pár minút pred vernisážou. 
Je to pozitívna bytosť, ochranca ľu
dí, ktorý musí vedieť odstrašiť všetko 
zlé.“ Snáď sa mu podarí chrániť všet
kých ľudí napriek tomu, že je už v sú
kromných rukách. Želáme si, aby dr
žal pomyselnú stráž aj nad svojou 
autorkou, aby sa jej napĺňal jej celo
životný sen – dostupným spôsobom 
ukázať ľuďom krásu a výnimočnosť 
lokality, v ktorej žijeme.

TaTiana BÚBelová
Foto: archív D. B.

Širokospektrálna 
osobnosť s profe
sionálnym zame
raním na umenie 
takmer všetkého 
druhu – tak by sa 
dala stručne vy
stihnúť nátura 
energickej Deni
sy Bogdalíkovej, 
ktorá chce svoj 
talent venovať 
Záhoriu.

Denisa nám 
spadla z neba

stretávajú sa s ňou fanúšikovia kultúry, deti na výtvarných work
shopoch, návštevníci kultúrneho leta a aktuálne aj filmového fes
tivalu Fest Film Fest, ktorý vlani založila. Má za sebou veľa práce, 
ktorú nevidno na prvý pohľad. ako diváci ju vídame najčastejšie 
v roli moderátorky, starostlivej hostiteľky na podujatiach MCk  
v Malackách, kde sa cítime príjemne aj vďaka jej milému kývnutiu, 
ponúknutiu stoličky, úsmevu či poďakovaniu za to, že sme prišli. 

Denise prirástla k srd
cu epoxidová socha 
Strážcu. Je to pozitívna 
bytosť, ochranca ľudí, 
ktorý musí vedieť od
strašiť všetko zlé.
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Niektoré výrobky môžu byť v ponuke len do vypredania zásob. Predaj len v obvyklom množstve. Za tlačové chyby neručíme.
Akcia platí od 7.11.2011 do 9.11.2011 v obchodnom dome Kaufl and v Malackách.

ZÁKAZNÍKMI

POTVRDENÉ!
Najčerstvejšia zelenina 
a ovocie je v Kaufl ande!

pôvodne 1,99

€1,29
35%

Kelt
Svetlé pivo

10 %
1,5 l PET fľaša

1 l = 0,59 €

Ementáler
Polotvrdý zrejúci 
plnotučný syr
tuk v sušine min. 45 %
100 g
1 kg = 4,70 €

Bageta
biela, malá
55 g
1 kg = 1,09 €

Škrabka
s rukoväťou
materiál: plast
rozmery: 
29,5 x 10 cm 
1 kus

pôvodne 1,19

€0,79
33%

pôvodne 1,39

€0,89
35%

Noe
Ryža

guľatozrnná
1 kg

pôvodne 0,11

€0,06
45%45%

pôvodne 0,69

€0,47
31%

pultový predaj

ilustračné foto

Banány
Krajina pôvodu: 

Ekvádor
1 kg

pôvodne 1,19

€0,55
53%

ilustračné foto

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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autorom výroku, ktorý tvorí taj
ničku, je anglický dramatik a kla
sicista Richard Brinsley sheridan 
(�75�–�8�6).

voDoRovne
a 3. časť tajničky – zvratné zá

meno – �. časť tajničky B povrazy 
so slučkou – plúžil – vnútri (lek.) – via
tím zasahoval C meno ruských cárov 
– náš starší básnik – citoslovce cvak
nutia – šaty, odevy D 2. časť tajnič
ky e poľské ženské meno (Angela) 
– les – srkot (bás.) – značka cukríkov 
F sivobiely nerast – tu máš – tento 
po rusky – tamten g predpláca ča
sopis – rieka v Rusku – cirkulovala

Zvisle
� má meniny 22. 12. – predložka 

(dovnútra) 2 český hudobný skla
dateľ – obchodný dom (skr.) 3 upev
nilo na patričné miesto 4 mongolský 
panovník – konzumuje potravu – 
ruský veľtok 5 plť po česky – špa
nielsky člen – majstrovstvá Európy 
(skr.) 6 plošná miera – hoci po česky 
– nápev, melódia 7 lesklý náter – ako 
hosť (div. skr.) – táto 8 meno herca 
Pacina – súčasti fotoaparátov 9 oby
vateľ severských krajín �0 čierno
morský prístav, kúpeľné mesto – Eu
rópska komisia (skr.) �� avšak – kraj
ské štúdio – základná číslovka �2 
meno herca a speváka Krajíčka – 

obyvateľ Írska – otravné látky (skr.) 
�3 podraďovacia spojka (aj čínsky 
hudobný nástroj – book valute (skr.) 
– otázka 1. pádu �4 slovenský zápor 
– long play (skr.) – poľovačka �5 čes
ké ženské meno (Evelína) �6 EČV 
okresu Malacky – prekypoval – �7 fa
lošný po maďarsky – staršie ženské 
meno (z franc. aj Yvonna)

Pomôcky: dolomit, Yn, Kavan, 
chán, air, Anapa, ál

Kto chce súťažiť o ďalšiu zaujímavú 
knižnú publikáciu, nech pošle riešenie 
tajničky s nalepeným kupónom do 
14. 11. a zaradíme ho do žrebovania.

Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky – 
niet hodnoty, ktorá by sa vyrov
nala hodnote času – sme vyžre
bovali Danielu Žáčkovú z Mala
ciek. Získava básnickú zbierku 
Šepotom. Žiadame ju, aby sa do 
�8. ��. ohlásila v redakcii.
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• Glazúrovanie vaní.
Kontakt: 0905 98 36 02

• Robím akrylové nechty vrátane 
predprípravy a finálnej úpravy, cena 
10 €. Strihanie, farbenie, účesy na 
bežné nosenie i slávnostné príleži
tosti, lacno. Kontakt:  0908 37 33 05.

rIAdkovÁ InZErcIA

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Senický výtvarník 
Štefan Orth 
v Galérii MCK

v piatok 27. októbra sa v ga
lérii MCk na Záhoráckej ulici 
konala slávnostná vernisáž vý
stavy obrazov Štefana ortha 
pod názvom krajina.

Výtvarník je rodákom z Gajár, no 
už vyše 30 rokov žije  a tvorí v Seni

ci. Ako uviedla kurátorka výstavy 
Božena Juríčková: „Tvorba Štefana 
Ortha je od prvopočiatku viazaná 
na senzuálne podnety, predovšet
kým krajinu a okrajovo i kvetinové 
zátišie.“ Impresívne reflexie krajiny 
zostávajú trvalou konštantou jeho 
diel už vyše štyri desaťročia. Na jeho 
najnovších obrazoch môžeme vidieť 
nielen motívy rodnej obce a Záhoria, 
ale i Terchovej, kde sa ako člen Ume
leckej besedy slovenskej zúčastnil 
medzinárodného maliarskeho ple
néru, ďalej južnej Moravy i prímoria. 
„Môžeme povedať, že ho zaujme 
krajina všade tam, kam vkročí,“ zdô
raznila B. Juríčková.

Výstava je pre návštevníkov otvo
rená do 20. novembra.

Text, foto: ToMáŠ gelingeR

Vysloviť poďakovanie je to naj
menej, čo môžeme urobiť voči všet
kým bezpríspevkovým darcom krvi. 
Toto sú slová organizátoriek, ktoré 
sa dlhé roky venujú darcovstvu čer
venej tekutiny. 

Riaditeľka Ústredia SČK Mária Ha
lásová a predsedníčka Miestneho 
spolku SČK v Malackách Klaudia Ko
várová predniesli svoje príhovory.  
K. Kovárová pracuje ako zdravotníč
ka a pred jej očami neraz ľudia zo
mierali, a preto si veľmi uvedomuje 
vzácnosť krvi. „Tým, že bezplatne da
rujete krv, napĺňate princípy Červe
ného kríža a ten si chce uctiť váš hl
boký postoj týmto ocenením,“ adre
sovala slová K. Kovárová darcom. 
Počas slávnostného podujatia bolo 
ocenených 78 darcov, ktorí darovali 
kus seba, darovali to, čo sa v našom 
tele nedá nijako nahradiť. Organizá
tori im odovzdali plakety bronzové 
(10 darovaní), strieborné (20 daro
vaní), zlaté (30 darovaní) a jednu 
diamantovú plaketu (60/80 da
rovaní), ktorú získal Marián Suchár  

z Malaciek, ktorý daroval krv neuve
riteľných 80 ráz.

V rámci Malackého okresu sa od
bery realizujú v Malackách, Stupave, 
Kuchyni, Gajaroch, vo Veľkých Levá
roch, v Jakubove a Rohožníku. Fun
guje v ňom mobilná jednotka Ná
rodnej transfúznej spoločnosti, tak
že darcovia tak nemusia cestovať do 
Bratislavy. V rámci uplynulého roka 
pracovníci Slovenského Červeného 
kríža zaznamenali 191 odberov 
a z toho bolo 23 prvodarcov. Naj
bližší odber sa v Malackách uskutoč
ní 1. decembra od 8.00 do 11.00 h 
v Spoločenskom dome MCK.

BRONZOVÚ Plaketu 
prof. MuDr. J. Janského 
získali títo Malačania: 
Marek Váradi, Vladislava Ufrlová, Ján 
Padyšák, Petra Tureková, Petr Kavalík, 
Juraj Koporec, Marek Fajkoš, Ladislav 
Ikrényi
StRIeBORNÚ Plaketu 
prof. MuDr. J. Janského 
získali títo Malačania:   

Miroslav Makyta, Martin Poho
da, Juraj Daněk, Eva Szabóová, 
Ľuboš Teslík, Roman Gyurko
vics, Radoslav Šebeňa
ZlatÚ Plaketu 
prof. MuDr. J. Janského
získali títo Malačania:
Milan Kožuch, Janka Tureková, 
Peter Hason, Peter Waschek, 
Štefan Balga
DIaMaNtOVÚ
Plaketu 
prof. MuDr. J. Janského
ako jediný získal:
Marián Suchár

Text, foto: 
naTália sloBoDová

Mariánovi Suchárovi odo
vzdávala diamantovú plake
tu riaditeľka Ústredia SČk 
Mária Halásová.

Ocenenie
darcov krvi

slávnostné odovzdávanie plakiet a medailí prof. MUDr. Jana Jan
ského bezpríspevkovým darcom krvi sa uskutočnilo vo štvrtok  
27. �0. v zasadacej miestnosti v MsÚ v Malackách.

Kultúrny
tip pre vás

Prebúdzanie synagógy, pod tým
to názvom sa uskutočnia 11. novem
bra o 16.00 h a o 17.00 h v malackej 
synagóge dva koncerty Pressburger 
klezmer Band pre žiakov ZUŠ i pre 
verejnosť. Príďte sa započúvať do 
hudby, ktorá tvorí esenciálnu súčasť 
židovskej  kultúry.       red

Poďakovanie
za Betániu 

„30. 5. uplynulo 6 rokov, čo som pr
vý raz vstúpila do priestorov určených 
pre azylové centrum Betánia. 29. 9. 
uplynulo 5 rokov, čo sa otvorila muž
ská časť zariadenia v Betánii. 31. 8. 
uplynuli 4 roky, čo sa otvorila ženská 
časť zariadenia. Keďže už od 1. 11. ne
budem pracovať v Betánii, chcem sa 
srdečne poďakovať všetkým občanom 
z Malaciek i okolia, ktorí pomáhali pri 
zrode centra, darovali predmety, aby 
sme mohli v jednoduchosti otvoriť 
zariadenie pre tých najslabších a naj
zraniteľnejších,“ píše nám Anna Beň
ková z Betánie. „Chcem sa poďakovať 
za spoluprácu a pomoc úradom a or
ganizáciám – MsÚ, MsCSS, M. Trenčí
kovej, ÚPSVaR, Zlatému veku, detské
mu domovu, školám, CVČ, riaditeľke 
MŠ M. Hudecovej, MsP, štátnej polícii, 
farskému úradu v našom meste aj 
v Šenkviciach, BSK, firme Pricewater 
Housecooper, organizácii Áno pre ži
vot, Holcimu Rohožník, Vysokej škole 
sv. Alžbety. Ďakujem všetkým, ktorí 
mi anonymne pomáhali,“ odkazuje 
cez médiá A. Beňková, no o dôvodoch 
svojho odchodu hovoriť nechce.

red

Strašidelná 
„dérerka” 

Deň pred začiatkom jesenných 
prázdnin 27. 11. sa v škole Dr. J. Dére
ra v Malackách dialo niečo neoby
čajné. Školské chodby zaplnili priam 
umelecky vyrezané tekvice. So stmie
vaním pribúdali na chodbách neto
piere, kostry, lebky, pavúky. A v tej 
tme škola stíchla.

Na školskom dvore začali blikať 
farebné svetielka. To žiaci z 1. stupňa 
prichádzali spolu s rodičmi pozrieť, 
čo sa to v tej škole deje? Lampióno
vý sprievod mestom vyvolával no
stalgické úsmevy na tvárach okolo
idúcich. Deti so svetielkami sa vrátili 
opäť na školský dvor. Niektorí so 
strachom, iní s nedočkavosťou ale
bo hrdinským gestom vošli do 
tmavých priestorov budovy. Pri vstu
pe ich vystrašila Biela pani, kostra so 
svetlonosmi, v diaľke znela strašidel
ná hudba, ku ktorej sa postupne pri
bližovali za asistencie mnohých stra
šidiel vystupujúcich z tmy. Deti jača
li, smiali sa, podaktoré aj cez slzy. 
Odmenou za pochod hrôzy im bola 
sladká svietiaca kostra a diplom za 
prekonanie strachu.        zš

Dyne, dynky 
a tekvicové 
strašidlá

Podujatie, ktoré zorganizovalo 
CVeČko Malacky 27. 10., sa spája s vy
rezávaním a zdobením tekvíc, pri
lákalo množstvo malých i väčších 
priaznivcov. Krátko po 16.00 h sa 
priestory naplnili do jedného mies
ta. Netrvalo dlho a dvor začali osvet
ľovať svetlonosi rôznych veľkostí  
a tvarov. Tí šikovnejší sa stihli pro
stredníctvom vlastnoručne vyrobe
ných klobúkov premeniť na čaro
dejov. Pravú strašidelnú atmosféru  
a zábavu vyčarovala pani Lýdia ma
ľovaním na tvár a skupina Eliah s oh
ňovou šou.        cvč

Super VIANOČNá INZERCIA!
NAJLEPŠÍ reklaMný záSah!
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veľakrát to, čo máme nablízku, 
prehliadame a radšej navštevu
jeme miesta viac vzdialené. aj 
„doma” však máme dostatok za
ujímavých miest, kam sa chodia 
pútnici duchovne povzniesť. 
Časté sú návštevy kalvárií, bet
lehemov aj iných posvätných 
miest, aké máme v podobe svä
tých schodov aj v Malackách.

Netreba chodiť ďaleko. Ak navští
vite Kostol Nepoškvrneného Počatia 
Panny Márie zo 17. storočia, ktorý dal 
postaviť Pavol IV. Pálfi, Sväté schody 
sú jeho súčasťou. Veriaci ich vyhľadá
vajú aj vďaka odpustkom, ktoré tu 
môžu získať. Prvý udelil možnosť zís
kania odpustkov na tomto mieste 
Inocent XI. a Metod Gazdík, predsta
vený kláštora, ktorý sa postaral, aby 
sa dali získavať odpustky až dodnes. 

Pre verejnosť neprístupné
Pre rozsiahlu rekonštrukciu budú 

malacké Sväté schody najmenej do 
júla 2012 verejnosti neprístupné. Pre 
bližšie informácie sme sa obrátili na 
dekana malackej farnosti Jána Hude
ca: ,,Predpokladám, že opravy Svä
tých schodov ovplyvní aj rekonštruk
cia vo farskom kostole, známom ako 
Kostol Najsvätejšej Trojice, ktorá zrej
me potrvá dlhšie, než sa plánovalo. 
Vyskytol sa tu havarijný stav, a tak sa 
najprv musíme intenzívne venovať 
opravám v jeho veži.“ Ďalšie informá

cie o sume, ktorá poputuje na re
konštrukciu, aká sa tu nekonala už 
veľmi dávno, bude vedieť až po no
vom roku. Možno sa ujasní aj možný 
termín jej ukončenia.

Čo sa bude opravovať
Čo všetko treba zrekonštruovať, 

by už v týchto chvíľach malo byť jas
né, pretože sondáže sú už vykonané 
a úrad pripravuje podklad na ob

novu. Kaplnka Svätých schodov sa 
podľa našich informácií bude pre
rábať kompletne. Obnovia sa fresky, 
premiestnia niektoré sochy, vymení 
sa osvetlenie a výsledok by mal byť 

určite príjemným prekvapením nie
len pre veriacich, ale aj pre návštev
níkov chrámu ako jednej z najvý
znamnejších pamätihodností nášho 
mesta. Vedenie kláštora uvažuje 

o vyhlásení zbierky, ktorou by Mala
čania i návštevníci mesta podporili 
obnovu vzácneho miesta, ktoré by 
sa mohlo stať aj atraktívnym pútnic
kým cieľom veriacich z celého Sloven
ska i zo zahraničia.

iba dve verné kópie
Sväté schody sú mimoriadne vzác

nou pamiatkou, jednou z dvoch kó
pií tých schodov, po ktorých stúpal 
Kristus na svojej poslednej ceste. Prá
ve tieto schody viedli do domu Pont
ského Piláta a stali sa miestom utrpe
nia Ježiša Krista. Počas súdneho pro
cesu po nich musel prejsť až niekoľ
ko ráz. 

Originál týchto schodov sa na
chádza v Ríme. Na svete sú len  
dve ich verné kópie – v Jeruzaleme 
a v Malackách. Schodov je 27 a pod 
nimi sa ukrývajú relikvie svätých. Ľa
vú časť schodiska posvätil biskup 
Tomáš Pálfi v roku 1660. Po nej sa vy
stupuje kolenačky nahor a odriekajú 
sa pritom modlitby. Pri výstupe na 
znak úcty k relikviám svätých Deté
ria, Valentína a Blaženy zvyknú ve
riaci schody symbolicky pobozkať. 
Späť sa zostupuje po pravej strane 
schodiska.

Text: n. CHaBaDová; 
T. BÚBelová; 

Foto: s. osuský

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

80 – Emil Dávid, Angela 
Hrčková, Jozef Ifka, Anna 
Izakovičová, Klementína 
Machatová, Augustín 

Režný, Pravomila Vačková, Emília 
Vallová, Jolana Žáčková; 85 – Ru
dolf Leskovský, Martin Valent; 90 
– Štefánia Chrupková; 92 – Anna 
Kašťáková; 99 – Jozef Osuský

Barbora Hrúzová, Studien
ka, *1926; Zdenko Baláž, 

Malacky, *1976; ondrej Magyar, 
Malacky, *1952; valéria Horčičá
ková, Malacky, *1932; Matilda Te
sáková, Malacky, *1922; anna kla
sová, Stupava, *1936; ladislav Jur
kovič, Malacky, *1939; eva kuja
nová, V. Leváre, *1935; Štefánia 
Poláková, Malacky, *1928; Ruže
na vanišová, Kostolište, *1928; Mi
chal Temer, Gajary, *1945

SpoMIEnkY

Prijmite ten po
zdrav, mamička, 
od príbuzných, od 
detí, nech od Vás 
zlo, bolesť, tieseň 
navždy do diaľ od
letí. Nech Vám Pán 

Boh požehnáva každý čin a každý 
krok, aby sme sa radovali s Vami 
dlho, rok čo rok.
1. 11. oslávila 80. narodeniny naša 
milá mamička emília vallová 
z Malaciek. Všetko najlepšie Vám 
praje 7 detí, nevesty, zať, 15 vnú
čat a 5 pravnúčat.

blAhožElÁME

VÍTAME MEDZI NAMI:
vladimír sedláček, nar.  
Martin Nouza, *21. 9.

11. 11. si pripome
nieme 1. výročie 
úmrtia
karola Tarabu.
S úctou spomína
jú synovia s rodi
nami.

S úctou spomína
me pri príležitosti 
14. výročia úmrtia 
a nedožitých 80 
rokov na Štefana 
Machatu, manže
la, otca a deda. 
Kto ste ho poznali, venujte mu ti
chú spomienku. Spomínajú man
želka Klementína, dcéry Oľga a Jar
mila s rodinami.

SPEKTRUM  •  KULTÚRA

MAlAckÁ MATrIkA
od 17. do 24. 10. 2011

Cieľom projektu je vydávať koreš
pondečné lístky s aktuálnym zobra
zením dnešných Malaciek vo forme 
fotografického záberu na jednotlivé 
objekty, ktoré sú zaujímavé 
z hľadiska minulosti či súčasnosti. 

Do dnešného dňa vyšlo už osem 
lístkov, ktoré zachytávajú tieto ob
jekty: 1 – Zámocký kaštieľ, 2 – syna
góga, 3 – Kultúrní domeček, 4 – ZŠ 
Dr. J. Dérera, 5 – Kostol Nepoškvrne
ného Počatia Panny Márie, 6 – mest
ský úrad, 7 – Centrum voľného času 
a 8 – Spoločenský dom MCK. 

Lístky vychádzajú vždy v čase ko
nania významnej spoločenskej akcie 
v meste. Najbližšie vyjde korešpon
denčný lístok k Adventným Malac
kám v deň konania Zimnej zberateľ
skej burzy v ZŠ Dr. J. Dérera  17. 12. 
Lístok si můžete kúpiť priamo na bur
 ze či vianočných trhoch. Ak máte zá
ujem o predchádzajúce vydania, sú 
v obmedzenom počte ešte v predaji 
v TIKu v inkubátore alebo na Zimnej 
zberateľskej burze od 8.00–12.00 h 
v priestoroch ŠJ ZŠ Dr. J. Dérera.

anTon PaŠTeka 

Malacky dnes
Pod týmto názvom vydáva klub filatelistov v Malackách od roku 
20�0 sériu korešpondenčných lístkov s prítlačou.

„O 8.00 h vstupujeme do profesio
nálneho fotoštúdia, kde nás už s ús
mevom na tvári čaká fotograf Riško,“ 
pokračuje členka realizačného tímu 
projektu s názvom My trochu inak, 
ktorého cieľom je doplniť nosný pro
jekt Malacky bez bariér. Hlavnou 
myšlienkou oboch je pomôcť rúcať 
bariéry a priblížiť ostatným svet ľudí 
s mentálnym postihnutím.

„Na jeden celý deň sa z našich 
klientov stali všetkým známe slávne 
osobnosti, ako Charlie Chaplin, Ma
rilyn Monroe, Albert Einstein, Sherlock 
Holmes či exotická gejša. Presné na
časovanie, vizážistky a profi stylist
ky sa pričinili o to, aby sme 14 doteraz 
neznámych klientov strediska pre ľudí 

s mentálnym postihnutím na chvíľu 
preobliekli za známe slávne osobnosti 
a spravili z nich aj navonok krásnych 
ľudí. Ich vnútorná krása je totiž ne
sporná a je len na nás, aby sme sa ju 
naučili citlivejšie vnímať!“ Nadšenie 
z projektu prešlo okrem pracovníkov 
a klientov Vstúpte, n. o., na celý rea
lizačný tím, ktorý vytvoril pôsobivé 
veľkoplošné čiernobiele umelecké 
fotografie. Tie budú zdobiť priestory 
centra Vstúpte, n. o., v Malackách na 
Ul. 1. mája.

atmosféra „na pľaci“ 
sa dala krájať
„Potrebujem sponku do vlasov!, 

Hanka na pľac!, Kde je Dartagnanov 
klobúk?“ – takéto povely si počas dňa 
všetci navzájom adresovali vo vese
lej nálade. Maruška sa pri pohľade 
do zrkadla sama sebe veľmi páčila. 
Ako Audrey Hepburn si po prvý raz 
v živote užila starostlivosť profesio
nálnej vizážistky. Výsledkom bola 
nadšená a jej radosť v očiach bola 
čarovná a nákazlivá. Chlapci sa meni
li na neohrozeného Napoleona, ge

niálneho Alberta Einsteina či famóz
neho Freddieho Mercuryho. Keď na
líčení a vyčesaní klienti vstupovali 
pred objektív fotoaparátu, atmosfé
ra v svetle reflektorov sa dala krájať.

Zhmotnenie v kalendári 
Profesionálne fotografie a integ

račné spracovanie témy našli zhmot
nenie v oficiálnom nástennom ka
lendári mesta Malacky na rok 2012 
s názvom (Ne)známe osobnosti, kto
rý je už v tlači. Malačania si ho budú 
môcť kúpiť v TIKu (budova inkubá
tora) už v druhej polovici tohto me
siaca. Mesto bez bariér je vecou nás 
všetkých – toto motto kalendára vy
jadruje spolupatričnosť nás všetkých 
v otázke vnímania ľudí s mentálnym 
postihnutím a poskytovania príleži
tostí na ich začlenenie do bežného 
života. Aj preto mesto ako vydavateľ 
tohto netradičného kalendára vyjad
ruje vďaku za priaznivé reakcie zo 
strany malackých podnikateľov a fi
riem, ktorí pochopili myšlienku pro
jektu ako inšpiratívnu a bez váhania 
finančne na vydanie mestského ka
lendára prispeli.

TaTiana BÚBelová
Foto: Richard guzman

My trochu inak

korešpondenčný lístok s motívom SD MCk.

Sväté schody čaká oprava

vydanie kalendára finančne podporili: 

Dokončenie z �. strany

Maruška kubíková (38) ako a. Hepburn

oSprAvEdlnEnIE
Redakcia sa úprimne ospravedl

ňuje rodine a známym zosnulého 
Ing. Vladimíra Púčika za to, že po veľ
kom časovom odstupe sme v MH 
18/2011 nedopatrením uverejnili po
ďakovanie za účasť na jeho pohrebe. 
Táto neúmyselná chyba nás veľmi 
mrzí. Novinársky škriatok sa s redak
ciou i s rodinou zosnulého nepekne 
zahral a nám je ľúto, že sme jeho  
čin včas neodhalili, za čo sa ešte raz 
ospravedlňujeme.        red

Peťko Bizek (21) ako Charlie Chaplin
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Medailová žatva 
karatistov v Maďarsku

Maďarské mesto szombathely bolo už tradične 8. �0. dejiskom medzinárodnej súťaže goju Cup. Medzi 
reprezentantmi z Maďarska, slovenska a Rakúska sa 7členná delegácia z Malaciek nestratila.

Víťazstvo 
hádzanárov 
na domácej 
palubovke

Počas predposledného októbro
vého víkendu (22.–23. 10.) sa Mala
čania opäť predstavili na domácej 
palubovke. Po predchádzajúcom vý
kone v Modre mali čo zlepšovať. No 
v úvode po lacných góloch už prehrá
vali 0:3 a museli sa doťahovať na hos
tí. Malacky si nedokázali vypracovať 
počas celého polčasu výraznejší ná
skok, ktorý by rozhodol o zápase. Ne
dokázali premeniť vyložené šance,  
a keď sa k tomu pridali aj početné 
technické chyby, niet sa čomu čudo
vať, že polčasový výsledok bol 10:10. 

V 2. polčase si Malacky udržiavali 
tesný 1 až 2gólový náskok. Domáci 
sa k dvom bodom priblížili až okolo 
47. minúty, keď sa dokázali výraznej
šie odpútať od Dunajskej Stredy  
a zlepšila sa efektivita streľby. Domá
ci napokon zvíťazili 28:21.

Zostava: 
M. Kuklovský, R. Piaček – brankár, 

T. Stachovič ml. (1), M. Hlaváč (2),  
R. Baláž (1), T. Baláž, P. Bizek, L. Zelen
ský (1), I. Oslej 3, R. Spuchlák (4),  
T. Stachovič st. (1), D. Stachovič (10),  
M. Sedláček (5). Tréner: M. Mikulčák

ToMáŠ BaláŽ

V Dubnici 
oslavovali 
aj malackí 
boxeri

v sobotu 29. �0. sa v Dubnici 
nad váhom konali oslavy 70 ro
kov boxu. na úvod celého so
botného popoludnia sa konali 
zápasy medzi boxermi Dubnice 
a boxermi Bajna luka z Bosny 
a Hercegoviny (doplnení boxer
mi z Moravy). 

Za Dubnicu štartoval v hmotnosti 
do 50 kg aj boxer BC RTJ Malacky 
Jaroslav Hanúsek. Súperom mu bol 
Nikola Divljak z Bosny a Hercegovi
ny. Jaroslav si počínal v ringu počas 
všetkých kôl veľmi dobre. Duel bol 
vyrovnaný a skončil sa nerozhodne. 
Jaroslav pomohol k celkovému víťaz
stvu Dubnice jedným bodom. Naj
technickejším boxerom bol vyhláse
ný Mário Zábojník z Dubnice, ktorý 
s Miroslavom Šerbanom (Prostějov), 
účastníkom tohtoročných MS, vybo
joval najkrajšie stretnutie večera. Or
ganizátori pripravili banket pre po
zvaných hostí a legendy dubnického 
boxu. Zišla sa tu celá plejáda vynika
júcich boxerov. Okrem najjagavejšej 
hviezdy Janka Zacharu aj majster sve
ta a vicemajster Európy Michal Fra
nek, majster športu a niekoľkonásob
ný majster ČSSR, rodák z Malaciek 
Vladimír Mládek, niekoľkonásobný 
majster ČSSR, Ivan Vasovčák, Ivan 
Miško, Vinco Očkay, Laco Zachar, Ka
rol Čúz, Miroslav Jantula, Milan Str
nad, Stanislav Hass, Ernest Pavlovič, 
Zdeno Seneši a mnoho ďalších. Me
dzi Dubničanmi nechýbal ani súčas
ný tréner BC RTJ Malacky a bývalý 
reprezentant ČSSR Ali Reisenauer 
ml., ktorý za Dubnicu boxoval v 80. 
rokoch. Ali si tu našiel aj svoju stenu 
s fotografiami z čias závodnej dráhy, 
ktorú organizátori pripravili pred 
vstupom do kultúrneho domu. 

BC RTJ Malacky
Za FightDivision Malacky, ktorý 

patrí pod Karate TJ Strojár Malacky, 
nastúpili Tomáš Dobrocký a Michal 
Kain v MMA, Tomáš Celery, Richard 
Sivák, Erik Teker, Jiří Jonáš (1st fihght) 
a Andrej Kučeravý (1st fight) v K1. To
máš Celery získal cenné víťazstvo až 
v extra roundea, ďalšiu medailu v K1 
vo váhovej kategórii do 83 kg a pokra

čuje v lige bez jedinej prehry! Erik Te
ker súpera deklasoval po rýchlom ná
stupe v 1. kole a vyhral v kategórii  
do 77 kg. Nováčik Jiří Jonáš – 71 kg 
prekvapil svojím výkonom, keď v pr
vom zápase poslal skúsenejšieho 
súpera 2x do počítania. Záver mu 
však nevyšiel kondične pre nedolie
čenú chorobu. V kategórii do 93 kg 

dominoval nad súperom Richard 
Sivák a zvíťazil. Rozhodca predčasne 
zápas ukončil po nedovolenom faule 
zo strany jeho súpera. Michal Kain – 
83 kg podal disciplinovaný výkon, 2 
kolá nad súperom dominoval, ale asi 
20 sekúnd pred koncom zápasu sa 
dopustil taktickej chyby a súper 
priebeh zápasu zvrátil a vyhral. Kain 
si však vybojoval nomináciu na 
medzinárodné M SR, ktoré sa budú 
konať v Trenčíne v decembri za účasti 
televízneho štábu EUROSPORT.

MaRian sTReleCký

Zľava Jiří Jonáš, tomáš Dobrocký, erik teker, Richard Sivák, Richard kain, tomáš Celery a Marián Strelecký

Súťažiaci sa s plným nasadením 
pustili do bojov v kategóriách kata 
a niekoľkým z nich sa podarilo uko
ristiť aj medailové ocenenie. Vladi
míra Dzúrová získala 2. miesto v ka
tegórii žien, Andrea Filípková 3. mies

to v kategórii ročníka 1995 a Barbora 
Cholková 3. miesto v kategórii 1996. 
Zahanbiť sa nenechali ani súťažiaci 
v zápasení v športovom kumite, kde 
sa Martin Vrablec umiestnil na vyni
kajúcom 2. mieste v kategórii 2003 

a Vladimíra Dzúrová na 2. mieste v ka
tegórii žien. Všetkým súťažiacim ďa
kujeme za výborné reprezentovanie 
klubu na medzinárodnej pôde a že
láme veľa ďalších úspechov. 

MiCHal PUllMann

FightDivision Malacky 
s tromi medailami

v priestoroch športovej haly v Bánovciach nad Bebravou sa 29.�0. 
konalo 4. kolo ligy nových talentov MMa a k� organizované styx 
MMa association slovakia, tentoraz za medzinárodnej účasti 
pretekárov z Českej republiky a �5 klubov zo slovenska.

Malacký 
kilometer 
a Malacká X 
už čoskoro

28. ročník podujatia s názvom 
Malacká X sa uskutoční v so
botu �2. ��. Bežecké preteky sa 
konajú vďaka komisii školstva 
a sociálnych vecí, ZŠ Záhorác
ka, aC Malacky, CvČ Malacky, 
kZPDaM sZTP, DHZ a Mo Ms 
aD HoC, p.o.m.

Prezentácia účastníkov sa začne 
o 8.00 h v priestoroch ZŠ Záhorácka, 
odkiaľ sa bude i štartovať o 10.00 h. 
Trasa je vytýčená od ZŠ Záhorácka 
po Ceste mládeže – smer Vinohrá
dok – obrátka na ceste Plavecký 
Štvrtok a späť. 

organizátori vypísali 
tieto kategórie: 
juniorky, 
ženy 20–34 r., 
ženy 35–49 r., 
ženy nad 50 r., 
juniori, 
muži 20–39 r., 
muži 40–49 r., 
muži 50–59 r., 
muži 60–65 r., 
muži nad 65 rokov. 
Pre zaradenie do kategórie je roz

hodujúci rok narodenia. Štartovné 
pre žiakov a juniorov je 1 € a pre mu
žov a ženy 2 €, v cene ktorého je i ob
čerstvenie. Každý účastník štartuje 
na vlastné nebezpečenstvo počas 
neprerušenej cestnej premávky. Pre
tekári sú povinní riadiť sa pokynom 
hlavného rozhodcu.

Prví traja v každej kategórii získa
jú vecnú cenu a diplom. Odmenený 
bude najstarší i najmladší účastník. 
Ostatné ceny sa budú žrebovať pod
ľa štartovných čísiel. Podmienka je 
absolvovanie celej trate. 

Informácie poskytne M. Trenčíko
vá na t. č. 0905 40 33 54, maria.tren
cikova@gmail.com alebo A. Pašteka 
na t. č. 034/772 36 16.

Prihlásiť sa môžete na t. č. 
034/772 22 28 alebo emailom na 
cvcmalacky@gmail.com.

Súčasťou podujatia 
je aj 
Malacký kilometer 
pre žiakov

Štart je o 8.30 h. Organizátori vy
hlásili 8 kategórií: žubrienky (diev
čatá a chlapci rok narodenia 2005), 
žabky (dievčatá a chlapci rok naro
denia 2002–2004), najmladšie žiač
ky (2000–2001), najmladší žiaci 
(2000–2001), mladšie žiačky (1998–
–1999), mladší žiaci (1998–1999), 
staršie žiačky (1996–1997), starší 
žiaci (1996–1997). Štartovať sa bu
de od ZŠ Záhorácka o 8.30 h. 

Prihlášky zasielajte do 9. ��. do 
20.00 h na adresu cvcmalacky@
gmail.com.      naty

vi. ročník Memoriálu aliho Rei
senauera sa uskutoční 26. ��. 
o �6.30 h. Počas galavečera bo
xu a bojových umení uvidíte 
box medzi výberom Moravy 
a slovenskom, zápasy MMa,  
k�, tanečnú skupinu sHoW
TiMe a ďalších. vstup 4 €.
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