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úvodník

Symbolika
týchto dní

Nastal čas, keď si príbytky krášlime
adventným vencom. Adventus v latin
čine značí príchod, obdobie radostné
ho očakávania Spasiteľovho prícho
du a duchovnej prípravy na Vianoce.
Veniec a jeho kruhový tvar sú symbo
lom večnosti – Boh je večný. Pevne
zviazané zelené vetvičky nám majú
pripomenúť rajský strom ako znak ži
vota a nádeje, ale aj rodinné putá
a priateľstvo. Fialová farba adventu je
farbou nádeje. Na tretiu adventnú ne
deľu sa používa ružová – farba radosti.
Názov má aj podľa ruže – kvetu po
kánia a vnútornej premeny. Ruža naj
viac vonia, keď sa rozvinie, keď otvorí
svoje vnútro rovnako ako človek, ktorý
pred Bohom otvára svoje srdce, a tak
koná pokánie. Svieca a pribúdajúce
svetlo oznamujú približovanie spásy
a smerovania z tmy do svetla. Prajem
nám všetkým, aby pohľad na advent
ný veniec bol radostnou nádejou na
lepšie vzťahy medzi nami, aby otváral
naše srdcia druhým, aby sme boli k se
be pozornejší, ohľaduplnejší, prinášali
pokoj a stali sa vianočným darom lás
ky pre svojich blízkych, pre svoje oko
lie, pre naše Malacky.
VIERA ZAÍČKOVÁ

Malacký
hlas
ponúka
zľavu
na
vianočnú
inzerciu!

Začiatok adventu
mal svoje čaro
Dôstojný začiatok adventu pri
pravili mesto Malacky a MCK
v spolupráci s malackou farnos
ťou a účinkujúcim koncertným
telesom – Chrámovým zborom
z Veselí nad Moravou.
V nedeľu 27. 11. podvečer primátor
mesta J. Ondrejka slávnostne otvoril

Adventné Malacky 2011, požehnanie
adventu udelil miestny kaplán
A. Mihály a po zapálení 1. sviece na
mestskom adventnom venci sa kos
tol rozozvučal koncertnými tónmi
organu. Neskôr sa pripojil zbor s bo
hatým vokálno-inštrumentálnym
sakrálnym repertoárom. Vo vynika
júcej akustike františkánskeho chrá

mu nádherne vyznelo mužské spe
vácke sólo a sólo na trúbke, ktoré sa
vznášali nad poslucháčmi priamo
z chóru. Na záver sa Malačanom pri
hovoril aj starosta partnerského Ve
selí nad Moravou M. Kozumplík.
„Je pre nás česť, že ste práve nás
pozvali na otvorenie Adventných Ma
laciek a ďakujem vám za veľmi milé

prijatie,“ povedal veseľský starosta
účastníkom koncertu. Mestský ad
ventný veniec vyniesli do ulíc medzi
Malačanov herci Divadla na hambál
ku spolu s fakľovým sprievodom.
Ďalšie nedeľné podujatia Advent
ných Malaciek sa uskutočňujú v Zá
mockom parku v okolí kaštieľa.

Text, foto: -tabu-

Benefičný
koncert
Svitania
%
0
5

Máte záujem inzerovať
v Malackom hlase? Teraz
je ten správny čas. Ponú
kame vám zľavu 50 % na in
zerciu akýchkoľvek rozme
rov, a to len v poslednom
čísle tohto roka (MH 22).

V sobotu 19. 11. ožil Kultúrní do
meček v Malackách pozitívnou atmo
sférou a úsmevmi tak, ako v úvode
všetkým zaželala jedna z organi
zátoriek, predsedníčka Združenia na
pomoc mentálne postihnutým Svi
tanie v Malackách Iveta Hlavenková:
„V logu mám slniečko a ja vám želám,
aby ste dnes rovnako zažiarili a aby
vám úsmev dlho vydržal.“ Začalo sa
krstom mestského kalendára, vychá
dzajúceho z fotoprojektu Vstúpte,
n. o., s názvom My trochu inak.

Fontána ukázala
svoju krásu

Potom už úvodný valčík V. Vallo
vej a I. Klena zo Vstúpte odštartoval
bohatý kokteil vystúpení profesio
nálnych umelcov a domácich účin
kujúcich z radov klientov Vstúpte či
Lepší svet z Bratislavy. Podujatím
nás sprevádzala L. Hablovičová.
9. ročník koncertu zaplnil sálu i bal
kón do posledného miesta. Výťažok
sa využije na zlepšenie kvality živo
ta tejto skupiny obyvateľov, ktorá je
na našu pomoc odkázaná.
Text, foto: -tabu-

28. 11. sa uskutočnili funkčné skúšky
technológie, ktorá je súčasťou rekon
štruovanej fontány v Zámockom par
ku. Gejzíry všetkých trysiek sú plne
funkčné a vyskúšali ich vo viacerých
režimoch. Dnes je už technológia na
zimu demontovaná a uložená do de
pozitu. Fontánu čaká posledná etapa
rekonštrukcie – položenie obkladu
z umelého kameňa a fungovať bude
od jarných mesiacov budúceho roka.
Projekt sumou 50 000 € podporila

Zbierka pokračuje!
Prispejte na dobrú vec!
V dobrovoľnej zbierke na rekonštrukciu Malackého kaštieľa
sme do 1. 12. vyzbierali

Účet:

3278257023/5600
Text, foto: T. Búbelová

7745,33 €.

ZA NÁŠ KAŠTIEĽ VÁM
ĎAKUJEME.

Svoj finančný dar môžete vložiť aj osobne do pokladnice MsÚ.
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Bezplatné
sociálne
poradenstvo

V priestoroch mimovládnej
organizácie Vstúpte, n. o., Ma
lacky na Ul. 1. mája 15 v Malac
kách začala fungovať sociálna
poradňa s cieľom poskytovať
bezplatné sociálne poraden
stvo obyvateľom mesta a oko
lia, ktorí potrebujú odbornú
pomoc.

24. 2. poslanci prerokovali zámer
spoločnosti Swedspan Slovakia,
s. r. o., vybudovať novú prevádz
ku v Malackách a vyjadrili záujem
o ochranu zdravia obyvateľstva
dotknutých častí mesta.

MsZ požiadalo investora, aby bo
la pri výstavbe novej linky na výro
bu drevotrieskových dosiek použitá 
najlepšia možná výrobná technoló
gia za účelom zníženia hodnôt emisií
na minimum a aby pachové látky
z komína boli pod hranicou vníma
nia obyvateľov z blízkych obytných
zón. Jednou z požiadaviek bolo zve
Služby poradne je možné využiť rejňovanie nameraných emisných
každý piatok od 8.00 do 16.00 h. hodnôt vypúšťaných do ovzdušia
Môže ich využiť každý, kto hľadá  na internetovej stránke spoločnosti
riešenia rôznych životných situácií, a mesta Malacky.
Swedspan mal vypracovať štúdiu
odpovede na niekedy zložité otázky
a problémy. Ten, kto by sa obával najlepšej dostupnej technológie pre
navštíviť poradňu, pretože pokladá  novú výrobnú linku. Tá  sa stala jed
svoj problém za chúlostivý a obáva
sa zverejnenia svojho súkromia,
môže svoje starosti hodiť za hlavu.
Poradenstvo je bezplatné a rozho
vory s klientmi dôverné.
Pomoc je určená pre rodiny, kto
ré sa ocitli v ťažkej životnej situácii,
prechádzajúce rozvodovým kona
ním, alebo sa v nich vyskytli, prí
Aktuálnym zámerom spoločnosti Swedspan Slovakia, s. r. o., je vy
padne pretrvávajú výchovné prob
budovať v Malackách novú modernejšiu prevádzku na spracovanie
lémy s maloletými deťmi. Ďalej pre
dreva a zastavenie výroby podľa starých technológií. O tejto téme sa
matky s deťmi, ktoré potrebujú po
už dvakrát diskutovalo na zasadnutí MsZ a vyvolala veľký záujem
moc pri písaní návrhov na súd pri
poslancov o možné dôsledky na zdravie obyvateľov a na životné
úpravách vyživovacích povinností,
prostredie.
návrhoch na úpravu styku otca s die
ťaťom.
Pomoc je určená i pre nezamest ným z bodov programu na zasadnutí bateľný. „Generálna riaditeľka Inger
naných a ľudí v hmotnej núdzi či MsZ 8. septembra. Vtedy volení zá Nordänger Swedspan Sweden nám
občanov s ťažkým zdravotným po stupcovia mesta zriadili pracovnú sku predstavila celý proces výroby dre
stihnutím, ale aj pre ľudí so záujmom pinu zo svojich radov za účelom ko votrieskových dosiek v závode od pr
o vybavenie predčasného, prípad munikácie so spoločnosťou Swed vopočiatočného spracovania dreva
ne starobného dôchodku. Poradňa span. Tvoria ju M. Haramia, J. Mračna, až po expedíciu hotových výrobkov.
klientovi poskytne potrebné infor D. Hamarová a M. Andil.
Prevádzka je technologicky zabez
mácie pre vyriešenie jeho problému,
pečená tak, aby čo v najmenšej miere
Cesta do Švédska
aktívnu pomoc (vypĺňanie formulá
znečisťovala životné prostredie. Ve
splnila svoj účel
rov, vysvetľovanie právnych doku
rím, že aj nový závod firmy Swedspan
Spomínaných poslancov spoloč v Malackách bude využívať všetky
mentov), usmernenie vo veciach
poskytnutia sociálnej pomoci na prí ne s primátorom mesta J. Ondrejkom dostupné moderné technológie tak,
slušnú inštitúciu, ktorá  je kompe a vedúcim oddelenia územného aby boli dodržané všetky normy
rozvoja a životného prostredia Du a výroba bude mať čo najmenší ne
tentná v danej veci konať.
šanom Prokopom pozvala spoloč gatívny vplyv na životné prostredie,“
nosť Swedspan do švédskeho mes povedala po návšteve Švédska po
Bližšie informácie o službách
tečka Hultsfred, aby sa presvedčili na slankyňa D. Hamarová.
a fungovaní poradne
Primátor mesta J. Ondrejka vidí
dostanete na tel. 0917/60 06 79. vlastné oči, že vplyv podobného zá
-ts- vodu na životné prostredie je zaned v predkladanom zámere pozitíva.
„Nový závod bude pri výrobe mini
malizovať emisie, a tak bude mať ur
čite menej negatívnych vplyvov ako
v súčasnosti a bude znamenať veľa
nových pracovných miest, čo je dôle
žité.“
„Zástupcovia samosprávy švéd
skeho mesta nám povedali, že od
kedy majú nový WESP filter, tak situá

Swedspan chce
vybudovať
novú prevádzku

Reakcia

Nemocnice v Malackách

na súčasný stav
v slovenskom zdravotníctve

Nemocničná, a. s., člen skupiny čuje ani fakt, že opätovne boli od
MEDIREX GROUP, ktorá  prevádz dlžené len nemocnice v zriaďova
kuje Nemocnicu v Malackách, do teľskej pôsobnosti MZ SR,“ povedal
dnešného dňa nemusela pristúpiť Ing. Peter Kalenčík, riaditeľ a. s. Ne
k žiadnym obmedzeniam prevádz mocničná.
ky či k reštrikčným opat
Táto spoločnosť pre
reniam obmedzujúcim po
vádzkuje Nemocnicu v Ma
skytovanie plánovanej
lackách, ktorej prenajíma
zdravotnej starostlivosti,
teľom je Bratislavský sa
naopak naša spoločnosť
mosprávny kraj, už 7 rokov.
STRUČNE
poskytuje pacientom do
Napriek celkovej nepriaz
stupnú a kvalitnú zdravot
nivej situácii v slovenskom
nú starostlivosť v nezmenenom zdravotníctve spoločnosť Nemoc
režime. „Sme pripravení v tejto kri ničná, a. s., v spolupráci s BSK in
tickej situácii pomôcť všetkým pa vestujú do rozvoja nemocnice ne
cientom nielen zo spádového regió malé finančné prostriedky. Posled
nu Záhoria, ktorí sa na našu nemoc nou spoločnou investíciou je po
nicu obrátia. Na druhej strane sme stupná  rekonštrukcia operačných
tak ako lekári či sestry aj my nespo sál, oddelenia anestéziológie a in
kojní s nedostatočným financovaním tenzívnej medicíny či zriadenie cen
zdravotníctva. Situáciu nám neuľah trálneho príjmu pacientov.            -ts-



OPRAVA
V MH č. 20/2011 v článku Poslanci
podržali riaditeľku MsCSS na s. 2 od
znelo:
„Na problém sa prišlo, keď primá
tor mesta Jozef Ondrejka na začiat
ku roka upozornil kontrolórku na
preverenie dlhu v MsCSS. Odvtedy
kontrolórka vykonala v organizácii
dve rozsiahle finančné kontroly.“
Podľa kontrolórky Ľ. Čikošovej
toto znenie je nepresné a trvá na je
ho úprave takto:
„Na problém sa prišlo, keď primá
tor mesta J. Ondrejka na začiatku ro
ka upozornil riaditeľku organizácie
na dlh v MsCSS a informoval o tom
aj kontrolórku. Keď riaditeľka ozná
mila, že informácia o dlhu nie je
pravdivá, kontrolórka z vlastnej ini
ciatívy začala kontrolu.“ 	     -red-

cia s ovzduším je u nich oveľa lepšia.
Pred jeho inštalovaním sa ich obča
nia tiež sťažovali na miestny závod
výroby drevotrieskových dosiek, po
jeho inštalovaní sa však už sťažujú
len veľmi zriedka, a to len v prípade
nejakej poruchy. Pri každej sťažnosti
ich občana, volá zástupca mesta do
závodu a pýta sa, čo sa deje. Zástup
covia Swedspanu nám tiež prezen
tovali, že nová technológia v Malac
kách bude mať dvojkomorový filter,
skládky dreva, štiepok a pilín budú
umiestnené v halách a nie vonku (čo
nemajú teraz ani vo Švédsku), ďalej
zmenia geometrickú orientáciu no
vého závodu, vysadia pás stromov
na hranici závodu smerom k obyt
ným zónam a merania emisií budú
zverejňovať na svojej webstránke,“
komentuje poslanec Marián Andil.
Okrem prínosu pre slovenskú eko
nomiku bude mať nový závod podľa
M. Andila i prínos pre malackú po
kladnicu v podobe príjmu z daní
od tohto závodu a aj od jeho dvoch
sesterských závodov umiestnených
v priemyselnom parku.
Nová  prevádzka Swedspanu je
ešte dnes stále v rovine zámeru. De
finitívne rozhodnutie padne v januá
ri.
Text: N. SLOBODOVÁ;
foto: D. PROKOP

Zvýšený
hluk
pre opravu
sondy

V čase od 5. 12. do 15.12. spo
ločnosť POZAGAS, a. s., realizuje na
plánovanú podzemnú opravu sondy
Malacky 11, ktorá  je súčasťou pod
zemného zásobníka zemného plynu
PZZP Láb 4. stavba. Preto upozor
ňujeme obyvateľov rodinných do
mov na uliciach Družstevná, Hviez
doslavova a okolie, že pri niektorých
operáciách bude vznikať hluk, ktorý
nie je možné eliminovať. Oprava sa
vykonáva nepretržite, ale pracovníci
spoločností POZAGAS, a. s., a NAFTA,
a. s., urobia všetko pre to, aby práce
spojené s hlukom vykonali čo najrých
lejšie. Realizovať podzemnú opravu
sondy M 11 je nevyhnutné z prevádz
kového hľadiska. Počas podzemnej
opravy sondy, ktorá  sa vykonáva
približne raz za 15 rokov, bude sonda
prečistená  a vymení sa poškodené
vystrojenie sondy. Spoločnosť POZA
GAS, a. s., sa za spôsobené neprí
jemnosti ospravedlňuje a vopred ďa
kuje za pochopenie a toleranciu.
Spoločnosť POZAGAS, a. s.

Médiá
pod tlakom

KRITICKÝM
PEROM

Redakcia Malackého hlasu uverejňuje stanovisko riaditeľky ZUŠ
v Malackách k inzerátu, ktorý vyšiel v MH č. 20/2011 (s. 4) a týkal sa
oznamu o dodatočnom zápise detí od troch rokov na doobedňajšie
vyučovanie v odbore hudobno-tanečná príprava.
„Upozorňujem rodičov a všetkých
čitateľov Malackého hlasu, že v inzerá
te išlo o súkromnú iniciatívu pedago
gických zamestnankýň tanečného od
boru ZUŠ v Malackách Lívie Spustovej
a Tatiany Volárovej. Túto iniciatívu ani
plán realizovať tento zámer nikto so
mnou vopred nekonzultoval. Vyhlasu
jem tiež, že by som za súčasného stavu
legislatívy a spôsobu financovania ZUŠ

s týmto zámerom ani nemohla súhla
siť. Podľa aktuálnych učebných plánov
vydaných MŠ SR a platných od šk. roka
2008/2009 prípravné štúdium ZUŠ má
najviac 2 ročníky. To značí, že do našej
ZUŠ prijímame deti od 5 rokov. V inze
ráte uvedený vek od 3 rokov protirečí
učebným plánom našej školy,“ uvádza
v stanovisku riaditeľka ZUŠ Eva Zai
cová.

Reakcia redakcie
Nedávno navštívili redakciu mestských médií poslankyňa MsZ a predsed
níčka komisie pre kultúru a cestovný ruch K. Trenčanská a členka tej istej ko
misie L. Spustová. Keďže obe sú zamestnankyne ZUŠ v Malackách a navyše
verejné činiteľky, redakcia nemala dôvod pochybovať o opodstatnenosti ich
požiadavky a napriek zaužívaným postupom uverejnila inzerciu ZUŠ bez
odplatne, v predloženej podobe a na farebnej strane. Uvedený prípad je len
jedným z množiacich sa pokusov o neprimerané zasahovanie do obsahu mé
dií, ktoré redakcia v ostatnom čase pociťuje. 	      -redMALACKÝ HLAS
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Poslanci žiadajú
rozpracovať
ďalšie alternatívy
Malackí poslanci v stredu 30. 11.
vzali na vedomie predloženú dô
vodovú správu k zámeru zriadenia
špeciálneho bývania v objekte BVS
v areáli Vampil, ale aj názor obyva
teľov mesta vyjadrený okrem petície
aj vo verejnej diskusii s obyvateľmi
Juhu deň pred rokovaním MsZ. Oby
vatelia lokality Juh sa obávajú, že sa
im zriadením špeciálneho bývania
pre neprispôsobivých v ich štvrti
zhorší kvalita života.
Malackí poslanci odložili návrh
zámeru zriadenia špeciálneho býva
nia s tým, že od mestského úradu

situácie s neprispôsobivými rodi
nami. Tie hovoria napríklad o tom,
že hlavní aktéri sporu na Družstevnej
ulici sa budú aktívne zúčastňovať na
jeho riešení a akákoľvek nehnuteľ
nosť, ktorú mesto poskytne na bý
vanie problémovým rodinám, sa ne
dostane do ich vlastníctva. Podľa
princípov by sa tiež títo obyvatelia
mali podieľať na prácach pre úpravu
a prispôsobenie bývania. MsZ tiež
zaviazalo mestský úrad, aby pripravil
projekt inklúzie vylúčených skupín
obyvateľstva s možnosťou pridru
ženej výroby. Od úradu ďalej žiada

V roku 2012 bude
v Malackách 3D
kino

V súčasnosti sa stále menej vyrábajú filmové kópie na 35-milimet
rových filmoch, z ktorých sa i v našom kine dnes premieta. Vyhliadky
pre malé mestské kiná, ktoré neprejdú v krátkom čase digitalizáciou,
sú preto pesimistické. Distribúcia snímok na digitálnych nosičoch je
oveľa lacnejšia a efektívnejšia. Navyše kvalita 35-milimetrového fil
mu prepravou a používaním rýchlo klesá a veľké spoločnosti podni
kajúce v tomto priemysle apelujú na čo najrýchlejšiu digitalizáciu
kín, ktorá je v podstate neodvratným procesom. V horizonte niekoľ
kých rokov budú audiovizuálne diela len v digitálnej forme a teraj
šie zabezpečenie kín neumožňuje publikovať takéto formáty.

Obyvateľov sídliska Juh sa stretlo neúrekom.

očakávajú predloženie ďalších va
riantných riešení vzniknutej situácie.
Mestský úrad uznesením zaviazali
do konca januára predložiť kom
plexne rozpracované alternatívy
riešenia vzniknutej situácie tak, aby
poslanci dostali na rozhodnutie
úplný materiál s potrebnými prílo
hami.
Rozpracované alternatívy majú
mať podľa návrhu uznesenia na zre
teli osem princípov pre vyriešenie

jú, aby zabezpečil vykonávanie te
rénnej sociálnej práce a pripravil ná
vrh všeobecne záväzného nariade
nia, ktoré určí podmienky výkonu
špeciálneho bývania v meste s uplat
nením inštitútu sociálneho bytu.
Ďalšia ukladacia časť návrhu uzne
senia sa týka požiadaviek súvisiacich
s riešením kritickej situácie s nepla
tičmi a neprispôsobivými občanmi
na Ul. D. Skuteckého na sídlisku Juh.
Text, foto: T. Búbelová

Zbúranisko
na Sasinkovej...

Digitalizovať alebo zaniknúť?
Kino v Malackách sa podarilo
mestu odkúpiť od súkromnej osoby
v roku 2005 a v rokoch 2006–2007
prešlo rozsiahlou rekonštrukciou.
V kine sa nachádza spolu 186 seda
diel, na ktorých sedia diváci mini
málne 5- až 7-krát týždenne. Za rok
2010 navštívilo kino v Malackách
spolu 14 920 divákov, ktorí videli
327 filmových predstavení. Vďaka
digitalizácii sa podarí zachrániť
značnú časť kultúrneho vyžitia v Ma
lackách a dospeje sa aj k zvýšeniu
kvality ponúkaných produktov.
Ak máte zaujíma
vé fotografie, ale
bo viete o mieste,
ktoré stojí za to vy
fotiť, pošlite nám
OKOM
OBJEKTÍVU svoj námet!

21/2011

Do konca roka bude 2D
Dnešná ekonomická situácia ne
umožňuje realizovať digitalizáciu
kina len z rozpočtu mesta, a tak je
v snahe zamestnancov mesta hľadať
partnerov, ktorí by prispeli na rozvoj
kultúry u nás a širšom okolí, keďže
kino v Malackách je jediné fungujúce
v okrese. Dnes už vieme, že kino sa
bude digitalizovať v dvoch etapách.
V prvej bude nainštalovaný 2D sys
tém, ktorý stojí 90 942 € a bude sa
realizovať do 15. decembra tohto ro
ka (cca 5 dní). Druhá etapa, inštalo
vanie 3D systému vyžaduje ďalších
18 933,6 € a bude sa uskutočňovať
v roku 2012. Digitalizáciu malackého
kina finančne podporil Audiovizuál
ny fond sumou 34 000 €, taktiež Bra
tislavský samosprávny kraj (2000 €).
Tento projekt sa uskutočňuje aj vďa
ka finančnej podpore spoločnosti
Nafta, a. s., (30 000 €) a spoločnosti
Pozagas (35 000 €).

A. Ševerová/N. Slobodová
Foto: -otano-

Aj vás zaujíma, dokedy bude
v centre mesta na Sasinkovej ulici
stáť zbúranisko starého domu?
Zisťovali sme viac.
Na mieste, kde stál rodinný dom,
by mal vyrásť nový polyfunkčný ob
jekt s tromi nadzemnými a jedným
podzemným podlažím. Na prízemí
by mala byť umiestnená  predajňa
a na horných podlažiach byty.
Búranie starej stavby sa začalo
na prelome júla a augusta, no do
dnešných dní sa nedokončilo.
Z týchto dôvodov mesto Malacky
zvolalo Štátny stavebný dohľad a od
pondelka 21. 11. plynie majiteľom
30-dňová lehota na definitívne od
stránenie zbúranej stavby. Kedy bu
de polyfunkčný dom so zastavanou
plochou 485 m² stáť, zatiaľ nevieme
povedať. Podľa stavebného povo
lenia sa musí stavba dokončiť naj
neskôr do 36 mesiacov od nado
budnutia právoplatnosti stavebné
ho povolenia. V tomto prípade leho
ta plynie od 4. júla.
Text, foto: N. Slobodová
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Obyvatelia tak už nebudú musieť
vycestovať za premiérovými filma
mi v digitálnej kvalite do Bratislavy,
alebo čakať na ich premietnutie do
ma oneskorene o 4 až 6 týždňov. Ak
by sa digitalizácia nepretavila do rea
lity, zánik malackého kina by sa stal
skutočnosťou.

POZVÁNKA
15. zasadnutie Mestského zastu
piteľstva mesta Malacky v 6. vo
lebnom období sa uskutoční vo
štvrtok 15. 12. o 15.00 h v zasa
dacej miestnosti MsÚ na 1. po
schodí na Radlinského ul. 2751/1
v Malackách.
Na stole bude rozpočet mesta
Malacky na najbližšie roky, ale
i rozpočty všetkých príspevko
vých organizácií mesta. Rokovať
sa bude napríklad o miestnych
daniach a poplatku za komunál
ne odpady a drobné stavebné
odpady.
Máte postreh alebo informáciu,
ktorá môže zaujímať Malačanov?
Váš e-mail nás poteší na adrese:

@

malackyhlas@malacky.sk



KULTÚRA

Adventné Malacky 2011
1. adventná nedeľa 27. 11.

Františkánsky kostol NPPM
16.30 h Slávnostné otvorenie Adventných Malaciek
spojené so zapaľovaním 1. sviečky na mestskom adventnom venci
Koncert Chrámového zboru z partnerského mesta Veselí n/Moravou

2. adventná nedeľa 4. 12.

Zámocký park – pred kaštieľom
17.00 h Možno príde i Mikuláš
Happeningové predstavenie plné anjelov a čertov spojené
so zapaľovaním 2. sviečky na mestskom adventnom venci
Voľný vstup na ľadovú plochu

3. adventná nedeľa 11. 12.

Zámocký park – pred kaštieľom
15.00–17.00 h Malačania Malačanom
(dychová hudba Malačané, FS Macejko...)
17.00 h Zapaľovanie 3. sviečky na mestskom adventnom venci
17.15–18.15 h Vianoce s rodinou Jendruchovcov
18.30–20.00 h Vianočné repete návraty
Lýdia Volejníčková, Martin Jakubec, Dušan Grúň
Organizátori:

V kaštieli
16.00 a 17.00 h Rozprávková nedeľa
Divadlo Beruška: Rozprávky z vianočného kabáta

4. adventná nedeľa 18. 12.

Zámocký park – pred kaštieľom
15.00–17.00 h Malačania Malačanom (ZUŠ, Divadlo na hambálku)
17.00 h Zapaľovanie 4. sviečky na mestskom adventnom venci
Malackí skauti prinášajú betlehemské svetlo
17.15–18.00 h Sklo, vokálna skupina
18.15–19.00 h Otto Weiter, vianočný čas
19.15–20.00 h Mimicry, gospelová skupina
15.00–20.00 h Betlehem so zvieratkami
V kaštieli
16.00 a 17.00 h Rozprávková nedeľa
Divadielko pod hríbikom: Zimná rozprávka
TROJKRÁĽOVÝ koncert
Piatok 6. 1. 2012
Františkánsky kostol NPPM
16.30 h The Hope Gospel Singers and Band

Prvý raz
v Zámockom
parku
od 27. 11. 2011
do 6.1. 2012

Mediálni partneri:

Vianočný UV_festival 2011

Hudobná šou deň
pred Vianocami
Občianske združenie UV všetkých srdečne pozýva na vianočný UV_festival 2011!
Poďte sa v posledný predvianočný večer stretnúť s priateľmi a spoločne si užiť
zábavu so skvelými mladými hudobníkmi.
Predvianočnú náladu nám spríjemnia
dve nestarnúce hviezdne zoskupenia DRS
a The Reel, skvelý Robo Patejdl Band a
strhujúci sólo bubeník Lucas Perný, ktorý
svoj koncert zakončí originálnou jam ses
sion s malackými hudobníkmi. Paralelne k
tejto bohatej hudobnej nádielke sa prehrá
videoprezentácia obrazov umelkyne Gab
riely Halás a Sabina Maršálková z UV bude
v mene občianskeho združenia Mladíinfo
v ich provizórnom stánku poskytovať štu
dentom množstvo informácií o možnos
tiach štipendií, stáží, študentských konfe
rencií, dobrovoľníctva, mládežníckych vý
men a mnohom inom. Gajarská hudobná
skupina Ibuprofen sa podujala pre všet
kých pripraviť výborný vianočný punč!
Generálka pred letným
festivalom UV_2012
Vianočný UV_festival 2011 je prvým pro
jektom mladého združenia UV a zároveň
predskokanom a pozvánkou na pripravo
vaný veľký multikultúrny letný festival
UV_2012, ktorý dá mladým talentovaným
umelcom jedinečnú príležitosť prezentovať
sa po boku skúsenejších zahraničných
kolegov, privedie zahraničných dobrovoľ
níkov, organizácie a umelcov z mnohých
krajín sveta a nám všetkým prinesie veľký



hudobný a kultúrny zážitok. UV vianočným
UV_festivalom 2011 odštartuje rad projek
tov, ktoré budú zamerané na podporu kul
túry a umenia mladých umelcov. Prostred
níctvom týchto projektov im združenie
poskytne priestor na sebarealizáciu a pod
porí ich umelecký i osobnostný rast. Nepo
sledným a rovnako dôležitým cieľom zdru
ženia je pomocou spolupráce s environ
mentálnymi organizáciami a ochranármi
prispieť k lepšiemu environmentálnemu
cíteniu účastníkov všetkých našich projek
tov.
Kedy, kde
a za koľko?
Predpredaj vstupeniek sa začal 30. 11.
v priestoroch TIK-u Malacky a v Kultúrním
domečku v Malackách za vianočnú cenu
3 eurá. Na mieste si ju kúpite za 4,50 eura.
Z dôvodu obmedzenej kapacity sály je
v predaji iba 150 vstupeniek, preto ne
váhajte, ak máte chuť na nevšednú zábavu!
UV_festival sa uskutoční 23. 12. od 19.00
do 24.00 h v Spoločenskom dome MCK
v Malackách.
Podujatie mediálne podporili aj
mestské médiá Malacký hlas, eM TV
a www.malacky.sk.
-ts-
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Viete, akú spotrebu má váš dom?
„Na Slovensku majú stavebné objekty bežne 30 až viac ako 100 rokov a pre svoje zlé tepelnotechnické vlastnosti majú vysokú spotrebu tepelnej energie
na vykurovanie. Pre názornosť môžeme stavebné objekty prirovnať k autám. Nikto by asi nechcel jazdiť autom, ktoré má 50 rokov, ide 60 km/h a má spotrebu
30 l benzínu na 100 km. A takéto objekty sa vykurujú,“ hovorí Ing. Karol Skočik, energetický poradca Západoslovenskej energetiky, a.s.
Ako teda zlepšiť tepelnotechnické
vlastnosti budov?
Dôležitá veličina je tepelný odpor
R. Ten je pri súčasných objektoch
pre obvodové murivo, pálenú tehlu,
zhruba R = 0,5. Norma STN 730540
požaduje pre rekonštruované
domy R = 2 a pre nové R = 3. Čiže
4- až 6-krát lepšie. Úsporné objekty
sa začínajú s odporom R = 6, tzv.
nízkoenergetické a pasívne objekty R = 10, t.j. 12- až 20-krát lepšie
vlastnosti ako súčasné objekty.
Nové objekty využívajú technologické postupy 21. storočia, ktoré
okrem dobrých tepelnotechnických
vlastností zabezpečujú maximálnu
sebestačnosť objektov z hľadiska
spotreby energií. Pre názornosť môžeme odporúčané opatrenia na zníženie spotreby energií
rozdeliť do troch skupín: beznákladové, nízkonákladové
a vysokonákladové opatrenia.
Zistiť, akú spotrebu má váš dom, vás nič nestojí
„Aby bolo možné v budúcnosti presne vyhodnocovať spotreby energií, odporúčam robiť si vždy jedenkrát týždenne
odpis elektromera, vodomera, plynomera a tieto údaje
značiť do jednoduchej tabuľky. Predídete tak prekvapeniam pri celoročnej fakturácii a spotrebu za týždeň dostanete „do oka“, takže budete vedieť, koľko za týždeň
bežne miniete. Ak miniete viac, začnete hľadať príčinu,
napr. pokazený splachovač urobí za týždeň 1,5 až 2 m3
spotreby navyše,“ uvádza poradca Západoslovenskej energetiky Skočik. Okrem technických predpokladov môžeme
aj svojím správaním prispieť k úspore energií. Takto možno

dosiahnuť až 3 – 5 % úspory. Môžeme obmedziť svietenie
iba na čas pobytu osôb v miestnosti a chodby doplniť
snímačmi pohybu osôb. Ďalej znížiť čas vetrania, zamedziť únikom tepla zatváraním dverí, neprekurovať (1 °C
nad odporučenú teplotu zvyšuje náklady na energie o 6 %)
a pod.
Do čoho je vhodné investovať?
Ďalšia skupina opatrení sú nízkonákladové, tie pozostávajú z nasledovných: hydraulické vyregulovanie systémov
ústredného kúrenia – úspora do 30 % nákladov za rok,
výmena starších kotlov na zemný plyn za kondenzačné
kotly – úspora od 8,5 do 18 % nákladov za rok a inštalácia
slnečných kolektorov na ohrev teplej vody – úspora 50
až 70 % nákladov za rok. V našom zemepisnom pásme je
využitie slnečných kolektorov celoročné, pričom hlavný
zisk je od jari do jesene (75 %).
Kedy sa oplatí siahnuť hlbšie do vrecka?
Poslednou kategóriou sú vysokonákladové opatrenia.
Sem môžeme zaradiť predovšetkým tepelné zaizolovanie
obvodového plášťa, strechy, podlahy, prípadne stropu
prízemia, ak je budova s nevykurovaným suterénom (garáže, sklady). Odporúčaná hrúbka izolácií je 15 až 20 cm
na obvodové steny a 30 cm na strechy. Úspora je od 20 %
až do 80 %, cieľom je dostať objekt minimálne do triedy B,
prípadne do vyššej. Ďalšie z vysokonákladových opatrení
je výmena okien a dverí. Pri oknách treba zvoliť vhodný
pomer medzi otváracími oknami a svetlíkmi, pomer odporúčam 80 % svetlíky a 20 % otváracie okná. Vhodné je aj
uprednostňovať okná s troma sklami s hodnotami U pre
celé okno pod 0,7 – v tom prípade má okno väčší tepelný
zisk ako stratu. Ďalej môžeme spomenúť aj rekuperáciu,
riadené vetranie, ktoré podstatne zefektívni vetranie
a zníži náklady na ohrev vzduchu, alebo vybudovanie

fotovoltických elektrární na streche budov. Elektrická
energia sa dá použiť na vlastnú spotrebu alebo na predaj.
Bezplatné rady energetického poradcu môžete využiť
na Kontaktnom mieste spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., v Bratislave na Hraničnej 14, v Nitre na Štefánikovej tr. 45 a v Trenčíne na Ulici 1. mája 13. Na využitie
poradenstva je potrebné sa vopred objednať na telefónnom čísle 0903 250 848. Podrobnejšie informácie nájdete
na: www.setri.sk/energetickeporadenstvo.
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Rozdelenie tepelných strát a tepelných ziskov
Úniky tepla
Tepelné zisky
1. Vetranie
35 %
7. Vykurovacia
2. Steny
25 %
energia
88 %
3. Komín
14 %
8. Vnútorné zisky
4. Strecha
12 %
(ľudia, svietidlá,
5. Okná
7%
spotrebiče)
6%
6. Pivnica
7%
9. Solárne zisky
6%
Spolu
100 %
Spolu
100 %
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Špičková magnetická rezonancia
v Nemocnici v Malackách
„Na predchádzajúcom 0,3T MR prístroji sme neuprednostňovali vyšetrenie dvoch oblastí pre dlhý vyšetrovací čas nekomfortný pre pacienta. Tešíme sa novému prístroju, pretože nám umožní bez výmeny cievky
či posunu pacienta pri jednom termíne zrealizovať vyšetrenie dvoch
oblastí, napríklad hrudnej a driekovej chrbtice, mozgu a krčnej chrbtice
a budeme môcť vyšetrovať aj brucho a malú panvu“ vysvetľuje primárka rádiologického oddelenia,
MUDr. Andrea Šalátková.

Od 1.1.2012 bude mať Nemocnica
v Malackách k dispozícií novú magnetickú rezonanciu, ktorá umožní realizovať vyšetrenia s vysokou
rozlišovacou schopnosťou obrazu
a prispeje k skráteniu čakacích lehôt na vyšetrenie pre všetkých
pacientov v regióne Záhorie.
„Nákup tohto kvalitného zariadenia spolu s prebiehajúcou rekonštrukciou operačných sál potvrdzuje snahu o neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb našej
nemocnice a tým prispieva k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti pre
obyvateľov nášho regiónu“, povedal Ing. Peter Kalenčík, riaditeľ
Nemocnice v Malackách.

Čo je MR prístroj?
Magnetická rezonancia (MR) je zobrazovacia vyšetrovacia metóda,

prinášajúca kvalitatívne veľmi presné zobrazenie tkanív človeka v jednotlivých rovinách a bez použitia
röntgenového žiarenia.

Čo nám prinesie nový MR
prístroj?
Nový 1,5T MR prístroj SymphonyTim poskytne lekárom Nemocnice
v Malackách vyššiu kvalitu zobrazenia a urýchli čas potrebný na vyšetrenie pre pacienta. Vďaka využívaniu modernej Tim technológie
je možné bez ďalšieho polohovania
pacienta postupne vyšetriť väčší
rozsah, napríklad malá panva a brucho, celá chrbtica alebo angiografia dolných končatín. Veľkou výhodou pre nášho pacienta je vyšetrenie dvoch oblastí naraz pri jednej
návšteve.

Obrovským prínosom pre obyvateľov Záhoria bude možnosť
rýchleho vyšetrenia mozgu napríklad pri akútnej cievnej príhode. Nový prístroj prinesie pacientovi výraznejší komfort pri vyšetreniach kolena, kde sa čas vyšetrenia skráti z doterajších 40 minút na asi 10 minút. Taktiež vyšetrenia ramena sa skrátia z 48
minút na 20 minút.

Objednajte sa na vyšetrenie novou magnetickou
rezonanciou Nemocnici
v Malackách:

Call centrum:

034/28 29 700

Vďaka silnejšiemu magnetickému
poľu nového zariadenia sa budú vyšetrovať aj bedrové kĺby, diagnostikovať ložiskové lézie pečene, pankreasu, prostaty, ženských pohlavných
orgánov.

Výrazná zmena nastane aj pri vyšetreniach ciev, kde prístroj umožňuje nové techniky na zobrazenie ciev
prakticky celého tela.

Nechce sa Vám čakať v plných čakárňach?
Hľadáte zdravotnú starostlivosť pre seba a svoju rodinu?
MÁME PRE VÁS RIEŠENIE!
Obdarujte seba a svojich blízkych rodinnou Kartou ZDRAVIA.
Karta ZDRAVIA Vám umožní využívať v Nemocnici v Malackách.
prednostné termíny do odborných ambulancií, zľavu v lekárni
Nemocničná alebo preventívne
prehliadky podľa vlastného výberu.
Zakúpením Karty ZDRAVIA získate kredit
vo vybranej hodnote. Pri využití konkrétnej služby sa Vám jej cena odpočíta z kreditu. Kredit sa Vám zníži len v prípade, keď
službu reálne využijete.

Viac informácií získate:
¯ osobne na ktoromkoľvek
centrálnom pulte
v Nemocnici v Malackách
¯ telefonicky v našom
Call centre: 034/28 29 700
¯ alebo nás kontaktujte
na mailovej adrese:
vipzdravie@nemocnicna.sk
¯ www.nemocnicna.sk

Vianočná
zľava 20%*

Karta ZDRAVIA je prenosná, môže ju využívať celá rodina.

* akcia platí do 31. 12. 2011

Rodinné karty
Karta
ZDRAVIA

Hodnota kreditu

Zaplatíte Vy

100 €

80 €

300 €

240 €

500 €

400 €
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Čas na modlitbu…

Predvianočné obdobie ponúka priestor na zamyslenie a niektorí z nás
sa utiekajú k modlitbám viac ako inokedy. Deväť dní trvajúce mod
litby, ktoré tvorí čítanie Biblie alebo inej literatúry, úvah a prosieb sú
tzv. novénou. Novén existuje mnoho, veriaci sa počas nich môžu mod
liť k rôznym svätcom.

225 „kvapiek”
krvi

Prvý decembrový deň ste mali možnosť opäť darovať kus zo seba
a pomôcť tak tým, ktorí to potrebujú. V priestoroch Spoločenského
domu MCK sa uskutočnila Študentská kvapka krvi, ktorá bola
štvrtým odberom v tomto roku.

Počas roka ste sa mohli zúčastniť
Valentínskej, Floriánskej i Prázdni
novej kvapky krvi. Hoci sa tentoraz
darovanie krvi uskutočnilo pod ná
zvom Študentská kvapka, krv mohol
darovať každý zdravý občan. Najviac
ich však bolo z radov študentov. Ži
votodarnú tekutinu ich prišlo daro
vať 51, no iba tridsiatim štyrom zdra

U nás v Malackách sa v Kostole
Nepoškvrneného Počatia Panny Má
rie v dňoch od 29. 11. do 7. 12. usku
točňuje novéna k nepoškvrnenému
počatiu Panny Márie, ktorá je akousi
prípravou na veľké jubileum zjavenia
Panny Márie. 6. decembra sa bude
o 17.45 h modliť ruženec Gymnázium
sv. F. Assiského. O18.30 h sa uskutoční
pobožnosť novény a sv. omša, ktorú
bude celebrovať páter Andrej Mihály.
(Téma: Matka večného slova, neod
mietni naše slová). Záverečný deň
7. decembra sa o 17.45 h rehoľné ses
try Notre Dame budú modliť sláv
nostný ruženec. O 18.30 h sa i v tento

Text, foto: -naty-

Petra Vrablicová,
študentka gymnázia

AKREDITOVANÝ MPSVaR, platný v SR a EU

Pôvodcom ochorenia AIDS je ví
rus HumanImmunodeficiencyVirus,
tzv. HIV, pre ktorý je typické, že sa
dokáže prepísať do formy DNA a tá
potom nadviaže na genóm ľudskej
bunky. Po infekcii sa však už vírusová
DNA nedá z napadnutej bunky od
strániť, a preto je infekcia HIV zatiaľ
neliečiteľná.
Študenti síce nebojovali proti to
muto ochoreniu vlastným výsku
riadková inzercia
• Glazúrovanie vaní, tel.: 0905 98 36 02



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

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
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

pozývajú na

Zimnú

zberateľskú

burzu

známky, mince, bankovky, pohľad
nice, telefónne karty, kalendáriky,
pivné suveníry, starožitnosti, figúrky
z kindervajíčok, hokejové kartičky,
odznaky a pod. Burza sa koná v sobo
tu 17. decembra od 8.00 do 12.00 h
v ŠJ ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Šte
fánika 7, Malacky (parkovisko v prie
store školského dvora).
Vstupné: deti do 15 rokov zadarmo,
dospelí 0,50 €.		
-kf-

Klub dôchodcov
D. Malinovej sa
v tomto období
postaral o via
nočné sladkasté
vône, ktoré sa ší
ria mestským
úradom suse
diacim s prie
storom klubu
v čase pečenia
vianočných me
dovníčkov.

votný stav dovolil ju posunúť ďalej
chorým pacientom. V rámci celého
roka 2011 pracovníci Slovenského
Červeného kríža zaznamenali 225
odberov, čo je výborné číslo. No
úžasné by bolo, ak by sa stále len
zvyšovalo. Najbližší odber sa v Ma
lackách uskutoční 2. apríla.

mom, no zapojili sa do súťaže o naj
krajšiu pohľadnicu s tematikou boja
proti šíreniu HIV, a to v dvoch kate
góriách: 1. kategória: ZŠ prima –
kvarta a 2. kategória: SŠ kvinta –
oktáva, resp. 1.–4. ročník. V novem
bri sa uskutočnili aj odborné pred
nášky a besedy, kde sa rozoberala
aj táto problematika. Žiaci si tiež
otestovali svoje poznatky o víruse
HIV a o ochorení AIDS, ale aj o kam
pani Červené stužky.
1. 12. sme si pripomenuli Svetový
deň boja proti AIDS, no červené
stužky symbolicky nosili všetci za
pojení v týždni od 28. 11. do 2. 12.
Ten sa už skončil, no v odbornom
pavilóne, najmä v učebni biológie,
postery trvalo pripomínajú hlavnú
myšlienku tejto kampane: Preven
ciou proti chorobe...
Viac z tvorby študentov Gymná
zia na Ul. 1. mája nájdete vo fotoal
bume na internetovej stránke školy
www.g1majamc.sk.

Klub filatelistov ZSF 52–32,
MCK, Centrum voľného času,
ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky

Medovníky už rozvoniavajú

Červenou stužkou
za zdravie...
Už druhýkrát sa Gymnázium
na Ulici 1. mája pod vedením
Želmíry Novákovej zapojilo do
celoslovenskejkampaneČerve
né stužky a pripomenulo si tak
dôležitosť prevencie a informo
vanosti o ochorení AIDS.

deň uskutoční pobožnosť novény
a sv. omša. Celebrovať ju bude Mons.
Juraj Šašík. Ústrednou témou bude
prosba o milostivé vypočutie prosieb.
Na koniec sa malacká farnosť a celý
dekanát zasvätí nepoškvrnenému
počatiu Panny Márie.
V dňoch od 2. do 18. decembra sa
v Kaplnke Božieho milosrdenstva ko
ná predvianočný predaj náboženskej
literatúry. Predaj organizuje Farské
spoločenstvo Malacky v spolupráci
s vydavateľstvom Spolok sv. Vojte
cha. Predaj sa koná cez pracovné dni
od 10.00 do 12.00 h a od 15.30 do
18.15 h a v sobotu od 9.00 do 12.00 h.

Pozvánka

„Táto činnosť je pre nás už tra
dičná,“ hovorí predsedníčka klubu
D. Malinová.
Členky JDS aj klubu dôchodcov
v jeden deň piekli a na druhý deň
zdobili medovníčky. Majú svoj tra
dičný recept, ale aj postupy. Keď ich
dodržíte, medovníčky sa naozaj po
daria!

Potrebujete:
4 vajcia, 1 smetol, 400 g mletého
cukru, 250 g medu – vymiešať do pe
ny, 2 kávové lyžičky sódy bikarbóny,
perníkové korenie, 1 kg hladkej mú
ky špeciál. Všetky ingrediencie treba
spolu zmiesiť a hneď možno vykra
jovať medovníčky. Podľa odborníčky
sú medovníčky lepšie, keď cesto ne
cháme v chlade odstáť. Rúru treba

Autorom výroku, ktorý tvorí taj
ničku, je francúzsky dramatik,
tvorca klasickej komédie Molieré
– vlastným menom Jean Babtista
Poguelin (1622–1673).
VODOROVNE
A rieka v Rusku – dával semená do
pôdy–predložka od – vyteká z krátera
sopky B 1. časť tajničky – šikmo – rie
ka v Poľsku C značka mydla – podve
die – osobné zámeno – narieka D 2.
časť tajničky – takto – starý po ang
licky – poobíjaj – ženské meno (26. 7.)
E meno moderátorky Banášovej –
skutok – plášte bez rukávov (zast.) –
poludnie po maďarsky F 4. časť
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

Text, foto: -tabu-

Pripravil: Vojtech Kúkoľ

Krížovka

1

dobre vyhriať, potom stíšiť a piecť
najviac 6 minút!
Máte aj vy skvelý recept na nejakú
vianočnú špecialitu? Pošlite nám ho
na adresu media@malacky.sk, ale
bo vhoďte do schránky mestských
médií pri vchode do MsÚ. Najlepšie
recepty uverejníme v predvianoč
nom čísle Malackého hlasu.

5

6

7

8

tajničky – 5. časť tajničky G ženské
meno – oraním nahromaď – horské
jazerá – základná dĺžková miera
ZVISLE
1 staroarménske mesto – bylinné
nápoje 2 MPZ automobilov Rumun
ska – maketa 3 značka abvoltu – ojaz
dila po česky 4 citoslovce poháňania
ošípaných – nadšenie – 5 sekt – nor
ma citlivosti filmov 6 stisni – pästiar
ska skratka 7 slovko úcty v Strednej
Ázii – zákruta (nár.) 8 diabol, zlý duch
– chemická značka neptúnia 9 inter
hotel (skr.) – druh usne (kožeň) – MPZ
vozidiel Albánska 10 čínske ženské
meno – oblečie, ošatí 11 oblok – Praž
9

10 11 12 13 14 15 16 17

ské kulturní středisko (skr.) 12 dovnút
ra (predložka) – zberá ovocie zo stro
mu 13 okresná správa pôšt (skr.) – na
iné miesto 14 Karolína (dom.) – osa
po španielsky 15 indický spisovateľ
(1905–2004) – štátny (skr.) 16 3. časť
tajničky – druhá dvojhláska 17 ohra
ničená plocha – gibon bieloruký
Pomôcky:
Araks, dél, kepene, Aza, kšo, ASA, elk,
eje, Ánand, lar, Ner
Kto chce súťažiť o ďalšiu zaujímavú
knižnú publikáciu, nech pošle riešenie
tajničky s nalepeným kupónom do
12. 12. a zaradíme ho do žrebovania.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky –
Vlasť nežije na mape, ale v srd
ciach ľudí – sme vyžrebovali He
lenu Mikulovú z Malaciek. Získa
va básnickú zbierku Šepotom.
Žiadame ju, aby sa do 16. 12. ohlá
sila v redakcii.

MALACKÝ
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Spomíname na malackú
futbalovú legendu

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – Brigita Gubišová, Oľ
ga Ifková, Emília Kojno
ková, Gertrúda Kožucho
vá, Michal Mízner, Ján Ne
jezchleba, Július Peťko, Jozefa Sed
láčková; 85 – Matilda Gočmanová;
92 – Cecília Blažíčková, Štefánia
Ftáčniková

Nedávno odišla do športového neba malacká futba
lová legenda Leopold „Poldo” Trenčanský (*18. 10.
1921, †12. 10. 2011). K dovŕšeniu okrúhlych 90 rokov
mu ostávalo pár dní. Športová verejnosť si s úctou
spomína na hráča s obrovským športovým srdcom.
Bol pri tom, keď v roku 1946 Ma
lacky dobyli najvyššiu divíznu sú
ťaž a dostali sa do súťaže o postup
do 1. Československej ligy. Mala
čania získali titul majstra divízie Slo
venska, no o postup do najvyššej
celonárodnej súťaže museli bo
jovať s divíznymi majstrami Čiech
a Moravy. Pamätníci hovoria o veľ
kolepých zápasoch a skvelých hrá
čoch. Na futbal do Malaciek chodili
aj ľudia z okolia, ba až z Bratislavy.
Štvortisícová návštevnosť nebola
ničím výnimočným. Hrávalo sa na
starom ihrisku pri cintoríne, ktoré
vôbec nespĺňalo podmienky pre
najvyššiu československú súťaž.
Výnimoční hráči sa rozpŕchli. Tren
čanského si všimol prvoligový Olo

mouc, po roku prestúpil do Žiliny
a zakrátko zamieril do slávneho
Slovana Bratislava. „Poldo vyčkával
okolo šestnástky. Čakal na centre
prihrávky a potom zakončoval. Aj
keď bol menší, zavalitejší, dával ve
ľa gólov hlavou,” spomína jeho spo
luhráč Ali Matúšek. Po návrate do
mov hral do veku 49 rokov, tréno
val a pracoval s mládežou. V roku
2008 získal ocenenie za dlhoročnú
prácu a rozvoj športu v Malackách.
Vážme si časy, keď mali Malacky
významné postavenie na česko
slovenskej futbalovej mape, aj ľu
dí, ktorí sa o to svojím talentom
a zanietením zaslúžili.

VÍTAME MEDZI NAMI:
Samuel Vrablec, * 8. 11.;
Matyáš Paulovič, * 11. 11.
Izabel Besedová * 19. 10.; Emma
Maderová * 20. 11.
POVEDALI SI ÁNO:
Jaroslav Šimek a Veroni
ka Maxianová
NIE SÚ MEDZI NAMI:
Zuzana Šelcová, Malacky,
*1934; Jozef Blahovič, Stu
dienka, *1928; Vít Kastl, Malacky,
*1976; Pavol Šefčík, Malacky,
*1954, Blažej Pöstényi, Kuklov,
*1921; Ján Lisý, Plavecký Štvrtok,
*1931; Jozefa Škrabáková, Seku
le, *1930; Alžbeta Gabrižová, Stu
pava, *1931; Ján Stacho, Malacky,
*1942; Anna Dúšková, Veľké Levá
re, *1938

Tomáš Gelinger (krátené)
Foto: J. Valachovič

Ľadová plocha je už pripravená

Vyťahujte
korčule!

blahoželáme

Všetci priaznivci korčuľovania či hokeja si prišli na svoje v nedeľu
4. decembra, keď sa konečne otvorila ľadová plocha v Zámockom
parku. Počas Mikulášskeho happeningového podujatia, ktoré sa
konalo práve v druhú adventnú nedeľu, sa mohli všetci korčuľovať
zadarmo. Otvorené bolo už od dopoludňajších hodín.

Klzisko bude počas zimnej sezó
ny otvorené od 8.00 do 13.00 h na
objednávku a od 14.00 do 18.00 h
pre verejnosť. Od 18.30 do 23.00 h
sa dá plocha opäť objednať pre
amatérskych hokejistov či iné záuj
mové osoby. Pre školy sa stanovila
akciová cena 10 €, ak si plochu ob
jednajú od pondelka do piatka od
8.00 do 13.00 h, pretože vtedy je
plocha najmenej vyťažená. Iní záu
jemcovia si zaplatia 25 €. No a cez
víkend od 8.00 do 13.00 h a počas
celého týždňa v čase od 18.30 do
23.00 h amatérski hokejisti zaplatia
za prenájom 45 € za hodinu. V mi
nulom roku ľadovú plochu navští

vilo 10 065 korčuliarov, klzisko tak
utŕžilo 18 167,30 €. Náklady na jeho
údržbu však prevýšili 19-tisíc eur.
Cenník pre korčuliarov sa zmenil.
Deti do 110 cm majú vstup zadar
mo, deti do 160 cm zaplatia 0,50 €,
študenti 0,70 € a dospelí 1 €. V Zá
mockom parku si môžete požičať
korčule za symbolickú sumu 1 €.
K dispozícii sú štyri vykurované šat
ne, sociálne zariadenia a bufet. Ľa
dová plocha, ktorej uvedenie do
prevádzky stojí 6000 €, sa trikrát
denne upravuje, aby sa zabezpečil
komfort všetkých návštevníkov.
Text: -naty-,
Foto: -otano-

Doprajme svojim
dušiam trochu
výtvarnej poézie

Štvrtkový podvečer (24. 11.) sa v Mestskom centre kultúry niesol
v duchu umenia. Veľmi príjemnou vernisážou svoju jubilejnú via
nočnú výstavu otvorili členovia Art clubu 2002 Rozália Habová, Eva
Režná, Libuša Čtveráková, Pavel Žák, Martin Hajdin a Richard Gre
ga. Šestica známych výtvarníkov je v Malackách veľmi obľúbená,
o tom svedčia i preplnené priestory Galérie MCK.

Výtvarnému umeniu na úvod
vzdali poctu tanec, divadlo i spev
v podaní žiakov ZUŠ. Slová z básní
venovala členom Art clubu i bývalá
pedagogička dramatického odboru
N. Tučková.
„Doprajme svojim dušiam trochu
výtvarnej poézie,“ povedala vo svo
jom príhovore E. Režná. A tak sme

i urobili, no nebolo jej trochu, ale
plné priehrštie.
Galériu zdobilo veľké množstvo
výtvarných skvostov, ktoré obdivo
vali všetci prítomní hostia. „Vážime
si vás, ktorí nám darujete a zdieľate
s nami tieto chvíle. Prichádzame
s pokorou, nesieme kožu na trh s túž
bou podeliť sa s vami o naše videnie
sveta,“ daľej pokračovala E. Režná
v príhovore. Nechýbalo ani poďako
vanie riaditeľke MCK J. Zetkovej za
to, že v roku 2002 týchto umelcov
zobrala pod svoje krídla a umožnila
im prezentovať sa každoročne na
vianočných výstavách. Návštevníci
si počas vernisáže mohli zakúpiť za
dobrovoľný príspevok pohľadnice
s obrázkami od umelcov Art clubu.
Výťažok poputuje do detského do
mova v Malackách.
Text, foto: N. Slobodová

Je to ako včera, čo Štefan a Ľud
mila Horínkovci boli ako na foto
grafii, no prešlo 55 rokov a ľúbia
sa rovnako.
Milí rodičia, všetko najlepšie
k 500/700 Vášmu jubileu a veľa
ďalších spoločných a spokojných
rokov 500/70 Vám želajú dcéry
Jana, Elena a Gabika s rodinami
a tiež pravnučka Lenka za všet
kých posiela pusu.
Spomienka
21. 11. sme si pri
pomenuli 3. výro
čie úmrtia našej
drahej mamičky,
babičky a praba
bičky Anny Uh
rincovej. S láskou
v srdci spomína celá rodina. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Chcete popriať rodine či blízkym
krásne Vianoce? Malacký hlas vám
ponúka priestor. Do uzávierky po
sledného tohtoročného čísla (12.
12.) môžete posielať vaše želania.

Sprievodný program
Adventných Malaciek

9. 12. o 17.00 v KD MCK Vianočná besiedka DC Happyland
14. 12. o 15.00 v SD MCK Vianočná seniorská streda
15. 12. o 18.00 v KD MCK Orientálny večer
16. 12. o 16.00 v synagóge Vianočný koncert
16. 12. o 16.15 v CVČ Vianočné CVeČko
17. 12. o 17.00 v ŠH Malina Tanečné Vianoce TS Saltatrix
19. 12. o 17.00 v KD MCK Vianočný koncert detí MŠ Malacky
20. 12. o 18.00 v KD MCK Vianočný príbeh, vystúpenie žiakov LDO a TO ZUŠ
21. 12. o 17.00 v Galérii MCK Vianočný koncert žiakov Tatiany Volárovej
MALACKÝ HLAS            21/2011



ŠPORT

Futsal na

Moravčík
tretí
v 2. kole
zimnej
série

medzinárodnej

úrovni

Po dvoch zápasoch mala Slo
venská futsalová reprezentá
cia možnosť privítať v ŠH Ma
lina v Malackách ďalšiu zahra
ničnú reprezentáciu – Kuvajt.

Bežec AC Malacky Juraj Morav
čík dosiahol v Anglicku ďalší
zaujímavý výsledok. V Boscom
be (ide o štvrť v meste Bour
nemouth, kde žije) sa v piatok
25. novembra bežalo druhé ko
lo Zimnej série v behu na päť
kilometrov.

Súťaž pozostáva zo šiestich pre
tekov na päť kilometrov v Boscom
be. Začína sa v októbri a končí
v marci s tým, že kolá  sa opakujú
s mesačnou periodicitou. Prvé kolo
v októbri J. Moravčík vynechal, teraz
ašpiroval na čas pod úrovňou 16:30
min a na popredné umiestnenie.

Malacky dejiskom
hádzanárskeho turnaja
55 zápasov, 250 detí, 6 hodín
súperenia, to je bilancia 1. tur
naja Majstrovstiev Bratislav
ského krajského zväzu v há
dzanej, ktorý sa uskutočnil vo
štvrtok 24. 11. v športovej hale
Malina v Malackách.

Do štvrtkového poobedia ŠH Ma
lina doslova praskala vo švíkoch. Do
Malaciek si prišli zahrať hádzanú deti
zo Stupavy, Rohožníka, Modry, Pe
zinka, Senca, Tomášova a aj z Brati
slavy. Nechýbali tu, samozrejme, ani
domáci Malačania, zastúpení žiakmi
všetkých malackých škôl. Hralo sa
Malačan, ktorý v Anglicku vypomá
ha tamojšiemu klubu Lytchett Ma
nor Striders, sa po štarte dostal do
vedúcej skupinky. „Bežalo sa výbor
ne, prvá polovica trate bola svižne
rozbehnutá. Na otočke po 2,5 kilo
metra sme mali medzičas 7:41 min,“
referoval J. Moravčík. O tretej prieč
ke sa rozhodovalo v dramatickom
finiši, v ktorom mal najviac síl slo
venský bežec. „Moja priorita bola
zabehnúť dobrý čas. Ak by som stíhal
prvých dvoch bežcov, možno by som
stuhol a stratil šancu na dobré
umiestnenie a čas. Takto som v zá
verečných štyristo metroch ušiel svo
jim prenasledovateľom a pripísal si
na konto i slušný čas 6:14 min,“ vravel
J. Moravčík. Stojí za pozornosť, že
štvrtý v poradí P. Laslett zo Shaftes
bury mal rovnaký čas, rozhodovala
teda zrejme cieľová kamera. J. Mo
ravčík naopak stratil rovných desať
sekúnd na druhého J. Wiebela zo
Southamptonu a víťaz, vekom ešte
junior Richard Horton z AC Poole
vyhral časom 15:40 min. Slovenský
bežec si pripísal prvé body do ta
buľky zimnej série, ďalšie preteky sa
bežia 16. decembra.
Výsledky
(Zimná séria na 5 km, 2. kolo):
1. R. Horton (Poole AC) 15:40 min,
2. J. Wiebel (AC Southampton) 16:04
min, 3. J. MORAVČÍK (AC Malacky)
16:14 min, 4. P. Laslett (Shaftesbury
B.H.) 16:14 min, 5. D. Mulryan (Poole
Runners) 16:17 min.
–TK AC–



Pre mužstvo 1. SFC Canaria Team
Malacky to bola jedinečná  šanca
okúsiť futsal aj na takejto medzi
národnej úrovni. Kuvajt odohral
pred týmto duelom 3 prípravné zá
pasy s bilanciou 1 výhra, 1 remíza a 1
prehra, takže na Záhorí očakávali
zaujímavý zápas.
Domáci nastúpili v mierne oklieš
tenej zostave, ale s odhodlaním po
biť sa o priaznivý výsledok a his
torický zápis. Úvod bol vzájomne
opatrný, Malačania čakali s rešpek
tom a s menšími skúsenosťami na
svojej polovici na herný prejav súpe
ra. Kuvajt sa chopil iniciatívy a skú
šal prekonať obranný val domácich.
Obrany oboch mužstiev stáli na pev
ných nohách a spolu s brankármi
riešili každú problematickú situá
Za rok sa ich realizuje približne päť. ciu.
Malacky sa postupom času upo
Podľa T. Stachoviča by bolo ideálne,
ak by sa tento šport dostal aj do škôl, kojili, chytili rytmus a začali sa viac
pretože tam sa málo rozvíja a učitelia snažiť o zakončenie a prípadné
sa boja pravidiel. Tie sú pritom veľmi ohrozenie súperovej brány. Hostia
jednoduché a navyše má  hádzaná  však pôsobili kompaktnejším doj
v Malackách dlhoročnú tradíciu mom. Hra nabrala tempo a spád,
a mužstvá dosahujú i mnohé úspe šance sa vytvárali na oboch stranách,
chy. Dnes sú malackí muži na dru ale skóre sa nemenilo. Až 3 minúty
pred koncom sa dočkali Kuvajťania,
hom mieste v prvej lige.
Za úspechom mladých športov keď sa dokázal ich hráč presadiť je
cov sa skrýva i pomoc sponzorov, den na jedného a nedal šancu domá
bez ktorej by naplno nemohli rozví cemu brankárovi. Zápas sa dohral
za stavu 1:3, a tak sa hostia tešili z ví
jať svoj talent. Patrí im veľká vďaka.
ťazstva.

v zmiešaných družstvách v dvoch ka
tegóriách. Prvá minihádzaná patrila
žiakom narodeným v rokoch 2001 až
2002. No a v prípravke si zahrali tí
najmenší drobci s rokom narodenia
2003 a mladší. Podľa slov jedného
z organizátorov Tomáša Stachoviča
môžu minihádzanú hrávať deti už
od škôlky. Má jednoduché pravidlá,
môže sa hrať takmer hocikde a s ľah
kou loptou nie je problém ani pre
škôlkara streliť veľa gólov. V súčas
nosti je tento šport u detí veľmi po
pulárny, o čom svedčí i vzrastajúci
počet družstiev, ktoré sa každoročne
prihlasujú do podobných turnajov.

Text, foto: N. Slobodová

Memoriál
Aliho Reisenauera
si udržal vysoký
štandard

P. Nerád (krátené)

puje jeho syn k svojim zverencom.“
Pán Malý nezabudol ani vychváliť
celý večer a hlavne boxerské zápasy.
Najviac sa mu však páčil práve Ma
rián Ružička, ktorému takto veští
úspešnú boxerskú kariéru. „Z toho
chlapca niečo bude!“
Organizátori okrem boxu mysleli
aj na ďalšie bojové umenia, a tak
prizvali i malackých džudistov a ka
ratistov. Nesmel chýbať ani tím Taebo, ktorý trénuje Ali Reisenauer
mladší. Ženskú krásu a zvodnosť kri
viek predviedla tanečná  skupina
Showtime a záverečnej svetelnej
šou predchádzalo už len vystúpenie
dua Artatron Aspis, ktoré predviedlo
mystickú šou.
Text, foto: N. Slobodová

Výsledky zápasov:
mladší žiaci – 38 kg:
Marián Ružička (BC RTJ) vs. Roman
Konečný (Kroměříž) 2:0

Veľkolepý večer plný bojových
umení a vystúpení umelcov,
tak taký bol 6. ročník Memo
riálu Aliho Reisenauera. V rin
gu sa predstavili boxeri z Mala
ciek, Levíc i Dubnice n/Váhom.
Napätie umocňovali skvelé zá
pasy mladých boxerov i dra
matická svetelná šou.
26. novembra bola športová hala
Malina svedkom krásneho športové

ho večera. Na pamiatku Aliho Reise
nauera staršieho, ktorý reprezentoval
malacký, slovenský, československý
i európsky box, sa tu zišlo množstvo
priaznivcov. Uskutočnilo sa 7 zápa
sov, v ktorých vynikali malackí boxeri
iste i zásluhou veľkej podpory domá
ceho publika. Dovedna sa memoriálu
zúčastnilo asi 380 divákov. Za zmien
ku určite stojí výborný bojovný vý
kon Dávida Klímu, ktorý je štvorná
sobným majstrom SR. V závere si od

niesol i cenu pre najtechnickejšieho
boxera. Mnohých očaril i veľmi sym
patický výkon najmladšieho len 10ročného člena tímu BC RTJ talento
vaného Mariána Ružičku.
Na podujatí bolo prítomných
viacero ľudí, ktorí Aliho Reisenauera
staršieho poznali osobne a medzi
nimi bol i Emil Malý, ktorý pod jeho
trénerskou taktovkou boxoval prib
ližne 3 roky. „Ali Reisenauer nám bol
ako otec, podobne ako dnes pristu

starší žiaci – 52 kg:
Jaroslav Hanúsek (BC RTJ) vs. Jakub
Vávra (Kroměříž) 0:2
muži
69 kg: Ján Krajčovič (BC RTJ) vs. Lukáš
Matunák (BC Levice) 2:0
64 kg: Dávid Klíma (BC RTJ) vs. Ondrej
Kurinec (BC Dubnica) 2:0
75 kg: Ján Džanaj (BC Dubnica) vs.
Tomáš Tvrdoň (BC Levice) 2:0
60 kg: Peter Kovačík (BC Dubnica) vs.
Matúš Masničák (BC Levice) 2:0
60 kg: Martin Bachar (BC Dubnica)
vs. Erik Masničák (BC Levice) 2:0
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