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Hmyz
namiesto
hydiny

Do školy
sa zapísalo
248 detí
Malacké školy už majú ako jedny
z prvých v regióne za sebou zápis
budúcich prváčikov. V piatok 20. 1.
a v sobotu 21. 1. sa do štyroch ma
lackých základných škôl zapísalo
dovedna 248 detí. Najväčší záu
jem bol o ZŠ Dr. J. Dérera. Ne
znamená to však automaticky, že
všetci zapísaní do školy naozaj na
stúpia. Školskú zrelosť niektorých
detí budú ešte posudzovať psy
chológovia.

Novinky v
nemocnici

Plesová
sezóna

7787,08 €.

ZA NÁŠ KAŠTIEĽ VÁM
ĎAKUJEME.

Svoj finančný dar môžete vložiť aj osobne do pokladnice MsÚ.

Pacienti Nemocnice v Malackách
dostali dve nové špičkové praco
viská – komplex operačných sál
a pracovisko magnetickej rezonan
cie s novým prístrojom s vysokou
rozlišovacou schopnosťou. Centrum
v hodnote 2,25 milióna € otvárali
predseda BSK Pavol Frešo a riaditeľ
Nemocnice v Malackách Peter Ka
lenčík tak, ako sa patrí –
v oblečení chirurgov.
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Fašiangy sú obdobím veselenia
a zábav. Plesová sezóna na Záhorí
ponúka množstvo príležitostí, ako
sa odviazať. V okolitých obciach
a mestách sa konajú reprezentačné
plesy, no nechýbajú ani plesy špor
tovcov či iné komerčné zábavy. My
sme si posvietili najmä na tie, kto
rými sa mestá a obce pýšia najväč
šmi. Svoje si už odkrútili
v Plaveckom Štvrtku, Ro
hožníku aj v Marianke.
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Základné potraviny, ktoré mali
aspoň sčasti občanom uľahčiť
zlú finančnú situáciu, sa koneč
ne dostali do ich domácností.
S vydávaním sa začalo v ponde
lok 23. 1. a pokračovalo sa ďal
šie tri dni.
Informácia o možnosti dostať po
travinovú pomoc (ďalej PP) v podobe
múky a cestovín sa k Malačanom

Pokračovanie na . strane

Do TESCA už
aj autobusmi

Prvých sto dní chodili Malačania
nakupovať do TESCA len autom či na
bicykloch. Situácia sa zmení už od
5. februára! Pri hypermarkete budú
stáť autobusy prímestskej dopravy.
Od tohto dňa sa totiž mení cestovný
poriadok autobusovej linky Malacky–
–Kuchyňa–Pezinok. Pri hypermarke
te bude riadne vyznačená zastávka
Malacky – TESCO, na kto
rej budú zastavovať všet
ky spoje uvedenej linky.
Viac na
strane

-red-

V dobrovoľnej zbierke na rekonštrukciu Malackého kaštieľa
sme do 24. 1. vyzbierali

3278257023/5600

Alexandra Smrtičová:
„Teším sa do školy a páči sa mi táto
pani učiteľka. Chcela by som takú mať.
Dostala som aj darčeky,“ porozklada
la obsah vrecúška na zem budúca pr
váčka.
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Zbierka pokračuje!
Prispejte na dobrú vec!

Účet:

Zápis zďaleka nebol len oficiali
tou. Školy sa vyparádili a pripravili
pre deti veľa prekvapení, napr. slad
kosti, pútavé knižky a hracie kútiky.
Starší žiaci vyrobili pre svojich budú
cich spolužiakov aj darčeky. Nielen
darček zaujal jednu budúcu prváč
ku. Očarila ju aj pani uči
teľka, a tak sa už septem
bra nevie dočkať.
Viac na
strane

Opäť vám pripomíname, že odovzdávanie Ceny pri
mátora mesta Malacky Pálfiho srdce je už
predo dvermi. A práve vy máte možnosť
ovplyvniť to, kto si ho odnesie. Primátor
raz za dva roky daruje tento symbol
Malaciek rodákom za úspešnú a zá
služnú činnosť v prospech mesta, kto
rá presiahla svojím významom hrani
cu Malaciek. Môže ísť o prácu v oblasti
športu, vedy, kultúry či spoločenského
života. Nominácie osobností na ocenenie
Pálfiho srdca za roky 2010 a 2011 môžete
posielať na adresu media@malacky.sk alebo
vhodiť priamo do schránky mestských médií pri
schodoch MsÚ na Radlinského 2751/1 v Malackách. 		

Netrpezliví
občania sa
potravinovej
pomoci
dočkali

Viac na
strane

Kto si odnesie
Pálfiho srdce?

Viac na
strane

S vyloženými nohami a kávičkou
v ruke si čítam dnešné noviny. Je to
môj tradičný obľúbený rituál po prí
chode z práce. Dnes som si ho doplni
la aj o pizzu, a tak mám výčitky svedo
mia z nezdravej výživy. Ale len do
momentu, keď sa prelistujem do rub
riky veda. V roku 2050 nás vraj bude
na Zemi viac ako deväť miliárd. Ak sa
budeme chcieť všetci najesť, tak sa
budeme musieť poobzerať po ľahšie
vyrobiteľných potravinách , napríklad
po červíkoch. „Hmyz je bohatý na ži
viny, ale zároveň je v ňom málo cho
lesterolu, veľa vápnika a železa. Eu
rópska únia už ponúka krajinám
grant za to, ak budú medzi občanmi
propagovať jedlá z hmyzu. Začína sa
hovoriť o hmyzích farmách..., “ píše sa
v denníku. Tak si predstavujem, ako
ma budú moje vnúčatá v roku 2050
hostiť grilovanými pavúkmi, ktoré
z duše tak nenávidím. Kríza-nekríza,
zdravá-nezdravá výživa, buďme radi,
že máme to, čo máme. Milióny ľudí na
celom svete nemajú ani tretinu z toho
a v budúcnosti to môže byť ešte hor
Michaela Janotová
šie.
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Malacký hlas č. 3 nájdete v poštových schránkach od 15. 2.
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Netrpezliví občania sa
potravinovej pomoci dočkali
Dokončenie z . strany

dostala ešte v lete. Žiadosti prijímalo
Klientske centrum MsÚ do 19. 8. 2011.
Spomedzi občanov, ktorí na ňu mali
nárok, sa ich prihlásilo 319. Medzi ni
mi boli poberatelia dávok v hmotnej
núdzi, poberatelia dôchodkov a za
riadenia opatrovateľskej služby.

Malacky na Veľtrhu
cestovného ruchu

Po pomoci siaha 20 krajín
Prvý raz boli takéto dávky potra
vín zavedené v Európskej únii v roku
1987. Členské štáty uvoľnili nadbytoč
né zásoby potravín a použili ich pre
sociálne slabé rodiny. Dnes je tento
program dávok potravín súčasťou

pokladalo, sme sa pýtali J. Kákoša zo
Slovenskej katolíckej charity, ktorá PP
zastrešuje na Slovensku. „Pôdohos
podárska platobná agentúra sa ne
vedela dohodnúť s dodávateľom po
travín na pridaní nových skladov do
projektu. Dodávatelia nesúhlasili
s novými skladmi, a tak nebolo kde
potraviny uskladniť.“ Problém sa vy
riešil až na sklonku minulého roka
a vo vydávaní potravinovej pomoci
sa tak mohlo pokračovať aj v Malac
kách.
Rozdalo sa 11 720 kg potravín
V piatok 20. 1. dorazil kamión s po

Mesto Malacky sa predsa len predstavilo na 18. ročníku Veľtrhu cestov
ného ruchu ITF Slovakiatour v bratislavskej Inchebe. Z finančných dô
vodov sme síce nemali vlastný stánok, ale v ťažkých časoch nám pomoh
la Stupava. Predĺžený víkend od 19. do 22. 1. tak patril aj Malackám. Na
najdôležitejšom veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku a zároveň
jednom z najvýznamnejších podujatí v strednej Európe mali najväčší
úspech naše nástenné kalendáre. Záujem však bol aj o informačné ma
teriály o našom meste. Halami Incheby prešli počas veľtrhu desaťtisíce
návštevníkov, k stupavskému stánku ich lákala ako inak kapusta.
			
Text, foto: -mija-

Zbystrite pozornosť!

Tento rok ide už o 17. ročník, ktorý sa koná v priestoroch Incheby
v Bratislave. Podujatia sa však už druhý rok môžete zúčastniť aj v Ko
šiciach, a to 22. marca. Zameriava sa predovšetkým na vysokoškolá
kov a čerstvo vyštudovaných mladých ľudí. Každoročne sa tu pred
stavuje približne 70 popredných firiem z rôznych odvetví, ktoré hľa
dajú budúcich zamestnancov. Študenti sa môžu zúčastniť školení
i rôznych prezentácií. Ak teda hľadáte prácu, niet nad čím rozmýšľať.
-red-

Čo je nové
na Družstevnej?

Oddelenie marketingu MsÚ
v týchto dňoch doručené dotazníky
triedi a spracúva a predloží ich pra
covnému tímu, ktorý bol menovaný
na základe uznesenia mestského
zastupiteľstva z 30. novembra 2011.
Tím sa v decembri a v januári pravi
delne stretával a podrobne rozpra
coval niekoľko možností riešenia
problému. K nim ste sa mohli vyjad
riť práve v dotazníku. V ňom síce boli
návrhy v maximálne zjednodušenej
forme, ale na získanie vašich názorov
úplne postačili. Vaše názory teraz
budú zapracované do komplexné



ho materiálu, ktorý pracovná sku
pina predloží mestskému zastupi
teľstvu.
V rámci riešenia problematiky
Družstevnej ulice v súčasnosti mes
to Malacky realizuje projekt „Posky
tovanie služieb na riešenie nepriazni
vej sociálnej situácie obyvateľov Druž
stevnej ulice,“ ktorý je financovaný
z prostriedkov Úradu vlády SR. Jeho
cieľom je zlepšenie sociálnej situácie
obyvateľov žijúcich v jednom spo
ločnom dvore na Družstevnej ulici,
a to napríklad zvýšením ich hygie
nických možností. Ďalej je projekt

Situácia bola pokojná
Prvý deň si potraviny prišlo pre
vziať 138 občanov, druhý 67, tretí 30
a vo štvrtok ich prišlo len 15. Spolu si
všetci odniesli 11720 kg múky a ces
tovín. 26 žiadateľov si pre pomoc
neprišlo. „Pretože nebola ,pomoc‘
vydaná všetkým občanom, KC pri
stúpi k ich písomnému predvoláva
niu,“ vyjadrila sa vedúca KC v MsÚ
A. Kmecová.
Bezproblémové odovzdávanie
Občania sa počas rozdeľovania
správali disciplinovane a neprišlo
k žiadnym atakom zamestnancov
MsÚ. „Počas distribúcie sa nevyskytli
žiadne problémy. Obyvatelia Mala
ciek, ktorí boli zaradení do zoznamu,
sa preukazovali dokladom totožnos
ti,“ povedala A. Kmecová. Už v týchto
dňoch zaznamenáva klientske cen
trum telefonáty občanov, ktorých
zaujíma, či potravinová pomoc bu
de pokračovať aj v nasledujúcom
období. Takéto informácie však za
tiaľ nie sú známe.

Hľadáte prácu?

V dňoch 8.–9. marca sa uskutoční najväčší veľtrh pracovných
príležitostí na Slovensku s názvom Národné dni kariéry.

travinovou pomocou do nášho mes
ta a nič nebránilo tomu, aby sa v pon
delok začali potraviny distribuovať.
O 8.00 h pred garážami MsÚ stál ne
trpezlivý dav žiadateľov. Najprv si ba
líky s múkou a cestovinami odviezlo
pre svojich 43 klientov MsCSS, ktoré
spravuje zariadenia opatrovateľskej
služby. Počas prvých hodín sa tu vy
striedalo niekoľko desiatok občanov.

poľnohospodárskej politiky a je finan
covaný Európskym poľnohospodár
skym záručným fondom. Kríza sa čo
raz viac prehlbuje, o čom svedčí i po
čet krajín, ktoré siahajú po potravino
vej pomoci. Spolu ich je 20.

Text, foto: NATÁLIA SLOBODOVÁ

Prečo až v januári?
Prečo potravinová pomoc prišla
do Malaciek oveľa neskôr, ako sa pred

31. januára bol
v
Malackách
ukončený prie
skum verejnej
mienky formou
dotazníka. Jeho
cieľom bolo zistiť
názor občanov na
riešenie proble
matiky Družstev
nej ulice. Všet
kým, ktorí sa za
pojili, veľmi pek
ne
ďakujeme
a dúfame, že ta
kúto formu ko
munikácie využi
me aj v budúc
nosti.
zameraný aj na zmiernenie a po
stupné odstránenie napätia v rámci
občianskeho spolunažívania. V teré
ne pracuje mediátor a sociálni pra
covníci, ktorí sa snažia napríklad aj
o zvýšenie záujmu detí o školu a mi
moškolské voľno-časové aktivity.
Dospelým by zase mali pomôcť
v otázkach zamestnanosti. Projekt
ÚV SR potrvá 3 mesiace a MsÚ Ma
lacky sa už teraz snaží získať ďalší.
Ako totiž povedali sociálni terénni
pracovníci, ideálne je, keď môžu pra
covať s ľuďmi aspoň rok.
-mija-, foto: -otano-

Aj slobodu treba vedieť žiť,

učíme sa žiť
na slobode
Vážení občania, dovoľte, aby
sme vám predstavili projekt Aj
slobodu treba vedieť žiť – učíme
sa žiť na slobode, ktorý realizu
je nezisková organizácia
Kľúč.

Projekt je určený pre občanov
okresu Malacky prepustených z vý
konu trestu odňatia slobody, z vyšet
rovacej väzby, reedukačného domo
va a tiež pre mladistvých po ukon
čení ústavnej alebo ochrannej vý
chovy. Tím odborníkov im pomôže
pri hľadaní zamestnania, ubytovania,
pri vybavovaní dokladov, nadviazaní
kontaktu s rodinou a so socializáciou
prostredníctvom vzdelávacích akti

vít. Projekt podporil a spolufinanco
val VÚC Bratislava. V prípade záujmu
o tieto služby môžete kontaktovať
priamo neziskovú organizáciu Kľúč,
Píniová ul. 14, 821 06 Bratislava, t. č.
0907 99 92 20 alebo 0910 94 90 16,
e-mail klucno@gmail.com alebo
prísť osobne každú stredu od 10.00
do 12.00 h do ÚPSVaR Malacky, 3. p.,
kancelária číslo dverí 321.
•••
Projekt potrvá do 31. 12. 2012. Ne
váhajte a kontaktujte odborníkov,
ktorí sú pripravení a ochotní podať
vám pomocnú ruku pri začlenení sa
do bežného života.
Dana Maňasová,
riaditeľka Kľúč, n. o.

MALACKÝ HLAS             2/2012

SPRAVODAJSTVO
voj, dopravu a životné prostredie
v meste Malacky, ďalej Mária Gaj
dárová – referentka správy zelene
mesta Malacky a Richard Hájek – za
mestnanec Vojenských lesov a ma
jetkov, člen komisie pre územný
rozvoj, dopravu a životné prostre
die v meste Malacky.

Chystá sa
revitalizácia
Troch dubov
Nadácia Ekopolis v rámci 6. roč
níka svojho otvoreného gran
tového programu podporila
projekt Revitalizácia lokality
Tri duby. Projekt posunula spo
lu s ďalšími siedmimi projekt
mi Bratislavského kraja do dru
hého výberového kola o udele
nie grantu.

Predkladateľom je občianske
združenie Dúhovka v spolupráci
s mestom Malacky po vydaní sú
hlasného stanoviska zo strany maji
teľa pozemkov, ktorým sú Vojenské
lesy a majetky, š. p.
Plán obnovy
brehového porastu
V pláne je znovu vysadiť pôvodné
dreviny brehového porastu (dub
letný, hrab, javory), osadiť informač

nú tabuľu so zaujímavosťami o tejto
lokalite, obnoviť ohnisko, zabudovať
lavičky a koše na odpadky. Vykona
né úpravy spríjemnia túto prírodnú
lokalitu a ponúknu ju obyvateľom
mesta na rekreáciu a rodinné vy
chádzky. „Do projektu chceme za
pojiť základné a stredné školy v mes
te Malacky, malacký skautský oddiel
formou brigád, ale i dospelých dob
rovoľníkov, v čom by mohla pomôcť
medializácia na stránkach občian
skych združení, v mestských a regio
nálnych médiách a na sociálnych
sieťach,“ uvádzajú predkladatelia
v žiadosti o pridelenie grantu, ktorú
podávali koncom novembra 2011.
Realizačný tím tvoria Martin Mráz –
koordinátor environmentálnej vý
chovy v OZ Dúhovka, zamestnanec
ŠOP SR správa CHKO Záhorie a zá
roveň člen komisie pre územný roz

Do TESCA už aj
autobusmi
Prvých sto dní fungovania malackej prevádzky obchodného reťazca
uplynie 3. februára. Od otvorenia 27. 10. 2011 až doteraz sa však
zákazníci dopravovali do obchodného domu TESCO len na autách
či bicykloch. Autobusová zastávka zostávala prázdna a nevyužitá,
pretože autobusy tam nestáli. Zastávka nebola zaradená do cestov
ných poriadkov. Malačania sa dožadovali nápravy, preto sme ne
váhali otázkami pritlačiť na spoločnosť TESCO STORES SR, a. s., ale
aj na Slovak Lines, a. s., ktorá autobusovú dopravu zabezpečuje.
Dnes môžeme s uspokojením konštatovať, že Malačania budú môcť
využívať autobusovú dopravu už od 5. februára!
Podľa PR manažéra Tesco Sto
res SR, a. s., Petra Sklenářa spoloč
nosť robí všetko preto, aby sa čo naj
viac priblížila k svojim zákazníkom
a zabezpečila dostupnosť svojich
služieb čo najširšiemu okruhu oby
vateľstva. Preto dala podnet na vy
budovanie obojstranných autobu
sových zastávok. V spolupráci s part
nerskou spoločnosťou, ktorá hyper
market v Malackách stavala, sa tak
vytvorili podmienky, aby cestujúci
hromadnou dopravou po trase ces
ty II/503 mali možnosť zastávky pria
mo pri hypermarkete Tesco. Part
nerská spoločnosť na základe doho
dy oslovila spoločnosť Slovak Lines,
a. s., s cieľom zabezpečiť, aby ich au
tobusové linky na daných zastáv
kach zastavovali.
Prečo teda neboli zastávky za
radené do cestovných grafikonov
hneď od spustenia prevádzky?
„Žiaľ, do termínu 25. 10. 2011,
MALACKÝ HLAS            2/2012

keď boli cestovné poriadky pre ob
dobie platnosti 2011/2012 predlo
žené schvaľovaciemu orgánu, sme
nedostali príslušné kolaudačné roz
hodnutie a bez neho sme novú za
stávku doplniť do cestovných po
riadkov nemohli,“ odpovedala na
našu otázku hovorkyňa spoločnosti
Slovak Lines, a. s., Bratislava. Až po
dodatočnom doručení kolaudačné
ho rozhodnutia mohla Slovak Lines,
a. s., rokovať s BSK o mimoriadnej
zmene cestovných poriadkov s dopl
nením zastavovania spojov pri hy
permarkete TESCO v Malackách. Od
5. 2. tam budú stáť autobusy linky
č. 106407 v smere Malacky-KuchyňaPezinok podľa cestovného poriadku,
na ktorom je od uvedeného dňa vy
konaná zmena. Jej obsahom je do
plnenie zastavovania všetkých spo
jov tejto linky na zastávkach v loka
lite obchodného domu TESCO.
TATIANA BÚBELOVÁ

Tri duby boli oddávna
oddychovou zónou
Lokalita Tri duby sa už v minulosti
využívala na oddychové aktivity. Ke
dysi sa tu konali i nezabudnuteľné
poľovnícke juniálesy. Aj pre dneš
ných Malačanov by toto miesto
mohlo predstavovať relatívne ľahko
dostupnú lokalitu vhodnú na pose
denie a piknik pri vode. Scenéria
okolitej prírody a mágia starých du
bov by určite lákali malých aj veľ
kých. Podľa projektu je toto miesto
svojou polohou predurčené aj na za
stávku cyklotrasy a na umiestnenie
tabule budúceho náučného chod
níka. Tri duby sú v súčasnosti jediná
verejnosti prístupná lokalita vhod
ná na rekreáciu. Ostatné lesy v okolí
sú vo Vojenskom obvode Záhorie
a vstup do nich je možný len na po
volenie. Projekt v hodnote 7200 € sa
má zrealizovať od marca do augusta
a mesto sa má podieľať formou vy
konania prác (napr. kosenie krovi
norezmi, odvoz odpadu, orezanie
stromov) vo výške 1700 €.
T. Búbelová; foto: ilustračné

Máte postreh alebo informáciu,
ktorá môže zaujímať Malačanov?
Váš e-mail nás poteší na adrese:

@

malackyhlas@malacky.sk

Pošta otvorená
aj večer

Slovenská pošta, a. s., predĺžila na niektorých vybraných poštách
v blízkom okolí hlavného mesta otváracie hodiny. Vybrané pošty sú
minimálne jeden pracovný deň otvorené do 19.00 h. Týka sa to aj
pošty v Malackách na Zámockej ulici.
Ako uviedla Veronika Juriková, ria
diteľka Oblastného riaditeľstva pôšt
v Bratislave, „naším cieľom je posky
tovať poštové služby na požadova
nej úrovni, a preto sme zaviedli pro
jekt na zlepšenie klientskeho komfor
tu. Uvedomujeme si, že časť našich
zákazníkov má problém najmä s vy
zdvihovaním oznámených zásielok.
Predĺženými otváracími hodinami sa
im snažíme uľahčiť prístup k našim
službám“. Pre zvýšenie efektivity prá
ce je tiež na vybraných poštách ob
medzené poskytovanie služieb v ča
se, keď sú pošty vyťažené najmenej,
teda v čase okolo poludnia. Otváracie
hodiny v jednotlivých pobočkách
mení Slovenská pošta, a. s., aj indivi
duálne, podľa reálneho záujmu väč

Malacky

žel.st.

Linka-spoj

(106407-40) (106407-8) (106407-10) (106407-14) (106407-4) (106407-144) (106407-46) (106407-16) (106407-18) (106407-20)

5 37

w

Z

a
c
f
f1
p
r
w

7 36

6

a

L

7 46

9 06

16 01

17 26

9 11

Z

afr

6

10 06

13 06

(106407-22) (106407-24) (106407-28) (106407-32) (106407-34) (106407-36) (106407-38)

14 51
6
7
L

Text, foto: -naty-

Odchody zo zast. Malacky,Tesco

Ciel’ová zastávka:
Linka-spoj

šiny obyvateľov alebo miestnych sa
mospráv. Okrem zmeny otváracích
hodín zaviedla Slovenská pošta, a. s.,
aj univerzálne priehradky. Zákazník
tak môže pri jedinom okienku vyba
viť takmer všetko, čo potrebuje.
K inej priehradke – špecializovanej –
musí prejsť len v prípade, ak potre
buje napríklad balíkovú alebo dô
chodkovú službu. Na ich vybavenie
je totiž potrebná špeciálna technika.
Nové otváracie hodiny
Pošty Malacky 1, Zámocká 8:
Po, St
od 7.30 h do 19.00 h
Ut, Št, Pia od 7.30 h do 17.30 h
So
od 8.00 h do 10.30 h
Prerušenie:
Po–Pia od 12.00 h do 12.30 h

c

15 46

afr

17 31

7

19 27

13 11

cp

14 31

c

14 51

f1

20 26

premáva v sobotu, nepremáva 24.12.,1.9.,15.9. a 17.11.
premáva v nedel’u a 26.12. a 9.4., nepremáva 25.12. a 8.4.
premáva 11.12., od 3.3. do 8.12.
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
premáva od 5.2. do 26.2.
premáva v sobotu a nedel’u a 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
premáva len v dňoch školského vyučovania
nepremáva od 24.12. do 25.12.,1.1.
nepremáva 26.12.,1.1.,19.2.,9.4., od 1.7. do 26.8.
je pokračovanı́m spoja č.80 linky 102422 z Modry
nepremáva 31.12.
premáva počas školských prázdnin

Celý cestovný poriadok
je na www.malacky.sk.
isybus

Odchody zo zast. Malacky,Tesco

Ciel’ová zastávka:
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premáva v sobotu, nepremáva 24.12.,1.9.,15.9. a 17.11.
premáva v nedel’u a 26.12. a 9.4., nepremáva 25.12. a 8.4.
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
premáva v sobotu a nedel’u a 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
premáva len v dňoch školského vyučovania
nepremáva 26.12.,1.1.,19.2.,9.4., od 1.7. do 26.8.
nepremáva od 24.12. do 25.12.,1.1.
nepremáva 31.12.
pokračuje na linke čı́slo 102423 spojom čı́slo 37 do zastávky Modra,Štúrova ul.
pokračuje na linke čı́slo 102423 spojom čı́slo 39 do zastávky Modra,obch.dom
premáva počas školských prázdnin
isybus



kultÚra

MCK Malacky pre vás
vo februári pripravilo:
Spoločenský dom
sobota 4. 2. o 19.00 h
streda – Organizátor: OZ Zlatý vek,
Metalový koncert – Down to hell, Er SD MCK, vstup voľný
ratum, Storm of eternity, Rebelent,
štvrtok 23. 2. o 17.00 h
SD MCK, vstupné: 2 €
Stretnutie s históriou – Pálfiovské
streda 8. 2. o 14.00 h
srdcia v Malackách – rozprávanie
Posedenie pri hudbe – Fašiangy s klu o osudoch sŕdc Pavla Pálfiho a Já
bom dôchodcov, SD MCK, vstup voľný na Antona Pálfiho
Prednáša Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
štvrtok 9. 2. o 10.00 h
Galéria MCK, vstup voľný
Otvorenie výstavy dobových foto
grafií – Detaily historických Mala utorok 28. 2. o 17.00 h
ciek, Galéria MCK, vstup voľný
Klub cestovateľov – OZ Zenit
TUK TUK TRUP 2011 – 3000 km na
streda 15. 2. o 15.00 h
prieč Indiou v autorikši
Posedenie pri hudbe – Seniorská Galéria MCK, vstup voľný
Kultúrní domeček
streda 1. 2. o 19.00 h
Jack a Jill
komédia, USA, 2011, 91 min.,
MP, české titulky, vstupné: 3 €
štvrtok 2. 2. a piatok 3. 2. o 19.00 h
Mission:
Impossible – Ghost Protocol
akčný, dobrodružný, 2011, 133 min.,
MP 15, slovenské titulky, vstupné: 3 €
piatok 3. 2., sobota 4. 2. a nedeľa
5. 2. o 16.00 h
Muppets
anim. film, USA, 110 min., 2011, MP,
slovenský dabing. vstupné: 3 €
sobota 4. 2. a nedeľa 5. 2. o 19.00 h
Láska je láska
komédia, dráma, ČR, 108 min., 2012,
MP 12, vstupné: 3 €
štvrtok 9. 2. o 19.00 h
a sobota 11. 2. o 16.00 h
Hugo a jeho veľký objav
(3D), dobrodružný, USA, 2012, 127
min., MP, česká verzia, vstupné: 6 €
piatok 10. 2. o 19.00 h
Divadelné predstavenie DNH
J. G. Tajovský, J. a Š. Moravčíkovci:
Ženský zákon, vstupné: 2,50 €
sobota 11. 2. a nedeľa 12. 2. o 19.00 h
Špeciálna jednotka
akčný, Franc., 2012, 110 min., MP 12,
české tit., vstupné: 3 €

nedeľa 12. 2. o 16.00 h
Rozprávková nedeľa – Divadlo
na kolesách: Najsladšia rozprávka,
vstupné: 2 €
pondelok 13. 2. o 10.00 h a 14.00 h
Stretnutie s Táliou pre MŠ a ŠK

Divadlo na kolesách: Najsladšia
rozprávka, organizované predsta
venie
utorok 14. 2. a streda 15. 2. o 19.00 h
Deti moje
komédia, dráma, USA, 2012, 115 min.,
MP 12, české tit., vstupné: 3 €

nálada. A do tretice sa v ten istý dá
tum vytancovali členovia a známi
Obecného športového klubu v Ma
rianke na Mariatálskom bále.
21.1. bolo veselo aj v Brodskom.
Na tomto plese sa symbolicky zú
častnilo aj mesto Malacky, a to dar
mi do tomboly. Víťazov môžete
stretnúť napríklad na plavárni.
Vo Vysokej pri Morave si vy
chutnali Tretí reprezentačný ples
obce 28. januára. Zorganizoval ho
obecný futbalový klub pod zášti
tou starostu obce Dušana Dvora
na a v ten istý deň sa zabávalo aj
v Kultúrnom dome v Gajaroch, kde

Záhorácka plesová
sezóna v plnom prúde
Plesová sezóna je približne v polovici a my sme zisťovali, ako je to
s plesmi na Záhorí. Niektoré už boli, iné sa len chystajú. Je známe,
že plesová sezóna sa začína prvým víkendom po sviatku Troch
kráľov a ľudia sa veselia až do Popolcovej, alebo ako sa jej zvykne
hovoriť – „Škaredej“ stredy. Toto obdobie sprevádzajú najrôznejšie
fašiangové zábavy, plesy či karnevaly. Môžeme ich chápať aj ako
protiklad k blížiacemu sa pôstu.

štvrtok 16. 2. a piatok 17. 2.
o 19.00 h
Nepriateľ pod ochranou
akčný triler, USA, 2012, vstupné: 3 €
piatok 17. 2., sobota 18. 2.
a nedeľa 19. 2. o 16.00 h
HAPPY FEET 2
(3D), anim. rozprávka, Austrália, 2011,
100 min., MP, slov. dab., vstupné: 6 €
sobota 18. 2. o 19.00 h
nedeľa 19. 2. o 19.00 h
Ghost Rider: Spirit of Vengeance
(3D), akčný triler, USA, 2012,120 min.,
MP 15, české tit., vstupné: 6 €
utorok 21. 2. a streda 22. 2. o 19.00 h
Môj týždeň s Marylin
životopis, dráma, USA/VB, 99 min.,
2011, české titulky, vstupné: 3 €

V Centre kultúry v Lozorne sa tancovalo na 3. obecnom plese 14. 1. Prítom
ných svojím umením zabávalo duo Artatron Aspis s ohňovou šou, ale aj ta
nečníci z TŠ Koiš, ktorí predviedli ukážku štandardných a latinskoameric
kých tancov. Poslední účastníci plesu odchádzali v ranných hodinách.

štvrtok 23. 2. a piatok 24. 2. o 19.00 h
Bastardi 2, dráma, ČR, 2011, 97 min.,
MP 12, vstupné: 3 €

V deň plesu chcú všetky dámy
vyzerať dokonale, a tak neváhajú do
svojich šiat a doplnkov investovať
značnú časť svojej či partnerovej
výplaty. Slovenskú plesovú sezónu
už tradične otvára Ples v opere, na
ktorom sa ligocú menšie či väčšie
hviezdy slovenského „šoubizového“
neba. Mnohí toto podujatie vnímajú
ako najväčšiu a najprestížnejšiu uda
losť roka, ktorá prebúdza historickú
budovu Slovenského národného di
vadla v Bratislave.
Ako je to však na Záhorí? Možno
budete prekvapení, ale plesov sa tu
koná neúrekom. Veľa obcí či miest
organizujú reprezentačné plesy, ne
chýbajú ani plesy športovcov či iné
komerčné zábavy. V Malackách sú
časná finančná situácia nedovoľuje
zorganizovať Ples primátora mesta.
Malačania sa však môžu zabaviť na

sobota 25. 2. a nedeľa 26. 2. o 19.00 h
Signál, komédia, dráma, ČR, 115 min.,
MP, vstupné: 3 €

utorok 28. 2. a streda 29. 2. o 19.00 h
Cesta na tajomný ostrov
(3D), dobrodružný, USA/VB, 120 min.,
2012, MP15, české tit., vstupné: 3 €

Vstupné (od 2,50 €) na filmové predstavenia podľa požiadaviek film. spoločností

JARNÉ PRÁZDNINY v 3D KINE
pondelok 20. 2. o 14.00 h
štvrtok 23. 2. o 15.00 h
Doba ľadová, vstupné: 4 €
Let‘s Dance, vstupné: 3 €
piatok 24. 2. o 15.00 h
utorok 21. 2. o 15.00 h
Ja zloduch, vstupné: 4 €
Avatar, vstupné: 4,50 €
streda 22. 2. o 15.00 h, Sammyho (staršie filmy pre deti a mládež
dobrodružstvá, vstupné: 3 €
za super ceny)

Jeden svet chce
byť inšpiráciou

„12. ročník výnimočného festivalu vám po
núka filmy, v ktorých hlavnými hrdinami nie
sú krásne „nastajlovaní“ ľudia, ale skutočné
bytosti, ktorých zápas za lepší svet by mohol
6. 2. a 7. 2. sa uskutoční v Kultúrním do byť inšpiráciou pre nás všetkých. Naše doku
mečku (kino) po prvýkrát filmový festival menty opäť otvárajú tabuizované a na Slo
Jeden svet. MCK v Malackách sa rozhodlo vensku málo známe témy. A v centre pozor
ponúknuť nielen Malačanom možnosť po nosti sú ľudské práva a sloboda.“ Prvý film
zrieť sa na svet iným pohľadom.
festivalu Teraz ťa máme radi dokonca prídu
Ako vravia organizátori festivalu z občianske prezentovať jeho autori, téma je aktuálna –
voľby.
ho združenia Človek v ohrození:



6. 2.

príklad na Reprezentačnom plese
basketbalistov (10. 2.) alebo na Po
ľovníckom plese (18. 2.).
A ako sa zabávali
v okolitých dedinách?
Občianske združenie Štvrtčan
zorganizovalo 5. ročník Štvrtčan
ského reprezentačného plesu. Usku
točnil sa v Kamennom mlyne 21. 1.
Do tanca hralo prítomným, ktorých
bolo približne 110, hudobné zosku
penie Danubius a zábava neutíchala
do skorých ranných hodín. Odviazať
sa prišlo veľa mladých z Plaveckého
Štvrtka, ale aj z okolitých dedín.
V spomínaný deň sa uskutočnil
aj 5. ročník Rohožníckeho obecné
ho plesu a vystúpili na ňom speváč
ky Zuzana a Eva Kollmanové i býva
lí či súčasní študenti rohožníckeho
gymnázia. Ani tu nechýbala dobrá

19.00 – Teraz ťa máme radi, Slovensko, 2010,
47 min., réžia: Z. Líšková, P. Hodál
20.00 – Slovenská krčma, Slovensko, 2011,
53 min., réžia: P. Kerekes
21.00 – Cameroun, sortir dunkuta, Francúz
sko, 2009, 52 min., české titulky, reži
sér: C. Metzger
22.00 – Addis a Daniel: Ukradnuté detstvo,
Etiópia/Česko, 2010, 28 min., české ti
tulky, réžia: Y. Tamrat

ste sa mohli zúčastniť 3. sokolské
ho plesu.

Ak ste si svoj podiel
zábavy ešte neukrojili,
máte množstvo
príležitostí

4. 2. sa vo Veľkých Levároch
presne o 19.00 začne 11. ples rodi
čov, zamestnancov a priateľov školy.
Lístky si môžete zakúpiť v MŠ alebo
na t. č. 0904 216 790. (17 €/os.)
11. 2. mesto Stupava organizuje
19. mestský reprezentačný ples pod
záštitou primátora mesta Pavla Sle
záka. Zábavychtiví Stupavčania sa
stretnú presne o 20.00 h vo veľkej sá
le kultúrneho domu (MKIC Stupava).
Lístky v hodnote 35 € sa dajú kúpiť
v kancelárii MKIC Stupava.
11. 2. Obecné zastupiteľstvo
v Záhorskej Vsi pripravuje 13. re
prezentačný ples, ktorý sa uskutoč
ní v Kultúrnom dome v Záhorskej
Vsi o 20.00. Lístky sú dostupné
v obecnom úrade v Záhorskej Vsi.
(20 €/os.)
11. 2. je v Jablonovom napláno
vaný 3. reprezentačný ples športov
cov, ktorý sa uskutoční o 19.00 v kul
túrnom dome. Lístky za 15 € si mô
žete zaobstarať v OcÚ.
18. 2. sa bude „plesať“ aj v obci
Závod, kde sa uskutoční 18. repre
zentačný ples rodičov, ktorý orga
nizuje rodičovské združenie v spo
lupráci so ZŠ a MŠ Závod. Skvelý
program, ktorý usporiadatelia sľubu
jú, odštartuje o 19.00 v kultúrnom
dome. Lístky v hodnote 17 € si mô
žete zakúpiť priamo u triednych dô
verníkov a na vedení školy, v MŠ,
ŠKD v Závode.
25. 2. Futbalový a volejbalový
klub v Studienke organizuje 6. roč
ník Plesu športovcov. Štart je na
plánovaný na 19.30 h v ZŠ Studien
ka. 15-eurové vstupenky si môžete
rezervovať u S. Demetroviča na t. č.
0907 782 168.
NATÁLIA SLOBODOVÁ
Foto: P. Vrbinčík

7. 2.

19.00 – Kúpil som dažďový prales, Švédsko,
2010, 58 min., čes. titulky, réžia: H. Nyg
ren, J. Andrén
20.00 – Manželka za päťdesiat oviec, Švéd
sko, 2010, 52 min., české titulky, réžia:
N. Sarvestani
21.00 – Solartaxi, Nemecko, 2010, 68 min.,
angl./čes. titulky, réžia: E. Schmitt
Vstupné na celý blok v daný deň je len
2,50 € a 1,50 € pre držiteľov preukazu ASFK.
MALACKÝ HLAS             2/2012

školstvo • INZERCIA

Do školy sa zapísalo 248 detí
Zákonná lehota na
vykonanie zápisu
predškolákov na po
vinnú školskú do
chádzku je od 15. ja
nuára do 15. febru
ára. Malacké školy
nečakali a boli me
dzi prvými v regió
ne, ktoré už majú
túto udalosť za se
bou. V piatok 20. 1.
popoludní a v sobo
tu 21. 1. predpolud
ním sa do štyroch
malackých základ
ných škôl zapísalo
dovedna 248 budú
cich prváčikov. Ne
značí to však auto
maticky, že všetci
do školy naozaj na
stúpia...

vo všetkých elokovaných triedach.
„Školy sa chcú prezentovať, ukázať sa
v čo najlepšom svetle a upozorniť na
osobitosti školského vzdelávacieho
programu, na svoje zameranie. Každý
chce zdôrazniť najmä to, na čo je
škola hrdá. Preto na stretnutia priná
šajú veľa propagačných materiálov,“
vykresľuje A. Hrnková, ktorá sa na
všetkých aj zúčastnila a hovorila prá
ve o školských obvodoch. Sama si
myslí, že kritérium blízkosti školy je
pre deti dôležité. Nikdy však nechýbal
ani psychológ, s ktorým sa rodičia
mohli poradiť.

„Dérerka“ je najžiadanejšia
Z 248 detí, ktoré rodičia zapísali
do prvých ročníkov základných škôl
v Malackách, sa najviac prihlásilo do
ZŠ Dr. J. Dérera (90). Ako druhá naj
žiadanejšia sa ukázala ZŠ M. Olšov
Patrícia Ryšková:
„Som zo Suchohradu, ale autobusom ma bude do
školy vodiť brat, ktorý má už 12 rokov a tiež sem chodí.
Veľmi sa na to teším! U nás školu nemáme.“

Výber školy je zásadná vec
Väčšina detí sa na zápis do školy
teší a prežíva ho. Je to dôležité roz
hodnutie, pri ktorom ich rodičia zva
žujú nielen blízkosť školy k bydlisku,
ale aj záujmy dieťaťa vzhľadom na
ich možný rozvoj, informácie o škole
a jej meno v povedomí ostatných ľu
dí, ale napríklad aj náboženskú orien
táciu. „Deti nemusia navštevovať ško
lu v okolí bydliska, ale naopak je po
vinnosťou školy zapísať dieťa, ak patrí

do jej školského obvodu. Táto sku
točnosť vyplýva zo Všeobecne záväz
ného nariadenia mesta Malacky číslo
13/2011 o školských obvodoch zá
kladných škôl,“ upresnila A. Hrnková
zo školského úradu v Malackách. Ro
dičia predškolákov sa rozhodovali aj
podľa informácií získaných na stret
nutiach s riaditeľmi či učiteľmi jednot
livých škôl, ktoré sa konali približne
týždeň pred zápisom. Tradične ich
usporadúva vedenie MŠ v Malackách

ského (už ako súčasť Spojenej školy
sv. Františka Assiského), kam sa za
písalo 63 detí. Spokojní boli aj na
Štúrovej s 51 zapísanými. Najmenší
počet zapísaných detí (44) zazna
menala tento rok ZŠ na Záhoráckej
ulici v Malackách. Zápis je však jed
na vec, ale rozhodnutie o prijatí die
ťaťa druhá. Všetky zapísané deti te
da nemusia nakoniec do školy nastú
piť a karty môžu zamiešať aj psycho
lógovia, ktorých do všetkých škôl

počas dní zápisu vysiela Centrum
pedagogicko-sychologického pora
denstva a prevencie v Malackách.
V ZŠ na Záhoráckej ulici sme zastihli
v tejto úlohe Kristínu Bilkovú, ktorá
nám priblížila, čo môže byť signá
lom, že dieťa na školu ešte nie je pri
pravené.
Je vaše dieťa zrelé?
„Psychológovia pracujú s deťmi
už počas navštevovania materskej
školy a v istých prípadoch sami od
porúčajú rodičom odklad školskej
dochádzky pre ich deti. Inokedy až
učiteľ na zápise zistí, že dieťa nemá
niektoré znalosti a zručnosti, napr.
nevie napočítať do päť, nepozná
geometrické tvary či základné farby,
nevie správne uchopiť ceruzku, ne
dokáže zarecitovať báseň či zaspie
vať pieseň, má zlú výslovnosť a pod.
Vtedy môžeme odporúčať návštevu
poradne a absolvovanie vyšetrenia
školskej zrelosti,“ rozhovorila sa psy
chologička K. Bilková. Podľa nej test
ukáže, či je dieťa schopné školu na
ozaj zvládnuť a ak to tak nie je, psy
chológ odporučí odklad školskej do
chádzky. Žiaľ, je to len odporúčanie
a rozhodnutie je na rodičoch, pri
čom toto rozhodnutie môže byť pre
ich dieťa neskôr veľkým trápením.
Opačná je situácia, keď rodičia z roz
ličných dôvodov sami žiadajú pre
svoje dieťa odklad. Keď v takomto
prípade test potvrdí zrelosť pred
školáka, do školy musí nastúpiť aj
v rozpore so želaním rodičov. Vyšet
renia školskej zrelosti predškolákov
potrvajú do konca apríla.

Zo skúseností učiteľky
Na zápise v ZŠ na Záhoráckej ulici
sme pri jednom zo štyroch stolíkov
plných darčekov, cukríkov, výrobkov
detí a pútavých knižiek oslovili pani
učiteľku Danielu Malú a spýtali sme
sa, ako sa škola na zápis pripravovala.
„Záleží nám na vytvorení príjemné
ho prostredia pre budúcich prvákov
a ich rodičov, snažíme sa ich zaujať
peknou výzdobou, darčekmi z diel
ne starších žiakov, výstavami a hra
cími kútikmi na povzbudenie hravej
ších detí,“ rozhovorila sa a podelila
sa aj o prvé skúsenosti z rozhovorov
s tohtoročnými deťmi. „Práve odišlo
dievčatko s rečovou poruchou, no
jej mamička tomu nepripisovala veľ
kú dôležitosť. V skutočnosti však už
v škôlke mala chodiť k logopedičke.
Nie je však neskoro a do septembra
je dosť času, tak som ju usmernila
a poradila som jej navštíviť poradňu,“
povedala a pridala odporúčanie,
aby sa rodičia s deťmi nikdy neroz
právali maznavo, pretože v skutoč
nosti to podporuje vznik rečových
chýb a ich odstraňovanie môže byť
ťažké. „Mali sme v škole chlapca, kto
rý namiesto „r“ hovoril „l“, a čo bolo
horšie, podľa svojej výslovnosti aj
písal – a to bol vážny problém.
Zápis treba stihnúť
do 15. februára
Povinnosťou rodičov je zapísať
svoje deti do školy, ak k 31. 8. 2012
dovŕšia vek 6 rokov. Ak to neurobia,
dopúšťajú sa priestupku. Nemusia
ich však zapísať iba v mieste svoj
ho trvalého bydliska, ale v ktorejkoľ
vek inej obci. Zákonom určený čas
na vykonanie zápisu je do 15. feb
ruára.

Text, foto: T. Búbelová

Nemocnica v Malackách otvorila nové
Centrum diagnostiky a jednodňovej chirurgie
Čo môžete urobiť sami pre seba?

Centrum diagnostiky a jednodňovej chirurgie umožní pacientom prístup
k modernej diagnostike s využitím špičkovej modernej magnetickej rezonancie.
Nákup tohto kvalitného zariadenia poskytuje lekárovi vyššiu kvalitu zobrazenia
a urýchli čas potrebný na vyšetrenie pre
pacienta. Všetci pacienti môžu od januára 2012 využívať nadštandardné služby pri
vyšetrení magnetickou rezonanciou bezplatne.

Nová magnetická rezonancia, medicínska technika, rekonštruované operačné
sály, vymenená elektroinštalácia či nasadenie špecifickej vzduchotechniky - to
všetko posúva oddnes kvalitu a komfort
prostredia a služieb zdravotnej starostlivosti nielen pre pacientov malackej
nemocnice na európsku úroveň.
Ukončenie prvej fázy modernizácie
priestorov Nemocnice v Malackách prináša
do regiónu Záhoria kvalitnejšiu zdravotnú
starostlivosť v podobe otvorenia nového
pracoviska s názvom Centrum diagnostiky a jednodňovej chirurgie. Otvorenie
tohto centra je výsledkom dlhodobej spolupráce a spoločnej investície Bratislavského samosprávneho kraja so spoločnosťou
Nemocničná a. s.

Centrum diagnostiky a jednodňovej
chirurgie otvoril 17. 1. 2012 predseda Bratislavského samosprávneho kraja, pán Pavol
Frešo spolu s riaditeľom Nemocničná a. s.,
Petrom Kalenčíkom. Slávnostný akt otvorenia sa nezaobišiel bez lekárskeho oblečenia a nástrojov, bežne používaných
v nemocničnom prostredí operačných sál.

„Naším cieľom je vždy prinášať pre pacientov nové formy zabezpečenia nadštandardnej zdravotnej starostlivosti.
Centrum, ktoré sme otvorili chceme smerovať k celosvetovému trendu, a to k modernej diagnostike jednodňovej chirurgii.
Tieto aspekty prinášajú komfort pre pacienta, keď pri riešení svojho zdravotného problému dostáva pod jednou strechou komplexnú zdravotnú starostlivosť,“ vysvetľuje riaditeľ Nemocnice v Malackách. Pacienti budú mať možnosť zvoliť si presný termín a čas operácie, vybrať
si operatéra, ktorému dôverujú či využiť
komfort krátkej hospitalizácie do 24 hod.
v nadštandardných izbách.

Informujte sa o možnostiach
zdravotnej starostlivosti v Centre
diagnostiky a jednodňovej chirurgie:

034/28 29 700
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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V ostatnom čase pociťujeme zvýšený tlak na ambulancie odborných lekárov v Nemocničnej a. s.
Trápia nás dlhé čakacie lehoty a zo všetkých síl sa
snažíme zdokonaliť všetky procesy, aby sa čo najviac skrátili čakacie lehoty do špecializovaných
ambulancií.
Objednávanie pacientov na presný termín uľahčuje prácu lekárom a minimalizuje čakanie
pacientov. Často sa nám však stáva, že pacient
na objednaný termín nepríde. Pre ostatných
pacientov to znamená zbytočné čakanie a pre nemocnicu ekonomickú stratu. Ak by sme boli o neprítomnosti pacienta včas informovaní, mohli
sme ponúknuť tento termín inému pacientovi.
Ak však túto informáciu nemáme, termín prepadne a čakacie lehoty na vyšetrenia sa neustále
predlžujú.
Preto Vás, milí pacienti, veľmi prosíme, ak sa
z akýchkoľvek dôvodov nemôžete dostaviť na
vyšetrenie v objednanom termíne, informujte nás o tejto skutočnosti čím skôr, najneskôr
však v deň vyšetrenia do 7.45 hod. na tel. čísle:
034/28 29 700.
Ak svoju neprítomnosť na objednanom vyšetrení
včas neohlásite, pri ďalšej návšteve Vám budeme nútení účtovať poplatok za prepadnutie
termínu vo výške 9,90 €.

034/28 29 700



SPEKTRUM

Mgr. Alžbeta Dubajová v januári oslávila
krásne životné jubileum 80 rokov.

V Malackách ju pozná
takmer každý

Čo je to
FAIR TRADE?

Túto otázku vám hravo zodpovedia študenti malackého štátneho
gymnázia, ktorí sa už tretí rok zapájajú do projektu Aktívne
globálne školy. V jeho rámci sa žiaci na vyučovacích hodinách
zaoberajú témami, ako dodržiavanie ľudských práv, spravodlivý
obchod a klimatické zmeny.

Študenti zistili, že v Malackách sa
výrobky Fair trade (výrobky, pri kto
rých sa spravodlivo rozdeľuje cena
výrobku aj pre pestovateľov, reme
selníkov a robotníkov v rozvojových
krajinách) predávajú iba v drogérii
DM. Po diskusii študentov s preda
vačkami vyplynulo, že o výrobky
Fair trade je malý záujem (pravde
podobne preto, lebo sú drahšie)
a ani predavačky nevedia, aké pres
ne tieto výrobky sú.
Preto sa študenti rozhodli pre
osvetovú kampaň v rámci mesta. Na
hodinách pripravili letáky s krátkou

Novoročné
stretnutie
so seniormi

V SD MCK sa 18. 1. primátor mes
ta J. Ondrejka stretol s malackými se
niormi, aby im zaželal k novému ro
ku. Nevyhol sa bilancii toho predchá
dzajúceho a plánom na ten, ktorý sa
nedávno začal. Spomenul zámery
mesta sústrediť sa na niektoré pro
jekty s podporou eurofondov, me
dzi nimi napr. prestupový terminál
na Nádražnej ulici, revitalizáciu juž
nej časti mesta (asi 1,66 mil. €) a elek
tronizáciu samosprávy (asi 1 mil. €).
Na tradičnom spoločensko-zábav
nom podujatí sa zúčastnilo asi 70
členov malackej organizácie Jedno
ty dôchodcov Slovenska, mestského
Klubu dôchodcov a občianskeho
združenia Zlatý vek. Po príhovore
primátora a riaditeľky MCK J. Zetko
vej sa rozprúdila voľná zábava pod
taktovkou dídžeja P. Knotka. Seniori
si okrem príjemnej pohody odnášali
domov darček – kalendár mesta na
-taburok 2012.			

Združenie zdravotne
postihnutých
Viktória informuje
o svojich aktivitách
6. 2. 14.00–16.00 h Praženie šišiek
20. 2. 14.00–16.00 h Prehliadka no
vých kníh (beletria a detské knihy)
24. 2. 14.00 h Výročná schôdza
5. 3. 14.00–16.00 h Praženie šišiek
19. 3.; 2. 4.; 16. 4.; 30. 4. Stretnu
tia od 14.00–16.00 h
11. 5. 14.00 Deň matiek -výbor-



informáciou o výrobkoch Fair trade
a ich výhodách a s podrobnejšími
informáciami o možnostiach ich ná
kupu. V meste oslovovali ľudí s otáz
kou, či poznajú výrobky Fair trade
a neznalých stručne informovali aj
o miestnom predaji takýchto výrob
kov. Študenti sa snažili v diskusii zdô
razniť globálny kontext – to zname
ná boj proti svetovej chudobe a po
moc pri riešení tohto globálneho
problému kúpou produktov Fair tra
de. Oslovení boli ústretoví, viac sa
o problémy zaujímali starší ľudia.
J. Pagáčová, foto: archív gymnázia

Čítajte a vyhrajte
Čo asi znamená bodka v adre
sári? Koniec zoznamu, ukončený
vzťah, začiatok nového alebo ju
niekto dal len tak, bez rozmyslu?
Jarmila Repková vo svojej najnov
šej próze znovu analyzuje medzi
ľudské vzťahy, kladie si otázky
a pokúša sa na ne aj odpovedať.
Istotne sa stáva aj vám, že sa stre
távate s ľuďmi, pri ktorých vám
vnútorné ja sig
nalizuje červe
nú. A predsa
sa nedokáže
te vzoprieť
a vymaniť
spod vply
vu. Práve ta
kéto situá
cie zaují
majú aj
autorku.
Ak chcete
súťažiť o publikáciu Bodka
v adresári od Jarmily Repovskej,
pošlite do 6. 2. nalepený kupón
a možno sa práve na vás usmeje
šťastie.
Knihu Konina vyhráva Mária
Hózová, knihu Predná línia zase
Peter Čižmár a publikáciu
Bratislava získava Hugo Nágel.
Žiadame výhercov, aby sa do
14. 2. ohlásili v redakcii.
Kníhkupectvo
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drobná inzercia
• Prenajmem 3-i byt po rekonštrukcii
v centre MA (sčasti zariadený). Tel.:
0907 48 35 63 od 14.00 do 21.00 h

Stredná generácia si ju pamätá
ako pedagogickú pracovníčku a pa
ni učiteľku, ktorá v Malackách pôso
bila celých tridsať rokov. Mnohí ju
zasa vnímajú najmä ako dlhoročnú
poslankyňu mestského zastupiteľ
stva, ktorá zastupovala záujmy svo
jich voličov tri volebné obdobia. Aj
keď pred ostatnými voľbami už ne
kandidovala, naďalej pracuje s ľuďmi
a pre ľudí ako zakladateľka a pred
sedníčka občianskeho združenia
Zlatý vek. Pre mnohých je vzorom či
norodosti, životného optimizmu
a obrovskej energie a sily.
Za redakciu mestských médií sa
pripájame ku všetkým gratulantom
a želáme jej pevné zdravie do ďal
ších rokoch života a veľa radostných
chvíľ strávených či už s rodinou, ale
bo s oddanými priateľmi zo Zlatého
veku!
P R IHOVÁ R A
SA VÁM: Alž
beta Dubajo
vá, predsed
níčka občian
skeho združe
nia Zlatý vek
Po ukončení určitého obdobia
každý bilancuje, čo sa mu podarilo
vykonať. My by sme to tiež chceli
urobiť so zámerom pozvať našich se
niorov v meste medzi nás, na naše
podujatia. Zároveň by sme radi po
žiadali aj členov rodín, aby svoje ba
bičky a deduškov presvedčili, že je
dôležité ísť medzi ľudí, snažiť sa uro
biť ešte niečo pre seba. Nie je dobre,
keď človek ostane sám so sebou
a spomienkami. Myslí si, že rodina
funguje a on už nič nepotrebuje. Vte
dy prichádzajú na myseľ myšlienky
o chorobách a sebaľútosti, čo vedie
len k oslabovaniu zdravia a schop
ností človeka. Našimi podujatiami
sa snažíme vzbudzovať sebadôveru,
optimizmus a ponúkame rozptýle
nie medzi seberovnými. Seniorov
Krížovka
VODOROVNE
A zlý po anglicky – mohli – oblak –
Spoločnosť božieho slova (skr.) – EČ
vozidiel Prešova B 3. časť tajničky
– 1. časť tajničky C značka vody po
holení – meno Ireny (dom.) – rieka
po španielsky – porozbíjaj (expr.) D
starorímsky boh lásky – značka čis
tidla – spájal pomocou ihly a nití –
kód po česky – staršia značka auto
matických práčok E meno speváčky
Rolincovej – Verejnosť proti násiliu
(skr.) – šarha (zastar.) – ruský maršal
(1897–1973) F Ingrid (dom.) – prvá
slabika slova rizoto – 2. časť tajnič
ky G EČ vozidiel Košíc – planá núbij
1
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B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

taktiež nabádame, aby sa, keď im to
zdravie dovolí, zúčastňovali na
podujatiach organizovaných
mestom pod vedením Mestského
centra kultúry.
Dovoľte zároveň niekoľko infor
mácií o našej práci. Okrem členských
schôdzí a pravidelných spoločen
ských a zábavných stretnutí Zlatého
veku organizujeme – pre členov s ur
čitými výhodami, v roku tri zájazdy
pre poznávanie i relax (členské 2 €
ročne). Pre všetkých seniorov pri
pravujeme Babičkinu čajovňu s be
sedou a príjemným posedením aj
Seniorskú stredu s hudbou a tan
com. V letnej sezóne pozývame všet
kých záujemcov na termálne kúpa
lisko v Dunajskej Strede. Bližšie in
formácie zistíte vždy na tabuli ozna
mov pri ŠH Malina, v eM TV, u členov
výboru i účastníkov podujatí. V našej
činnosti nás podporuje mestský
úrad, naši priatelia a priaznivci, vede
nie a kolektívy Mestského centra kul
túry, Mestského centra sociálnych
služieb, základnej umeleckej školy,
cirkevnej školy.
Staroba nie je choroba – je to len
jedno obdobie ľudského života, ku
ktorému všetci, aj nechtiac, spejeme.
Preto my seniori prežívajme tento
čas tak, aby sme rovnako ako v mlad
ších rokoch chceli prekonávať aj tie
ťažšie chvíle. Hľadajme iskry poteše
nia v obyčajnom živote, lebo škoda
každého dňa, keď sme sa nechceli
na niekoho usmiať alebo urobiť ra
dosť. Na začiatku roku 2012 i do všet
kých dní vám úprimne prajeme, aby
sa vám každé ráno s východom
slnka upevnilo zdravie, získali ste
pohodu a kúsok ľudského šťastia.
Alžbeta Dubajová
a výbor Zlatého veku

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem úprimne po
ďakovať MUDr. Zuzane Kubincovej
a zdravotnej sestre Ivete Novákovej
za vzornú, ľudskú a odbornú starost
Konštantín Čulen
livosť.

MALACká MATRika
od 9. 1. do 23. 1. 2012
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – Viera Frialová, Dušan
Haranta, Jozef Ciglan, Emí
lia Mistríková, Jozef Pet
rúšek, Pavel Vavrica, Antó
nia Višvaderová; 85 – Rudolf
Blecha, Anna Michalcová, Anton
Orešanský, Rozália Tomeková; 91 –
Ján Kastl; 99 – Mária Kuklovská

VÍTAME MEDZI NAMI:
Patrik Černý, *22. 11. 2011
POVEDALI SI ÁNO:
Juraj Danihel a Miroslava
Idlbecková
NIE SÚ MEDZI NAMI:
Eduard Pribil, Malacky,
*1951; Emília Brenerová,
Lozorno, *1940; Magdaléna Ku
bová, Malacky, *1937; Jozef Hrst
ka, Kuchyňa, *1949; Anna Bog
dalíková, Gajary, *1912; Mária Lo
rencovičová, Malacky, *1914; Pe
ter Dubníček, Sološnica, *1929;
Mária Režná, Kuchyňa, *1931
SPOMIENKY
19. 1. sme si pripo
menuli 20. výročie
úmrtia našej milo
vanej maminky
a babky Márie Vač
kovej. S láskou a úc
tou spomína dcéra
Helena s rodinou.
24. 1. uplynulo 20 ro
kov, čo nás navždy
opustila naša mat
ka, babka Alžbeta
Slobodová. S úctou
spomínajú dcéry
Kveta, Marta a vnuci
s ostatnou rodinou. Kto ste ju po
znali, venujte jej tichú spomienku.

5. 2. si pripomenie
me 5. výročie úmr
tia milovanej ma
mičky Jozefíny Bu
čekovej. S láskou
a úctou spomína
syn Štefan. Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú spo
mienku.
Pripravil: Vojtech Kúkoľ

ská bavlna – ázijský jeleň – vydávajú
povely – vypúšťaj dym, čaď
ZVISLE
1 tvorca balád 2 starogermáni 3 sta
rý otec – vodný živočích 4 slieď, sto
puj (expr.) – meno Ireny (dom.) 5
skratka minúty – epocha triasu 6
muzikál s Madonnou (o argentín
skej političke Perónovej-Duareto
vej) – vojenský súd (skr.) 7 strunový
nástroj – cudzopasný hmyz (mn. č.)
8 dedina pri Komárne – ohorok ci
garety (subšt.) 9 nealkoholický ná
poj 10 koľajnica po anglicky – silný
hlas zvieraťa 11 meno Adolfa – dieže
9

10 11 12 13 14 15 16 17

12 značka kiloampéra – kuriér 13
stupeň na vystúpenie – Kongres slo
venskej inteligencie (skr.) 14 príby
tok – vojenská jednotka 15 skratka
strany – inakšie 16 zmena 17 slovné
vyjadrenie pred súdom
Pomôcky:
bad, rio, ROMO, Konev, kas, anis,
špak, rai, EVITA
Kto chce súťažiť o ďalšiu zaujímavú
knižnú publikáciu, nech pošle rieše
nie tajničky s nalepeným kupónom
do 6. 2. a zaradíme ho do žrebova
nia.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky –
Polovičná práca, žiadna práca
– sme vyžrebovali Oľgu Frühau
fovú z Malaciek. Získava knihu
Rok v ovocnej záhrade. Žiadame
výherkyňu, aby sa do 20. 2. ohlá
sila v redakcii.
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Posledná rozlúčka

s drahým
internetom
a televíziou

Oznamujeme vám, že vás navždy opustil drahý internet
a televízia. Ich miesto vo vašich domácnostiach teraz môže nahradiť

MAX multimedia – super rýchly internet 100/1 Mbit/s
a digitálna televízia so 44 kanálmi
len za 9,90 EUR/mes.

SWAN, a.s., Pribinova 2, 901 01 Malacky, email: malacky@max.sk, Po – Pi: 09:30 – 18:00

Objednávajte na
tel.č. 0650 123 456
www.poslednarozlucka.sk
a.sk

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
MALACKÝ
HLAS CB.indd
2/2012
256x355 malacky
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Malacký futsal
na HUMMEL CUP-e 2012
V dňoch 21.–22. 1. sa v Brne ko
nal 20. ročník Hummel Cup-u
a pozvanie na turnaj dostalo aj
vedenie 1. SFC Canaria Team
Malacky. Na turnaji sa stretlo
šestnásť kvalitných mužstiev
zo Slovenska, Francúzska a do
máceho Česka. Pre mladý ko
lektív z Malaciek to bola ďalšia
možnosť nabrať cenné skúse
nosti a konfrontovať svoje
schopnosti s oveľa skúsenejší
mi a ostrieľanejšími mužstva
mi.

odohrali hráči s príkladným nasa
dením, siahli na dno svojich síl a po
trápili oboch súperov. Pri troche
šťastia sa mohla zrodiť aj malá
senzácia. Prehra s Teplicami 2:5
a remíza 3:3 so Slovenskom U-21
znamenali pre malacký klub 3. ne
postupové miesto do vyraďovacích
bojov o finále. Konečná šiesta

priečka je pre náš klub a hráčov
určite krásnym výsledkom a aj prí
sľubom do budúcna. Turnaj odhalil
silné, ale i slabé stránky mužstva,
ale v konečnom dôsledku vládne
maximálna spokojnosť celého ko
lektívu s účinkovaním na turnaji.

P. Nerád
(krátené)

Zápasy v skratke
Skupina B
1. SFC Canaria Team Malacky–Helas Yotiva Brno 4:4 (0:2), góly: Havlík,
Horváth, Hájek, Klempa)
1. SFC Canaria Team Malacky–Pinerola Bratislava 2:1 (1:0), góly: Zváč,
Hájek
1. SFC Canaria Team Malacky–Tango Brno U-21 7:2 (4:0), góly – Horváth 2,
Išunin 2, Pavlíček, Hájek, Uhrinec

V skupine „B“ sa Canaria po
stupne stretla s Helas Yotiva Brno,
Pinerola Bratislava a Tango Brno
U-21. Mužstvo sa postavilo zodpo
vedne ku každému zápasu a svojím
výkonom vybojovalo prvé miesto
a postup do ďalšej fázy turnaja,
ktorá sa odohrala nasledujúci deň.
Víťazstvo nad extraligovou Pine
rolou veľmi potešilo, pretože bolo
historicky prvé. V skupine „Y“ sa Ma
lačania stretli s dvomi postupu
júcimi mužstvami zo skupiny „D“ –
s víťazom skupiny Slovenskom U-21
a Balticflora Teplice. Oba zápasy

Skupina B
1. Canaria Team Malacky
2. Pinerola Bratislava
3. Helas Yotiva Brno
4. Tango Brno U-21

3
3
3
3

2
2
1
0

1
0
1
0

0
1
1
3

13:7
9:4
11:10
5:17

7b
6b
4b
0b

Skupina o postup do semifinále „Y“
1. SFC Canaria Team Malacky–Balticflora Teplice 2:5 (0:1), góly: Havlík 2
1. SFC Canaria Team Malacky–Slovensko U-21 3:3 (1:3), góly: Hájek 2, Uh
rinec

Volejbalisti body nepustili
STROJÁR MALACKY–SPU NITRA „B“ 3:0 (17,21,23) a 3:1 (-12,14,19,11)
STROJÁR: Rusňák, Baran, Lipták,
Petrovič, Lapin, Janík (Haringa, Ku
račka)
Volejbalisti Strojára sa museli za
obísť v predposledný januárový
víkend bez stabilných opôr Šamulku
a Reháka, v pohotovosti boli pripra
vení Kuračka z B tímu a tréner kade
tov Haringa. Rezerva extraligovej
Nitry však takisto neprišla v plnej si
le, takže diváci mohli sledovať jedno
značný priebeh. Jedinú slabšiu chvíľ
ku si vybrali domáci na začiatku dru
hého zápasu, keď prehrali prvý set,
potom sa však opäť sústredili na hru
a ustrážili zisk všetkých bodov.
Najbližší program
nedeľa 5. 2. Trenčín „B“–Malacky
sobota 11. 2. Malacky–Komjatice
1. liga muži Západ – tabuľka po 11. kole
Celkový stav
por. družstvo

Zápasy

Body

Sety

Lopty

celkom

V

P

3:0

3:1

3:2

2:3

1:3

0:3

-

v/p

ratio

v/p

ratio

1

Komárno

22

20

2

14

4

2

0

1

1

58

61:14

4,36

1822:1473

1,24

2

Volley Team B

22

18

4

6

12

0

0

2

2

54

56:24

2,33

1926:1683

1,14

3

Malacky

22

15

7

8

7

0

0

2

5

45

47:28

1,68

1711:1586

1,08

4

VKP B

22

15

7

13

1

1

0

4

3

44

49:24

2,04

1696:1421

1,19

5

Trenčín B

22

11

11

7

3

1

3

1

7

35

40:38

1,05

1681:1656

1,02

M SR KADETI oblasť Západ – 13. kolo – Strojár Malacky – Spartak Komárno 3:0 (20,19,29) a 3:0 (18,15,26)
STROJÁR:
Kujan, Lukáč, Opatovský, Vašek, Uhrinek, Rozbora, libero Kopiar (Kura, Havlík, Novota)
Kvalitný servis, presná hra, tvrdý
útok a skvelá obrana na sieti boli
základným krokom úspechu v 1. kole
odvetných zápasov súťaže. Po pre
dohrávke s VKP majú naši kadeti na
konte potrebných 12 bodov a môžu
sa v pokoji pripravovať na súperov
z horných priečok tabuľky.
-duš-



Športovci dajte nám
o sebe vedieť!

Svoje tipy na zápasy, športové stretnutia alebo športovcov, o kto
rých by mali Malačania vedieť, posielajte na media@malacky.sk
alebo malackyhlas@malacky.sk.

Za curlingom
do Lamača

Preč sú časy, keď Malačania húfne cestovali do najbližšej bratislav
skej mestskej časti Lamač za nákupmi do hypermarketu. Nákupné
možnosti v lacnejších obchodných sieťach sa v ostatnom čase spes
trili aj v Malackách, ale cestovanie do Lamača sa asi neskončí. Je
pravdepodobné, že mnohí si tam budú chcieť zahrať curling. Takúto
možnosť totiž od polovice januára ponúka nový zimný štadión ICE
ARENA s dvoma curlingovými dráhami a hokejovou ľadovou plo
chou. Areál má slúžiť najmä na rozvoj korčuliarskej gramotnosti
mládeže z blízkeho okolia.

Nenáročný šport pre každého
V ICE ARENE je ľadová plocha
s rozmermi 56x26 m bez tribún a dve
curlingové dráhy spĺňajúce medziná
rodné parametre a 9 šatní pre hráčov.
„Zaujímavosťou je najmodernejšia
technológia chladenia, ktorá bezo
zvyšku využíva odpadové teplo na
výrobu tepla a teplej úžitkovej vody
pre celý komplex, čím šetrí nielen ná
klady na prevádzku, ale aj životné
prostredie. Výhodou oproti iným
športovým zariadeniam tohto typu
je, že obidve haly môžu diváci sledo
vať z reštauračných priestorov, od
delených od hracích plôch sklom,“
píše sa v tlačovej správe zo slávnost
ného otvorenia za prítomnosti vr
cholných predstaviteľov kraja, mesta
i mestskej časti. Podľa Ľ. Slobodu, ko
nateľa súkromnej spoločnosti ZLL-SPORT, s. r. o., ktorá arénu na pozem
koch mestskej časti Lamač postavila
a ju aj prevádzkuje a spravuje, by cur
lingová hala mohla prilákať širokú
vrstvu záujemcov o tento olympijský
šport. „Táto kolektívna hra pripomína
bowling či francúzsky petanque, no
predsa je jedinečná. Jej výhodou je,
že nie je finančne ani fyzicky náročná
a dokáže poskytnúť zábavu širokej
skupine ľudí každého veku,“ hovorí
Ľ. Sloboda.
Výhodná poloha i vstupné
Sympatické je, že pre mestskú
časť Lamač prevádzkovateľ bezplat
ne poskytuje vstup pre základnú ško
lu, materské školy aj verejnosť. Prie
story na výučbu využívajú aj študenti
súkromnej obchodnej akadémie
Liberta, ktorá sídli hneď vedľa. ICE
ARENA však svojím riešením posky
tuje priestor aj na komerčné využitie.
Plochy si prenajímajú rôzne spo
ločnosti pre svojich zamestnancov,
na organizovanie eventov, podniko
vých turnajov a pod. Malacký hlas zis
ťoval, ako môžu využiť služby nového
zimného štadióna Záhoráci. Dozve
deli sme sa toto: „Curlingové dráhy si
môže prenajať ktokoľvek od 10 do 70
rokov, podmienkou je však účasť inš

truktora-trénera, ktorý vysvetlí pra
vidlá a zároveň usmerňuje všetkých
na ploche, viac-menej riadi tréning,
resp. hru. Vstupné pre dospelých Ne
malačanov je 1 €/h a pre deti do 15
rokov 0,50 €/h. Za trénera si však tre
ba priplatiť osobitný poplatok 20 €.
V rámci hodín pre verejnosť môžu
ICE ARENU využívať jednotlivci a pre
skupiny je možnosť prenájmu na zá
klade zmluvy podľa časového roz
vrhu na www.zimnystadion.sk ale
bo na www.icearena.sk. Výhodou
Lamača je aj blízkosť a výborné do
pravné spojenie. Zo železničnej sta
nice v Lamači sa treba odviezť len
jednu zastávku mestskou hromad
nou dopravou (autobusy č. 21 a 63).
Prímestská autobusová doprava má
zastávku priamo v Lamači. Peši je to
od týchto zastávok k zimnému šta
diónu, resp. ku škole asi päť minút
chôdze.
Tatiana Búbelová

Viete, čo je
curling?
Curling je športová hra zaradená
do programu zimných olympijských
hier. Prevádzkuje sa na špeciálne
upravenej ľadovej ploche curlingovej
haly alebo zimného štadióna pozdĺž
rozdeleného do osovo súmerných
dráh. Proti sebe hrajú dva štvorčlenné
tímy, pričom každý má komplet 8 ka
meňov farebne odlíšených od kame
ňov súpera, špeciálnu obuv umožňu
júcu kĺzavý pohyb hráča po ľade
a každý hráč je vybavený curlingovou
metličkou. Základom hry je odha
dzovanie kameňov po ľadovej ploche
z hacku na jednom konci dráhy do
kruhov na druhom konci dráhy. Cie
ľom hry je umiestniť a udržať svoje
kamene bližšie k stredu kruhov, než sú
voči stredu najbližšie kamene súpera.
Za každý kameň, ktorý je v cieľových
kruhoch bližšie k stredu ako najbližší
kameň súpera, získava tím 1 bod.
Kompletné pravidlá hry nájdete
na www.curling.sk.
Foto: allbestwallpapers.com
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