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úvodník

Jabúčkové
hodovaní
je tu zas
Červené jabúčko ja v ruce mám,
koho velmi lúbim, tomu ho dám.
Ja vás, Mauačané, velmi ráda mám,
proto vám jabúčko ze srdca dám.
Dondzite sa kuknút na hodování,
máme tu jabúček na pohledání.
Sú tu aj kouáče s láskú pečené,
treba ich koštovat, bo sú výborné.
Dávajte mi, babko, dobrý kouáč –
vím, že ich tu máte plný pekáč.
Jabúčka sú zdravé starým, muadým,
podržá zdraví aj tým malučkým.
Alžbeta Dubajová
Viac o Jablkovom hodovaní si prečítajte
na 7. strane.

Zdravo
a chutne
V piatok 21. septembra usporiadal výbor Združenia zdravotne postihnutých Viktória už tradičný Deň zdravej výživy,
ktorý sa uskutočnil v zasadačke MsÚ. Tento rok organizátori prizvali MUDr. Juraja Balogha, ktorý prítomným prednášal o správnej životospráve, zdravom jedle a o tom, do čoho sa s chuťou pustiť a čoho sa radšej vyvarovať. Šikovné
žienky zo združenia pripravili veľa zdravých dobrôt zo zeleniny a ovocia, nechýbali ani koláče z tekvice. Pán doktor
všetky pochúťky odobril a so záujmom odpovedal na otázky, ktoré trápili prítomných.		
Text, foto: N. Slobodová
Farebný
Malacký
hlas máme
vďaka
finančnej
podpore

Urgentná výzva na darovanie krvi!

V Malackách sa nachádza viacero
zanedbaných pozemkov, ktoré svo
jím vzhľadom neprispievajú k prime
ranej estetickej úrovni celej lokality,
v ktorej sa nachádzajú. Tento stav
prekáža obyvateľom mesta, ktorí naň
častejšie poukazujú, ale aj mestským
úradníkom, ktorí sa rozhodli zinten
zívniť monitoring a iniciovať nápravu
súčasného stavu. „Podľa VZN o zeleni
vlastník, nájomca či správca poľno
hospodárskej pôdy má predchádzať
výskytu a šíreniu burín na neobrá
baných pozemkoch,“ hovorí vedúci
právneho oddelenia MsÚ v Malac
kách Erik Dóczi. Ešte horšie ako od
ľahlejšia poľnohospodárska pôda

však vyznievajú zaburinené staveb
né pozemky, z ktorých viaceré sa
nachádzajú priamo v centre mesta.
Aj v tomto prípade prichádza k po
rušovaniu uvedeného VZN, pretože
podľa neho aj vlastník pozemku ur
čeného na výstavbu ho má riadne
upraviť a udržiavať v nezaburinenom
stave. Mesto Malacky ako kontrolný
orgán aj prostredníctvom mestských
médií upozorňuje dotknuté fyzické
či právnické osoby, že nesplnením
povinnosti vyplývajúcej z VZN sa do
púšťajú priestupku. V zmysle Zákona
o obecnom zriadení im hrozia sank
cie až do výšky viac ako 6 000 €.
-ts-

Najbližšie pracoviská sú
NTS Bratislava-Kramáre
NTS Bratislava-Ružinov.

Upozornenie pre darcov krvi po návrate z dovolenky
Darcovia/osoby, ktoré navštívili
Grécko, Rusko, Rumunsko, Srbsko,
Izrael, Maďarsko (oblasť Csongrád
a Hajdú-Bihar), Taliansko (provin
cie Treviso, Venezia, Udine), Tunisko
(oblasť Monastir), nemôžu darovať
krv počas 28 dní po návrate.
Opatrenie platí do 30. novembra
2012.

Južania s novým
ihriskom

Nové futbalové ihrisko na sídlisku
Juh prešlo poslednou etapou revita
lizácie. Až do jari je naň prísny zákaz
vstupu, nakoľko sa musí uskutočniť
prvá kosba trávnika. Až potom bude
me môcť ihrisko hojne vyu
žívať. Dovtedy, prosím, reš
pektujte zákaz!
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Darcovia/osoby, ktoré navštívili
USA a Kanadu, nemôžu darovať krv
počas 28 dní po návrate.
Opatrenie platí bez obmedze
nia.
Ide o preventívne opatrenia v sú
vislosti s výskytom WNV (West Nile
Virus – Vírus západonílskej horúčky)
v týchto krajinách, ktorý prenášajú

infikované komáre. Ochorenie má
inkubačný čas niekoľko dní až týž
dňov a je prenosné krvou z darcu
na pacienta. Príznaky ochorenia sú
podobné chrípke a môže dôjsť k zá
palu mozgových blán, resp. mozgu.
Viac info: www.ntssr.sk, www.
sckmalacky.estranky.sk alebo na
tel. č. 0903 03 13 54.

MsCSS má novú
riaditeľku

Zejdeme sa
na hambálku

Melánia Dujsíková nastúpila ako
nová riaditeľka Mestského centra so
ciálnych služieb v Malackách. Dovo
ľujeme si privítať ju na novom pôso
bisku a predstaviť vám ju, keďže sa
na ňu budete zrejme obra
cať v súvislosti s poskytova
ním sociálnych služieb.
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V uplynulých dňoch sa v Malac
kách uskutočnil 5. ročník divadelné
ho festivalu Zejdeme sa na hambál
ku. Predstavili sa na ňom domáci
i cezpoľní herci a rovnako to vyzeralo
i v publiku. Kultúrne vyžiť
ste sa mohli od stredy 19. 9.
až do pondelka 24. 9.
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Viac na
strane

V tomto období malackí úradníci vykonávajú kontroly dodržiavania
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky číslo 7/2007 o zele
ni, čím si plnia kontrolnú povinnosť voči vlastníkom a nájomcom poľ
nohospodárskej pôdy aj voči vlastníkom pozemkov určených na vý
stavbu.

Darcovia môžu prísť na všetky pracoviská Národ
nej transfúznej služby SR počas pracovných dní od
7.00 h do 14.00 h a každý utorok od 7.00 h do 17.00 h.

Viac na
strane

dodržiavanie VZN o zeleni

Viac na
strane

Mesto kontroluje

Na pracoviskách Národnej transfúznej služby celého
Slovenska je zaznamenaný pokles zásob krvi. S jej ne
dostatkom zápasia najmä nemocnice vo veľkých mes
tách. Prosíme vás preto o urgentnú pomoc. Potrebné
sú všetky krvné skupiny, no ide hlavne o krvnú skupi
nu 0 Rh pozitív a všetky krvné skupiny s Rh faktorom
negatív.
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Prísny zákaz vstupu na plochu
nového južanského ihriska!
Už na konci augusta sa začala realizovať revitalizácia futbalového
ihriska na Štúrovej ulici na sídlisku Juh. Tretí septembrový týždeň
prešla ďalšou a poslednou etapou. Pracovníci firmy Apro, s. r. o.,
ukončili výsev trávnika, preto je vstup na jeho plochu PRÍSNE ZA
KÁZANÝ až do jari budúceho roka. Vtedy sa totiž uskutoční prvá
kosba trávnika.

V súčasnosti je plocha oplotená
z dvoch strán. Trvalé oplotenie ih
riska realizovala firma BC TORSION,
spol. s r. o.
Nateraz je tu však umiestnené aj
dočasné oplotenie, ktoré by malo
zabrániť vstupu neželaných náv

števníkov. Zároveň žiadame všetky
deti a ich rodičov, aby zákaz vstu
pu rešpektovali. Ak by ho porušili,
mohli by zmariť námahu všetkých
pracovníkov, ktorí sa na tomto pro
jekte podieľajú.
Text: N. Slobodová; foto: -maga-

Projekt uskutočňujeme vďaka
finančnej podpore spoločnosti
Swedspan Slovakia, s. r. o.

Na revitalizáciu ihriska venovala 10 000 €.

Mesto Malacky
hľadá

schopných
recitátorov
a rečníkov
na výkon
občianskych
obradov
(svadby, pohreby, uvítania
do života a pod.).
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
do 30. 10. 2012 osobne v Mest
skom úrade v Malackách, v klient
skom centre u vedúcej oddele
nia Mgr. Aleny Kmecovej, resp.
e-mailom: alena.kmecova@malacky.sk alebo na telefónnom čís
le 034/796 61 20.

Do kaštieľa
novou bránou
Zrekonštruované
detské ihrisko
už onedlho!
Prvým septembrovým týždňom sa začala rekonštrukcia detského
ihriska na Veľkomoravskej ulici v Malackách. Oprava ihriska sa financuje z rozpočtu mesta z položky vyhradenej na rekonštrukciu ihrísk.

V pondelok 10. 9. si okoloidúci mohli pred Malackým kaš
tieľom všimnúť pracovný ruch, ktorý súvisel s prípravami na
opravu brány a podbránia. Vstup do jednej z najstarších a naj
hodnotnejších budov v meste má byť krajší už v októbri.

„Mestu sa podarilo získať finančný
príspevok 10 000 € z Nadácie SPP a Nafty,
a. s., ostatné vynaložené financie mesto
poskytne z vlastného rozpočtu,” poveda
la projektová manažérka Anna Ševerová.
Celková hodnota rekonštrukcie je
14 263,13 €. Rekonštrukciu, počas ktorej
bude opravená brána, vstupná časť, klen
ba s ozdobnými štukami, zrekonštruova
né steny a elektroinštalácia, vykonáva fir
ma FILIP z Malaciek, ktorá vykonáva prá
ce len v pracovných dňoch a podľa slov
manažérky si nevyžaduje nijaký osobitý
režim pre verejnosť, ktorá chce navštíviť
výstavné priestory kaštieľa.
T. Búbelová; foto: S. Osuský
Rekonštrukcia vstupu do kaštieľa aj revitalizácia Troch dubov sa uskutočnili
vďaka finančnej podpore

Začala sa
revitalizácia
Troch dubov

Spomínaná oprava je súčasťou harmonogramu prác, ktorý schválila komi
sia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie. V uplynulých dňoch pra
covníci mesta odstránili staré prvky ihriska, dočasne odňali lavičky, vyrovnali
terén okolo pieskoviska, odstránili asfalt a vyčistili celú plochu. V ďalšej etape
pracovníci existujúce pieskovisko obložia gumeným materiálom, na ktoré si
môže dieťa i sadnúť. Z nového ihriska by sa na Veľkomoravskej ulici mali tešiť
Text: N. Slobodová; foto: -magauž v októbri. 			
Mesto Malacky sa v tomto roku
uchádzalo u spoločnosti Nafta, a. s.,
o podporu projektu s názvom Re
vitalizácia lokality Tri duby. Poda
rilo sa získať finančné prostriedky
na výsadbu nových stromov, mobiliár (lavičky k ohnisku, odpadkový
kôš, informačná tabuľa, obojstranná lavica, hracie prvky pre deti),
vybudovanie ohniska a orezávanie
stromov v celkovej výške 6360 €.
Dnes je revitalizácia v plnom prúde.
V minulosti bola lokalita Tri duby vy
užívaná oveľa častejšie. Odvtedy sa však
o ňu nikto nestaral, a tak v súčasnosti
prišiel popud zmeniť to. Jedným z hlav
ných cieľov už realizovaného projektu je
obnoviť aspoň časť porastov, opticky uza
tvoriť priestor od diaľnice a vytvoriť rela
tívne ľahko dostupnú lokalitu na oddych
a relax. V súčasnosti je plocha Troch du
bov vyčistená od komunálneho odpadu.
Chystá sa vyhrabávanie po kosení pomer
ne vysokej trávy a orezávanie stromov.
Text: N. Slobodová; foto: S. Osuský
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Čo pre nás urobili poslanci
v 1. polovici
volebného obdobia?
Tentoraz sme o informácie požiadali poslanca
Milana Ondroviča.

Potešilo ma, že vedúca oddelenia
marketingu dala priestor poslancom
a vyzvala ich, aby sa obyvateľom
mesta prihovorili a priblížili im ich
činnosť. Ja ako poslanec a súčasne
predseda komisie pre územný roz
voj, životné prostredie a dopravu
mám toho niekedy až-až. Pred voľ
bami som obyvateľom mesta sľúbil,
že budem s nimi úzko spolupracovať
a budem aktívnym poslancom, a sna
žím sa svojmu slovu zostať verný.
Vo svojom 4. volebnom obvode
komunikujem s ľuďmi, ktorí majú
problémy s budovaním kanalizácie.
Pomáhal som ľuďom z Bernolákovej
ulice nájsť priechodné riešenie pre
vybudovanie parkovacích miest pre
ich nadstavbu. Podarilo sa vyčleniť
prostriedky na projektovú dokumen
táciu obnovy vnútrobloku sídliska
Domky. Zrekonštruoval sa havarijný
stav Ulice M. Benku. Zámer špeciál
neho bývania, ktorý by podľa môj
ho názoru komplexne riešil problém
neprispôsobivých obyvateľov, sa ale
presadiť nepodarilo.
Ako predseda komisie pre územ
ný rozvoj, dopravu a životné prostre
die som mal prvý veľký cieľ, a to zo
staviť komisiu plnú odborníkov – to
sa myslím podarilo. Všetkým jej čle
nom chcem touto cestou poďakovať.
Myslím si, že sú dobrou oporou pre
poslancov v ich rozhodovaní.
Spolu s oddelením územného
rozvoja a životného prostredia MsÚ
sme pripravili VZN o verejných ihris
kách, nový elektronický pasport ih
rísk, spolupracujem aj pri samotných
návrhoch rekonštrukcií ihrísk a verej
ných priestorov, v dnešných dňoch
sa práve pre tých najmenších obno
vuje ihrisko na Veľkomoravskej ulici.
Pokúsil som sa zaviesť nový spô
sob práce našej komisie. Bolo bež
né, že komisia dostávala projekty až
na schválenie, tesne pred termínom
podania. Mohli sme len povedať, je
to zlé, alebo je to dobré – nebol čas
na ich úpravu. Mojím cieľom je, aby

komisia mohla ak
tívne vstupovať
do prípravy pro
jektov a začína sa
to dariť. Mnohými
úpravami prešli
projekty kom
plexnej obnovy
parku Břeclavská,
vnútrobloku Ul. PÝTAME SA
1. mája či sídliska
ZA VÁS
Juh.
Po viac ako roku sa nám, verím,
podarí uzavrieť zmeny a doplnky
územného plánu mesta, čo bola veľ
ká úloha, ktorá pre mňa znamenala
dlhé rokovania v komisiách so žia
dateľmi o zmeny. Niekedy si pod
nikatelia myslia, že keď sú vlastníkom
pozemku, môžu si na ňom robiť, čo
chcú.
Sľubovaný skatepark je v štádiu
územného konania a hovorím vám,
že to nebolo vôbec ľahké. Čo ma však
prekvapilo a veľmi teší, je spoluprá
ca s mladými skatebordistami. Tí si
vlastne projekt skateparku pripravili
sami a projektantovi dali veľmi kvalit
ne spracované podklady, čím mu veľ
mi uľahčili prácu. Keď sa podarí tento
projekt dotiahnuť do konca, budú
mať park presne taký, ako chceli.
V tomto by mohli ísť Malačanom prí
kladom.
Zameral som sa aj na bezpečnosť
dopravy – venujem sa tomu i v prá
ci. Spolu s technickou univerzitou sa
nám podarilo v meste rozmiestniť
osem radarov. Pribudli bezpečné
priechody pre chodcov. Rozmiestňu
jeme spomaľovače. Inicioval som za
bezpečenie železničného priechodu
pri „Gajdárovi“. Do všetkého som is
tou mierou zapojený.
A čo ma, vlastne nás, čaká? V roz
počte sa mi podarilo presadiť vyčle
nenie finančných prostriedkov na vy
pracovanie územného plánu zóny
centrálnej mestskej oblasti, ktorý tak
po desiatich rokoch zareguluje vý
stavbu v centre mesta. Malacky už

nemôžu byť mestom s historickým
centrom, ale verím, že môžu byť
moderným mestom s centrálnym
námestím, upokojenou dopravou
a množstvom pobytových plôch.
Dnes je centrum mesta jedno veľké
parkovisko. Aj preto mesto pripra
vuje analýzu možností parkovania
v meste, z ktorej by mala vyplynúť aj
parkovacia politika mesta. Budova
nie ďalších parkovacích miest na úkor
zelene nie je udržateľné, musí prísť
k regulácii parkovania, ruka v ruke
s oživením hromadnej dopravy
a podporou cyklistickej dopravy.
Zapojenie obyvateľov do procesu
spracovania projektov, rozhodovaní
o osude mesta je veľmi dôležité, a to
nielen z hľadiska zlepšovania samot
ných riešení, ich akceptácie verejnos
ťou, ale aj z hľadiska pozitívnej iden
tifikácie ľudí s mestom. Spolu s pria
teľmi stojím za portálom LPM.sk,
ktorý sa snaží ľudí vtiahnuť do diania
v meste. Informujem o dianí v meste,
o pripravovaných dôležitých rozhod
nutiach, ale aj pozorne sledujem ná
zory ľudí a komunikujem s nimi.
Nie všetko, čo by ste chceli, môže
te robiť sám za seba, ani ako posla
nec. Preto sme založili občianske
združenie Ľudia pre Malacky. Dáva
me priestor šikovným ľuďom, vytvá
rame priestor na spoluprácu. Ako
občianske združenie sme sa pár dní
po jeho vzniku angažovali v zná
mej kauze „Vakcináreň“. Náš aktívny
a zodpovedný prístup dokonca oce
nil premiér. Začali sme spolupraco
vať s Cykloklubom Záhorák – Malac
ky, pretože chceme podporiť rozvoj
cyklistickej dopravy v meste. Naša
prvá spoločná akcia viedla k tomu, že
Slovenská správa ciest preznačí cestu
do Levár tak, aby cyklisti dostali viac
miesta. Rozbiehame spoluprácu aj
s ďalšími.
Za tieto dva roky sa toho udialo
veľa, rozbehnuté veci treba pouza
tvárať, ale ešte nás toho veľa čaká.
Nápadov je dosť, niekedy sa to všet
ko ani stihnúť nedá.
Milan Ondrovič

váš názor

Reakcia na článok uverejnený v MH 15/2012 s názvom

Čo pre nás urobili poslanci v 1. polovici volebného obdobia?
(Vyjadrenie poslanca MUDr. Mariána Haramiu)
Pán poslanec MUDr. M. Haramia je pravda všetko, čo
ste napísali do Malackého hlasu?
Ja nie som poslankyňa, ale žijem tu už 43 rokov a to,
čo ste si privlastnili, nie je všetko pravda. Mne to pripa
dá, že čo sa v Malackách urobilo dobré, Vy ste sa na tom
všetkom zúčastnili.
Že sa zbúral starý súd, bola to budova, kde bola aj
škôlka pre deti, kde sme ich vodili a už vtedy to bola
hnilá ruina a to bolo už pred 40 rokmi. Padala omietka
a všade bola pleseň.
Lidl v strede mesta oceňujú hlavne starší ľudia, lebo
Tesco a Kaufland sú pre nich dosť ďaleko a všetci sa ne
môžu voziť autom. Mladí poslanci tiež postavili škôlku a
to nebola vaša zásluha.
Máte pravdu, že máme nové operačné sály na vy
sokej úrovni. Ale v nemocnici sa nielen operuje, ľuďom

chýbajú oddelenia, čo boli zrušené – gynekológia, det
ské odd., tiež hematológia a ešte je toho dosť, čo by bolo
potrebné v tejto nemocnici. Skoro za všetky úkony sa
platí a trpia hlavne dôchodcovia, na čo by ste mali hlav
ne myslieť. Tiež to nebola len vaša práca, že sa urobili
priechody pre chodcov, značky na Veľkomoravskej ulici,
ale veľa toho urobili občania a sme šťastní, že sa nám
to podarilo. Aj obyčajní občania vedia vybaviť veľa vecí.
Pán doktor, čo si prisvojujete, čo ste neurobili? Nebolo
to Vašou zásluhou, že sa zabránilo postaveniu parkova
cieho domu. Občania mesta sa dozvedeli, čo sa chystá
a hneď na to reagovali a konali.
Získali sme vyše 500 podpisov a na základe toho sa
konala v kinosále schôdza, kde sa táto stavba zrušila.
B. Dujmovičová
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Predstavujeme vám
Melánia Dujsíková (35) nastúpila ako nová riaditeľka Mestského
centra sociálnych služieb v Malackách a po 11 rokoch pôsobenia
v tejto pozícii vystriedala Danielu Mračnovú. Dovoľujeme si priví
tať ju na novom pôsobisku a predstaviť Malačanom, ktorí sa na ňu
budú často obracať v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb
v hojne využívanom Mestskom centre sociálnych služieb (MsCSS)
a v Domove sociálnych služieb.

Mgr. Melánia Dujsíková je vy
datá, má dve deti a býva v Kútoch.
Vyštudovala Pedagogickú fakultu
UK Bratislava, odbor sociálna prá
ca. Doteraz pracovala na Okresnom
súde v Malackách ako probačná
a mediačná úradníčka a neskôr ako
riaditeľka správy. „Obe pozície ma
obohatili po profesionálnej, ale aj
ľudskej stránke. Získala som množ
stvo skúseností s prácou s ľuďmi, no
vedela som, že toto nie je tá oblasť,
kde by som sa chcela realizovať. Už
dlho som snívala, že raz sa budem
venovať tomu, čo som vyštudovala
a čo mi je najbližšie – starostlivosti
o seniorov. Preto rozhodnutie pri
hlásiť sa do výberového konania
na riaditeľa MsCSS bolo pre mňa
prirodzené,” hovorí o svojich po
hnútkach nová riaditeľka.
Prvý deň na novom
pracovisku a prvé dojmy
„Môj prvý deň v prostredí nového
pracoviska bol najmä náročný na pa
mäť – celý deň som si hovorila, že toľ
ko mien pracovníkov si nikdy neza
pamätám. Mala som však veľmi prí
jemný pocit z toho, ako ma zamest
nanci a obyvatelia zariadenia prijali.
Milo ma prekvapili.
Zatiaľ sa každé ráno do prá
ce teším, a preto si myslím, že to
bude dobré, aj keď môjmu nástupu
predchádzali predovšetkým obavy
z toho, či dostatočne skoro prenik
nem doproblematiky, či ma zamest
nanci prijmú, či naplním očakávania
zriaďovateľa... Postupne som si zbie
rala informácie o centre, o jednot

livých službách, ktoré centrum po
skytuje. Netrúfam si ešte hodnotiť,
veľa sa pozerám a pýtam, analyzu
jem súvislosti.“
Plány, zmeny, vízie
„Som vo funkcii príliš krátko
na to, aby som hovorila o nejakých
prevratných zmenách. Mám isté
plány, ktoré sa skôr týkajú kvality
poskytovaných služieb, avšak bez
dôkladnej znalosti ekonomického
zázemia organizácie nie je možné
čokoľvek začať realizovať. Sociálna
služba by mala byť ušitá klientovi
na mieru. Každý človek, ktorý žia
da o akúkoľvek sociálnu službu, má
zároveň svoje špecifické problémy,
či už ide o problémy zdravotné, ro
dinné alebo osobné. Je potrebné
ich zohľadniť a ponúknuť mu vhod
nú alternatívu pomoci. V žiadnom
prípade neuvažujem o zrušení za
riadenia pre ubytovaných seniorov,
ale som presvedčená, že ak to okol
nosti dovolia, je vhodnejšie najskôr
zvoliť službu opatrovania v domá
com prostredí.
V súčasnosti sa venujem skôr
ekonomicko-administratívnym zá
ležitostiam, preto najaktuálnejším
cieľom je preniknúť čo najskôr do
fungovania MsCSS ako celku. V blíz
kej budúcnosti by som chcela nad
viazať na plánovaný projekt týkajú
ci sa realizácie denného stacionára.
Dúfam, že sa ho podarí zrealizovať
na budúci rok, čím sa rozšíri paleta
poskytovaných služieb.”

Milí čitatelia,

Zhovárala sa: Tatiana Búbelová,
foto: S. Osuský

Malacký hlas začal s novou distribúciou, ktorá je oveľa rýchlejšia. Expedícia no
vín z tlačiarne je vo štvrtok a do soboty popoludnia by ste ich mali mať v schrán
ke. Dúfame, že nový distributér plní naše očakávania. Aby sme to zistili, po
trebujeme aj vašu pomoc. Toto vydanie by ste mali dostať najneskôr v sobotu
29. 9. Ak dostanete noviny neskôr alebo vôbec, kontaktujte nás telefonicky na
číslach 034/796 6174 resp. 034/796 6173 alebo na malackyhlas@malacky.sk.
Povinnosťou mesta a distributéra je doručiť vám noviny priamo do poštovej
schránky. Ak si Malacký hlas v schránke neželáte, vyznačte to na vašej schránke.
Distributér má v bytových domoch zakázané vhadzovať MH medzi reklamné
letáky. Za pomoc pri skvalitňovaní našich/vašich novín vám veľmi pekne
ďakujeme.						 -red-
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Školská
mediácia

Kde knihu dostať?
Publikácia vyšla v náklade 2000
kusov a jej predaj zabezpečuje pria
mo vydavateľstvo Iura Edition pro
stredníctvom portálu www.iura.sk.
Okrem toho sa predáva na konfe
renciách a prednáškach zabezpečo
vaných takisto zo strany vydavateľa
publikácie. „Oficiálny krst knihy Škol
ská mediácia je naplánovaný na no
vembrovú konferenciu Commenium
Forum, ktorá sa uskutoční vo Zvole
ne pod záštitou Ministerstva školstva
SR,“ spresnila jej autorka, ktorá si tým
to počinom získava pevné miesto
medzi rešpektovanými odborníkmi.
Myšlienky lepšej školy, kde sa konflik
ty riešia s úctou a rešpektom k člove
ku sú pre mnohých určite vytúženým
cieľom, a tak si aj my želáme, aby sa
s princípmi školskej medializácie sto
tožnilo čo najviac osvietených pe
dagógov i rodičov v záujme našich
detí. Pretavenie vízie do praxe totiž
vyžaduje najmä všeobecné prijatie
a ochotu vyskúšať nové prístupy.

[riešenie konfliktov a sporov
zmierovaním]

Každý, kto aktívne vkročí do školského prostredia, či už ako učiteľ,
žiak, alebo rodič, je plný rozličných očakávaní. Tie sú navzájom kon
frontované a predstavy jednotlivcov či skupín sa v praxi nezriedka za
čnú rozchádzať. Rozdielne názory vyúsťujú do nespokojnosti, ktorá
často býva zdrojom nepríjemných konfliktov. Ak ich prejavy obsahu
jú osobné útoky, sú v hre negatívne emócie, ktoré pomôžu síce získať
pocit chvíľkového zadosťučinenia, ale v konečnom dôsledku nás ako
partnera v komunikácii diskvalifikujú. Ak chceme vyjadriť opačný ná
zor, musíme ho vyjadriť s úctou k človeku. Ako správne komunikovať,
aby sme sa pre deti stali vzorom aj pri riešení konfliktov? Cenné rady
pre pedagógov, lídrov škôl, ale i rodičov nájdete v publikácii Mala
čianky Dušany Bieleszovej s názvom Školská mediácia – riešenie kon
fliktov a sporov zmierovaním.

Rešpektovanie iných názorov
pri zachovaní úcty
Čo je to vlastne školská mediácia?
Na čo slúži? Ako ju do škôl dostať?
Dá sa to vôbec? Takéto a podobné
otázky sa natískajú laikovi zvyknu
tému na rešpektovanie povinných
vzorcov typu – učiteľ má vždy prav
du, riaditeľ sa nemýli, hovoriť od
lišné názory pred autoritou je ne
vhodné, radšej sa na chúlostivé veci
nepýtajme... Pri dobrých vzťahoch,
rešpektovaní a úcte však prostredie
školy môže byť aj podnetnejšie, prí
jemnejšie a pre všetky skupiny inšpi
rujúce.
„Školská mediácia je spôsob rie
šenia konfliktov cestou zmierovania,
hľadania kompromisov, rešpektova
nia odlišných názorov, ale aj podpo
ry kritického myslenia pri zachova
ní úcty,“ takto voľne definuje oblasť
svojej pôsobnosti D. Bieleszová,
ktorá v knihe využila svoje odborné

i praktické skúsenosti z pozície rodi
ča, učiteľa i zástupkyne riaditeľa ško
ly. „Ide o menej formálny typ mediá
cie, ktorý reaguje na aktuálne potre
by a uplatní sa tam, kde je potrebné
pracovať s náladami.
Podľa cieľových skupín vzniká
potreba kolegiálnej mediácie (me
dzi učiteľmi navzájom), medzi ve
dením školy a učiteľmi, medzi ro
dičmi a učiteľmi, dokonca medzi sa
mosprávou a učiteľmi, ale aj medzi
žiakmi a učiteľmi. Špecifický prístup
si vyžaduje tzv. rovesnícka mediácia
(medzi žiakmi), ktorej venujem svo
ju druhú knihu. Mala by vyjsť v marci
budúceho roka,“ vysvetľuje odbor
níčka na vzťahy v škole.
Ako kniha vznikla?
„Publikovala som k tejto téme sé
rie článkov v časopisoch Manažment
škôl v praxi a Didaktika a na portáli
www.skolska-mediacia.sk skúse

Deň prvej pomoci
so slušným počtom
účastníkov
V pondelok 10. septembra sme
si pripomenuli Svetový deň pr
vej pomoci. Pri tejto príležitos
ti oddelenie marketingu MsÚ
a SČK Malacky zorganizovali
15. sep
tembra v Zámockom
parku Deň prvej pomoci. Jeho
lo na
učiť obyva
poslaním bo
teľov či návštevníkov Malaciek
základné úkony prvej pomoci
a zvýšiť povedomie o jej dôle
žitosti.

Podujatia sa zúčastnilo 28 dospe
lých a 32 detí. Najmladšie zúčastnené
deti mali od 2 do 4 rokov. Zdravotníci
deti poučili, že na živých deťoch tieto
úkony robiť nemôžu, jedine na bá
bikách. Popri deťoch si život zachra
ňujúce manévre vyskúšali aj rodičia.
Účastníkom dobrovoľní zdravotníci
ukázali resuscitáciu dieťaťa i dospelé
ho človeka. Záujemcovia si nacvičili,
ako postupovať pri dusení či obvä
zovaní. Každému zo zúčastnených sa
ušla odmena. Deti dostali sladkú po
chúťku a rodičia perá.

Prvú pomoc si prišli vyskúšať aj
malí svadobčania (dievča a chla
pec), ktorí v rámci čakania na fote
nie v Zámockom parku využili čas

nosti a postrehy zo školského pros
tredia. A potom prišla ponuka z vy
davateľstva Iura Edition, kde cítili
potrebu novú podnetnú tému pred
staviť aj odbornej verejnosti a zhr
núť doteraz získané a publikované
poznatky. Ponuku som prijala a teraz
sa ocitáme v druhej fáze, ktorou je
organizácia prednášok, workshopov
a tréningových programov pre pe

dagogické tímy,“ rozhovorila sa au
torka knihy, ktorá už prijala pozvania
škôl v Novákoch, Kamenci pod Vtáč
nikom, ale aj ďalekých Košiciach. Aj
v súčasnosti považujem tému vzťa
hov v školskom prostredí za dôle
žitú. Vnímam ju aj v rámci diskusií
bookových skupín Materské
face
školy, Štátny vzdelávací program,
Slovenská komora učiteľov.

Zopár slov o autorke
Mgr. Dušana Bieleszová vyštudo
vala etiku a pedagogiku na Fakulte
humanitných vied Univerzity Kon
štantína Filozofa v Nitre. Pôsobila
v sekundárnom vzdelávaní ako uči
teľka v špeciálnej škole pre sluchovo
postihnuté deti a neskôr ako učiteľka
a zástupkyňa školy v základnej škole
s materskou školou. Materská a rodi
čovská dovolenka jej otvorili cestu
do sveta materských a rodinných
centier. Bola štatutárkou detského
centra Vánok v Malackách, neskôr
členkou Dozornej rady Únie mater
ských centier a zakrátko riaditeľkou
Centra advokácie a koordinácie Únie
materských centier. V súčasnosti je
mediátorkou a líderkou projektu Ak
tívni učitelia – školská mediácia, kto
rého ťažiskovou témou sú konflikty
a ich riešenia v školskom prostredí.
Text, foto: Tatiana Búbelová

Vysypané z obálky
užitočným spôsobom. „Účasť bola
vysoká. My so SČK sme boli spokoj
ní nielen s počtom záujemcov, ale
aj s ich šikovnosťou a snahou naučiť
sa pomáhať tým, ktorí to potrebujú,“
povedala predsedníčka Miestneho
spolku SČK v Malackách Klaudia Ko
várová.
Spoločne s SČK Malacky dúfa
me, že podobné podujatia budú
v našom meste dostávať čoraz väčší
priestor. Veď nikdy neviete kto z nás
bude zajtra potrebovať pomoc.
Text, foto: Natália Slobodová

Eva Režná z Malaciek:

Čo som dnes ráno (7. 9.)
zažila v malackej nemocnici
Ak niekto z vás chodí alergológovi, môže sa dozvedieť odo mňa, že
MUDr. Girovská, ku ktorej som bola pridelená po odchode MUDr. Hadriovej,
dala výpoveď a už nepracuje v malackej nemocnici. Túto informáciu som dostala dnes ráno v centrálnej karte. Na vyšetrenie som objednaná od 8. 3. a termín som dostala na 27. 9. Od sestričky v ordinácii som pri objednávaní dostala
leták s pokynmi, aké vyšetrenia musím absolvovať 3 týždne pred návštevou
alergológa. Tak som sa dnes vybrala na odber krvi a spirometriu. Aké však bolo
moje prekvapenie, že nemám ku komu ísť! V centrálnej karte mi oznámili, že
pani doktorka tu už nepracuje, že ma nemá kto vyšetriť a nového alergológa
si mám nájsť v Bratislave. Ako pacientka som mala byť oboznámená s tým,
že sa udiala takáto podstatná zmena. U lekára dostanete celú kopu pokynov,
čo máte pred návštevou ambulancie absolvovať, no a oni by mali mať v sebe
aspoň toľko slušnosti, aby nám oznámili, že s nimi už nemôžeme rátať.
O stanovisko k podnetu sme požiadali hovorkyňu Nemocničnej, a. s.,
Zuzanu Kovaľovú, ktorá uvádza:
„V najbližších dňoch zavádzame v nemocnici systém oznámenia neprítomnosti lekára tak, aby sa o tom stave včas pacient dozvedel, či už prostredníctvom klientskych centier, call centra, alebo priamo z oznamov umiestnených
v priestoroch klientskych centier. V súčasnosti sa rovnako snažíme vyriešiť
problém čakacích lehôt v prípade alergologickej ambulancie tak, aby bola pre
pacientov regiónu Záhoria zabezpečená zdravotná starostlivosť v tejto ambulancii počas celého pracovného týždňa, nie iba dva dni v týždni, ako to bolo
doteraz. O konkrétnej organizácii budeme pacientov včas informovať. Alergologická ambulancia nie je zrušená úplne. Stále ordinuje MUDr. Krčméryová,
(http://www.nemocnicna.sk/pre-pacientov/ambulancie/alergic
ko-imunologicka-ambulancia.html).
Kontakt je možný cez call centrum – 034/28 29 700. Zdravotná starostlivosť o pacientov zo zrušenej alergologickej ambulancie je presunutá do možnosti kapacity práve na MUDr. Krčméryovú.”
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Modrá škola zlepšuje
vzťah žiakov k vode
Vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Modrá
škola, ktorý realizuje OZ Mladí vedci Slovenska, po štyroch rokoch zaznamenáva postupnú pozitívnu zmenu správania školákov v oblasti
zdravého pitného režimu. O výsledkoch informuje sociologický prie
skum na vzorke 550 žiakov z 28 škôl v BSK v rokoch 2009 a 2011. Do projektu sa zapojili už aj školy z Malaciek a zo záhoráckych obcí.

Vzdelávanie o vode
Zámerom projektu Modrá škola
je vytvárať pozitívny vzťah mladých
ľudí k vode ako produktu nevyhnut
nému pre život. Pedagógovia v rám
ci neho vhodnými formami a metó
dami zážitkového učenia pôsobia
na rozvoj vedomostí a znalostí detí
a mládeže o pitnej vode. Mladých

ľudí vzdelávajú o výrobe pitnej vody,
distribúcii, odvádzaní a čistení odpa
dových vôd, ale aj o dôležitosti a ne
nahraditeľnosti vody v prírode.
Žiaci pijú viac vody z vodovodu
Výsledky sociologického priesku
mu v roku 2009 zaznamenali nízku
úroveň vedomostí žiakov o pitnej

Kúpalisko v číslach
Návštevnosť letného kúpaliska v porovnaní s minulým rokom
2012
Vstupy
2011
Deti
5823
5144
Študenti, dôchodcovia
3311
4073
5573
Dospelí
5998
15132
Spolu
14790
Tržby
25.098 €
18.300 €
Návštevnosť vyššia ako 100 osôb
za deň bola: v roku 2012 – 34 dní,
v roku 2011 – 25 dní. V porovnaní
s vlaňajškom bola návštevnosť prib
ližne na rovnakej úrovni. Slnečných
dní bolo tento rok o 9 viac, a to naj
mä zásluhou teplých dní už v júni.
Tržby sa zvýšili úpravou ceny vstu
penky pre dospelých, aby sa kúpalis
ko cenou priblížilo alebo vyrovnalo
s ostatnými zariadeniami v regióne.

Spomedzi atrakcií boli najvyužíva
nejšie tobogany, plážové volejba
lové ihriská a detské preliezačky
a hojdačky. Pozornosti sa tešil aj mi
nigolf a stolný tenis. „Do budúcej se
zóny chceme rozšíriť a zatraktívniť
detské ihriská, hlavne pre najmlad
ších návštevníkov letného kúpalis
ka,“ povedal V. Mihočko, riaditeľ or
ganizácie Ad Hoc, ktorá kúpalisko
-ad hocspravuje.		

v Záhorskej Vsi, Zohore, Rohožníka,
Studienky sa pravidelne zapájajú do
Veľkej vedomostnej súťaže o vode.
Študenti Gymnázia na Ul. 1. mája
v Malackách sa 5. júna zúčastnili
v rámci programu Modrá škola ex
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kurzie do vodárenského objektu
BVS, a. s. – čistiarne odpadových vôd
v Malackách. Základná škola Štúrova
v Malackách pracuje s metodickými
príručkami Modrej školy.
-ts/tabu-

vode, pitnom režime, čistení odpa
dovej vody a pod.
V roku 2011 bol na totožnej vzor
ke žiakov zistený pozitívny vývoj
v správaní žiakov, resp. ich rodín a po
diel rodín konzumujúcich primár
ne vodu z vodovodu stúpol z 36 %
na 53 %. Zároveň počas sledované
ho obdobia klesol podiel rodín, ktoré
pijú kupované balené nápoje každý
deň z 50 % na 40 %.
V pláne aj budovanie
pitných fontán v školách
V školskom roku 2012/2013 sa do
vzdelávacieho programu Modrá
škola opäť môžu zapojiť materské,
základné, stredné a vysoké školy, kto
ré majú sídlo v Bratislave a okresoch
Malacky, Pezinok, Senec, Myjava, Se
nica a Skalica. Účastníkov čaká veľká
vedomostná súťaž o vode, Festival
vody 2012, fotografická súťaž, vý
tvarná a literárna súťaž na tému Voda
ako súčasť môjho každodenného
života, exkurzie do čistiarní odpado
vých vôd, na ostrov Sihoť, budovanie
pitných fontán v školách, blog pre
pedagógov, odborné semináre pre
pedagógov zapojených škôl, elektro
nická omaľovanka, Cena BVS za naj
lepšiu záverečnú bakalársku a diplo
movú prácu. Viac informácií k projek
tu nájdete na www.modraskola.sk
a informovať sa môžete aj na modraskola@modraskola.sk.
Malačania sa už zapojili
Spojená škola sv. Františka Assis
kého v Malackách sa v školskom roku
2011/2012 zapojila do výtvarnej sú
ťaže na tému Voda – súčasť nášho
každodenného života. Žiaci zo ZŠ

Foto: CVČ

Cvečkári v plnom prúde
Dňa 14. 9. Cvečko slávnostne odštartovalo nový školský rok.
Na svoje si prišli milovníci umenia, tanca, športu, ale i tí, ktorí
sa prišli zabaviť, alebo urobiť dobrý nákup na burze hračiek.
Krúžky začínajú svoju pravidelnú činnosť, zápisy do krúžkov
sa konajú priebežne. O termínoch jednotlivých záujmových
útvarov sa môžete informovať v CVČ alebo na stránke www.cvcmalacky.sk.
Centrum voľného času, M. Rázusa 30, 901 01 Malacky

Plán podujatí CVČ
na október 2012
3. 10. o 8.00 h
5. 10. o 16.10 h

Zámocký park – Cezpoľný beh
CVČ – Tekvicové strašidlá
(zdobenie a vyrezávanie tekvíc)
KD Veľké Leváre – Detský šachový turnaj
11. 10. o 8.00 h
17. 10. o 14.00 h	MŠ Jakubov – Vieš to spraviť sám?
(vyrábanie anglického pexesa)
21. 10. o 14.30 h
lúka pri mlyne – Šarkaniáda – „lieta celá rodina”
22. 10.
CVČ – Zlatá jeseň – uzávierka výtvarnej súťaže

Centrum voľného času
otvára nový krúžok

REZBÁRSTVO
• základy práce s drevom, rezbár
skym nožom, dlátom
• pre začiatočníkov i pokročilých
• pre záujemcov od 6 rokov
Poplatok: 4 €/mesiac
Lektor: Jozef Šimek
Prihlásiť sa môžete v CVČ Malacky
v pracovných dňoch od 8.00 do
18.00 h. Info: t. č. 034/772 22 28
a www.cvcmalacky.sk

Centrum voľného času

pozýva všetky deti a rodičov
na jesenné podujatie s názvom

TEKVICOVÉ
STRAŠIDLÁ

5. októbra 2012 o 16.10 h.
do CVČ Malacky.
Súťažiť budete o najkrajšiu, najväčšiu, najmenšiu TEKVICU.
Vyrobíte si papierového draka,
ponúknete sa teplým gulášom,
získate sladkú odmenu a strávite
pekný deň s príjemnými ľuďmi.
Nezabudnite si priniesť tekvicu!
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Divadelný sviatok
v Malackách

Svoj talent naplno predviedla
Barbora Vajglová počas
Veršobrania, ktoré bolo
tiež súčaťou festivalu.

Divadlo na hambálku oficiálne odštartovalo 5. ročník festivalu Zejdeme sa na hambálku už vo štvrtok
19. septembra. Šesť dní nabitých predstaveniami, ale aj plnými sálami, neutíchajúcim potleskom a usmia
tymi tvárami. Taký bol divadelný sviatok v Malackách.

Dva večery patrili
mladým talentom
Štúdio mladých pre širokú verejnosť bravúrne odohralo predstavenie
Radúz a Mahuliena. Na študentov sa
prišlo pozrieť plné kino. Jeho sálu návštevníci zaplnili do posledného miesta. Nejedného diváka prekvapili skvelé profesionálne výkony mládežníkov,
ktorí hru nacvičil pod vedením Beáty
Reifovej. Na záver si spolu vychutnali nekončiaci potlesk a standing ovation.
Podobný zážitok ste mohli zažiť aj
pri štvrtkovom predstavení Navždy
a vždy, s ktorým sa predviedol tanečný a literárno-dramatický odbor ZUŠ.
Katarína Trenčanská a Lívia Spustová
si pod svoje krídla zobrali talentova
ných mladých ľudí, ktorí výborne po
bavili divákov. Svedčí o tom aj ďalšie standing ovation a neuveriteľne
dobrý pocit, ktorý panoval v Kultúrním domečku počas predstavenia aj
po ňom. V úvode štvrtkového predstavenia riaditeľka MCK Jana Zetková
úprimne poďakovala dlhoročnej bývalej pedagogičke Nadežde Tučkovej,
ktorá je v Malackách takpovediac divadelnou mamou. Pripravovala všetkých pedagógov, ktorí sa dnes v Malackách venujú ďalším divadelným
generáciám.

Takto vyzerala princezná
Frmfulína v podaní
divadla Jaja.

Hviezdna bodka
Organizátori tento rok predĺžili festival až do pondelka. A veruže to bol
krásny záver. Vo večernom predstavení Rozhodcovia sa blysli mená ako
Maštalír, Kobielsky a Bystriansky.
Súčasťou festivalu boli i predstavenia pre školy, o ktoré sa postarali všetci divadelní mládežníci.
No a ak sa aj po prečítaní predchádzajúcich riadkov pýtate, či to stálo
za to, my odpovedáme: jednoznač
ne áno a už teraz sa tešíme na ďalší
ročník.

Mladí umelci z tanečného
a literárno-dramatického odboru
ZUŠ vo štvrtok zažiarili
v hre Navždy a vždy.

Piatok stál za to!
V piatok 20. septembra sa predviedli aj tí najmenší z Divadla na hambálku hrou Kleopatra, v ktorej zablúdili do histórie. No dočkali sme sa aj
vystúpenia ostrieľaných malackých
ochotníkov. Zahrali najnovšiu inscenáciu Stálo ti to zlato za to?, ktorá pochádza z pera jej režiséra Vladimíra
Zeteka. Napísal ju priamo na mieru
jej predstaviteľom. Piatkovou bodkou
bolo vystúpenie Divadla Oľgy Belešovej a Zuzany Martinkovej. Baby na palube predviedli brilantné „prevleky”.

Text, foto: N. Slobodová

Milí
hambálkovci,

Trojica šikovných herečiek Štúdia mladých
DNH originálne uviedla predstavenie
Túlavého divadla. Ktovie, možno si
dievčatá v budúcnosti zahrajú
práve s jeho protagonistami.

Z dvoch herečiek boli razom štyri, kto
ré divákov zasvätili do problémov štyroch rôznych žien.
Improvizačná sobota
Sobotňajší výtvarno-divadelný
park vyšiel len z polovice, keďže po-

časie nedovolilo, aby sa deti vyšantili
pri vymaľovávaní veľkých posterov
postáv z hier DNH. Prišla však princezná Frmfulína v podaní divadla Jaja
a deťom hneď zasvietili očká. V sobotu sa okrem ďalších predstavení ko
nala aj tradičná Improliga, teda súťaž

v improvizácii. Súťažili štyri družstvá
s názvami Vlož názov, Alfa omega,
Skřetci two a Řybičky. Vyhral tím
Vlož názov, ktorý
tvorili chlapci navštevujúci literárno-dramatický odbor ZUŠ, Samuel
Uher, Šimon Čutka
a Martin Mašek.
Improliga bola
spojená s koncertom zoskupenia IN
Vivo.

S Oľgou Belešovou a Zuzanou Martinkovou
na palube bolo všetkým
zúčastneným
zjavne
príjemne.

Nedeľná
kvalita
Šnúra predsta
vení pokračovala aj v nedeľu. Za
zmienku iste stojí milé stretnutie
s úspešnými malackými recitátormi,
ktorému dali organizátori názov Veršobranie. Alfréd Swan sprevádzal
prítomných podvečerom s poéziou,
v ktorom ste mohli vidieť recitátorov

rôznych generácií, ale aj najmladší talent – Barboru Vaiglovú. Okrem ďalších sa predstavilo aj Túlavé divadlo
Jakuba Nvotu, ktoré nevynechalo ani
jeden ročník Zejdeme sa na hambálku. Skalní diváci už vedia, že na toto
predstavenie sa prísť oplatí.

ani sa nechce veriť, že máte už 10
rokov. Ubehlo to tak rýchlo a teraz ra
di spomíname na vaše začiatky, ako
vzniklo vaše pomenovanie, ako ste
prekonávali trému, ktorú sme my di
váci ani nepostrehli, a ďalšie milé mo
menty z vášho divadelného života.
Od prvej hry vám stále fandíme.
Naša Irenka Vachunová vám pri prvej
premiére darovala „parádnu“ tortu
– aby sa každému z nej ušlo, a neskôr
dostal pán režisér Vladko od nás biely
šál, aby sme aj my mali svojho pána
Bednárika.
Milí naši starší a najmladší malackí
divadelníci, každému, kto vás má rád,
prídu na um pri sledovaní hier tie ne
počítané hodiny, ktoré pri nacvičovaní
venujete svojim divákom. Vidíme za
tým aj pomoc a toleranciu vašich ro
dín, ktorým tiež veľmi záleží na vašom
úspechu.
Treba, aby si každý v meste uvedo
mil, že ste ochotníci dušou i srdcom,
ktorým odmenou je potlesk divákov. Je
chvályhodné, že už vychovávate ďalšiu
hereckú generáciu. Veľmi ma potešil
rozhovor s režisérom Vladom Zete
kom, ktorý hovorí za vás všetkých.
Nášmu Divadlu na hambálku pra
jeme do ďalších dní pevné zdravie, po
hodu v rodinách i v súbore, radosť zo
spokojných návštevníkov a dobre vy
konanej záslužnej práce.
Alžbeta Dubajová a celý Zlatý vek
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Jablkové hodovanie 2012
s bonusom
Ochutnávku dobrôt spojíme
s návštevou pamiatok

Pozývame na Jablkové hodo
vanie 2012 všetkých, ktorí sa
chcú aj aktívne zapojiť, sami
napiecť a predávať vlastné
jablkové špeciality či ponúkať
nápoje vyrobené z tohto šťav
natého ovocia pre svojich spo
luobčanov i návštevníkov náš
ho mesta.

že priniesť 8.–12. októbra od 8.00 do
17.00 h do recepcie MsÚ maximálne
3 plody (s uvedením odrody, mena
a adresy pestovateľa). Hlasovanie
o najkrajšie jablká bude verejné. Na

záver podujatia oznámime a odme
níme víťaza.
Spoznáme výhercu fotosúťaže
Mená výhercov letnej fotosúťa

že Objav Čaro Záhoria sa verejnosť
dozvie počas hlavného programu
Jablkového hodovania. Atraktívne
ceny vrátane fotoaparátu odovzdajú
zástupcovia sponzora súťaže, spo
ločnosti FOTOLAB. O poradí úspeš
ných fotografií rozhodli návštevníci
výstavy zaslaných fotografií v Malac
kom kaštieli hlasovaním. Prekvape
nie čaká aj na ostatných účastníkov
súťaže.
Tatiana Búbelová

blahoželáme
24. 9. oslávila významné životné
jubileum Marta Kollárová.
Veľa zdravia, šťas
tia, lásky, žiadne
starosti, žiadne
vrásky, radosť
z vnúčat, z rodiny
prajeme krásne
70. narodeniny.
Dodo, Danka, Peťo, Vlasta a vnúča
tá Jožko, Jurko, Janka, Martuška.
MALACKÁ MATRIKA
od 10. do 24. 9. 2012
Povedali si áno
Miroslav Čermák a Alica
Boďová, René Slezák a Katarína Žu
žičová, Peter Martinec a Michaela
Zmrazeková, Juraj Mikláš a Dag
mar Horňáčková

Ponuky jednotlivcov, ale aj reš
tauračných zariadení, ktoré chcú pri
lákať hostí vďaka špeciálnej ponuke
jablkových lahôdok, očakávame do
5. 10. na media@malacky.sk alebo
na tel. č. 034/796 61 23, resp. v kan
celárii TIK Malacky (034/772 20 55).

Nie sú medzi nami
Anna Bendová, Malacky,
*1937; Ľudovít Kovačič,
Jakubany, *1943; Ondrej Valla,
Borský Sv. Jur, *1931; Ludevít Ko
číšek, Sološnica, *1924; Amália
Kimličková, bydlisko, *1931; Karol
Božek, bydlisko, *1932; Blažena
Rusnáková, bydlisko, *1926; Jozef
Kadák, *1929

Hymna jablkového hodovania
Vlani nám ju predstavil Zlatý vek
(uverejnená je na 1. strane) napriek
tomu, že jej autorka, predsedníčka
združenia a dlhoročná bývalá poslan
kyňa Alžbeta Dubajová si ju so svoji
mi priateľmi nezaspievala. Hoci ležala
v nemocnici, jej zverenci reprezento
vali dôstojne a milá záhorácka verzia
známej ľudovej piesne stojí za to, aby
sme ju poznali všetci.

spomienky
20. 9. sme si pri
pomenuli nedoži
té 70. narodeniny
Štefana Sopka.
S láskou a úctou
spomína celá rodi
na. Kto ste ho po
znali a mali radi, venujte mu tichú
spomienku s nami.

Hodovať budú múzeum,
krypty, synagóga i kaštieľ
Spojiť Jablkové hodovanie s Dňom
cestovného ruchu je myšlienkou v zá
ujme spestrenia ponuky a zvýšenia
atraktivity podujatia pre jeho návštev
níkov. V sobotu 13. októbra teda obo
hatíme podujatie Župnej jesene
v centre mesta o niekoľko noviniek –
prehliadky pamiatok so sprievodcami,
tvorivé dielne a workshopy v synagó
ge či v Múzeu MCK, výstavu fotogra
fií v Malackom kaštieli, ochutnávky aj
v pamiatkach, bohatý kultúrny pro
gram. Hodovať budeme od 9.00 h. Po
dujatie otvorí Tanečné štúdio Saltatrix,
až kým sa všetky dobroty nepojedia!
Tento rok medzi nás zavíta aj
35-členný folklórny súbor Štěpnička
z partnerského Veselí nad Moravou,
vystúpi domáci FS Macejko, ale aj
Štvrtčan aj Štvrtčánek zo susedné
ho Plaveckého Štvrtka.

21. 9. sme si pripo
menuli nedožitých
80 rokov Viliama
Uhrinca z Mala
ciek. Spomínajú
manželka Mária a
synovia Milan, Vi
liam a Dušan s rodinami.

26. 9. sme si pripo
menuli 1. výročie,
čo nás navždy
opustila naša dra
há mama, babka,
prababka a svok
ra Valéria Pajpa
chová z Malaciek. S láskou v srdci
a úctou spomínajú syn Jaroslav
s rodinou. Venujte jej, prosím, tichú
spomienku.

Súťaž o najkrajšie jablko
Mali ste dobrú úrodu jabĺk? Všet
kým sa to tento rok nepodarilo, tak sa
s nami podeľte! Každý, kto chce po
núknuť do súťaže svoje výpestky, mô

Stretnutie veteránov

Klub veteránov letiska Kuchyňa so sídlom v Malackách pod záštitou veliteľa leteckého útvaru plk. Ing. Pet
ra Prokopa zorganizoval 14. septembra v priestoroch Dopravného krídla generála M. R. Štefánika tradičné
stretnutie členov Klubu veteránov letiska Kuchyňa a profesionálnych vojakov slúžiacich v minulosti v útva
roch dislokovaných na tomto letisku.

Stretnutie sa konalo v predve
čer pre vzdušné sily významného
Dňa slovenského vojenského letec
tva. Významnou udalosťou bola prí
tomnosť prvého slovenského koz
monauta plukovníka v. v. Ing. Ivana
Bellu, ktorý si súčasne pripomenul
obdobie, keď pôsobil na letisku ako
vojenský pilot. Účastníci stretnutia
ocenili podiel veliteľa vzdušných
síl Ozbrojených síl SR pri plnení vý
znamnej sociálnej, etickej a ľudskej
úlohy vo vzťahu k bývalým vojen
ským profesionálom letectva, pre
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javenú v ocenení ich zodpovednej
práce udelením čestných medailí
zaslúžilý lietajúci letovod a zaslúžilý
technik ozbrojených síl. K dekoro
vaným členom klubu pribudli Milan
Havran, Antonín Bielesz, Viliam Grof,
Karol Kudlička a Ladislav Bednárik.
Spomienkový rámec diskusií po
čas stretnutia ukázal, že bývalá pro
fesionálna orientácia prítomných pri
zabezpečovaní náročnej leteckej
činnosti na letisku a priľahlej strelnici
v minulosti nenecháva bývalých
profesionálnych vojakov ľahostaj

nými. Stretnutie potvrdilo potrebu
organizovať takéto stretnutia, jed
nak pripomenutím ich existencie
v povedomí verejnosti. Na druhej
strane sa na stretnutí upevňujú nie
len priateľstvá, ale i pocit potrebnos
ti. Zúčastnení sa presvedčili, že sú
časťou tradícií vzdušných síl i naďalej
zostala dôvera v človeka, zodpoved
né profesionálne vzťahy spolupráce
a úcta k ľuďom, ktorá bola a vždy bu
de najvyššou devízou pri plnení ná
ročných úloh leteckého výcviku.
Výbor Klubu veteránov letiska Kuchyňa

Slovenský zväz chovateľov,
ZO v Malackách
pozýva na

Malokarpatskú
oblastnú
výstavu
zvierat,
v školskom dvore Spojenej školy
sv. F. Assiského na Kláštornom ná
mestí v Malackách spojenú s pre
dajom vystavovaných zvierat.
Výstava sa uskutoční
5.–7. 10. od 8.00 do 14.00 h.
Súčasťou výstavy je občerstvenie
a predaj vystavovaných zvierat.

2. 10. uplynú 2 ro
ky, čo nás navždy
opustil môj milo
manžel
vaný
František Michá
lek. S láskou a úc
tou v srdci spomí
najú manželka a synovia s rodina
mi.
drobná inzercia
• Doučím žiakov ZŠ anglický, nemec
ký jazyk a chémiu žiakov ZŠ aj SŠ.
Kontakt: 0949 51 27 33 (po 18.00 h).
• Od septembra pripravím vaše dieťa
na monitor z matematiky, doučujem
žiakov ZŠ od 5.–9. ročníka.
Kontakt: 0911 36 00 52 (po 18.00 h).
• Pripravím žiakov 5. roč. ZŠ do 8-roč.
gymnázia.
Kontakt: 0905 33 86 76 (po 18.00 h).
• Glazúrovanie vaní.
Kontakt: 0905 98 36 02.
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Presadnime na bicykle
Každý z nás by chcel žiť v meste, kde je čisté ovzdušie, minimum hlu
ku, kde nie sú dopravné zápchy a všade sa dá pohodlne a rýchlo do
stať. V meste, na ktoré by mohli byť občania hrdí na to, že prispieva
k zlepšeniu kvality ich života. S trochou strategického uvažovania
a odhodlania je možné túto víziu postupom času uskutočniť a vytvo
riť podmienky na udržateľnú mestskú mobilitu zohľadňujúcu všetky
spôsoby dopravy v mestách a ich bezprostrednom okolí.
Naznačiť pohyb správnym sme
rom a upriamiť pozornosť občanov
na alternatívne možnosti prepravy je
aj cieľom kampane na podporu cyk
listickej dopravy v Malackách, ktorá
odštartovala 22. septembra manifes
tačnou cyklojazdou ulicami mesta.
Iniciatíva, ktorá spojila OZ SCK
Záhorák Malacky a OZ Ľudia pre Ma
lacky, chce touto formou predstaviť
bicykel ako pohodlný, rýchly a eko
nomický dopravný prostriedok pre
pohyb v meste. Chce byť podnetom
pre kompetentné orgány samosprá
vy na zamyslenie sa nad komplex
ným riešením cyklistickej dopravy
v Malackách, ktorá by spĺňala všetky
kritériá bezpečného pohybu a umož

ňovala cyklistom stať sa plnohodnot
nými a rešpektovanými účastníkmi
cestnej premávky.
Súčasťou aktivít SCK Záhorák Ma
lacky a Ľudia pre Malacky na podpo
ru cyklistiky ako zdravého a ekologic
kého spôsobu dopravy a života bola
aj žiadosť na Slovenskú správu ciest
(ďalej SPC) o zmenu vodorovného
značenia na ceste do Veľkých Levár.
Túto cestu využíva veľa cyklistov, ich
bezpečnosť je však viac než otázna.
Občianske združenia upozornili SPC
na to, že táto cesta nie je vyznačená
v zmysle platnej normy STN 73 6101
(norma o projektovaní ciest a diaľnic
– pozn. redakcie) a žiadali nápravu.
V rozpore s normou bola spevnená

Hľadáme nových
olympionikov 2012

redakčnej uzávierky
na ceste ešte nič nebo
lo), vyznačí SPC jazdné
pruhy v zmysle platnej
normy a nesprávne vy
značené staré vodiace
čiary prekryje. Po cyk
lotrase do Kostolišťa sa
tak cyklisti z Malaciek
a okolia dočkali ďalšie
ho kroku vpred sme
rom k bezpečnejšej
doprave, zdravšiemu
životnému štýlu a tiež
životnému prostre
diu. Presadajme teda
na bicykel tak často,
ako sa to dá.

Mário Lörinczi
vybojoval bronz!
Školský rok 2012/2013 sa ešte
poriadne nezačal a ZŠ Záhorác
ka, Malacky sa môže pochváliť
mimoriadnym športovým úspe
chom. V celoslovenskom finále
talentovej súťaže Hľadáme no
vých olympionikov, ktoré sa
uskutočnilo v rámci medziná
rodného atletického mítingu
EA CLASICC Atletický most 2012
v Dubnici nad Váhom, vybojoval
žiak ZŠ Záhorácka Mário Lörin
czi výborné 3. miesto.

Postup medzi najlepších 27 chlap
cov z celej SR (nar. 1999 a mladší) si
zabezpečil víťazstvom v školskej
kvalifikácii v Malackách a neskôr aj
triumfom v krajskom kole v Bratisla
ve. Pred bohatou diváckou kulisou
dubnického štadióna si na 1000-met
rovej trati dobehol po bronzovú me
dailu a súčasne aj nový osobný re
kord 3:07,38 min.
Okrem diplomu, trička, víťaznej
trofeje a finančnej odmeny na nákup
športového výstroja podľa vlastné
ho výberu bola súčasťou ceny pre
najlepších aj pozvánka na športové
sústredenie, ktoré sa uskutoční za
osobnej účasti legendárneho česko

slovenského bežca na stredné trate
Jozefa Plachého od 14. do 20. októb
ra v Šport penzióne Hritz vo Vyso
kých Tatrách.
Mário Lörinczi nadviazal na úspe
chy dnes už bývalých žiakov ZŠ Záho
rácka v Malackách, Jana Sedláková
(1.), Renáta Fajtáková (1.), Alica Mac
kovichová (2.), Romana Sekáčová
(2. a 3.), Marián Vismek (3.) a Marco
Adrien Drozda (3.), ktorí sa v pred
chádzajúcich ročníkoch tejto súťaže
umiestnili na stupňoch víťazov.
Dubnického finále sa zúčastnil aj
ďalší Malačan, žiak SŠ sv. F. Assiské
ho Ján Prochászka, ktorý obsadil 18.
miesto. Podujatie, ktorého sa v aktu
álnom ročníku zúčastnilo viac ako
15 000 chlapcov a dievčat, sa usku
točnilo za podpory Ministerstva škol
stva SR, Slovenského atletického zvä
zu a spoločnosti PosAm Bratislava,
s. r. o.
Z výsledkov:
1. S. Lukáč (ZŠ Komenského, Mi
chalovce), 2:58,92; ...3. M. Lörinczi
(ZŠ Záhorácka, Malacky), 3:07,38;
...18. J. Prochászka (SŠ sv. F. Assis
kého, Malacky), 3:27,57
Petr Filip

Festival mládeže v Senici
V sobotu 22. septembra ab
solvovali žiačky volejbalové
ho oddielu Strojára Malacky
posledný z prípravných tur
najov pred začiatkom novej
sezóny. V konkurencii kvalit
ných družstiev sa nestratili
a po veľmi kvalitných výko
noch sa prebojovali do zápa
sov o konečné 3. miesto.

Družstvo v zložení Dušková, Rub
danusová, Šnegoňová,
liková, San
Šamulková, Körmendyová, libero
Stašková (Sadovská, Lukačovičová,
Márnotová) pod vedením trénera
Haringa a asistenta Husára v zápase
o 3. miesto porazilo Piešťany 2:1 (16,
-26, 15). Blahoželáme a držíme palce
do novej sa sezóny.
-vosm-

krajnica, ktorá bola priúzka, a tým aj
nebezpečná pre cyklistov.
SPC dala malackým občianskym
združeniam za pravdu a prisľúbila
nápravu. V jej odpovedi sa píše, že
v snahe o okamžité riešenie tohto
stavu osadí v čo najbližšom termíne
na cestu do Levár zvislé dopravné
značenia – výstražné značky A16 –
cyklisti. Zároveň pri najbližšej obno
ve vodorovného značenia, ktoré sa
uskutoční v septembri (pozn. – v čase

SCK Záhorák Malacky
Ľudia pre Malacky/red
foto: -naty/mija-

Malacká stíhačka
a Memoriál
Milana Škvaridla

V sobotu 29. septembra sa o 13.00 h v Základnej škole Záhorácka,
Malacky (atletická dráha a doskočisko) uskutočnia súťaže:

Posledný z kola von!
Preteky s hromadným štartom, po
každom kole vypadne pretekár, kto
rý v závere pribehne na poslednom
mieste. Preteky pokračujú, až kým ne
zostane v súťaži posledný bežec, ten
sa stáva víťazom. Podľa počtu prihlá
sených bežcov sa stanoví aj počet kôl.
Prekonaj svetových rekordérov!
Štafetové behy chlapcov a diev
čat na 4x 250 m a 3x 500 m. Špeciál
na cena je určená družstvám, ktorých
celkový čas na 4x 250 m prekoná
svetový rekord na 1000 metrov mu
žov (Noah Ngeny 2:11,96 min) a žien
(Svetlana Masterkovová 2:28,96 min),
resp. 3x 500 m prekoná svetový re
kord na 1500 m mužov (Hicham El

Guerrouj 3:26,00 min) a žien (Čchü
Jün-sia 3:50,46 min).
Cooperov test na 12 min
Test pre všetkých, ktorí si chcú
otestovať svoju vytrvalosť. Počas 12
minút sa snaží bežec zabehnúť čo
najdlhšiu trať. Po skončení súťaže sa
výsledky bežcov vyhodnotia.
Memoriál Milana Škvaridla
Súťaž v skoku do diaľky pre všet
kých. Každý účastník má k dispozícii
šesť pokusov. Kategórie sa určia v deň
konania akcie. Ide o preteky, počas
ktorých by mala byť hlavnou moti
váciou zábava a snaha prekonať sa
mého seba. V každom prípade môžu
štartovať všetci bez rozdielu veku.

Víťazi súťaže Posledný je z kola
von v oboch kategóriách (chlapci aj
dievčatá) získajú finančnú výhru. Pre
tekári na 2. a 3. mieste vyhrajú vecnú
cenu. Víťazná štafeta dostane vecnú
cenu a v prípade prekonania sveto
vého rekordu jednotlivcov aj špeci
álnu cenu. Víťaz medzi mužmi a že
nami v Cooperovom teste dostane
vecnú cenu. Víťaz v mužskej i ženskej
kategórii Memoriálu Milana Škvarid
la dostane finančnú prémiu.
Program:
13.30	Prekonaj svetových rekordé
rov – 4x 250 m (chlapci)
13.45	Prekonaj svetových rekordé
rov – 4x 250 m (dievčatá)
14.00	Cooperov test na 12 minút
(zmiešaná kategória)
14.25	Posledný z kola von (dievčatá)
14.45	Posledný z kola von (chlapci)
15.10	Prekonaj svetových rekordé
rov – 3x 500 m (dievčatá)
15.30	Prekonaj svetových rekordé
rov – 3x 500 m (chlapci)
16.00	Memoriál Milana Škvaridla
(zmiešaná kategória)
Každý pretekár štartuje
na vlastné nebezpečenstvo!
Jakub Valachovič, riaditeľ pretekov
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