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úvodník

Ak budeme
chcieť

Neberme zrelý vek tak prísne –
šach ešte neznamená mat. Týmito
slovami sa začína jedna z básní, ktorá nám pripomína októbrovú úctu
k starším. Netreba si však vážiť len
samotných ľudí, ale i veci, o ktoré sa
snažili. Skutky, ktoré dokázali.
Skvelým príkladom toho , že vek
nie je prekážkou, ak naozaj chceme,
je sto-ročný Francúz Robert Marchand, ktorý sa stal najrýchlejším
cyklistom vo svojej vekovej kategórii. Prekonal vzdialenosť 100 km za
4 h 17 s.
S rovnakým úžasom ako na tento výkon ste možno aj vy hľadeli v jeden stredajší večer na príbeh 89-ročnej ženy, ktorá vychováva svojho
12-ročného pravnuka.
Vo svete by sme iste našli aj ďalšie množstvo iných príbehov, keď sa
ľudia nevzdávajú a aj v pokročilejšom veku žijú naplno. Všetkým nám
želám, aby naša staroba nebola
pochmúrnou usmoklenou jeseňou,
ale nádherným slnečným babím le
tom, v ktorom dokážeme pohnúť
slnkom. Ak budeme chcieť!
dielňami a workshopmi v synagóge
či v Múzeu MCK, taktiež výstavou vý
tvarných prác žiakov ZŠ v Malackom
kaštieli, ochutnávkami jablkových
dobrôt z dielne mnohých šikovných
pekárov z Malaciek aj okolia či bo
hatým kultúrnym programom. Ho
dovať budeme od 9.00 h, až kým sa
všetky dobroty nepojedia!
Viac na strane 5

Už najbližšiu sobotu 13. októbra môžete prísť s nami hodovať do centra mesta (parku na Kláštornom námestí).

Nastúpili do ZŠ
všetci prváci?

Čo ak neprišli na zápis?
Keď rodičia školopovinných detí
s trvalým pobytom v Malackách
svoje dieťa nezapísali, Školský úrad
v Malackách ich listom upozorní
na povinnosť zapísať dieťa, lebo inak
sa dopúšťajú priestupku voči zákonu
o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve. Ak dieťa zapísali mimo
miesta bydliska, školský úrad si vy
žiada doklad o jeho zapísaní či prijatí
na školskú dochádzku. „Veľa rodičov
sa ozve a dá nám informáciu o tom,
kde sa práve rodina nachádza. Môžu

byť napríklad na niekoľko rokov v za
hraničí a dieťa tam nastúpi na škol
skú dochádzku, alebo sú na prechod
nom bydlisku, ktoré však nemajú
v registri obyvateľov uvedené,“ udá
va príklady A. Hrnková a konštatu
je, že najťažšie zisťovanie je v prípa
doch, keď sa rodina odsťahuje, v jej
bydlisku nikto nebýva, resp. ten, kto
tam býva, nevie o mieste jej pobytu.
Vtedy sa stáva, že sa úradu list vráti
s poznámkou Adresát neznámy.
Obce a školy nie sú vždy dôsledné
Problémy vznikajú aj preto, že
školy a obce, do ktorých nastupujú
deti z iného miesta bydliska, si vždy
neplnia dôsledne svoju nahlasova
Pokračovanie na 5. strane

Malacké školy
slávili výročia

Koniec septembra a začiatok ok
tóbra patril oslavám založenia škôl.
Prvá oslavovala Dérerka, ktorá má už
osemdesiat a pri tejto príležitosti si
žiaci užili i deň voľna. Podobné jubile
um oslávili aj malacké gym
náziá. Uplynulo totiž už 85
rokov od ich založenia.
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Vznikla Oblastná
organizácia cestovného
ruchu Záhorie
Záhorie má konečne svoju oblast
nú organizáciu cestovného ruchu.
Vznikla vo štvrtok 4. októbra na usta
novujúcom valnom zhromaždení. Jej
zakladajúcim členom sú aj Malacky.
Ako bolo počuť na zhromaždení, Zá
horákom bude vzorom úspešný Lip
tov.
Za vznik Oblastnej organizácie ces
tovného ruchu (ďalej OOCR) Záhorie
hlasovalo 31 zástupcov zakladajúcich
subjektov – miest, obcí, združení aj

podnikateľov v turizme. Ďalší záujem
covia sa môžu stať členmi v budúc
nosti. Vznik a fungovanie organizácií
cestovného ruchu upravuje zákon
o podpore cestovného ruchu z roku
2010. Na Slovensku už úspešne fun
guje niekoľko takýchto organizácií,
k najznámejším patria tie z Liptova,
Banskej Štiavnice, Kysúc či Rajeckej
doliny. Ich cieľom je rozvoj turistické
ho ruchu v danom regióne.
Pokračovanie na 2. strane

Otvára sa nové
Boxeri žali úspechy
obchodné centrum v Galante

Už mesiace sa mnohí pýtate, čože
to rastie na Pezinskej ulici. Pravda,
ktorú ste už možno aj začuli, je, že tu
vzniká obchodné centrum. Jeho ná
zov je Malavia, poskytne priestor pre
dvanásť prevádzok a svoje
brány otvorí už čoskoro.
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Box je šport, ktorý má v Malac
kách bohaté korene. Boxeri fungujúci
pod krídlami klubu BC RTJ Malacky
žnú jeden úspech za druhým. A inak
to nebolo ani poslednú sobotu 6. ok
tóbra v galantskom ringu,
keď mladí boxeri zozbierali
cenné víťazstvá.

8

Viac na
strane

V uplynulých týždňoch Slovenskom otriasol prípad dievčatka, ktoré
malo už pred dvoma rokmi nastúpiť do školy. Nikto si to však nevšimol, až kým nebolo neskoro. Policajti našli jej mŕtve telíčko, ktoré jej
matka s otčimom tri roky ukrývali v byte v bratislavskom Ružinove.
Prípad je extrémny, no natíska sa otázka, kde sa stala chyba. Zákon
totiž prikazuje úradníkom riešiť rodičov, ktorí deti nenahlásia do školy. Samosprávy sa však sťažujú na nedostatočnú prepojenosť jednotlivých zodpovedných zložiek a chýbajúce informácie. Máme aj v našom meste prípady detí, ktoré do školy nenastúpia? Ako v týchto prípadoch škola či školský úrad postupujú?

„V Malackách veľmi starostlivo pre
verujeme, či si rodičia splnili povin
nosť a nahlásili do prvých tried všetky
školopovinné deti,“ povedala pracov
níčka školského úradu A. Hrnková.
„Kontrolujeme deti, až keď idú do
1. ročníka ZŠ, pretože predškolská vý
chova nie je povinná. Urobíme si vý
pis z evidencie obyvateľstva a spolu
s riaditeľmi porovnávame, či prišli na
zápis, potom či boli do školy prijaté
(rozhodnutie o prijatí riaditeľ vydá do
31. 5.) a nakoniec či v septembri nastú
pili do školy,“ vysvetľuje A. Hrnková.

Podujatie, ktoré sa uskutočňuje
v rámci Župnej jesene pod krídlami
BSK, zavíta okrem iných miest aj do
Malaciek.
Naše mesto sa rozhodlo spojiť
toto podujatie s Dňom cestovné
ho ruchu, čím chce spestriť ponuku
atraktivít. Druhú októbrovú sobotu
teda obohatíme prehliadkami pa
miatok so sprievodcami, tvorivými

Viac na
strane

Farebný
Malacký
hlas máme
vďaka
finančnej
podpore

Pozývame vás na
Jablkové
hodovanie 2012

Viac na
strane

Natália Slobodová
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Vznikla Oblastná organizácia
cestovného ruchu Záhorie
Dokončenie z 1. strany

OOCR Záhorie chce vybudovať
z územia Záhoria rozpoznateľnú
destináciu cestovného ruchu. Ako
zdôraznili zakladajúci členovia, naj
dôležitejšia je spolupráca. Preto or
ganizácia združuje rôzne subjekty
z celého Záhoria so záujmom o roz
voj cestovného ruchu. Jednou z pr
vých úloh organizácie bude vytvoriť
logo Záhoria. Logo, ktoré nás bude
ZŠ Štúrova 142/A, Malacky
hľadá
i na skrátený úväzok

Revitalizácia Troch dubov
V minulom čísle MH sme vás
informovali o tom, že sa začala
revitalizácia Troch dubov. V pia
tok 5. októbra sa do skrášľovania tejto lokality zapojili aj zamestnanci MsÚ v Malackách.

Na Troch duboch vyhrabali a po
zbierali niekoľko vriec odpadkov,
najčastejšie išlo o plechovky, plas

tové a sklenené fľaše. V kríkoch bola
pohodená dokonca aj plná 3-litrová
fľaša vína a zabudnutý piknikový ko
šík. „Dúfam, že keď dostanú Tri duby
novú tvár, budú si ich občania viac
vážiť a nebudú tu po sebe nechávať
smetisko,“ uviedol po brigáde pred
nosta MsÚ Dušan Vavrinec.
Na Troch duboch je teraz v pláne
kosenie vysokej trávy a orezávanie

stromov, neskôr obnovenie porastov
či osadenie lavičiek. Projekt sa usku
točňuje vďaka finančnej podpore

kvalifikovaného
učiteľa
na vyučovanie
anglického jazyka
najlepšie s aprobáciou telesná
výchova (nie je podmienka).
Nástup: od1.12. (prípadne po do
hode i skôr). V prípade záujmu nás
kontaktujte na tel. 034/772 24 68,
0918 382 611 alebo e-mailom na
zssturma@pobox.sk.
Mgr. Dušan Šuster, riaditeľ

text: -mija-, foto: -otano-

Medzinárodná konferencia projektu
ROSEMAN v Malackách
Modelové mesto Malacky hostilo v podnikateľskom inkubátore
19. septembra účastníkov záverečnej konferencie projektu ROSEMAN na tému cezhraničného manažmentu bezpečnosti cestnej
dopravy v regióne Rakúsko–Slovensko. V rámci aktivít projektu
CBC (Creating the future) bolo v modelových územiach Kostolište
a Malacky investovaných 35- a 84-tis. € na trvalé stavebné dopravno-bezpečnostné opatrenia.

Konferencia sa konala počas Eu
rópskeho týždňa mobility. Za primá
tora Malaciek ju otvoril mestský poslanec a predseda komisie pre územ
ný rozvoj a životné prostredie, na
sledovali príhovory koordinátorov
Kuratória cestnej bezpečnosti Wien
a STU-SvF v Bratislave, zástupcu Mi
nisterstva dopravy, výstavby a regio

nálneho rozvoja SR. Riešitelia pred
stavili výsledky 45 mesiacov prác
na projekte prehľadne spracované
do publikácie Kompendium ROSE
MAN, ktorú všetci účastníci dostali
a bude zverejnená na webových por
táloch, teda aj mesta Malacky. V 2.
bloku prezentácií sme sa zoznámili
s katalógom dobrých príkladov Best

Kamera – užitočný
pomocník polície!

Vo vozidlách Mestskej polície Malacky sú za účelom skvalitnenia
výkonu služby od 1. júna tohto roka nainštalované kamery. Dodnes
pomohli pri riešení niekoľkých priestupkov.

Vedúci oddelenia preventívnych
aktivít MsP V. Kunák sa s nami pode
lil aj o jeden príklad, keď kamery v au
tomobiloch MsP skutočne pomohli
pri riešení priestupku. „Vodič motoro
vého vozidla vošiel do zákazu vjazdu,
pričom služobné auto túto jazdu na
snímalo kamerou. Vodič uviedol, že
žiaden priestupok nespáchal, a žiadal,
aby priestupok riešil dopravný inšpek
torát. Mestská polícia poskytla do
pravnému inšpektorátu videozáznam
a vodič bol, samozrejme, usvedčený,“
hovorí V. Kunák. „Išlo o podstatne vyš
šiu sumu, akú by zaplatil v zmysle sa

dzobníka pokút v blokovom konaní
hliadke mestskej polície,“ dodáva.
Záznam v kamere sa v súlade so
zákonom ponecháva šesť dní a sied
my deň premazáva prvý. V prípade,
že sa niekto sťažoval na neadekvát
nosť zákroku alebo po nahlásení
udalosti hliadka neprišla, ľahko sa
pomocou uvedeného záznamu skon
troluje, kde bolo vozidlo a čo sa pred
ním odohrávalo. Kamera zároveň slú
ži na kontrolu výkonu služby a tiež
na zaznamenanie dôkazového ma
teriálu pri páchaní rôznej trestnej čin
nosti. Text, foto: Natália Slobodová

Practice, ktorý môže slúžiť samosprá
vam, projektantom, ale aj širšej od
bornej verejnosti na tvorbu bezpeč
ných dopravných riešení.
Génia Ortis zo Spoločného tech
nického sekretariátu v Rakúsku refe
rovala celkovo o projektoch EFRR
Cezhraničnej spolupráce AT-SK, zau
jímavé boli najmä informácie o vý
zvach na programovacie obdobie
2014–2020. Do programu bol zara
dený referát na tému bezpečnosti
dopravy v Poľsku (prof. Gaca, Wojtan)
z Politechniky krakovskej. Konferen
ciu ukončila pre Slovensko vysoko ak
tuálna prednáška prof. Brannolteho
z Bauhaus-univerzity Weimar o bez

pečnostných auditoch a inšpekciách
v doprave, čo sa v súčasnosti aj my
snažíme implementovať do praxe.
Slová uznania na tému významu
dopravno-bezpečnostných opatrení
v obciach odzneli od starostu obce
Kostolište, partnera projektu. Všetci
účastníci – zástupcovia projektové
ho oddelenia, oddelenia dopravy,
dopravnej polície, správcovia komu
nikácií, projektanti, pedagógovia,
výskumníci, ale aj širšia odborná ve
rejnosť si odnášali množstvo poznat
kov, ale aj kontakty a podnety na ďal
šiu spoluprácu, možno už v pripravo
vanom projekte EÚ Bulváre európ
Milan Ondrovič
skych miest.

reprezentovať, charakterizovať a vy
stihovať.
Dočasnou výkonnou riaditeľkou
organizácie sa stala Emília Pavlíko
vá, starostka obce Smrdáky. Členovia
OOCR Záhorie sa najbližšie stretnú
v novembri. Budú sa zaoberať roz
počtom organizácie a jej najbližšími
-mijakonkrétnymi činnosťami.

Autobatérie
sú veľmi
nebezpečný
odpad!

Na konci septembra certifikovaná spoločnosť MACH TRADE
odviezla z dvoch odpadových
dvorov v Malackách 280 kg starých nefunkčných autobatérií,
ktoré prostredníctvom špeciálnej linky rozoberie na jednotlivé materiálové zložky a ďalej
s nimi naloží zákonným spôsobom. Tieto akumulátory mesto
Malacky odoberá od obyvateľov aj firiem ako nebezpečný
odpad, s ktorým treba nakladať
veľmi opatrne a podľa špeciálnych pravidiel najmä pre obsah
olova a nebezpečných kyselín.

„Vieme o prípadoch, keď pracov
níci rôznych firiem chodia po do
moch a vykupujú staré autobatérie.
Preto obyvateľov mesta upozorňu
jeme, že takéto konanie je v rozpore
so zákonom a treba naň upozorniť
referát odpadov (tel. 034/796 61 72),“
hovorí B. Orgoňová, odborníčka na
odpadové hospodárstvo z MsÚ
v Malackách. Ďalej vysvetlila, že pod
ľa zákona o odpadoch každá firma, ktorá v meste vykonáva zber
komunálneho odpadu (teda aj autobatérií či starého papiera), porušuje zákon, ak na túto činnosť nemá
s mestom uzatvorenú zmluvu.
Zabraňuje totiž mestu viesť zodpo
vedajúcu štatistiku o produkcii od
padu a v konečnom dôsledku mesto
oberá o financie. Za tonu papiera
mesto dostane od odberateľa, kto
rým je A.S.A. Zohor, 35 €. Okrem toho
za každú tonu vyseparovaného od
padu mesto dostáva príspevok z re
cyklačného fondu, ktorý za rok 2011
predstavoval 16 594 €.
Podľa štatistík mesta Malacky po
čet autobatérií odovzdaných na od
padové dvory v Malackách v rokoch
2008–2011 postupne klesal, čo doka
zuje, že sa s nimi nakladá aj nezákon
ným spôsobom. V roku 2008 mesto
odobralo od ľudí 1 tonu tohto druhu
nebezpečného odpadu, v roku 2009
už len 0,56 tony, v roku 2010 0,52 tony
a v roku 2011 len 0,10 tony. V tomto
roku išlo už o druhý odvoz autobaté
rií. V januári spoločnosť MACH TRA
DE zo Serede odviezla z Malaciek
a zlikvidovala 150 kg autobatérií. „Pri
laickom rozoberaní autobatérií často
s cieľom speňaženia niektorých ich
súčastí hrozí zahadzovanie zvyšných
častí na čierne skládky do prírody.
Takéto počínanie vážne znečisťuje
prírodu a podzemné vody najmä vi
nou vytekania nebezpečných kyselín
do pôdy,“ tvrdí B. Orgoňová.
Tatiana Búbelová
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Čo pre nás urobili poslanci
v 1. polovici
volebného obdobia?
Tentoraz vám svoju činnosť predstavuje poslanec
MsZ Pavol Tedla.

Ako pokračuje
odkanalizovanie?

Úpravy v harmonograme prác a rokovania o predĺžení novej kanalizácie. To sú najdôležitejšie témy týkajúce sa výstavby kanalizácie.
Na zasadnutí MsZ 27. 9. o nich informoval vedúci oddelenia územného rozvoja a životného prostredia MsÚ D. Prokop.

Celkové hodnotenie výstavby ka
nalizácie je pozitívne. Zhotoviteľ za
čal s výstavbou skôr, počasie mu pria
lo a postupoval v súlade s plánmi.
Stavba takéhoto rozsahu však logic
ky prináša aj neplánované situácie,
ktoré treba promptne riešiť. Aj z toh
to dôvodu dochádza k aktualizáciám
harmonogramu prác, k ďalšej došlo
začiatkom októbra. Aktuálny harmo
nogram prác nájdete na webovej
stránke mesta www.malacky.sk na
titulnej strane v červenom v banneri
„ODKANALIZOVANIE”.
Zhotoviteľ upravuje termíny, ale aj
poradie ulíc tak, aby bol výsledok čo
najlepší. Napríklad na Sadovej ulici sa
malo podľa pôvodného harmono
gramu začať stavať 1. októbra, podľa
aktuálneho to však bude v decembri.
Na druhej strane napríklad Hviezdo
slavova ulica bola v prvých plánoch
až na rok 2013, dnes už je hotová.
K úpravám termínov ešte môže dôjsť
v súvislosti s nadchádzajúcou zimou.
Týka sa to najmä opráv ciest. Po do
končení prác na jednotlivých uliciach
zhotoviteľ jamy a rozkopané cesty

zasýpa. Nový asfalt môže byť naliaty
až po usadení materiálu po 2–3 me
siacoch. Ak však tento termín vychá
dza na zimné obdobie, bude asfalto
vanie s najväčšou pravdepodobnos
ťou presunuté na jar. Zhotoviteľ aj
mesto Malacky vás prosia o pocho
penie a vopred vám ďakujú.
Druhou dôležitou témou sú žia
dosti občanov o predĺženie stavanej
kanalizácie. Od momentu, keď bol
vypracovaný projekt „Záhorie, Ma
lacky – odkanalizovanie”, totiž na nie
ktorých uliciach vyrástli nové domy,
ktoré do projektu nie sú zahrnuté.
Vedúci oddelenia územného rozvo
ja a životného prostredia MsÚ zo
pakoval, že nie je možné ich spätne
zahrnúť do projektu ani z neho finan
covať. MsÚ musí vypracovať nový
projekt, uskutočniť nové stavebné
konanie, a predovšetkým nájsť nový
zdroj financií. Rokovania sa už konajú.
K dnešnému dňu mesto eviduje nie
koľko požiadaviek na predĺženie ka
nalizačných trás o približne 950 met
rov (148 nových prípojok).
-mija-, foto: -naty-

Základné informácie
DODÁVATEĽ: Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ zastúpená vedú
cim členom spol. s r. o. STRABAG a spol. s r. o. Combin Banská Štiavnica.
FINANCIE: Celkový rozpočet projektu je 14 661 632,38 €, z toho nenávratný
finančný príspevok z eurofondov cez operačný program Životné prostredie
je vo výške 13 928 550,76 € a pokrýva 95 % nákladov. Zvyšných 5 % nákladov,
t. j. 733 081,62 € pokrýva mesto Malacky.
KOĽKO: viac ako 16 kilometrov novej kanalizácie. Mesto Malacky je v súčas
nosti odkanalizované jednotnou kanalizačnou sústavou v dĺžke takmer 32
kilometrov. Začala sa budovať v 60. rokoch a je na ňu napojených 14 936
obyvateľov zo 17 887, t. j. 83,5 %.
INFORMÁCIE: Všetky potrebné informácie vám prinášame v Malackom hla
se, v eM TV, na www.malacky.sk a tiež v mestskom rozhlase. Zhotoviteľ tak
isto doručuje písomnú informáciu o začatí prác na tej-ktorej ulici priamo
do poštových schránok obyvateľov danej ulice.

Videozáznam z MsZ

Rokovanie mestského zastupiteľstva 27. 9. bolo prvým v histórii, kto
ré ste mohli naživo sledovať na mszonline.malacky.sk z pohodlia svojho
domova prostredníctvom on-line prenosu cez internetovú stránku mesta
www.malacky.sk. Ak ste to nestihli, môžete si pozrieť záznam zo zasadnu
tia v archíve. Nachádza sa v sekcii Mesto – Samospráva mesta – Mestské
-mijazastupiteľstvo – Videoarchív.				

Do MsZ vo volebnom období
2010–2014 som bol zvolený za 5. ob
vod. Túto skutočnosť som prijal s po
citom maximálnej zodpovednosti,
odhodlaný prejavenú dôveru pretaviť
v prácu v prospech mesta a jeho oby
vateľov.
Mestským zastupiteľstvom som
bol zvolený za predsedu komisie pre
vzdelávanie, mládež a šport. Keďže
moje zamestnanie je stredoškolský
učiteľ, problematika vzdelávania, prá
ce s mládežou sú mi blízke. Športu
som sa venoval aj aktívne, aj neskôr
som sledoval dianie v malackom špor
te. Je teda prirodzené, že v MsZ a vo
svojej poslaneckej práci sa venujem
oblasti školstva, mimoškolskej čin
nosti a športu. Spolu so svojimi spolu
pracovníkmi poslancami a členmi ko
misie pre vzdelávanie, mládež a šport
sme riešili viaceré problematiky v na
šej kompetencii, z tých najvýznam
nejších spomeniem najmä najpálči
vejší problém minulého roka v oblas
ti školstva, a to riešenie nedostatku
miest pri prijímaní do materskej ško
ly. Podarilo sa nám presadiť zámenu
objektov bývalého detského domova
Macejko s nehnuteľnosťou kúpenou
mestom Malacky a nato zriadením
nových elokovaných tried v objekte
po DD Macejko na Rakárenskej ulici.
Týmto rozhodnutím sme významne
posunuli riešenie spomenutého prob
lému. Samozrejme, samotná realizá
cia rekonštrukcie sa uskutočnila v ré
žii MsÚ za neoceniteľnej spolupráce
samotných učiteliek MŠ, za ktorú im
patrí vďaka. Dovolím si napísať, že
na Rakárenskej vyrástla pekná škôlka,
do ktorej chodia deti aj učiteľky rady.
Spolu s poslancami sme otvorili
na pôde MsZ viaceré témy, ktoré za
rezonovali v meste, či už problémy
pri výstavbe nájomných bytov na Já
nošíkovej ulici, sprenevera finanč
ných prostriedkov zamestnankyňou
MsCSS, alebo problémy občianskeho
spolunažívania na Družstevnej ulici.
Veľmi významne hodnotím prijatie
viacerých VZN v MsZ, týkajúcich sa
sprehľadnenia, transparentnosti roz

hodovaní a stanovení nových pravi
diel pri udeľovaní
dotácií a grantov.
Naša komisia pri
pravila nové krité
riá na rozdeľovanie
dotácie, ktorú kaž
doročne prideľuje
mesto športovým PÝTAME SA
ZA VÁS
klubom a organi
záciám, pôsobiacim na území mesta.
Tieto kritériá významne sprehľadni
li celý proces rozdeľovania dotácie,
založili nadčasový model, ktorý reš
pektuje činnosť, členskú základňu,
športové výsledky, aktivitu klubov. Aj
vďaka týmto novým pravidlám a pri
jatým VZN získali Malacky popred
nú priečku v rebríčku hodnotených
samospráv na Slovensku v oblasti
transparentnosti a otvorenosti samo
správy. Taktiež sa nám v spolupráci
s riaditeľom AD HOC V. Mihočkom
podarilo rozšíriť predmet činnosti tej
to príspevkovej organizácie mesta, čo
pripravilo pôdu pre vytvorenie nové
ho pracovného miesta v štruktúre AD
HOC – manažéra pre šport.
V rámci práce našej komisie sme
pokračovali v organizovaní viacerých
športových podujatí v meste. Komi
sia pre vzdelávanie, mládež a šport
v spolupráci s viacerými organizácia
mi organizuje každoročne spoločen
ský večer spojený s odovzdávaním
ocenení Najlepší športovec a špor
tový kolektív roka, Beh oslobodenia,
Športové hry malackej mládeže, Ve
černý beh zdravia – Beh vďaky SNP,
Malackú desiatku, ktorej súčasťou je
i Malacký kilometer, ktorý je určený
pre deti. Všetky tieto akcie prispieva
jú k športovému vyžitiu obyvateľov
mesta, vytvárajú priestor na športo
vanie mládeže i rekreačných bežcov.
Práve tento rok, keď organizujeme
už 29. ročník Malackej desiatky, sme
pripravili zmenu trate, ktorá po prvý
raz povedie ulicami mesta. Je to prí
ležitosť ukázať naše mesto bežcom
a naopak priviesť našim občanom
športové podujatie až k ich domom,

bytom. Touto cestou by som chcel
vyjadriť veľké poďakovanie organizá
ciám, pôsobiacim v meste, ktoré vý
znamnou mierou pomáhajú komisii
pri organizovaní spomenutých ak
cií, a to Centrum voľného času, ďalej
AD HOC, TJ Strojár, AC Malacky, Klub
zdravotne postihnutej mládeže, Dob
rovoľný hasičský zbor. Bez ich pomo
ci a spolupráce si neviem úspešný
priebeh týchto akcií predstaviť. Ako
predseda komisie pre vzdelávanie,
mládež a šport sa snažím zúčastňo
vať mnohých, najmä športových akcií
poriadaných v meste športovými
klubmi a organizáciami. Aj touto for
mou chcem vyjadriť poďakovanie
a povzbudenie v ich činnosti na pôde
športu, najmä v práci s mládežou, za
reprezentáciu a propagáciu mesta.
Viaceré z týchto akcií mesto, či už pria
mo, alebo prostredníctvom komisie
pre vzdelávanie, mládež a šport, pod
poruje aj finančne.
Mestským zastupiteľstvom som
bol na ustanovujúcom zasadaní po
verený vykonávať občianske obrady
a slávnosti. Ide o obrady sobáša a uve
denie do života detí, nových občanov
mesta. Za doterajšie obdobie som zo
sobášil niekoľko desiatok novoman
želov a uviedol do života asi dve de
siatky detí.
Ako poslanec zvolený za 5. obvod
som pomohol pri riešení drobných
starostí občanov obvodu, kde som
upozornil na niektoré problémy, kto
ré trápia občanov a za pomoci pra
covníkov MsÚ boli k spokojnosti vy
riešené (umiestnenie priechodov pre
chodcov na Ulici 1. mája, realizácia
príjazdovej cesty k CVČ, umiestnenie
kontajnerov na separovaný zber ko
munálneho odpadu na Poľnej ulici).
Na záver by som chcel vyjadriť
presvedčenie, že práca MsZ a jeho
komisií priniesla do života mesta po
zitívne skutočnosti, prijali sme viacero
noriem a VZN, ktoré prispeli k otvore
nosti, transparentnosti a prehľadnosti
práce MsÚ. Aj druhú polovicu voleb
ného obdobia sa budeme venovať té
mam, ktoré uľahčia život obyvateľom
mesta, aby sme z mesta urobili ozaj
dobré miesto pre život.
Pavol Tedla, foto: archív P. T.

Nové pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb

Mestské zastupiteľstvo schválilo na rokovaní 27. 9. návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
mesta Malacky o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Malacky. Potreba nových pravidiel vyplynula z problémov s dvoma prevádzkami – MANGOS cocktail bar a kaviareň Bowling.

Občania domov a bytov v okolí
týchto prevádzok sa vedeniu mesta
niekoľkokrát sťažovali na nadmerný
nočný hluk. Mesto sa snažilo vyriešiť
záležitosť diplomatickou cestou, vedúci prevádzok však túto snahu ignorovali. MsÚ Malacky preto v snahe
ochrániť pokojný život obyvateľov
mesta vypracovalo novú záväznú nor
mu – VZN nadobudne účinnosť 1. no
vembra 2012. Všeobecný prevádzkový
čas na území nášho mesta stanovu
je od 6.00 h do 22.00 h. Platí to pre

prevádzkarne s maloobchodným či
veľkoobchodným predajom tovaru aj
pre prevádzkarne poskytujúce služ
by. Neznamená to však, že všetky ka
viarne v meste budú od 1. 11. zatvárať
už o 22. hodine. Podnikateľ môže po
žiadať mesto Malacky o súhlas s oso
bitným prevádzkovým časom. Primá
tor Jozef Ondrejka deklaroval, že pre
vádzky, s ktorými nie sú problémy
s rušením nočného pokoja, verejného
poriadku či s poškodzovaním život
ného prostredia, nebudú mať so zís

kaním tohto súhlasu problém. Takýto
súhlas, samozrejme, nebude trvalý.
Ak podnik 3x počas 90 dní naruší noč
ný pokoj, verejný poriadok či poškodí
životné prostredie, bude mu súhlas
s osobitným prevádzkovým časom
zrušený. Mesto potom môže súhlas
opätovne udeliť po odstránení príčin
zrušenia, a to najskôr po 6 mesiacoch.
Povinnosť určiť pravidlá času pre
daja v obchode a času prevádzky slu
žieb vyplýva mestu zo zákona o obec
nom zriadení.		
-mija-
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Malacké školy oslavovali
Dérerka má 80!
V piatok 28. septembra sa budovou ZŠ Dr. J. Dérera celkom výnimočne neozývala detská vrava. Škola sa
odela do slávnostného šatu. Bývalí
i súčasní zamestnanci si pripomenuli
80. výročie jej otvorenia.
O mimoriadnu udalosť išlo aj
pred spomenutými ôsmimi desiatkami rokov. Veď situácia v malackom školstve na začiatku minulého
storočia nebola uspokojivá. Žiakov
pribúdalo, nebol dostatok miesta,
priestory nevyhovovali. Malačania
položili základný kameň novej školskej budovy 5. 10. 1930 v prítomnosti Dr. Ivana Dérera, rodáka z Malaciek
a ministra školstva a národnej osvety. Architektonickú súťaž vyhral staviteľ – architekt Ing. Juraj Charváth
z Bratislavy a malacká stavebná firma
Štern a Blaško. 24. septembra 1932 sa
pri príležitosti otvorenia novej školy

Oslávencovi zatancoval
FS Macejko.

uskutočnila v Sokolovni slávnostná
akadémia. 25. septembra 1932 sa
vytvoril o 9.00 hodine pri Obecnom
dome v Malackách slávnostný sprievod na čele s Dr. Ivanom Dérerom.
Práve on podpísal aj dekrét o udelení čestného názvu škole po svojom otcovi. Dr. Jozef Dérer, advokát
a politik, pôsobil v Malackách 40 rokov. V období Rakúsko-Uhorska sa
významnou mierou podieľal na boji
proti maďarizácii.
Školská budova, v tridsiatych ro
koch s prívlastkami moderná, reform
ná s pokusným vyučovaním, prešla
za 80 rokov zmenami. Jej bránami
prešlo mnoho žiakov, za jej katedry
sa postavili stovky učiteľov. Život tejto školy ovplyvnil jestvovanie tisícov
obyvateľov nášho mesta. Pripomenutie si 80. výročia otvorenia ZŠ Dr.
J. Dérera umožnilo aspoň na chvíľu
sa obzrieť či zaspomínať. Slávnostné
chvíle umocnila akadémia, ktorá sa

Hudobné talenty Gymnázia Malacky

uskutočnila v malackom Kultúrním
domečku. Na pódium vystúpili bývalí
žiaci školy Silvia Kopáčová, Vlado Zetek a Katarína Trenčanská. Prítomným
sa prihovorila riaditeľka školy Terézia
Sopóciová aj primátor mesta Malacky Jozef Ondrejka. Na život v škole si
zaspomínali bývalý riaditeľ Anton Putek i pani učiteľka Alžbeta Huňadyová, ktorá patrila medzi prvých žiakov
školy – v roku 1932.
Mostom medzi minulosťou a prítomnosťou sa stalo vystúpenie pani
učiteľky Bohumily Oravcovej. V pro
grame sa predstavili aj šiestak František Beleš a Patrícia Dobrovodská,
žiačka 9. ročníka. V závere akadémie
vystúpili tanečníci súboru Macejko,
ktorý vedie Andrea Adamovičová,
učiteľka I. stupňa.
Hostia si so záujmom prezreli prie
story školy a spoločne zasadli k slávnostne prestretému stolu. Úžasný
deň. Jedinečné stretnutie generácií.
Základná škola Dr. J. Dérera ďakuje všetkým, ktorí ju podporili a pomohli pri prípravách slávnosti pri príležitosti 80. výročia jej otvorenia.
Text, foto: K. Habová

nili na oslavách 85. výročia založenia
Gymnázia Malacky, ale i tých, ktorí
rovnaké výročie oslavovali 4. októbra
v priestoroch Gymnázia sv. F. Assis
kého.
Narodeninová oslava v štátnom
gymnáziu sa začala slávnostným
koncertom vo františkánskom kosto
le. Školská kapela tam ukázala, koľko
talentu má dnešná mládež. V hľadisku sedeli nielen bývalí a súčasní
študenti školy, ale aj primátor mesta, zástupkyňa Bratislavského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa
gymnázia a zástupcovia malackých
škôl. Riaditeľka Gymnázia Malacky
povedala, že oslávencom nie je gym
názium ako budova, ale tí, ktorí budovu napĺňajú životom, čiže žiaci,
pedagógovia a všetci pracovníci. Po
ďakovala sa celému svojmu tímu,
ktorý je podľa nej skvelý.

Na oslavy dozeral aj sv. F. Assiský.

Gymnáziá oslavovali
Spomienky na školské radosti aj
povinnosti, na prvý deň v škole, na písomky, ťaháky, školské lásky, prestáv
kové zábavy... Spomienky staré 10,
20,ale aj 85 rokov zaplnili hlavy všetkých, ktorí sa 25. septembra zúčast-

V podobnom duchu hovorila aj
Gabriela Németh z BSK. Škola je podľa nej jedna z mála inštitúcií, ktoré
nestarnú: „Starnú budovy, ale duch
školy je stále mladý, plný energie,
vďaka mladým ľuďom, ktorí tam študujú.“ V Gymnáziu Malacky študoval
aj primátor mesta Jozef Ondrejka,
ktorý tam potom navyše aj vyučoval.
V príhovore si nielen zaspomínal, ale
vyzdvihol aj silu malackých gymnázií:
„Po založení gymnázia františkánmi
postihla školstvo v Malackách doba,
ktorá ho priškrtila. Ono sa však neda
lo a po vojne vyrástli dokonca dve
vetvy, dve gymnáziá.“ V druhej vetve
– v Gymnáziu sv. Františka Assiského
sa uskutočnila slávnostná akadémia
vo štvrtok 4. októbra. Predchádzala
jej svätá omša vo františkánskom
kostole. Osláv sa taktiež zúčastnili
najstarší maturanti či profesori. Z pr
vého ročníka maturantov už, bohu
žiaľ, žije len jediný študent, a to prof.
A. Bollardt. Ten tento rok v decembri
oslávi už 96. narodeniny.
V rámci akadémie sa v spoločen
skej miestnosti školy predstavili štu
denti rôznych ročníkov, ktorí prítom
ným dokazovali svoje nadanie.
Prednášali sa básne, ozývali piesne.
No boli sme i svedkami výborného
výkonu mladých tanečníkov. Mládež
níci sa taktiež chopili mikrofónov
a sprevádzali pozvaných programom. Historik M. Macejka nás zaviedol do minulosti prostredníctvom
starých fotografií a rozprávania o časoch dávno minulých. K jeho poznatkom sa pripojili spomienky študentov
či profesorov školy. Na záver sa prítomným prihovoril riaditeľ gymnázia
D. Masarovič.
Text: M. Janotová/N. Slobodová;
foto: S. Osuský
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Školy chcú byť priateľské
Žiaci majú za sebou prvý mesiac
nového školského roka. Zvlášť
intenzívny bol najmä pre prvá
čikov. Na tom, či sa im v škole pá
či, majú veľký podiel učitelia aj
spolužiaci. Školy čoraz častejšie
už pri zápisoch zisťujú špeciálne
požiadavky rodičov budúcich
prvákov. Ide o výber učiteľky,
ber spolužiakov, s ktorými
vý
chce dieťa chodiť do rovna
kej triedy (zväčša spolužiaci zo
škôlky) alebo naopak, s ktorý
mi do triedy nechce chodiť. Aká
je prax v malackých školách?

Rešpektujeme požiadavky
vyslovené pri zápise
T. Sopóciová, riaditeľka ZŠ Dr. J. Dé
rera, nemá problém akceptovať požia
davky rodičov: „Rešpektujeme po
žiadavky na výber učiteľky i spolužiaka
(často spolužiaka zo škôlky), s ktorým
chce dieťa chodiť do rovnakej triedy,
ak ich rodičia deklarujú pri zápise.
Bežne zaraďujeme deti do 1. ročníka
podľa abecedného poradia, no dbáme na rovnomerné zastúpenie chlapcov a dievčat v triede. Rovnaký postup potvrdil i D. Šuster, riaditeľ ZŠ
Štúrova, aj riaditeľ Spojenej školy sv.

Imatrikulácia v ŠKD na Štúrovej
5. októbra sa v ŠKD pri ZŠ na Štúrovej ulici v Malackách uskutočnila imatrikulácia, na ktorej boli prváčikovia slávnostne prijatí do školského klubu.
Deti sa už veľmi tešili. Predstavili sa starším kamarátom, predviedli, čo sa
v školskom klube za mesiac naučili – zaspievali pesničky, recitovali básne
a svojou šikovnosťou dokázali, že patria medzi nás. Staršie deti prváčikom
pripravili darčeky a slávnostným sľubom potvrdili, že im budú vo všetkom
pomáhať a ochraňovať ich. Pani vychovávateľky prváčikov pasovali za členov školského klubu. Po programe, rozdaní darčekov a sladkostí si všetci
Vychovávateľky ŠKD Štúrova
spoločne zaspievali.		

Nastúpili do ZŠ
všetci prváci?
Dokončenie z 1. strany

ciu povinnosť voči spádovej škole,
kam by podľa trvalej adresy pôvodne dieťa malo nastúpiť, ale aj voči
obci, kde má dieťa nahlásený trvalý
pobyt. „Táto povinnosť je duplicitná.
Napr. u nás školský úrad zistí údaje
o deťoch, ktoré nebývajú v Malackách a boli prijaté do ZŠ v Malackách
a hneď po oznámení rozhodnutí
o prijatí detí (po 31. máji) oznámi túto
skutočnosť obciam, kde majú títo
žiaci trvalé bydlisko. Takto to ukladá
už uvádzaný zákon. Rovnako škola,
kam takéto deti nastúpia, je povinná
oznámiť túto skutočnosť tzv. spádovej škole. Žiaľ, nie každá obec či škola
si túto povinnosť plní,“ tvrdí A. Hrnková a upozorňuje, že napríklad súkromné a cirkevné školy postupujú
pri nahlasovaní samostatne a obec
či mesto nahlasujú obciam len tých
žiakov, ktorí boli prijatí do škôl v ich
zriaďovacej pôsobnosti.
Koľko detí sa neprišlo zapísať
„Pri tohtoročnom zápise do prvých ročníkov ZŠ v januári sme zaznamenali, že sa naň nedostavilo
17 detí z Malaciek. Všetkým ich rodičom boli adresované výzvy a väčšina z nich sa ozvala hneď,“ konštatuje pracovníčka školského úradu
A. Hrnková. Podľa nej väčšinou nejde o nezodpovednosť. Rodičia nemajú povinnosť ohlásiť mestu či
obci, ak svoje deti zapíšu do školy
niekde inde. Často sa usilujú hľadať
pre ne vzdelanie iného typu, než je
dostupné v našom meste, súkromné
školy či školy so špeciálnym zameraním, alebo sa ich dieťa vzdeláva v zahraničí. „Zatiaľ nemáme informácie
len o dvoch deťoch, kde je adresát
listu neznámy napriek tomu, že bol
doručený na trvalú adresu uvádzanú v registri obyvateľov mesta Malacky. S pátraním po týchto deťoch
sme však neskončili,“ ubezpečuje
A. Hrnková. Rodičia ich môžu prihlá-

F. Assiského D. Masarovič. „Do výberovej triedy na cudzie jazyky zaraďujeme podľa výsledkov psychotestov
a podľa záujmu rodičov,“ doplnila
G. Emrichová, riaditeľka ZŠ Záhorácka.

Chcem sedieť s kamarátom
Požiadavku prvákov na „suseda“
v lavici rešpektujú v ZŠ Dr. J. Dérera
čiastočne, lebo učiteľka pri tvorbe za
sadacieho poriadku zohľadňuje aj ďalšie skutočnosti (zrakový či sluchový
hendikep, výšku, schopnosť sústrediť
sa, nároky na pomoc a kontrolu učiteľky a pod.). Na Záhoráckej je zasada-

cí poriadok v kompetencii triedneho
učiteľa, ktorý zohľadňuje napr. ľavoru
kosť, zlé videnie, chorľavosť, výšku
ťaťa a ku každému pristupuje
die
individuálne po dohovore s rodičmi.
„S ohľadom na vývinové predpoklady
a špecifické vlastnosti žiaka sa snažíme
tieto požiadavky zosúladiť,“ hovorí riaditeľka G. Emrichová. V ZŠ Štúrova prihliadajú na to, kto chce s kým sedieť,
ak to nerobí problémy v disciplíne
a celkovej klíme v triede. „Rodičom
i žiakom môžeme vyhovieť, ale ich po
žiadavky musia byť prijateľné aj pre
školu,“ hovorí riaditeľ D. Šuster.
Rodičia výberom školy
akceptujú jej zvyklosti
V Spojenej škole sv. F. Assiského
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pri zápise detí špeciálne požiadavky
rodičov budúcich prvákov nezisťujú.
„Zameriavame sa len na požiadavky
rodičov o umiestnenie detí z jednej
obce spolu do triedy, čo považujeme
za logické z dôvodu poskytovania informácií a domácich úloh počas neprítomnosti dieťaťa v škole,“ hovorí
riaditeľ D. Masarovič. Vedenie školy
vychádza z toho, že „rodičia čiastočne
prijímajú rešpektovanie zvyklostí ško
ly už umiestnením svojho dieťaťa do
našej školy, veľa sa mohli dozvedieť
na rodičovských stretnutiach s riaditeľmi škôl už v materských školách, na
www.zsmomc.edu.sk, ale hlavne z kaž
do
denného žitia nášho školského
spoločenstva,“ vysvetlil D. Masarovič.
Tatiana Búbelová

Móda storočí
Prehliadka stredoeurópskej dobovej
módy od starých Slovanov až po
druhú svetovú vojnu

siť dodatočne, resp. niektorá škola
ešte môže dostať informáciu o školskej dochádzke tohto dieťaťa v inom
mieste, než je trvalé bydlisko. Nie
je však vylúčené, že by mohlo ísť aj
o zanedbanie povinnej školskej dochádzky. Či je to tak alebo nie, sa
však úrad bez pomoci polície asi
nemá šancu dozvedieť.

„Nezvestné“ deti existujú
Konkrétne príklady hovoria o tom,
že sa stávajú prípady, keď sa dieťa
nepodarí vypátrať. Z toho je jasné, že
ohlasovaciu povinnosť si neplní škola
ani obec. Na túto tému sme sa zhovárali aj s hovorcom Ministerstva školstva SR Michalom Kaliňákom:
„Ak zákonný zástupca neprihlási
dieťa na povinnú školskú dochádzku,
dopustí sa priestupku, ktorý prejednáva obec v zmysle zákona o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve. Obec uloží pokutu do 331,50
eura zákonnému zástupcovi dieťaťa,
ktorý ohrozil jeho výchovu a vzdelávanie, najmä ak dieťa neprihlásil
na povinnú školskú dochádzku...
M. Kaliňák ďalej uvádza:
„Ak je žiak zapísaný na inú než
spádovú školu, oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto školy riaditeľovi
spádovej školy, a to najneskôr do
31. marca kalendárneho roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú
školskú dochádzku. Táto povinnosť
platí pre všetkých riaditeľov škôl.“
Nedozvedeli sme sa však, kto vykonávanie tejto povinnosti kontroluje a jej zanedbávanie postihuje.
Ministerstvo hovorí len o riešení
priestupkov voči rodičom, ktorí dieťa
do školy nezapísali, ale čo ak zlyhávajú práve školy a obce? Úradníci sa
spoliehajú na to, že dieťa určite niekam do školy chodí a rodičia sú slušní
ľudia, na ktorých netreba zbytočne
hnať políciu, len ich škola či obec nenahlásili. Ale čo ak to tak nie je?
Tatiana Búbelová

Sobota 13.10.2012 o 12:00
Malacky, Jablkové hodovanie, Kláštorné námestie

Hlavný partner a spoluorganizátor:

Partner:

Organizátor:

Jablkové hodovanie 2012
Jablkové hodovanie otvoria
Tanečné štúdio Saltatrix a Zák
ladná umelecká škola, ktorá za
spieva aj hymnu Jabĺčkového
hodovania od autorky
Alžbety Dubajovej.

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 susednéhoPlaveckého Štvrtka.
Na záver programu vás netradičná
módna prehliadka prevedie našou

históriou od čias starých Slovanov
cez uhorský stredovek a novovek až
po druhú svetovú vojnu. Uvidíte dobové tance aj bojové techniky. Občianske združenie Comitatus to
všetko prispôsobí Malackám
a vrátime sa tak do čias Pálfiovcov.
Počas podujatia sa bude
verejne hlasovať za najkrajšie jablká, ktoré mohol do súťaže
prihlásiť ktokoľvek z vás, a na záver
podujatia oznámime víťaza, ktorého,
samozrejme, odmeníme. Počas hlavného programu Jablkového hodovania sa verejnosť dozvie aj mená vý-

hercov letnej fotosúťaže Objav čaro
Záhoria. Atraktívne ceny vrátane fo
toaparátu odovzdajú zástupcovia
sponzora súťaže, spoločnosti FOTOLAB. O poradí úspešných fotografií
rozhodli návštevníci výstavy zaslaných fotografií v Malackom kaštieli
hlasovaním. Prekvapenie čaká aj na
ostatných účastníkov súťaže.
Poďakovanie patrí všetkým spolu
pracujúcim subjektom: MCK, CVČ,
Vstúpte, kluby dôchodcov, MsCSS,
komisia pre kultúru a cestovný ruch,
Veselí nad Moravou, Plavecký Štvrtok.
Text: N. Slobodová/T. Búbelová;
foto: S. Osuský
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Známe osobnosti

v školských laviciach
Mestské centrum kultúry Malacky a Múzeum školstva a pedagogiky
v Bratislave pozývajú na výstavu Známe osobnosti v školských laviciach.
Výstava predstavuje známych slovenských hercov, spevákov a športovcov v období ich detských rokov

a mladosti. Výstava je voľne prístupná v Knižnici MCK (Záhorácka 1919)
do 16. októbra – od pondelka do
piatka od 10.00 do 18.00 h, v sobotu od 10.00 do 13.00 h.
Text: MCK Malacky;
foto: -naty-

Putovanie do krajiny
Zázračna
V októbri bude každú stredu

(17., 24. a 31. 10.) od 10.00 do 18.00 hv Knižnici MCK na Záhoráckej 1919

burza kníh

Každá kniha bude
za 0,50 €.

Pozývame na bábkarsku výstavu
Divadelného ústavu Bratislava v spolupráci s Mestským centrom kultúry
Malacky. Putovanie do krajiny Zázračna predstavuje tvorbu slovenských
profesionálnych bábkových divadiel
a nezávislých skupín a inscenácie činoherných, operných a baletných súborov venované detskému divákovi.

OC Malavia onedlho
otvorí svoje brány
Malačania už netrpezlivo očakávajú otvorenie nového nákupného centra, ktoré do nášho mesta dotiahne značky, za akými doteraz museli cestovať mimo mesta. Na Pezinskej ulici v Malackách za posledné mesiace
vyrástol priestor pre 12 prevádzok. Otvorenie OC Malavia sa blíži. Už vo
štvrtok 25. októbra o 9.00 h sa uskutoční jeho slávnostné otvorenie.

Autori: architektonické riešenie Eva
Farkašová, grafické riešenie Vladimír
Slaninka, kurátor výstavy Vladimír
Predmerský.
Výstava trvá do 21. októbra. Vstup je
voľný. Otvorené:
utorok–piatok:
9.00–17.00 h
sobota–nedeľa:
14.00–17.00 h
MCK Malacky

drobná inzercia
• Doučím žiakov ZŠ anglický, nemecký jazyk a chémiu žiakov ZŠ
aj SŠ.
Kontakt: 0949 51 27 33 (po 18.00 h).
• Glazúrovanie vaní.
Kontakt: 0905 98 36 02.
• 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. ročníkov ZŠ do
8-ročného gymnázia.
Kontakt: 0905 338 676 (po 18.00 h).

H ľa d á m e

Obchodníci už pripravujú rôzne pro
gramy či výhody
pre návštevníkov.
Prízemné centrum
ponúka 4400 m2
nákupnej plochy.
Každého zaujíma,
ktoré obchody sa
konečne v Malackách udomácnia.
Budú to aj značky, ktoré sú u nás
dobre známe. Jedna z najznámejších predajní obuvi
DEICHMANN, ob
chod s oblečením
TAKKO, dm droge
rie markt, TK LIBRI,
Dráčik, Okay elektrospotrebiče, LIKE
LOCAL, Delikana
Eiscafe, New Yorker,
BIG game club, KIK,
GATE – do týchto
obchodov sa bude
te môcť vrhnúť v ča
se od 9.00 do 20.00
h. Malacky sa tešia
z otvorenia nového
centra o to viac, že
tu vzniká veľa nových pracovných
príležitostí, čo je aj
pre náš región dôležité.
-naty-

zdravotné
sestry
		 do Nórska!
Ponúkame

výhodný pracovný plán
[4 týždne v Nórsku, 2 týždne na Slovensku]
motivujúcu mzdu
od 11 €/h, príplatky za sviatky, víkendy, nočné služby
dopravu a ubytovanie zdarma
Vyžadujeme

vzdelanie ako všeobecná zdravotná sestra
prax na lôžkovom oddelení
flexibilitu, ústretovosť, ochotu naučiť sa nórsky jazyk
[kurz zabezpečený]
Neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. S radosťou
privítame Váš profesijný životopis s chronologickým prehľadom praxe.

kristina@orangehelse.no
0917 98 42 36
www.orange-group.sk
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MsP ochráni váš majetok
Mestská polícia Malacky dlhodobo poskytuje službu ochrany majetku
prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany (PCO). Zatiaľ čo v začiatkoch fungovania PCO si službu objednávali najmä firmy a podnikatelia, dnes je samozrejmé, že aj súkromný majetok mnohým stojí
za to, aby ho mali ochránený profesionálne v súčinnosti s mestskou
políciou. PCO zabezpečí nepretržitú a spoľahlivú ochranu vášho majetku.

Ako si zabezpečiť byt,
obchod alebo kanceláriu
Elektronické zabezpečovacie sys
témy (EZS) sú dnes finančne dostup
né a sú cenovo porovnateľné s bež
nými elektrickými spotrebičmi, ktoré
sú v domácnosti samozrejmosťou.
Pravda ale je, že iné náklady čakajú zá
ujemcu, ktorý si chce zabezpečiť pa
nelákový byt, v porovnaní so zabez
pečením veľkoobchodného skladu.
Centrom každého zabezpečovacieho
systému je ústredňa (drôtová, bezdrô
tová – podľa spôsobu napojenia sní
mačov). Tá vyhodnocuje všetky signá
ly zo snímačov a ovládacích zariade
ní (napr. klávesnice) a na základe ich
analýzy a v súlade s naprogramova
ním rozhoduje o vyhlásení poplachu.
K podstatnej väčšine vlámaní do
chádza prekonaním vchodových dve
rí, preto je ochrana vstupu najpod
statnejšia. Dvere by mali byť predo
všetkým chránené mechanickým
zámkom, aby nemohlo dôjsť k ich ľah
kému otvoreniu. Samozrejme, čím je
zámok zložitejší, tým dlhšie odoláva.
O indikáciu otvorenia dverí sa postará
magnetický detektor. Ten „upozorní“
ústredňu, že došlo k otvoreniu dverí,
a ústredňa čaká na odkódovanie sys
tému. Ak nedôjde k odkódovaniu po
čas nastaveného času, dochádza k vy
hláseniu poplachu narušenia objektu.
Moderné zabezpečovacie systémy
sa spravidla odkódujú buď pomocou
klávesnice zadaním vstupného kódu,
alebo stlačením tlačidla rádiového
ovládača. Oba systémy sú bezpečné.
Možnosť zadania kódu býva obme
dzená na niekoľko pokusov, potom
už dôjde k vyhláseniu poplachu.
Podobným spôsobom ako vstup
né dvere môžeme zaistiť všetky
vstupy do objektu, t. j. všetky dvere
a okná. Pre detekciu rozbitia sklene
ných výplní sa dnes používajú akus
tické detektory rozbitia skla. Tieto sa
umiestňujú v miestnostiach, kde sú
sklenené výplne a sú schopné veľmi
presne detekovať rozbitie skla.

Pre kvalitnú ochranu vnútorných
priestorov pred narušiteľom sa pou
žívajú predovšetkým infrapasívne PIR
snímače. Tieto detektory sú schopné
na základe analýzy teplôt v miestnos
ti spoľahlivo detekovať pohyb člove
ka v priestore. Pre rôzne aplikácie sa
používajú PIR snímače s odlišnou
charakteristikou, napr. vhodné pre
štandardné priestory, pre dlhé úzke
chodby alebo snímače „imúnne“ voči
menším živočíchom. V prípade popla
chu si automaticky uvoľnia telefónnu
linku a začnú vytáčať a odosielať in
formáciu o narušení do PCO. Pevná
telefónna linka môže byť pre páchate
ľov ľahko narušiteľná. Ak chcete zvý
šiť bezpečnosť prenosu informácie
o poplachu, alebo keď nie je v mies
te inštalácie EZS privedená telefónna
linka, je možné využiť GSM bránu
pre prenos poplachovej informácie
sieťou GSM (i keď ide o bezpečnejší
spôsob napojenia na PCO než napo
jenie telefónnou linkou prenos infor
mácie o narušení môže byť tiež zne
možnený rušičkou GSM signálu).
Prostredníctvom GSM preto odporú
čame napojiť na PCO objekty nižšej
dôležitosti. Najväčšiu istotu potom
poskytuje pripojenie objektu na PCO
prostredníctvom rádiovej siete s kó
dovaným prenosom poplachovej in
formácie na vyčlenenej frekvencii len
pre účely PCO MsP Malacky. Tu je
spojenie medzi objektom a pultom
nepretržite monitorované a v prípa
de poplachu je zaistený zásah profe
sionálov. Je to rozhodne bezpečnej
šie a účinnejšie než pokusy zadržať
páchateľa vlastnými silami.
Pri výbere systému musíte vychá
dzať z toho, že systém EZS má za úlo
hu chrániť váš majetok. Preto musíte
mať istotu, že sa na váš zabezpečova
cí systém môžete spoľahnúť. Asi by
nikomu nenapadlo kupovať popla
chovú ústredňu na trhovisku, ale ani
nákup v supermarketoch nie je tým
najlepším riešením. Pri výbere systé
mu EZS sa uistite, že má atest podľa

Náučný chodník
Zámockým parkom

Kedy sa začala história Zámockého parku? Ako voľakedy vyzeral a ako
tam trávili čas Pálfiovci? Aké vzácne dreviny tam rástli a rastú dodnes?
Odpovede na tieto a iné otázky by mal priniesť náučný chodník Zámockým parkom.

Myšlienkou jeho vytvorenia sa už
niekoľko mesiacov zaoberá oddele
nie marketingu MsÚ a turisticko-in
formačná kancelária. Problémom sú,
ako to už dnes býva, peniaze. Okrem
mestského rozpočtu sú však našťas
tie k dispozícii aj granty rôznych súk
romných firiem. Jedným z nich je
grantový program Baumit s názvom
Tu sa nám páči, tu chceme žiť. A prá
ve doň sme sa zapojili.
TIK v spolupráci s projektovým
oddelením MsÚ podali v septembri
projekt a žiadosť o poskytnutie gran
tu na náučný chodník Zámockým

parkom. Projekt hovorí o piatich in
formačných tabuliach pri jednotli
vých zaujímavostiach parku. Ak grant
získame, prečítať si ich budeme môcť
už na jar budúceho roka.
Spoločnosť Baumit v spolupráci
s Centrom pre filantropiu chce po
môcť aktívnym ľudom z celého Slo
venska, ktorí chcú prispieť na zlepše
nie svojho prostredia.
Viac o grantovom programe
sa dozviete na
www.tusanampacituchcemezit.sk
alebo www.cpf.sk.
TIK Malacky

blahoželáme

príslušnej normy. Montážna firma by
vám mala ukázať nielen to, že vlastní
živnostenský list pre montáže EZS, ale
aj to, že bola dodávateľom alebo pria
mo výrobcom zaškolená na inštaláciu
daného zariadenia. Samozrejmosťou
je aj preberací protokol s nákresom
pôdorysu objektu s rozmiestnením
prvkov zabezpečovacieho systému,
zaškolenie obsluhy zariadenia a ko
nečná revízna správa. Presvedčte sa,
že dodávateľ je seriózna firma s histó
riou, zabezpečujúca aj servis.

Pult centralizovanej ochrany
Samotná funkcia PCO spočíva
v monitorovaní správ z EZS a EPS.
Akákoľvek nepovolená zmena v sta
ve chráneného objektu (neoprávnený
vstup až po násilné vniknutie) je odo
vzdaný zo systému na objekte okam
žite na PCO. Po prijatí poplachového
signálu operátor okamžite vysiela
na miesto zásahovú skupinu – policaj
nú hliadku MsP, ktorá priebežne infor
muje o stave na objekte. Zásahová
skupina je v stálom rádiovom spoje
ní s operátorom PCO. Takto je možné
okamžite zaistiť súčinnosť napr. polí
cie, hasičov, aj kontaktných osôb. Zá
sahová skupina vybavená technický
mi a donucovacími prostriedkami
vykoná po príjazde k objektu jeho
kontrolu, zasiahne proti prípadnému
páchateľovi a zabráni vzniku ďalších
majetkových škôd.
POTREBUJETE OCHRANU?
Navštívte pracovisko MsP (Ing. Sta
nislav Lacko), alebo telefonujte na
č.: 034/772 38 33, 034/772 67 66,
034/796 61 04, SKYPE: pco_ma,
e-mail: pco@malacky.sk.
Odborníci vás vypočujú, navštívia
a navrhnú vhodný spôsob ochrany
práve pre vás.

Veselí chrobáci v tráve
tlieskajú radosťou práve,
že sviatok slávite,
nech sa dobre bavíte.
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Naša úprimná vďaka
patrí v Mesiaci úcty k starším našej dl
horočnej predsed
níčke n. o. Zlatý vek
Alžbete Dubajo
vej. Želáme pevné
zdravie a pohodu.
Za členov a výbor
MUDr. Juraj Balogh

Danielke Augustovičovej k 4. na
rodeninám a Miškovi Augustovičovi k jeho krásnym meninám
chceme priať, aby vás mal v živote
každý rád. Sladké božteky posiela
celá rodina.
V knihe Tvojho života
strana sedemdesiata sa otvára,
pripíjame si s Tebou, mama,
perlivým vínom z pohára.
Na Tvoju lásku spomíname
s vďakou a v tichom dojatí:
Kto z nás a kedy drahej mame
všetku tú lásku odplatí?
Iste len Pán Boh dobrotivý
vo svojej veľkej milosti...
A preto nech Ťa dlho živí
v šťastí a zdraví, v radosti.
Všetko najlepšie k
70. narodeninám
prajú Ľudmile Klímovej deti s rodi
nami a priateľ Jo
zef s rodinou.
Božene Šteffekovej všetko naj
lepšie ku krásnym 65. narodeni
nám, pevné zdra
vie, veľa šťastia do
ďalšieho života zo
srdca prajú man
žel, synovia Peter,
Karol a Ján s deť
mi.

-msp/red-

Októbroví jubilanti
80 – Margita Balentová,
Klára Chalupková, Anna
Moserová, Alžbeta Röss
lerová; 85 – Jaroslav Kadluba, Ka
rol Krajčovič, Terézia Uhrincová;
90 – Miloslav Dobrovodský, Fran
tiška Gašparová, Pavlína Greifová,
Emília Hofmanová, Alžbeta Sedlá
ková; 91 – František Ftáčnik, Anna
Schönová, Vladimír Šagala; 93 –
Ján Kilian, Terézia Mrázová
MALACKÁ MATRIKA
od 25. 9. do 8. 10. 2012
Povedali si áno
Roman Vandák a Simona
Kronauerová, Alexander Cisár a Ja
na Lachká, Peter Lalík a Zuzana Ko
morníková, Miroslav Klena a Zuza
na Kostková
Vítame medzi nami
Sophia Pössová
Nie sú medzi nami
Cyril Doležal, Gajary, *1929;
Jozef Osuský, Studienka,
*1940; Jozef Greif, Láb, *1949; Mária Bolfová, Malacky, *1926; Jaroslav Žák, Malacky, *1942; Ladislav
Matúšek, Malacky, *1941; Anton
Míšaný, Malacky, *1957
Mesto Malacky hľadá recitátorov
a rečníkov na výkon občianskych obradov. Prihlásiť sa môže
te na t. č. 034/796 61 20.

SPOMIENKY
28. 9. uplynulo 10
rokov, čo nás na
vždy opustil Ján
Sláma z Malaciek.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku. S lás
kou spomínajú exmanželka Věra
s dcérou Ivanou.
Mama, človek
drahý, čo opustil
a zanechal Vás
v tomto svete.
Žiaľ hlboký
a spomienky
nedajú sa vyjadriť
v žiadnej vete.
29. 9. sme si pripomenuli 20. výročie
od poslednej rozlúčky Ireny Mládkovej. Spomínajú synovia Ivan a Pe
ter s rodinami.
Hviezdy Ti nesvietia,
slnko nehreje, už sa
k nám nevrátiš, už
nie je nádeje. Mal si
nás všetkých rád, tak
veľmi si chcel žiť, smrť
v náruč vzala Ťa,
musel si nás opustiť.
3. 10. sme si pripomenuli nedožitých
79 rokov Imricha Hrúza. S láskou
spomínajú manželka Mária, syn Jaro
mír, dcéra Helena a Iveta, dcéra Jana
s rodinou a syn Miroslav s rodinou.

Osud už niky nevráti to, čo nám
navždy vzal. To, že
sa rana zahojí, je
len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť
zostáva a tiché
spomínanie.
4. 10. sme si pripomenuli 2. výročie,
kedy od nás odišla naša milovaná
dcéra Janka Purdeková-Partlová.
S láskou a bolesťou v srdci spomí
najú rodičia, sestra a brat s rodinami
a ostatná rodina.
5. 10. sme si pripo
menuli 10. výročie
úmrtia Boženy
Gašparovej z Ma
laciek. S láskou
a úctou spomína
jú dcéry Mirka
a Božena s rodinami. Kto ste ju po
znali, venujte jej tichú spomienku
s nami.
6. 10. uplynulo 10
rokov, čo nás na
vždy opustil Jozef
Volár z Malaciek.
S láskou na neho
spomínajú man
želka Eva, dcéra
Katka s manželom, syn Jozef s man
želkou, sestra Jarka. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku.

8. 10. sme si pripo
menuli 3. výročie, čo
nás navždy opustil
Ján Zajac z Mala
ciek. S láskou a úc
tou spomínajú man
želka, dcéry s rodi
nami a syn s rodinou. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku.
13. 10. si pripomína
me 11. výročie úmr
tia Hynka Weissa
z Malaciek. S láskou
a úctou spomínajú
manželka, dcéry
s rodinami.
17. 10. si pripomína
me 15. výročie úmr
tia nášho drahého
manžela, otca a sta
rého otca Štefana
Machatu. S láskou
spomínajú manžel
ka Klementína, dcéry Oľga a Jarka
s rodinami.

19. 9. nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, dedo, brat, švagor
Ernest Katraba vo veku 78 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte mu ti
chú spomienku.
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Matúšek víťazom NOVERA CUP 2012

Tenisová žatva
Tenisový oddiel TK Strojár Malac
ky bol v septembri organizátorom
13. ročníka turnaja amatérov vo dvoj
hre NOVERA CUP 2012. Hlavným
sponzorom turnaja bola opäť maklér
ska spoločnosť NOVERA Slovensko,
s. r. o., ktorá už niekoľko rokov úspeš
ne pôsobí na slovenskom poistnom
trhu. Šestnásť tenisových nadšencov
počas 2 dní odohralo viacero kvalit
ných stretnutí. Hráči za takmer letné
ho počasia často siahli na dno svojich
psychických i fyzických síl, predviedli
svoje tenisové umenie a svojim zná
mym a tenisovým fanúšikom ukázali
krásu tenisu. Štyria najlepší z minu
lých rokov postúpili priamo do semi

finálových skupín. Ostatní hráči boli
rozdelení do 4 kvalifikačných skupín.
Víťazi týchto skupín doplnili semifiná
lové skupiny.
Už v kvalifikačných a neskôr aj
v semifinálových skupinách svojou
hrou príjemne prekvapili Marek Ada
movič a Rado Kamenský.
Víťazi semifinálových skupín a naj
väčší favoriti Vlado Taraba a Igor Ma
túšek sa v nedeľňajšom popoludní
stretli vo finále. Napriek veľkej snahe
a tenisovému umeniu Vlada Tarabu
vo finále svojou aktívnou hrou uspel
Igor Matúšek, ktorý takto obhájil svoj
minuloročný aj predminuloročný
triumf.

Tri nádejné tenisové talenty Sofia
Vrabčeková, Viki Horváthová a Kimi
Štichová reprezentovali náš tenisový
oddiel TK Strojár Malacky v Detskom
FED cupe 2012 v regionálnom finá
le, do ktorého postúpili z oblastné
ho kola. Spolu s trénerskou dvojicou
Alžbetou a Michalom Gelingerovca
mi a s veľkou túžbou postúpiť do ce
loslovenského finále tieto dievčatá
absolvovali dvojdňovú súťaž.
Sofia sa predviedla kvalitnou
útočnou hrou, Viki výborným pohy
bom po celom dvorci a Kimi nesmier
nou bojovnosťou. Po veľkom fyzic
kom i psychickom vypätí napokon
skončili na veľmi peknom 4. mieste,
keď pred nimi skončili tri bratislav
ské družstvá (Slovan A a B, STU). Toto
umiestnenie je najlepším umiestne
ním tenisového družstva v histórii
klubu.			 -page-

Pohár fair play
pre ŠK Malacky
V nedeľu 23. 9. pred stretnutím fut
balistov ŠK Malacky so Slovanom Vi
ničné na štadióne v Zámockom parku
prevzal kapitán domáceho celku Ma
tej Hoffman z rúk pracovníka matriky
Bratislavského futbalového zväzu
(BFZ) Pavla Príkopu a prezidenta ŠK
Malacky Jozefa Stipanitza Pohár fair
play BFZ pre najslušnejšie futbalové
mužstvo v IV. lige BFZ skupina B za sú
ťažný ročník 2011/12. „A-mužstvo se
niorov si odnieslo Pohár fair play, pre
tože v uplynulom ročníku sa mu ušlo
najmenej žltých a červených kariet,
nemalo nijaké incidenty s rozhodcami
ani s trénermi a vzorne si plnilo povin
nosti klubu voči BFZ.“ Futbalistom ŠK
Malacky blahoželáme.

Premiérová Malacká stíhačka
V rámci Malackej stíhačky sa konal
aj tradičný skokanský Memoriál Mila
na Škvaridla. Celkovo ho ovládla se
demnásťročná dorastenka AC Malac

Úspech boxerov BC
RTJ Malacky
v galantskom ringu

V sobotu 6. októbra sa v Dome športu v Galante uskutočnilo 6. kolo ligy
Únie boxerských klubov Slovenska. Vážením a lekárskou prehliadkou
prešlo cca 70 boxerov z 11 oddielov z celého Slovenska. Vzhľadom na
to, že nie všetci mali súpera, povrazy ringu prekročilo len 64 boxerov.

Text: -topa/tabu-; foto: M. Kaňka

Exhibičná bežecko-skokanská
akcia s názvom Malacká stíhačka má za sebou premiéru.
Na dráhe s umelým povrchom
v Základnej škole Záhorácka sa
v sobotu 29. septembra konala
rozlúčková akcia malackých atlétov s dráhovou sezónou.

Desaťročný Paľko Ihra (vľavo) po víťaznom dueli

ky Monika Baňovičová, jej víťazných
531 cm do diaľky bol najhodnotnejší
výkon podujatia a prekonal aj víťaza
v mužskej kategórii (M. Horváth z RC
Veľké Leváre 526 cm).
Bežeckú zložku Malackej stíhačky
tvorili dva štafetové behy na 4x 250
a 3x 500 m s motiváciou pokoriť sve
tový rekord na trati, ktorá je súčtom
všetkých úsekov jednotlivých šta
fiet (1000 m a 1500 m). Žiadnemu
družstvu sa to však nepodarilo. Naj
bližšie k nemu mali chlapci z RC Veľ

ké Leváre, ktorí zaznamenali čas na
4x 250 m 2:20 min (svetový rekord
Keňana Ngenyho je 2:11,96 min).
V individuálnych bežeckých disciplí
nach sa bojovalo na Cooperovom
behu na 12 minút a vo vyraďovacej
súťaži s názvom Posledný je z kola
von. Prvým víťazom dvanásťminú
tovky sa stal volejbalista Dušan Rusňák (zabehol 3180 m) a vyraďova
cích pretekov Jakub Valachovič me
dzi mužmi a Pavlína Vrbová medzi
-TK AC- (krátené)
ženami.		

10-ročný zástupca Malaciek
BC RTJ Malacky reprezentovali šty
ria mladí nádejní boxeri. Z Malačanov
vstúpil do ringu ako prvý Paľko Irha.
Ešte len 10-ročný a 26 kg vážiaci bo
xer sa stal obľúbený hádam u každé
ho, kto sa v hale pohyboval. Paľko
vým súperom bol domáci borec Ro
man Ditrich z BC Galanta. Paľko Irha
porazil svojho súpera neskutočnou
bojovnosťou, i keď sa často počas
boja obaja ocitli na podlahe ringu. Nie
však po údere. Následkom„luftu“, keď
ich na zem stiahla vlastná rukavica.
Jednoznačne však vyhral Malačan,
hoci bolo vidno, že už toho má plné
zuby a ringového rozhodcu sa pýtal:
„Prosím vás, kedy už bude koniec?“.
Ružička nesklamal
Druhý z Malačanov Marian Ružič
ka boxoval tiež proti boxerovi z BC
Galanta Kevinovi Dömeovi. Favorizo
vaný Marián Ružička nenechal niko
ho na pochybách a svoje kvality
predviedol v plnej kráse. Súpera za

V Malackách sa rodí ďalšia hudobná akcia.
17. november, kedy si pripomíname Medzi
národný deň študentstva a zároveň Deň
boja za slobodu a demokraciu, organizuje
hádzanársky oddiel Strojár Malacky v So
kolovni koncert viacerých alternatívnych
hudobných skupín.

Tento rok si nielen občania Malaciek pripo
menú 23. výročie pádu komunizmu v bývalom
Československu. Koncert hudobných telies, ktoré
vyznávajú undergroundový štýl tvorby, by mal
podľa organizátora celej akcie Dušana Frýberta
doplniť priestor na ponuku takýchto žánrov
v meste. „Alternatívna scéna ocení takúto akciu,
navyše v deň, ktorý jej pridá na výnimočnosti, ke
ďže underground bol za totality najviac perzek

vovaný a vzišlo z neho viacero vedúcich osob
ností Nežnej revolúcie.“
V Sokolovni vystúpi skupina Karpatské chrbáty, ktorá si fanúšikov získava najmä recesiou.
V tejto súvislosti vyvstáva pre návštevníkov kon
certu zaujímavosť v podobe možného vystúpenia
Michala Kocába, osobnosti Nežnej revolúcie. Podľa
D. Frýberta by mohol odohrať zopár skladieb práve
s Karpatskými chrbtami, s ktorými už spolupraco
val v minulosti. „Zatiaľ však túto skutočnosť nemá
me potvrdenú, takže k nej treba pristupovať s od
stupom,“ dodáva.
Druhá formácia Vobezdud z Českej republiky
je menej známa, ale duchaplnosť textov i hudob
ného prejavu je pozoruhodná. Program odštartuje
koncert mladej nápaditej skupiny Šramot z Brati
slavy a doplní ho známa punkrocková pardubická

Ihra súpera zasypal údermi
Tretí z boxerov BC RTJ Radko Irha
boxoval proti Dubničanovi Radosla
vovi Veličovi. Radkovi k víťazstvu sta
čili necelé dve kolá, keď súpera zasy
pal spŕškou úderov a väčšina trafila
svoj cieľ, ringový rozhodca na začiat
ku 2. kola musel Dubničana odpočí
tať. Keďže ani po 8 sekundách nebol
schopný boja, ringový rozhodca duel
ukončil verdiktom R.S.C.

formácia Volant. „Sú to podľa môjho názoru skupi
ny, ktoré sa hudbou tešia a nikdy nemali ambíciu
preniknúť medzi takzvanú hudobnú smotánku.
Takže očakávam z ich vystúpenia aj úprimné flui
dum a nespútanosť,“ myslí si D. Frýbert. Vstupenky
na koncert v hodnote 6 € je možné kúpiť v pred
predaji v kaviarni Caffe 23.
Samotná akcia podľa D. Frýberta nie je zisková,
vybrané vstupné sotva pokryje náklady na podu
jatie. „Je to jedna z mála možností, ako zviditeľniť
malackú hádzanú i po kultúrnej stránke a možným
výťažkom z bufetu získať aspoň aký-taký peniaz
na rozvoj hádzanej,“ hovorí predseda malackého
klubu. Koncert sa začína o 14.00 h a všetky informá
cie nájdu fanúšikovia, prípadne potenciálni spon
zori podujatia na www.handballmalacky.sk.

Čerešnička na torte
Štvrtý z Malačanov vstupoval do
ringu aj ako posledný duel dňa (32.
dvojica). Organizátori tento duel za
radili na záver celého podujatia a na
zvali ho „čerešnička na torte“. Duel
Jaroslav Hanúsek BC RTJ Malacky vs.
Michal Takacs BC Galanta bol skvos
tom celého 6. kola ligy UBCS. Obaja
vynikajúci boxeri a mimoriadne ta
lenty prekvitali vyspelou technikou
a taktikou, čo nevidieť v mnohých
prípadoch ani u mužov. Malačanovi
ani Galanťanovi nebolo čo vyčítať.
Dokonca Michalovi Takácsovi sa dva
krát počas boja roztriasli nohy po ťaž
kom údere Jara Hanúska. Záver? Prvé
kolo v réžii Malačana, druhé kolo veľ
mi vyrovnané, v treťom kole viac úde
rov vysypal Michal Takacs. Jaro Ha
núsek je jediný boxer na Slovensku,
ktorý v tejto vekovej kategórii môže
Michala Takácsa, ktorý má odboxo
vaných vyše 70 zápasov, poraziť. Ja
ro má odboxovaných len 25 zápasov.
Duel označený ako čerešnička na tor
te vyšiel organizátorom do slova a do
písmena.

–TK AC–

A. Reisenauer (upravené)

Hádzanári pripravujú oslavu 17. novembra

v štýle undergroundu

sahoval pravým crossom ponad sú
perovu prednú ruku a akciu zakončo
val ľavým hákom. Galanťan v priebe
hu troch kôl nevedel nájsť účinnú
obranu proti týmto dvom úderom
a boxer BC RTJ tak zvíťazil presved
čivo 3:0 na body.
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