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Smutné
rána,
smutný
čas

Farebný
Malacký
hlas máme
vďaka
finančnej
podpore

V školskom roku 2011/2012 získala ZŠ Dr. J. Dérera grant Comenius
– multilaterálne partnerstvá na projekt Food Culture Exchange
(Sprostredkovanie kultúr stravovania). Žiaci a učitelia mali počas
uplynulých mesiacov možnosť stretnúť sa na Slovensku, v Talian
sku, spoločne vypracovali viaceré projekty, navštívili zaujímavé
miesta v našom regióne.

ZPMP Svitanie
po 20 rokoch

Už 20 rokov oslávilo 11. októbra Združenie na pomoc mentálne postih
nutým Svitanie (ZPMP). Na galavečere v SD MCK sa zúčastnili rodi
ny klientov združenia, zakladajúci členovia, ochrancovia, priaznivci
i sponzori, ale aj mladšie dcérske odnože združenia – Vstúpte, n. o.,
a Dom Svitania v Jakubove, ktorý zároveň oslávil 15. výročie založenia.

Na úvod sa prítomným v mene
primátora mesta prihovorila vedúca
klientskeho centra MsÚ A. Kmeco
vá: „Chcem vyjadriť obrovskú vďaku
za zásluhy a prácu, ktoré združenie
na pomoc ľuďom s mentálnym po
stihnutím Svitanie za obdobie svojej
existencie vykonalo pre svojich čle
nov, sympatizantov a pre nás všet
kých. Mám tú česť sa s vami stretávať
– s ľuďmi, ktorí svojím optimizmom
dokážu prekonávať bariéry a svojou
úprimnosťou chcú ukázať všetkým,
že sa zo sveta nevytratila srdečnosť
a láskavosť, ale aj výnimočnosť a ne
opakovateľnosť.“ Spomienky a slová
vďaky zazneli aj z úst predsedníčky
Svitania – ZPMP Ivety Hlavenkovej
a Stefani Novákovej, riaditeľky Domu
Svitania, ktorá sa angažuje v ZPMP
aj na celoslovenskej úrovni a je jeho
Pokračovanie na 4. strane

Malacké zlato v hrdle
Po privítaní v Gymnáziu v Marklo
wicach, partnerskej škole, a stretnutí
s primátorom mesta sa uskutočnila
súťaž v speve. Dérerku reprezentova
Pokračovanie na 4. strane

Jabĺčkové
hodovanie
v Malackách
Štrúdle, buchty, jabĺčkové mafi
ny, torty, zaujímavý sprievodný
program, to všetko a oveľa viac
bolo súčasťou Jablkového ho
dovania 2012, ktoré sa uskutoč
nilo 13. októbra. Okrem Mala
ciek sa toto podujatie konalo aj
v ďalších mestách Bratislavské
ho kraja. Jablkové hodovanie je
súčasťou Župnej jesene a usku
točňuje sa pod krídlami BSK.

Deň CR spojený s jablkovým
hodovaním
Malacky spojili jablkové hodova
nie s Dňom cestovného ruchu, ktorý
sa v Malackách každoročne koná kon
com septembra. Okrem jablkových
dobrôt ste si teda mohli vychutná
vať aj prehliadky malackých pamäti
hodností. Krypty pod františkánskym
kostolom, synagóga, Malacký kaštieľ
Pokračovanie na 5. strane

Kontajnery
na šatstvo

Máme novú
poslankyňu

Blíži sa Malacká
desiatka

Už od konca júla sú po Malackách
rozmiestnené kontajnery na šatstvo,
do ktorých môžete vhadzovať čis
té nepotrebné oblečenie, hračky či
obuv. Firma, ktorá kontajnery spra
vuje, však zápasí s problé
mom, ktorý nie je špecific
ký len pre naše mesto.

Od 11. októbra vystriedala Zuzana
Baligová na poste poslanca Mirosla
va Fruša, ktorý sa dobrovoľne vzdal
funkcie. Nová tvár mestského zastu
piteľstva nám prezradila, čomu sa
chce venovať v nasledujú
com období i to čo pre ňu
znamenajú Malacky.

Ak ste ešte nezačali trénovať, je
čas začať. Termín Malackej desiatky
je známy, organizátori očakávajú re
kordný počet účastníkov. Tento rok
sa v sobotu 10. novembra uskutoční
už 29. ročník týchto prete
kov a na svoje si prídu aj tí
najmenší.
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Viac na
strane

Peter Harčarík s tanečnou partnerkou. On aj
Ivan Klen s partnerkou
nás budú reprezentovať na prvej medzinárodnej súťaži integrovaných spoločenských
tancov 15. 12. v NTC
v Bratislave.

Od 7. do 11. októbra projekt po
kračoval v poľských Marklowiciach
v Sliezskom vojvodstve. Jedenásť žia
kov ZŠ Dr. J. Dérera sa stretlo s kama
rátmi z Talianska, Poľska, zo Španiel
ska a Slovinska.
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Viac na
strane

NATÁLIA SLOBODOVÁ

Food Culture Exchange
v Dérerke

Viac na
strane

Hnusné tmavé rána zahalené
do hmly nám snáď na chvíľu pomô
že spríjemniť posunutie času, ktoré
nás čaká už najbližšiu sobotu (28.
10.). Potešia sa mu nielen tí, ktorí
budú v tom čase hýriť na diskoté
kach, ale iste i tí, ktorí budú sladko
zarezávať pod perinou. Nakoniec
v pondelok ráno sa mu potešíme
všetci.
Hmly a zahalená obloha nás však
robí akýmisi smutnejšími. Prichádza
čas, kedy spomíname na tých, ktorí
nás navždy opustili. Spomínanie je
o to bolestivejšie, ak sme o svojich
drahých prišli práve v poslednom
roku. Cintoríny sa plnia, hroby ako
by na chvíľu ožívali v podobe ne
končiacich lavín sviečok, ktoré nám
nemôžu byť ani tou najmenšou ná
plasťou na stratu milovanej osoby.
Nezostáva nám však nič iné, ako pri
jať osud s pokorou a kráčať ďalej.
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Kontajnery na šatstvo využívame
priemerne,

je tu však
iný problém!

Kamera chráni
fontánu
Fontána pri Malackom kaštieli
nie je ani tak dlho zrekonštruovaná, koľko sme už o nej stihli
popísať. A to veľakrát práve
kvôli vandalom, ktorí ničia to,
čo by malo slúžiť nám všetkým.
Od 24. augusta tohto roka je pri
fontáne nainštalovaná kamera, kto
rá zrejme nespratníkov odlákala.

Možno za ústup vandalizmu môže
aj počasie, keďže podľa slov vedúce
ho oddelenia preventívnych aktivít
V. Kunáka išlo hlavne o kúpanie vo
fontáne, ktoré je zakázané. „Počas
prevádzky fontány bolo niekoľkokrát
spozorované páchanie výtržností.
Hliadka pri takomto správaní osoby
z miesta vykázala a upozornila ich.
Väčšinou išlo o deti,“ povedal Kunák.

Pozornosť však polícia venuje i obra
zovému záznamu s dospelými, ktorí
by tiež mohli poškodzovať majetok
mesta. „Našťastie sa ešte takáto uda
losť po namontovaní kamery nesta
la,“ objasnil Kunák.
Kamera pri Malackom kaštieli
je exteriérová, preto na uvedenom
mieste zostáva celoročne.
Text, foto: N. Slobodová

Iste ste si už všimli, že v uliciach
Malaciek je umiestnených niekoľko
kontajnerov na šatstvo. Slúžia nám
od 25. júla tohto roka. Vhadzovať tu
môžete čisté oblečenie, ktoré už ne
potrebujete, ale aj hračky či obuv.
Zisťovali sme, či ich obyvatelia náš
ho mesta využívajú, a tým pomáhajú
iným, keďže šatstvo sa posúva ďalej.
„Zber sa pomaly rozbieha a v sú
časnosti sa zbierajú priemerné množ
stvá textilu. Nie je to ani málo, ale
nepribližuje sa to ani k rekordným
mestám,“ uviedol Ľ. Hrivnák zo spo
ločnosti REVENGE, a. s., ktorá kontaj
nery spravuje.
Podľa slov Ľ. Hrivnáka však v Ma
lackách často riešia prípady, keď róm
ski spoluobčania kontajnery vysypú,
zoberú si, čo chcú a ostatné šatstvo
nechávajú na zemi. Pri napomína
ní príslušníkmi polície či pracovník
mi firmy REVANGE sú hrubí a drzí.

Tento problém sa netýka len Mala
ciek. „V niektorých mestách prípad
ne mestských častiach sme museli
kontajnery premiestniť alebo odtiaľ
úplne stiahnuť,“ hovorí Hrivnák. Ak
sa problémy neupokoja, bude firma
prinútená k týmto krokom pristúpiť
aj v Malackách.

Väčšina áut nezastavila!
Len na jednom zo štyroch priechodov dala prednosť slepcovi
väčšina vodičov. Celkovo v Bratislavskom kraji nezastavila
polovica áut. V Malackách viac
ako polovica.

Také sú výsledky do
pravno-výchovnej akcie
s názvom Deň bielej palice.
Pri príležitosti Svetového
dňa bielej palice (15. 10.)
ho zorganizovali Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska a Prezí
dium Policajného zboru SR. Cieľom

akcie bolo otestovať ohľaduplnosť
vodičov a upozorniť ich na chodcov
so zrakovým postihnutím, ktorí sa
pohybujú s bielou palicou či vodia
cim psom. Nevidiaci chodci s bielymi
palicami skrížili vodičom cestu v 46
mestách na 55 priecho
doch pre chodcov. Brati
slavský kraj vyšiel z testu
najhoršie. Nezastavila viac
ako polovica z 1501 testo
vaných vodičov (50,43 %).
Okrem Bratislavy počítali autá aj
v Malackách a Pezinku. V Malackách
zo 172 áut nezastavilo 89.

Spomedzi krajov najpriaznivejšie
výsledky sú z Trenčianskeho kraja,
nevidiacich cez priechod tu nepusti
lo 10,29 % vodičov.
Od začiatku tohto roku zomrelo
pri dopravných nehodách na celom
Slovensku 45 chodcov, z toho 10 na
priechode pre chodcov.
•••
Biela palica sa ako symbol nevi
diacich, ktorých sú účastníci cestnej
premávky povinní rešpektovať, pou
žíva od roku 1931 na podnet Francúz
ky Guilly d´Herbemontovej.

Kontajnery sú
na týchto miestach:
Ul. 1. mája – vnútroblok (pri no
vom parkovisku), Domky – pri potra
vinách CBA, Cesta mládeže (Zapecu
– oproti bývalej predajni), Štefániko
va – veterinárne stredisko MVDr. Ve
lebný, Sídlisko Juh – Malovaného 1,
Duklianskych hrdinov – Parnas Je
senského pri kúpalisku Vajanského/
Kukučínova 17, Partizánska – vnút
roblok, pri detskom ihrisku

-mija-, foto: ÚNSS

Text: N. Slobodová, foto: -mija-

Jedni pomáhajú, iní ničia
Neznámi výtržníci zničili oplote
nie futbalového ihriska na sídlisku
Juh. Okoloidúci „Južania“ len nechá
pavo krútili hlavami. Mesto Malac
ky ihrisko vďaka finančnej podpore
sponzora revitalizuje a už na jar by ho
mali využívať všetci milovníci športu.
Ak to však takto pôjde ďalej... Veď to
ihrisko je pre nás! Prečo si ho sami
ničíme? Na ihrisku je od septembra
vysadená nová tráva, preto je vstup

na jeho plochu ZAKÁZANÝ až do
jari budúceho roka, keď sa uskutoční prvá kosba trávnika. Ihrisko
je preto oplotené.
Sponzorom projektu je spoločnosť

Na revitalizáciu ihriska venovala
10 000 €.
Text: mija, foto: -maga-

Predsviatočný ruch
na cintorínoch
Sviatok všetkých svätých a Dušičiek sa blíži a na dvoch mestských cintorínoch je rušno. Po
zostalí upratujú hroby a ich oko
lie, prinášajú kvety a kahance.
Pracovníci mesta odstraňujú opa
dané lístie, nánosy zeminy, posklada
né do kútov, náhrobné kamene, kto
ré nikto neodpratal po výmene pom

níkov, orezávajú brečtan na mies
tach, kde sa rozrastá, a starajú sa
o historické, ale aj o opustené hroby.
Počas sviatkov oddelenie služieb
MsÚ v Malackách zabezpečí prista
venie veľkokapacitných kontajne
rov pred cintoríny, pretože pri upra
tovaní sa predpokladá viac odpadu,
ktorý bude potrebné zlikvidovať.
Dôležité je zabezpečenie osvetlenia

cintorínov okolo sviatkov a predĺženie otváracieho času od 28. 10.
do 8. 11., a to od 8.00 do 22.00 h.
Pracovníci oddelenia služieb bu
dú pravidelne kontrolovať stav svie
čok a kahancov pred hlavným krí
žom, odstraňovať vyhorené sviečky
a ostatné udržiavať v takom stave,
aby zabránili požiaru.
Text, foto: -tabu-
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Máme novú poslankyňu

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Malackách, ktoré sa
uskutočnilo 27. septembra, sa
poslanec MUDr. Miroslav Fruš
vzdal svojho mandátu. O dva
týždne neskôr 11. októbra ho
vo funkcii vystriedala Zuzana
Baligová, ktorá v komunálnych
voľbách v roku 2010 skončila
v tesnom závese štvrtá vo 4. volebnom obvode.
Zuzana Baligová sa narodila v Bratislave, je vydatá a má jedno dieťa. Viac
ako dvadsať rokov pracovala v Colnej
správe SR, naposledy vo funkcii vedúceho celoštátneho oddelenia colných taríf. Počas jej pôsobenia v štátnom sektore aktívne pracovala ako člen Výboru
pre Colný kódex pri Európskej komisii,
prednášala odborné predmety na pôde
Colného inštitútu, obchodných akadémií a Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po materskej dovolenke nastúpila
do Sociálnej poisťovne v Bratislave,
od 1. 2. 2012 ako vedúca vysunutého
pracoviska Malacky. Zuzana Baligová
ukončila magisterské štúdium v odbore
politológia a inžinierske štúdium v odbore európske rozvojové programy. Neskôr ju prijali na doktorandské štúdium
vo Fakulte managementu UK, kde ako
externý doktorand pôsobila v Katedre ekonomiky a financií, štúdium však
predčasne ukončila.
27. novembra uplynie polovica funkčného volebného obdobia
a my sa našich poslancov pýtame,
čo stihli za ten čas urobiť pre našich
občanov. Keďže vy ste v novej funkcii veľmi krátko, oboznámte Malačanom, čomu sa chcete v poslaneckej práci venovať.
Vytýčené ciele som mala už pred
komunálnymi voľbami v rámci spo

ločných zámerov občianskej inicia
tívy Ľudia pre Malacky. Budem sa sna
žiť pokračovať v začatej práci, plniť
celomestský program a zároveň vo
lebný program obvodu. Do komunál
nej politiky som išla s odhodlaním
zabezpečiť v meste prosperitu, bez
pečnosť a poriadok. Tiež budem dbať
a poukazovať na to, ak by ktokoľvek
svojím konaním zneužil alebo opo
menul zákon, a tým obmedzil, ale
bo znemožnil práva Malačanov viesť
spokojný a bezpečný život. Snažila
som sa pomáhať aj doteraz, budem
v tom naďalej pokračovať aj z posla
neckej stoličky. Obyvateľov 4. obvo
du trápia dlhoročné problémy, ktoré
vedia pomenovať, a očakávajú, že ich
názory niekto vypočuje, spolu s nimi
bude hľadať prijateľné riešenie a uro
bí všetko, čo bude v jeho silách. Som
pripravená viesť konštruktívny dialóg
a navrhovať riešenia, ktoré by mali
smerovať k viditeľnému zlepšeniu
kvality bezpečného života v našom
meste. Nie je mi ale vzdialená žiad
na téma, ktorá tomuto mestu dáva
pulz života. Som pripravená vypočuť
si a pomôcť mladým i tým skôr naro
deným. Prajem si, aby mesto Malacky
bolo o každom a pre všetkých.
V komunálnych voľbách v roku
2010 ste skončili štvrtá za MUDr.
Miroslavom Frušom, ktorý sa koncom septembra t. r. vzdal funkcie.
I keď ste sa nestali poslankyňou,
bolo o vás počuť. Popíšte toto obdobie z pohľadu občianskej aktivistky.
Verejné dianie mi nikdy nebolo
ľahostajné a nie je ani v súčasnosti.
Už dávnejšie som sa rozhodla vo ve
rejných otázkach angažovať, a to bez
ohľadu na to, či ako kandidát v ko
munálnych voľbách uspejem alebo
nie. Môj záujem nezmenil ani ne
úspech vo voľbách. I keď pripúšťam,
že poslanec má výhodnejšie posta
venie ovplyvniť dianie ako občiansky
aktivista, o čom som sa na vlastnej
koži aj presvedčila. Pomáhala som
so zložitými témami, jednou z nich je
spolužitie s neprispôsobivými občan
mi a hľadanie optimálneho riešenia,
najmä na Družstevnej ulici. Spome
niem aj aktivity spojené so zisťova
ním zákonného postupu výstavby

pandemického pavilónu v priemysel
nom parku. Rada organizujem akcie
pre deti, niektoré z pripravovaných
sa už podarilo aj zrealizovať, výtvar
nú súťaž pre školákov a predškolákov
a výlet do Zábavného parku v Ra
kúsku. V marci tohto roku sme za
ložili občianske združenie Ľudia pre
Malacky, ktorého som sa stala pred
sedníčkou. Vznikol tým priestor aj pre
nové tváre, ktoré by mali záujem sa
občianskym aktivitám venovať. A tie,
verím, že budú len pribúdať.
Od 11. októbra tohto roka ste sa
stali poslankyňou za 4. volebný obvod. (ulice Bernolákova, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Družstevná,
Hviezdoslavova, Kozia, V. Gajdoša,
M. Benku, V. J. Kučeru). Čo však pre
vás znamenajú Malacky ako celok?
Malacky nie sú mojím rodiskom.
Žijem tu však takmer 8 rokov a pre
to si dovolím povedať, že sú mojím
mestom. Znamenajú pre mňa veľa,
sú miestom, kde sa stretli všetky moje
životné priority. Usídlila sa tu moja ro
dina, vychovávam tu syna, pracujem
tu a našla som si tu mnoho skvelých
priateľov. V Malackách som sa nikdy
necítila ako prisťahovalec, Záhorie mi

bolo vždy blízke. V žilách mám záho
rácku krv, moji starí rodičia pochádza
li zo Záhoria. Malacky, ako každú obec
či mesto, tvorí živý organizmus, ktorý
je stále v pohybe. Tvoria ho obyvate
lia, obydlia, úradníci, inštitúcie, príro
da, vzťahy. Ideálne je, ak všetky tieto
zložky žijú v symbióze a vzájomne sa
rešpektujú. Veľmi by som si to želala.
Naše mesto má bohatú históriu a kul
túrne dedičstvo, zaslúži si, aby sme
ho rozvíjali a zveľaďovali. Chcela by
som sa poďakovať za dôveru a hlas
tým, ktorí ma posunuli k cieľu stať sa
poslancom mestského zastupiteľstva.
Transparentnosť, otvorenosť a odbor
nosť, to sú hodnoty, ktoré si ctím a vá
žim. V tomto duchu sa budem snažiť
pomáhať tým, ktorí pomoc potrebu
jú. Veľkou výzvou je pre mňa občian
ska ľahostajnosť, až takmer apatia,
ktorá vyrástla z nedôvery občanov
k samospráve. A tu je potrebné urobiť
radikálny rez s chirurgickou presnos
ťou. A možno k zmene postoja netre
ba až tak veľa. Som optimista, a preto
verím, že sa všetci spojíme v prospech
dobrých vecí.
Zhovárala sa: Natália Slobodová
foto: archív Z. B.
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Oznam
V dňoch 22. až 31. 10. budú pracov
níci ZSE vykonávať odpočty elek
tromerov v Malackách na uliciach:
1. mája, Kollárova, Kukučínova, Va
janského, Olšovského, Pribinova,
Kubinu. V prípade neprítomnosti
nechajte stav elektromera na vidi
teľnom mieste.

Mesto Malacky hľadá

schopných
recitátorov
a rečníkov
na výkon
občianskych
obradov
(svadby, pohreby,
uvítania do života a p.).
Záujemci sa môžu prihlásiť do
30. 10. 2012 osobne v MsÚ v Ma
lackách, v klientskom centre u ve
dúcej oddelenia Mgr. Aleny Kme
covej, resp. e-mailom na adrese:
alena.kmecova@malacky.sk, ale
bo na tel. čísle 034/796 61 20.

Odpoveď na článok uverejnený v MH 17/2012 s názvom

Nové pravidlá času predaja
v obchode a času
prevádzky služieb
Potreba nových pravidiel času predaja a času prevádzky služieb nevyplynula z problémov prevádzky Caffe’ Bowling, ale zo zmien zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení. V dôsledku týchto zmien sa stalo
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb z roku 2005 neaktuálne a dostalo sa do
rozporu so zákonom aj s Ústavou SR. Na tieto skutočnosti upozornila
vedenie mesta práve spoločnosť Caffe’ Bowling.

Nepresné sú aj informácie o tom,
že obyvatelia domov v okolí prevádz
ky sa mestu niekoľkokrát sťažovali na
nadmerný nočný hluk a prevádzkova
teľ snahy mesta o vyriešenie sťažnos
tí ignoroval. Sťažnosť bola len jedna
a mestu bola obyvateľmi Kollárovej uli

ce doručená vo februári 2012. Nato sa
konalo stretnutie zástupcov mesta
a prevádzkovateľa kaviarne, kde vy
jadril svoju ľútosť nad vzniknutou si
tuáciou a snahu daný problém v čo
najkratšom čase vyriešiť. V máji 2012
sa konalo ďalšie stretnutie sťažovate

ľov s Komisiou pre verejný poriadok pri
MsZ, kde sťažovatelia konštatovali, že
prevádzkovateľ urobil také opatrenia,
že chod prevádzky ich už neobmedzu
je a prišlo k náprave. Neskôr bolo navr
hované meranie hlučnosti RÚVZ oby
vateľmi tejto lokality odmietnuté, v sú
časnej situácii ako neopodstatnené.
Vedenie spoločnosti Caffe’ Bowling
sa snaží o udržanie a zlepšenie spo
ločenského života v meste Malacky
a získalo si už mnohých verných zá
kazníkov. Zároveň sa ako jediní v mes
te staráme o udržanie populárneho
športu - bowlingu. Plne si uvedomuje
me zodpovednosť a nevýhody, ktoré
nám plynú z umiestnenia prevádzky
v blízkosti obytných domov, a snaží
me sa o maximálnu elimináciu vply
vov z chodu prevádzky.
Martin Bolf, konateľ

Práca nie je samozrejmosť – nezamestnanosť stúpa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Malacky, odbor služieb zamestnanosti
sme požiadali o aktuálne čísla zo štatistiky nezamestnanosti v okrese Malacky k septembru 2012 a porovnávali sme
ich s rovnakým obdobím minulého roka,
teda k septembru 2011.

* Miera evidovanej nezamestnanosti v okre
se Malacky za mesiac september 2012 dosiahla
8,12 %. V septembri 2011 to bolo 7,46 %, takže
ide o medziročný nárast o 0,66 %.
* Počet evidovaných uchádzačov o zamest
nanie (UoZ) je 3113 (vlani 2917), z toho disponi
bilných je 2917 (vlani 2601).
* V evidencii uchádzačov je zaevidovaných
78 absolventov stredných škôl, u ďalších asi 50
prebieha správne konanie vo veci zaradenia
do evidencie UoZ. Konečný počet bude známy
v novembri.
* Úrad práce eviduje medzi UoZ 40 absol
ventov VŠ. Z celkového počtu uchádzačov je
v úrade evidovaných 287 UoZ s ukončeným VŠ
vzdelaním.

* V regióne máme 1253 dlhodobo (teda viac
ako 12 mesiacov) evidovaných UoZ.
V mesiaci september mal Úrad práce, sociál
nych vecí a rodiny Malacky nahlásených 108 voľ
ných pracovných miest od 44 zamestnávateľov.
Napriek stúpajúcej nezamestnanosti niektoré
miesta zostávajú neobsadené pre nedostatok
vhodných uchádzačov. Niekedy nezodpovedá
ich kvalifikácia, zručnosti, prax, znalosti jazy
kov alebo sa pred nástupom do zamestnania
dozvedia, že je potrebná živnosť, prípadne na
miesto skúšobnej lehoty zamestnávateľ ponúk
ne dohodu o vykonaní práce. „Dôvodom je teda
nesúlad medzi štruktúrou voľných pracovných
miest a štruktúrou uchádzačov o zamestnanie,
ale niekedy uchádzačom nevyhovuje pracov
ný čas, dochádzanie za prácou, nemajú dobrý
zdravotný stav či rodinné zázemie. Veľká skupi
na uchádzačov však pracuje na dohodu o vyko
naní práce alebo dohodu o pracovnej činnos
ti, pretože nemajú inú možnosť zamestnať sa,“
upozorňuje riaditeľka odboru služieb zamest
nanosti UPSVaR Malacky Pavla Turkovičová.
Podľa nej najviac ponúk voľných pracov

ných miest v okrese Malacky prichádza z oblas
tí ubytovacích a stravovacích služieb, autodo
pravy, zdravotníctva a sociálnej pomoci, veľko
obchodu a maloobchodu, výroby elektrických
zariadení, strojárenskej výroby, výroby kovo
vých konštrukcií, stavebníctva a mäsovýroby,
ale aj z automobilového priemyselného parku

či z agentúry dočasného zamestnávania. Úrad
PSVaR Malacky spolupracuje so zamestnávateľ
mi pri výbere zamestnancov z radov uchádza
čov o zamestnanie formou výberových konaní,
tiež poskytujeme možnosť firmám pre ich pre
zentáciu v priestoroch úradu práce.
TATIANA BÚBELOVÁ
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Z histórie Svitania

Svitania a Centrum Svitania začali
fungovať ako neziskové organizácie
združenia Svitanie.

Od myšlienky
k činu

Na jar roku 1992 vznikla myšlienka založiť na Záhorí organizáciu
pre rodiny, ktoré majú člena s mentálnym postihnutím. Najskôr išlo
o praktické ciele - porozprávať sa o problémoch, odovzdať si rady
a skúsenosti, pomáhať si navzájom. Medzi zakladajúcimi členmi bolo
deväť rodín z Malaciek a obcí Láb a Gajary: Eva Marušková, Mária Val
lová, Stefani Nováková, Sýkorovci, Darážovci, Míznerovci, Držíkovci,
Klenovci a Novotní. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postih
nutím založili 11. 11. 1992. O tri mesiace na prvej plenárnej schôdzi
4. 2. 1993 malo združenie už 23 rodičov.

ZPMP Svitanie
po 20 rokoch
Dokončenie z 1. strany

predsedníčkou. Prihovorili sa aj bývalá
predsedníčka, zástupcovia rodín, kto
ré boli od začiatku pri tom, a priateľka
Inge Dohmwirth z Nemecka, ktorá so
svojím manželom Karlom od začiatku
sleduje všetky kroky združenia, teší sa
z nich a keď s manželom niečo odlo
žia, prináša aj štedré finančné dary.
Nebolo to inak ani teraz, aj keď ich čin
sa nedá nazývať sponzorstvom. Je to
výraz radosti z mnohých osobných
priateľstiev, priazne a dobrej vôle
v prospech tých, ktorí to tak veľmi po
trebujú, no sami si nič nenárokujú.
Dojímavé spomienky, obzretia,
slová vďaky a úprimné svedectvá
od začiatkov až dodnes – to bola téma

ich najzákladnejších potrieb a tváril
sa, že problém nejestvuje. „Keď dnes
stretnem kohokoľvek z detí – dnes
už neraz aj štyridsiatnikov, pre ktoré
sme Svitanie kedysi zakladali, som
nesmierne pyšná na to, ako „vyrástli“,
čo všetko sa naučili, čo dokázali a čo
ešte určite dokážu,“ s dojatím v hla
se prízvukovala Eliška Klenová, kto
rá viedla združenie dlhých 14 rokov.
A dôkazom boli v tento večer parád
ne vystúpenia integrovaných párov
spoločenského tanca, ktoré predvied
li s partnerkami Ivan Klen a Peter Har
čarík. Nám zostáva už len vyjadriť ob
div, úctu a vďaku za odvážne a často
novátorské činy v prospech rúcania
pomyselných bariér aj v časoch, kto

Zo začiatku združenie patrilo pod
celoslovenskú organizáciu ZPMP
v SR. Právnu subjektivitu získalo 17. 2.
1994 a členovia mu dali meno Svita
nie v duchu hesla: „Aby našim deťom
svitlo na lepšie časy!“
Pomoc zo zahraničia
V tom istom roku (od 15. 10. 1994)
sa začala spolupráca s podobnou
organizáciou s názvom Lebenshilfe
v Siegene v severnom Porýní-Vest
fálsku, ktorú ako riaditeľka viedla už
spomínaná Inge Dohmwirth, matka
ťažko postihnutej dcéry, ktorá dote
raz Svitaniu pomáha radami, finan
ciami z vlastného vrecka a spolu
s manželom aj v mieste svojho byd
liska každoročne počas adventu or
ganizujú v kostole zbierku pre Svita
nie. V roku 1995 sa začína ďalšia za
hraničná spolupráca s holandským
Venló.
Zrod Domu Svitania
Významným medzníkom bol 30.
jún 1996, keď bola podpísaná zmluva
o prenájme budovy budúceho Domu

Svitania so starostkou Jakubova. Už
23. 10. 1996 sa členovia združenia,
nadšenci a rodičia detí s postihnutím
pustili do jeho rekonštrukcie. Poda
rilo sa im ju ukončiť do roka a 16. 10.
1997 Dom Svitania s denným stacio
nárom a troma chránenými dielňami
slávnostne otvorili. Jeho prvou riadi
teľkou sa stala Kristína Lončeková. Vo
februári 1998 priatelia z Holandska
Domu Svitania darovali mikrobus
na zvážanie detí do denného stacio
nára, čo predstavovalo neoceniteľnú
pomoc pre personál i pre rodiny detí,
ktoré do zariadenia prichádzali.
Centrum Svitania v Malackách
Ďalšou udalosťou veľkého význa
mu bol okamih, keď ZPMP Svitanie
od mesta Malacky dostalo do 30-roč
ného prenájmu za symbolickú jednu
korunu budovu na Ul. 1. mája v Ma
lackách, aby v nej zriadilo Centrum
Svitania. Stalo sa to v októbri 2004
a už v septembri 2005 po čiastočnej
rekonštrukcii začalo Centrum Svita
nia (súčasné Vstúpte, n. o.) pracovať
s mládežou. Od 19. 12. 2006 Dom

večera. Našťastie už len v spomien
kach zarezonovali časy, keď režim
ľudí s mentálnym postihnutím neak
ceptoval, zatváral ich v starých kaštie
ľoch ohradených vysokými múrmi,
izoloval ich od ostatnej spoločnosti,
obmedzoval sa na uspokojovanie len

ré vždy neboli a ešte ani dnes nie sú
myšlienkam pomoci priaznivé. Pridá
vame sa k želaniu, ktoré na slávnosti
za mesto vyslovila A. Kmecová: „Že
lám vám, aby vám v duši nevyhaslo to
nadšenie pre ušľachtilé a zmysluplné
veci, čo pre týchto ľudí robíte.“

Dokončenie z 1. strany

svojou úlohou – projektom o preži
tých prázdninách. Zuzka Ondriašová
s Miškou Mikuličovou v časti Master
Chef predstavili výrobu bryndzových
halušiek. V utorok účastníci projekto
vého stretnutia navštívili Chlebovú
chatu – tradičné vidiecke obydlie.
Dozvedeli sa o neľahkej ceste chlebí
ka na náš stôl, poobzerali si muzeál
ne poľnohospodárske exponáty. Deti
si vyskúšali výrobu masla, tvarohu,

Food Culture Exchange v Dérerke
Vyrábali aj maslo
Lukáš Peťko vystúpil podobne
ako rovesníci z partnerských škôl so

Osobnosti združenia
Prvou predsedníčkou (1992–1994)
bola Stefani Nováková, po nej 14 ro
kov úspešne viedla združenie obeta
vá a nadšená Eliška Klenová (1994–
2008) a od roku 2008 doteraz je
predsedníčkou Iveta Hlavenková. Pr
vé predsedníctvo tvorili: S. Nováková
(predsedníčka), E. Klenová (podpred
sedníčka), M. Vallová (tajomníčka),
A. Trenčanská (hospodárka) a E. Ma
rušková (člen). Najdlhšie v predsed
níctve pôsobili E. Marušková, M. Val
lová, o jedno volebné obdobie, teda
o 4 roky menej A. Trenčanská, B. Bí
zeková, P. Sýkora a PhDr. T. Havlíková,
ktorá sa v predsedníctve striedala so
S. Novákovou. Všetkým osobnostiam
minulých dvadsiatich rokov, ale aj
osobnostiam budúcnosti, ktoré stále
prichádzajú, patrí za ich nepredstavi
teľnú prácu v záujme rúcania bariér
obrovská vďaka.
Text, foto: T. Búbelová

Inge Dohmwirth z Nemecka práve odovzdala fi
nančné dary riaditeľkám Domu Svitania (S. No
váková), ZPMP Svitanie (I. Hlavenková) a Vstúp
te, n. o. (M. Ambrušová).

Dom Svitania
s denným stacio
nárom a troma
chránenými
dielňami otvorili
16. 10. 1997.

li František Beleš dvomi ľudovými
piesňami, Zuzka Ondriašová titulnou
piesňou z filmu Titanic a všetci účast
níci piesňou You are my sunshine. Zís
kali si náklonnosť hlasujúcich a spo
ločne sa tešili z najvzácnejšej trofeje.

Najčerstvejšie úspechy
Od roku 2006 Svitanie pracovalo
spolu s vedením mesta na tom, aby
mohlo zriadiť podporované bývanie
pre dospelých klientov, čo sa aj po
darilo (2 byty v lokalite Pri Maline).
Veľa práce na pôde nášho mesta
vidno najmä vo Vstúpte, n. o., kde sa
podarilo v roku 2011 zriadiť chránené
bývanie na Bernolákovej ulici v Ma
lackách, systémovo rozbehnúť bez
platné sociálne poradenstvo a zriadiť
v inkubátore v Malackách chráne
nú dielňu pre klientov so stredným
a ťažkým postihnutím. Pre porovna
nie chránené dielne v Dome Svitania
zamestnávajú ľudí s ľahším stupňom
postihnutia.

podplamenníkov – osúchov vo veľ
kej chlebovej peci. V závere všetkých
čakala ochutnávka vlastnoručne pri
pravených pokrmov doplnených
o vynikajúci med.

Obdivovali starobylý Krakov
Na výlete žiaci i učitelia obdivova
li krásu starobylého Krakova. Najskôr
sa odfotografovali pred drakom Kra
kom, potom navštívili Wawel, ka

tedrálu i nádvorie kráľovského zámku
na tomto dôležitom mieste pre Po
liakov, po ceste kráľov zišli na Rynek
główny, obdivovali Baziliku Panny
Márie. Všetci radi ochutnali aj miest
ne špeciality: fantastický obed v reš
taurácii Marmolada, jablkovú šar
lotku, praclíky či úžasnú čokoládu. Vo
štvrtok sa účastníci projektu rozlúčili
a zanechali banícke mestečko Mar
klowice. Žiakom a ich učiteľom však

zostanú príjemné spomienky z jedi
nečného medzinárodného stretnutia.
Ďakujeme spoločnosti

za finančnú podporu na zakúpe
nie technického vybavenia (video
kamera, fotoaparát, notebook)
potrebného pri realizácii projektu.
Text, foto: K. Habová
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Jabĺčkové hodovanie
v Malackách
Dokončenie z 1. strany

a prístupné bolo i Múzeum M. Tillne
ra. Do krýpt si rad vystálo až 150 záu
jemcov a do kaštieľa zavítala približne
päťdesiatka hodovníkov. Čakalo ich
tam jablkové hodovanie z dielne žia
kov základných škôl a CVČ.
Koláče mizli rýchlosťou blesku
Všetko sa začalo niekoľko minút
po deviatej, kedy sa netrpezliví náv
števníci dožadovali skvelo vyzerajú
cich koláčov. Kláštorné námestie pred
františkánskym kostolom sa razom
zaplnilo. Dobroty ponúkali v stán
koch zamestnanci mesta, komisia pre
kultúru a cestovný ruch, členovia JDS
Malacky, Klubu dôchodcov a členovia
OZ Zlatý vek. Zapojil sa i Slovenský
zväz telesne postihnutých, členovia
neziskovej organizácie Vstúpte i hos
tia z Veselí nad Moravou. Na počudo
vanie organizátorov sa dobroty vypre
dali do dvoch hodín. Do stánku mesta
dokonca priniesli dve darkyne, ktoré
nechceli byť menované, dve škatu
le koláčov a dve torty – samozrejme
z jabĺčok. Výťažok z predaja týchto
koláčov putuje na zbierku Malackého
kaštieľa. Jednu z toriet – v tvare krás
neho červeného jablka sme dokonca
vydražili. Jeden z návštevníkov hodo
vania za ňu ponúkol 20 €, tie putovali
na zbierku kaštieľa. Tortu potom jej
nový majiteľ priniesol do mestského
stánku a venoval ju všetkým návštev
níkom. Minula sa okamžite.
Do jablkového hodovania sa zapo
jili aj deti. Elokované triedy Materskej
školy Kollárova pomohli s výzdobou.
Do konca mesiaca si môžete v Malac
kom kaštieli pozrieť výstavu obrázkov
s jablkovou tematikou, ktoré nakreslili
deti zo základných škôl. Za súčinnosť
ďakujeme i Mestskému centru kultú
ry, Základnej umeleckej škole a Cen
tru voľného času.
Program v tanečnom duchu
Program odštartovalo TS Saltatrix,
ktorého tanečníci zažiarili v troch cho
reografiách. Slávnostného otvorenia
sme sa však dočkali aj z úst moderá
torky podujatia M. Adamovičovej, ale
i z úst primátora Malaciek J. Ondrejku.
Neskôr prítomných zabávali detský
folklórny súbor Štvrtčánek a folklórny
súbor Štvrtčan z Plaveckého Štvrtka,
ktorí prišli do Malaciek vôbec po prvý

raz. Z Veselí nad Moravou zavítal aj
folklórny súbor Štepnička, ktorý pred
stavil moravský folklór. Tanečné pred
stavenia zavŕšil domáci Macejko.
Objavilo sa čaro Záhoria
Mesto Malacky v máji vyhlásilo
fotografickú súťaž s názvom Objav
čaro Záhoria. Fotografie, ktoré súťa
žiaci poslali, zdobili v auguste a sep
tembri priestory Malackého kaštieľa.
Tu návštevníci hlasovaním rozhodli
o víťazoch, ktorých mená sa verej
nosť dozvedela práve na jablkovom
hodovaní. 1. miesto si odniesol Ro
man Trnka za fotografiu s názvom
Zámocký park, 2. priečku si vyslúžila
fotografia Kúpim si pekný deň, ktorú
odfotila Timea Bartalská. A 3. miesto
sa ušlo Blanke Minárikovej za fotku
Na svätú omšu. Dovedna do súťaže
prišlo viac ako 100 zaujímavých fo
tiek od 25 autorov nielen z Malaciek,
ale aj zo širšieho okolia. Všetci, ktorí
splnili podmienky na účasť, získavajú
kupóny na zľavu v celkovej hodnote
15 € na služby v spoločnosti FOTO
LAB. Najúspešnejšie fotografie súťaže
budú súčasťou kalendára mesta Ma
lacky na rok 2013. A traja najúspešnej
ší si odniesli hodnotné dary od spo
ločnosti FOTOLAB. Víťaz R. Trnka už
fotí novým fotoaparátom.
Najkrajšie jablko má Ľ. Dúnar
Súčasťou hodovania bola i súťaž
o najkrajšie jablko. Návštevníci mohli
počas podujatia hlasovať za vystavo
vané jablká, a tak rozhodnúť o víťazo

vi, ktorým sa napokon stal Ľ. Dúnar.
Pestovateľ získal 5 vstupov do plavár
ne v ŠH Malina.
Stredoeurópska móda zavŕšila
jablkové hody
Záver programu patril občianske
mu združeniu Comitatus, ktoré sa
predviedlo prehliadkou stredoeuróp
skej dobovej módy od starých Slova
nov až po druhú svetovú vojnu. Pro
tagonisti však nepredvádzali len šaty,
ale aj dobové tance či bojové techni
ky. Predstavenie, ktoré malo byť veľ
kolepým zavŕšením, sa však nedočka
lo veľkého množstva divákov.
Počas podujatia sa vyzbieralo
142,18 €, ktoré putujú do zbierky
na Malacký kaštieľ. Komisia pre
kultúru a cestovný ruch prispela
sumou 106,3 €, čo predstavuje výťažok z predaja koláčov. Všetkým,
ktorí sa zapojili do pečenia dobrôt
či organizácie podujatia, úprimne
ďakujeme!
Celé podujatie pre Malačanov
zorganizovalo odd. marketingu MsÚ.
A ako je s výsledkom spokojná jeho
vedúca M. Janotová? „Malačanom
neskutočne chutilo, koláče zmizli veľmi rýchlo, väčšina predajcov na to nebola pripravená. Poslednú ,várku‘ sme
tam priniesli o 12.30 h. Ešte teplé jablká
v župane priamo z pece boli fuč do 10
minút. Plynie nám z toho ponaučenie:
na budúci rok treba napiecť oveľa viac.
Sme radi, že vám chutilo a všetkým, ktorým sa neušlo, sa ospravedlňujeme.”
Text: N. Slobodová; foto: S. Osuský

Projekt 100 v Malackách
odštartoval Trainspottingom

V stredu 10. októbra sa aj v našom meste začala najväčšia filmová
edukatívna prehliadka na Slovensku. Odštartoval ju film Trainspotting, ktorý divákov vtiahol späť do 80. rokov. Hovorí o stále súčasnej
téme drogovej závislosti. Snímka má už 16 rokov, jej originalita ju
však opäť dostala na plátna kín. Ďalší film projektu, manželskú drámu
zo súčasného Iránu s názvom Rozchod Nadera a Simin, ste si mohli
pozrieť 17. októbra.

Projekt 100 sa uskutočňuje už
od roku 1995, každý rok od septem
bra do decembra. Výnimočné filmo
vé diela svetovej kinematografie
môžu diváci zhliadnuť vo viac ako 30
kinách na Slovensku.
„Podstatou putovnej prehliadky
je prezentácia mimoriadnych filmov,
ktoré tvoria Zlatý fond svetovej kine
matografie v konfrontácii s najnovší
mi dielami tvorcov, ktorí získavajú
ocenenia na najprestížnejších filmo
vých festivaloch, ako MFF Cannes,
MFF Benátky, MFF Berlín,“ píše sa
na webovej stránke Asociácie sloven
ských filmových klubov. Do výberu
sú zaradené aj slovenské a české die
la.
Projekt 100 sa koná napríklad aj
v Bratislave, Banskej Bystrici, Hand
lovej, Humennom, Modre, Nitre. Ale
aj v Pezinku, Piešťanoch, Prešove či
Trenčíne. Neobchádza ani naše Ma
lacky a už najbližšie 24. 10. o 20.00 h
si môžete prísť pozrieť do kina Zá

horan film Bohémsky život, v ktorom
sa dotknete života parížskej bohémy.
Dielo má na svedomí fínsky režisér
Aki Kaurismäki.
Vychutnať si môžete aj snímku
Neha 31. 10. rovnako o 20.00 h.
Film je debutom slovenského auto
ra Martina Šulíka. Je najplodnejším
a najoceňovanejším režisérom hra
ných a dokumentárnych filmov po
sledných dvoch dekád. V tomto prí
pade ide o príbeh milostného troju
holníka.
Desať skvostov a jeden filmový ar
chívny špeciál – to sľubujú organizá
tori. Deväťdesiat rokov má tento rok
práve jedenásty bonusový film Upír
Nosferatu, ktorý sa však v Malackách
premietať nebude.
Všetky snímky u nás môžete vi
dieť v rámci Filmového klubu. A pod
týmto názvom nájdete i program
na stránke Mestského centra kultúry
– www.mckmalacky.sk.
Text: N. Slobodová
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Tekvicové strašidlá v Cvečku
Jeseň je obdobím krásnych farieb padajúceho lístia a dozrievaním plodov typických pre toto
obdobie. Vyrezávanie tekvicových strašidiel a svetlonosov je
zábavou pre deti i dospelých.

5. októbra sa areál Cvečka naplnil
malými i väčšími priaznivcami tejto
akcie. Všetci sa tešili na tento tajomný
deň, ktorý sa nezaobišiel bez súťaže
nia a čarovania z rôznych prírodných
materiálov. Po uvítaní deti s nadše
ním začali vytvárať doplnky z plaste
líny, ozdoby, stužky, ktoré postupne
pripevňovali na svoju tekvičku. Netr

valo dlho a pod ich šikovnými rukami
začali vznikať farebné čudá rôznych
veľkostí a tvarov. Pre menšie deti bola
pripravená výroba papierových šar
kanov spojená s vystrihovaním a na
lepovaním. Výtvory malých umelcov
boli zaradené do súťaže o Najtekvič
ku. Počas podujatia sa deti mohli ob
čerstviť červíčkovým punčom a chut
ným gulášom. Na záver podujatia po
rota vyhodnotila a peknými cenami
odmenila najzaujímavejšie z množ
stva tekvicových strašidiel. Sladká od
mena sa však ušla všetkým šikovným
deťom.		
Text, foto: -cvc-

Žiaci ZŠ Štúrova
žali úspechy

mck pozýva

Zastretý

farebný svet
Mestské centrum kultúry Malac
ky pozýva na vernisáž výstavy fotografií malackej autorky Blanky
Minárikovej Zastretý farebný svet.
Vernisáž sa uskutoční v Galérii MCK
(Záhorácka 1919, 1. p.) vo štvrtok
25. októbra o 17.00 h. Výstava potrvá
do 18. novembra. Vstup je voľný.
Otvorené:
utorok–piatok: 9.00–17.00 h;
sobota–nedeľa: 14.00–17.00 h.

Arktída –

zamrznutá
krehká krása

Mestské centrum kultúry Malac
ky a Cestovateľský klub pozývajú na
prednášku s prezentáciou fotografií dobrodruha Vlada Schmidta
Arktída – zamrznutá krehká krása. Prednáška sa uskutoční v Galérii
MCK (Záhorácka 1919, 1. p.) v utorok
30. októbra o 17.00 h. Vstup je voľný.
drobná inzercia
• Doučím žiakov ZŠ anglický, nemec
ký jazyk a chémiu žiakov ZŠ aj SŠ.
Kontakt: 0949 51 27 33 (po 18.00 h)
• Glazúrujem vane.
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 33 86 76 (po 18.00 h)
• Zákazkové šitie, úprava odevov.
Kontakt: 0907 71 78 43
• Kresba portrétov, obrazov na objed
návku. Kontakt: 0904 20 63 98

Turisticko-informačná
kacelária mesta
Malacky mení
stránkové hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

9.00–16.00 h
9.00–16.00 h
9.00–17.00 h
9.00–16.00 h
9.00–14.00 h

V posledných mesiacoch sa podarilo žiakom ZŠ Štúrova dosiahnuť
viacero významných výtvarných
úspechov. Jedným z nich bolo víťazstvo v súťaži Veľké športové
momenty TV Joj, kde zvíťazili Lujza
Boďová a Miroslava Kovaničová.
Spolu vybojovali finančnú odme
nu nielen pre seba, ale aj pre školu
v hodnote 800 €. V týchto dňoch
TV Joj vydala kalendár na rok 2013,
v ktorom sú uverejnené práce oboch
žiačok. Ďalším veľkým úspechom je
prvé miesto v celoslovenskej súťaži
Slovenský výskumník/výskumníčka.
Získala ho žiačka 3. ročníka Barbora
Šmahlíková. Súťaž bola organizova
ná v rámci akcie Noc výskumníkov.
Barborka získala nielen vynikajúce
umiestnenie, ale aj hodnotnú cenu,
ktorou je notebook a počítačová
hra.
Tešíme sa, že v našej škole vyrasta
jú mladí šikovní umelci, o čom sved
čia aj dosiahnuté výsledky. Veď prá
ve toto je jedným z cieľov nového
zamerania našej školy – venovať sa
žiakom nielen so športovým či jazy
kovým, ale aj umeleckým nadaním.
Dušan Šuster

SPEKTRUM

18/2012

Ihrisko sme
nevyhrali
Výsledky súťaže o detské ihriská, ktorú organizovala spoločnosť Oriflame, sú už známe.
Obyvatelia súťažili o vybudova
nie detského ihriska pre svoje mesto
v hodnote až 6000 €. Podstatou súťa
že bolo vyzbierať v danom meste čo
najviac podpisov občanov. Poradky
ne 14. 9. v centrách Oriflame a v uli
ciach miest vyzbierali vyše 165 000
podpisov!
Mesto Malacky bolo podľa poč
tu obyvateľov zaradené v kategórii
stredne veľkých miest. Zo všetkých
18132 obyvateľov prišlo odovzdať
svoj podpis v prospech detí 2303
obyvateľov (12,70 %). Nebolo to zlé,
ale mohli sme urobiť viac, keď stači
lo tak málo. V našej kategórii sme sa
umiestnili až na 11. mieste, čo môže
byť poučením do budúcnosti.
Spomedzi veľkých miest najlep
šie uspela Spišská Nová Ves (18,17 %),
v kategórii stredných miest sa „po
chlapil” Svidník (38,64 %) a medzi ma
lými mestami uspel a všetkým išiel
príkladom Modrý Kameň (69,34 %).
Výsledky súťaže boli notársky potvr
dené 17. októbra a víťazi všetkých
troch kategórií sa budú môcť tešiť
z kvalitného detského ihriska.
Text, foto: -tabu-

Na pôde školy osobne privítali dve z bývalých študentiek, ktoré v gymnáziu maturovali v roku 1947 – pani Annu Laffersovú a pani Veroniku Gašparovú.

Zabudnuté príbehy...

od františkánov
k dnešku
a zajtrajšku

V pondelok 22. októbra sa v Gymnáziu Malacky uskutočnila spomienková akcia, ktorá v sebe zastrešovala niekoľko aktuálnych aktivít a posolstiev. Spojila v sebe Medzinárodný deň školských knižníc,
Mesiac úcty k starším, Rok 2012 – Rok aktívneho starnutia a solidarity
medzi generáciami a v neposlednom rade i rok 85. výročia založenia
gymnázia.

Na pôde školy osobne privíta
li dve z bývalých študentiek, ktoré
v gymnáziu maturovali v roku 1947
– pani Annu Laffersovú a pani Ve
roniku Gašparovú. Obe dámy sa
zúčastnili besedy s názvom Zabudnuté príbehy ... od františkánov
k dnešku a zajtrajšku. Porozprávali
študentom o svojom štúdiu, o ťaž
blahoželáme
Do ďalších rokov
šťastie, lásku, spo
kojnosť, pevného
zdravia stále dosť,
starostí málo, ra
dostí veľa a všetké
ho, čo si srdce želá,
prajú Jozefovi Miškechovi k 68 ro
kom manželka Mária a syn Michal.

MALACKÁ MATRIKA
od 8. do 22. 10. 2012
Novembroví jubilanti
80 – Anna Bencová; Mar
gita Králová; Jarmila Šu
tovská; 85 – Štefánia Po
láková; 91 – Štefánia Chrupková;
93 – Anna Kašťáková; 100 – Jozef
Osuský
Vítame medzi nami
Tobiáš Ščepka, *9. 10.

Pri Tvojom krásnom výročí slzy sa tis
nú do očí, srdce sa láskou rozbúši, ra
dosť nám vchádza do duší, bozky sa
snúbia s objatím a pery šepocú doja
tím. Ži dlho medzi nami, kým Teba máme, nie sme sami.
Jaroslavovi Kadlu
bovi k 85. narodeni
nám všetko najlep
šie prajú dcéra a syn
s rodinami, vnúčatá
a pravnúčatá.

Povedali si áno
Štefan Hriň a Monika Mi
chálková, Peter Bartoň a Silvia
Mračnová, Pavol Pálka a Veronika
Ožvoldová, Daniel Mihál a Rená
ta Kratochvílová, Pavol Struhár
a Gabriela Báchorová, Miroslav
Janský a Kristína Barteková, Milan
Vaniš a Katarína Jurkovičová

Nech Ti úsmev na tvári kvitne ako lúč
ny kvet, ešte dlho uží
vaj s nami tento svet.
Márii Miškechovej
k 73. narodeninám
všetko najlepšie
prajú manžel Jozef
a syn Michal.

Nie sú medzi nami
Dušan Knápek, Malacky,
*1989; František Martinkovič, Borinka, *1929; Mária Salayová, Gajary, *1938; Zoltán Tóth, Bratislava I, *1953; Ing.
Hassan Awni, Bratislava V, *1936;
Mária Drahošová, Lozorno, *1939

kých vojnových rokoch, ale veľa
spomínali aj na veselé príhody zo
študentského života.
Spomínali predmety, ktoré
sa učili, čo ich bavilo, čo sa im ne
páčilo, aké vtipy si robili zo svojich
spolužiakov, ako išli študovať na vy
soké školy. Nevyhli sa ani smutným
témam, keď sa napr. stali svedkami

ničenia fotografií a tabiel z predchá
dzajúceho obdobia. Pani Gašparo
vá priniesla na ukážku aj dve čísla
časopisu, ktorý vydávali študenti
vo svojom Gavlovičovom vzdeláva
com krúžku.
Vkladom do histórie gymnázia
bol i list taktiež bývalého absol
venta gymnázia, ktorý maturoval
v roku 1942 – Dr. Anthonyho Peltz
nera z Kanady. Tento prečítal je
den študent a A. Peltzner si v ňom
spomína na štúdium v gymnáziu
a hlavne na veselú historku, príbeh
o kytici, o divadelnom predstavení,
ktoré pre verejnosť vždy nacvičila
maturitná trieda.
S príbehmi z obdobia 1936–
1944 sa s nami, síce sprostredko
vane cez rozhovor pre školský ča
sopis, podelil JUDr. Ivan Budinský,
ktorý v súčasnosti žije v Bratislave.
Porozprával nám o internátnom ži
vote chlapcov z gymnázia, o ich
voľnom čase, o aktivitách po ško
le, o režime, ktorý bol veľmi prísny,
o šibalstvách, ktoré robili svojim
učiteľom, tiež spomínal Gavlovičov
samovzdelávací spolok, ktorý rozví
jal v študentoch ich talenty.
Študenti „zabudnuté príbehy“
počúvali s veľkým zaujatím a zaují
malo ich naozaj všetko. Symbolický
most ponad roky existencie školy
budú budovať aj oni a raz, za veľa
rokov, sa aj oni stanú nositeľmi „za
budnutých príbehov“ zo školy, kto
rá v tomto roku slávi už 85 rokov
svojej existencie. Vďaka spomína
niu oboch dám, sa k nám priblížila
história a časy dávno minulé, ale
spojili sa v jednom spoločnom čase
– v prítomnosti, bez ktorej by zasa
nebola budúcnosť. Ďakujeme.
J. Pagáčová

Poďakovanie
Touto cestou úprimne ďakujeme
všetkým, ktorí dňa 11. 10. odpreva
dili na poslednej ceste našu Kvetku Tkáčikovú, ktorá nás opustila
7. 10. vo veku 63 rokov. Ďakujeme
za podporu a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

SPOMIENKY
20. 10. sme si pri
pomenuli 1. výro
čie úmrtia nášho
syna, otca, brata,
švagra Zdenka
Baláža. S láskou
a bolesťou v srdci
si spomínajú rodičia, deti, bratia.
21. 10. prešlo 5 ro
kov, čo navždy
dotĺklo šľachetné
a obetavé srdiečko
našej drahej man
želky, mamičky,
starej mamy Márie Papajovej z Malaciek. S láskou
a veľkým žiaľom spomínajú manžel,
synovia Ján a Boris s manželkami,
dcéra Patrícia, vnúčikovia Borisko,
Paťko, Adamko a vnučka Veronika.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

S bolesťou v srd
ci sme si 23. 10.
pripomenuli 1. vý
ročie odchodu
do večnosti náš
ho milovaného
manžela, ocka a de

da Ladislava Jurkoviča z Malaciek.
S láskou a úctou naňho spomínajú
manželka, deti a vnúčatá.
Sú chvíle, ktoré ťaž
ko prežívame, sú
okamihy, na kto
ré tisíckrát denne
spomíname. Hoci si
odišiel, nie si medzi
nami, ale v našich
srdciach stále budeš s nami.
26. 10. si pripomíname 30. výročie,
čo nás navždy opustil manžel, otec,
dedo Jozef Petráš. S láskou a úc
tou spomínajú manželka, syn Jozef,
dcéra Nataša Žáčková s manželom
a deťmi.
Dopracovali usilov
né ruky, stíchlo na
vždy predobré srd
ce. Očami drahými
sa už nepozrieš, te
raz pokojným spán
kom odpočívaš.
28. 10. si pripomenieme smutné vý
ročie úmrtia nášho drahého otec
ka a starého otca Ladislava Hrčku.
S láskou spomínajú manželka Ange
la, deti s rodinami a ostatná rodina.

Za pani
Teréziou
Osuskou
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V piatok 19. 10. sa Malačania v ne
vídane hojnom počte naposledy
rozlúčili s pani Teréziou Osuskou,
ktorá dlhé roky viedla malackú
pobočku Termming, spol. s r. o.,
sebe vlastným prísnym, ale chá
pavým a ústre
tovým spôso
bom. Jej život sa
skončil po krát
kej intenzívnej
chorobe 14. ok
tóbra vo veku 64
*2. 10. 1948 rokov a nás táto
†14. 10. 2012 smutná správa
zastihla nepri
pravených. Každý, kto s ňou pri
šiel do styku, pamätá si ju ako
ženu činu – priamu, praktickú,
ochotnú hľadať riešenia a naj
mä férovú. Často spolupracova
la s mestom, niekoľko rokov aj
ako členka finančnej komisie
MsZ. Za spoločnosť pravidel
ne odberala pre zamestnancov
a partnerov mestský kalendár
a keď sa jej na našej práci niečo
páčilo, neváhala zdvihnúť tele
fón a pochváliť, čo je dnes naozaj
vzácne a zriedkavé.
Pani Terka Osuská odišla nená
padne – rovnako ako vždy žila.
Ctila si prácu a povinnosť, a pre
to bol každý v súvislosti s ňou
presvedčený, že ona vždy všet
ko vyrieši, zvládne, že problémy
nebudú... Určite boli, len o nich
nehovorila, nikoho nimi neobťa
žovala – a to si žiada daň. S úc
tou vzdávame hold tejto vzácnej
a silnej žene, ktorá nikdy nesklo
nila hlavu.

Slovo
zamestnávateľa
Pani Terézia Osuská celý život
zasvätila správe a prevádzke by
tov aj službám s tým spojených
a ťažko by sme hľadali lepšieho
odborníka. Napriek tomu, že
v našej spoločnosti dlhodobo
zastávala vedúce funkcie, nik
dy sa tak nenechala titulovať
a svoje právomoci vždy vnímala
predovšetkým ako veľkú zodpo
vednosť za svoju prácu a svojich
podriadených.
Od roku 1998 bola riaditeľkou
v Službyte Malacky, ktorý patril
do skupiny Comeron a v roku
2006 splynul do spoločnos
ti
TERMMING (tiež člen Comeron
Group), v ktorej od roku 2006
do konca roku 2011 pracovala
v pozícii regionálny riaditeľ pre
vádzky Malacky.
Pre spoločnosť Cofely od 2012
pôsobila ako manažér správy by
tov (pre Malacky, Senicu a Skali
cu). Zároveň zastávala pozíciu
členky predstavenstva spoloč
nosti TERMMING, a to od roku
2006 až do súčasnosti. Okrem
profesionála v odbore bola pre
dovšetkým skvelým človekom.
Česť jej pamiatke!

T. Búbelová
foto: -gk/otano-
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Blíži sa
Malacká
desiatka

Ak ste ešte nezačali trénovať,
je čas začať. Termín Malackej
desiatky je známy, organizáto
ri očakávajú rekordný počet
účastníkov.

Tento rok sa v sobotu 10. novem
bra uskutoční už 29. ročník týchto
pretekov a na svoje si prídu aj tí naj
menší. Súčasťou Malackej X bude
7. ročník Malackého kilometra. Celá
akcia je súčasťou Moravsko-sloven
ského pohára, ktorý pozostáva z 35
pretekov po Záhorí a južnej Morave.
Na tento rok pripravil organizač
ný výbor výraznú zmenu. Známa,
tradičná trasa smerujúca po Ceste
mládeže smerom na Vinohrádok je
pre účely rekreačného behu už abso
lútne nevyhovujúca, najmä kvalitou
povrchu. Aj z tohto dôvodu, ale tiež
po zohľadnení predstáv a pripomie
nok samotných bežcov sme po prvý
raz pripravili novú trasu, ktorá pove
die južnou a juhozápadnou časťou
mesta, po mestských komunikáciách,
za obmedzenej premávky. Dúfame,
že táto trasa bude pre pretekárov at
raktívnejšia a bezpečnejšia, prídu do
kontaktu s mestom, s jeho obyvateľ
mi. Vyžaduje si to zvýšené nároky na
orientáciu a koncentrovanosť zo stra
ny pretekárov, zo strany organizáto
rov zase dôkladné značenie a zabez

Aj vy už sa tešíte na Memoriál Aliho Reisenauera 2012? Jeho súčasťou býva aj nádherná svetelná šou.

Bienále boxu
a bojových umení

Trasa povedie ulicami:
Štart: ZŠ Záhorácka–
–Koz ia–Veľkomoravská–
Jánošíkova–Štúrova–síd
lisko Juh a späť

Memoriál Aliho Reisenauera v boxe sa uskutoční 24. 11. o 16.00 h
v športovej hale Malina v Malackách už po siedmy raz. Tento rok sa
na ňom stretne deväť dvojíc výberu Únie boxerských klubov Sloven
ska (ÚBCS) vrátane domácich boxerov z BC RTJ.

pečenie trate. Veríme, že sa
nová trať bude páčiť, že aj
touto cestou prilákame do náš
ho mesta návštevníkov, ktorí sa
k nám budú radi vracať.
Pavol Tedla

5. ROČNÍK MEMORIÁLU LADISLAVA PETRIVALSKÉHO

Víťazom Patrik Lapin
V roku 2008 začal Tenisový
klub Strojár Malacky písať no
vú kapitolu s 1. ročníkom Me
moriálu Ladislava Petrivalské
ho. V tomto roku 21.–23. 9. sa
na jeho dvorcoch uskutočnil
už jeho 5. ročník.

Aj napriek nie najideálnejšiemu
počasiu sa tohto ročníka zúčastni
lo 14 hráčov povzbudzovaných veľ
kým počtom tenisových fanúšikov,
čo hráčov často donútilo siahnuť
na dno svojich síl. Počas tohto roční
ka sme videli množstvo zaujímavých
a napínavých zápasov. Potešiteľné je,
že sme mohli vidieť konfrontáciu hrá
čov, ktorí reprezentovali náš TK v mi
nulých rokoch, ako aj súčasných hrá
čov. Turnaj bol dobrou propagáciou
výkonnostného tenisu a napokon
zaslúžene obhájil víťazstvo z minulé
ho ročníka Patrik Lapin, aj keď cesta
za víťazstvom bola zložitejšia ako mi
nulý rok. Patrik, ktorý takto triumfo
val druhýkrát v rade, zvíťazil vo finále
nad Danielom Valentom výsledkom
6:2/1:6/6:2.
Obaja finalisti prešli svojimi skupi
nami bez väčších problémov, ďaľšie
dve skupiny sa stali korisťou S. Hú
šeka a navrátilca B. Bogdalíka, ktorí
svojou hrou presvedčili, že napriek
nedostatku tréningu ich hra má stá
le šmrnc. Vo štvrťfinále nakoniec
k žiadnemu prekvapeniu nedošlo,

aj keď P. Lapin sa dlho trápil s R. Jan
kom a nakoniec tento zápas rozho
dol až napínavý tajbrejk v druhom
sete. V semifinále si P. Lapin poradil
so vzdorujúcim M. Šutovským. Veľ
ká škoda je, že B. Bogdalík na semi
finálový zápas proti D. Valentovi ne
nastúpil, mohol to byť naozaj pekný
zápas týchto dvoch najskúsenejších
hráčov.
Finálový zápas mal mierneho fa
vorita v P. Lapinovi, čo sa napokon aj
potvrdilo. Zápas sa hral na vysokej

úrovni s množstvom pekných vý
mien a tiež emócií. Patrik vyhral za
slúžene vďaka nátlakovej hre s ma
lým počtom chýb.
Touto cestou ďakujeme všet
kým hráčom a divákom, ktorí počas
týchto 3 dní vytvorili na tenisových
dvorcoch pohodu a predviedli pek
né športové momenty. Poďakovanie
patrí aj firme TEX-PRINT za darova
nie krásnych spomienkových tričiek
na počesť nášho kamaráta Laca.
Text, foto: Rastislav Janko

Stretnutie boxerských majstrov
V exhibičných zápasoch sa pred
vedú Paľko Irha, mladší žiak, ešte len
10-ročný chlapec, jeho brat Radko
Irha za starších žiakov, Marián Ružič
ka, finalista Majstrovstiev SR 2012
mladších žiakov, a favorizovaný Jaro
slav Hanúsek, dvojnásobný majster
SR z rokov 2011 a 2012. Výber ÚBCS
doplnia také zvučné mená, ako Juraj
Didi (Dubnica) – držiteľ bronzu z ME
starších žiakov z Ruska 2012 a viac
násobný majster SR; Michal Takacs
(BC Galanta), dvojnásobný účastník
ME žiakov, no a z mužov favorizova
ný Mário Zábojník (Dubnica), viac
násobný majster SR a účastník MS
mužov. Boxovať sa bude proti vý
beru Moravy a Čiech. Hlavným roz
hodcom bude Milan Strnad (Dubni
ca), rozhodca AIBA (najvyšší stupeň
rozhodcov v boxe) a bývalý úspešný
reprezentant ČSSR. Bodoví rozhod
covia budú Jozef Klement z Trnavy,
Stanka a Marián Hlaváčikovci z Levíc.
Galavečer bude moderovať Anton
Pašteka.
Ťahákom bojový majster
Štefan Kurilla
V programe vystúpi skupina orien
tálneho tanca pri MCK v Malackách
HANIN, Karate Strojár Malacky, K-1
a MMA Strojár Malacky, Team Tae--Bo
Aliho Reisenauera, Aikido z Bratislavy
s majstrom Štefanom Kurillom, Duo
Aratron Aspis s ich elektrickou šou,
ale aj laserová šou a pôsobivé sve
telné efekty. Najväčším ťahákom je
známy Štefan Kurilla, ktorý viedol tré
ningy po celom svete a cvičil špeciál
ne jednotky v Rusku, Amerike, Kórei
i Japonsku. Má vlastnú školu a je oce
nený ministrom vnútra Ruskej federá
cie a ministrom obrany SR diaľkovým
kých
diplomom špecialistu americ
jednotiek v Kórei a plaketami Kórej
skej federácie Aikida. Ing. Štefan Ku
rila je Dojo cho (hlavný tréner tradič

ného Aikido Kurilla Budokan) a je dr
žiteľom: 6. dan Aikido Dentó Iwama
ryu Shin Shin Aki Shurenakai, 4. dan
aikido Aikikai, 5. dan džudo, 5. dan
Systema Spetsznaz, 1. dan Daito-ryu
Aikijujutsu. Tento bojovník je záro
veň trénerom I. triedy aikido a džuda,
certifikovaný inštruktor sebaobrany
a asistent inštruktora Combat streľby
IBSSA. Vďaka memoriálu dostáva prí
ležitosť navštíviť naše mesto a pred
viesť časť svojho umenia Malačanom.
Oslava legendy a reprezentácia
mesta
Generálnym sponzorom sú BSK
(Pavol Frešo) a mesto Malacky. Hlav
nými sponzormi sú HSF, OBUK a Mä
siarstvo Jozef Ivan, sponzormi drobní
podnikatelia, z ktorých niektorí boli
podľa organizátora štedrejší ako do
movské mesto, ktoré prispelo sumou
289 €.„Som vďačný, aj keď suma pres
ne na cent zodpovedá len poplatku,
ktorý nám AD HOC účtuje za prená
jom športovej haly Malina. Nákla
dy na organizáciu memoriálu sú asi
2 600 €, aj keď rozpočet je skromnejší
ako v predchádzajúcich rokoch. Keby
nešlo o pamiatku nášho otca, vý
znamného boxera, ktorého poznalo
celé Slovensko i športový svet, nero
bil by som to,“ hovorí Ali Reisenauer.
„Prípravy trvajú už od marca a ako
každoročne pomáha mi s nimi najmä
moja rodina. Zorganizovať poduja
tie takéhoto rangu chce veľa trpezli
vosti, prebdených nocí, veľa písania,
telefonátov, zháňania súperov pre
boxerov na exhibičné vystúpenia...
Tento rok je to najmä môj brat, ktorý
ma o organizáciu memoriálu požia
dal a sám veľkou mierou pomohol
pri zabezpečovaní financií. Galavečer
je nielen oslavou boxerskej legen
dy z Malaciek, ale aj reprezentáciou
a dobrou prezentáciou nášho mesta,“
hovorí Ali Reisenauer.
TATIANA BÚBELOVÁ, foto: -raj-

Dvojtýždenník Malacký hlas vydáva mesto Malacky, Mestský úrad, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky, IČO: 00304913 • Vedúca redaktorka: Mgr. Michaela Janotová, redaktorky: Bc. Natália Slobodová, Mgr. Tatiana Búbelová, ja
zyková redaktorka Mgr. Eva Žilavá • Redakčné uzávierky na www.malackyhlas.sk • Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame, vyhradzujeme si právo na úpravu a krátenie rukopisov • Grafika a polygrafická príprava:
max 15, s. r. o. • Tlač: Petit Press, a. s. • Adresa redakcie: Malacký hlas, Mestský úrad, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky, tel.: 034 796 61 73, malackyhlas@malacky.sk, www.malackyhlas.sk • Registrácia: OÚ v Malackách, EV 3278/09

