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Od 5. decembra je v Zámockom
parku v prevádzke

ľadová
plocha

V stredu 5. 12. ste sa mohli korču
ľovať zadarmo. Ako je to s plat
bami počas bežných dní, koľko
zaplatí dospelý a koľko dieťa,
za koľko si môžete korčule poži
čať, čítajte na 7. strane.
úvodník

Kedysi
a dnes

Ako keď bičom plesne, tak rých
lo preletel celý rok a v kalendári visí
už posledný list. Adventný čas je plný
očakávania Vianoc, keď príde Ježiško,
keď sme k sebe milší a pozornejší. Pa
mätám sa z detstva na osobitú nála
du, ktorú akosi neviem znovu nájsť.
Vzrušujúce večerné prechádzky, keď
z amplióna kníhkupectva vyhrávali
vianočné piesne, poletoval sneh a my
ako deti sme nevedeli odtrhnúť oči
od výkladov. Každý bol iný. V jednom
boli pomedzi tovar porozvešiavané
strieborné reťaze a na nich sa hojda
li farebné sklenené zvončeky či veľké
ozdobné gule. Inde sa jagal vysviete
ný stromček. Hudba a ligot odvšadiaľ.
Každý sa aj navonok chystal na Viano
ce dôkladne a starostlivo. Užívali sme si
tú atmosféru stojac vo fronte na baná
ny či mandarínky, ktoré boli odložené
v špajzi a do sviatkov sa na ne nesme
lo ani siahnuť. Bože, tá vôňa! Dnes
nemusíme zháňať nič a čo chceme,
kúpime aj na Štedrý deň. V uliciach ra
dosť necítiť a rozprávkových výkladov
niet. Pokladáme to azda za zbytočné?
TATIANA BÚBELOVÁ

Farebný
Malacký hlas
máme vďaka
finančnej
podpore

Začiatok
Adventu
Prvá decembrová nedeľa bola prvou adventnou nedeľou v tomto
roku. Ako už býva zvykom, aj tento rok sa uskutočňuje podujatie
Adventné Malacky. Prvá nedeľa už tradične patrila koncertu vo františkánskom Kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.
Na úvod svoje krásne hlasy
predstavil malacký chrámový zbor
Vox Humana. Potom dekan Ján
Hudec posvätil mestský adventný
veniec a prvú sviečku na ňom za
pálil primátor Malaciek Jozef On
drejka. Ďalším bodom programu
bol koncert Mariána Banga, nevi
diaceho speváka, ktorý žne úspe
chy nielen doma, ale i v zahraničí,
ako poznamenala riaditeľka MCK
Jana Zetková, ktorá mala k vystú

Dostávate do schránky Malacký hlas?

Máte pre nás tipy
na reportáže?
Chcete inzerovať?

Každé 2 týždne 7500 plnofarebných výtlačkov v každej malackej domácnosti! Kontaktujte nás – malackyhlas@malacky.sk, tel.: 034/796 61 73

Vianočná výstava Art clubu 2002
sa uskutočnila aj tento rok. Už jede
násť rokov vystavujú svoje diela spo
ločne a spája ich krásne priateľstvo.
Šestica umelcov naplnila svojimi ob
razmi Galériu MCK, na kto
ré sa prišlo pozrieť množ
stvo ľudí.
Viac na
strane
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Jubilejný
koncert Svitania

Už po desiaty raz sa stretli
priaznivci Svitania – Združenia
na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Malackách na be
nefičnom koncerte na podporu
svojich aktivít a zlepšenie
kvality života svojich čle
nov a ich rodín.

7

Viac na
strane

Vianočná výstava
Artclubu

peniam sprievodné slovo. Okrem
koncertu ste si mohli vianočnú at
mosféru vychutnať aj inak.

Prvý raz sa uskutočňuje
podujatie Advent
v Malackom kaštieli.
Každú nedeľu si môžete prísť
po inšpiráciu v čase od 15.00 do
18.00 a možno neodídete naprázd
no. Svoje výtvory tu predstavujú
n. o. Vstúpte, CVČ a klub paličkova
nej čipky pri CVČ. Adventné vence,
dekorácie, magnetky, anjeli a ešte
oveľa viac.
Najbližšiu nedeľu 9. 12. sa môže
te tešiť na folklórny súbor Macejko,
ktorý sa predstaví pred kaštieľom
o 16.00 h, o 17.00 si môžete vychut
nať zapaľovanie druhej sviečky na
mestskom adventnom ven

ci a od 17.15 vás budú baviť Maja
Velšicová a Miroslav Švába, ktorých
vystriedajú AC+.
Text, foto: N. Slobodová

Vážení čitatelia, ak chcete svojim
blízkym, priateľom, kolegom či
zamestnancom

popriať krásne
Vianoce
prostredníctvom Malackého hla
su, neváhajte a svoje želania nám
do 16. 12. posielajte na adresu
malackyhlas@malacky.sk.

Kalendár
mesta
v predaji
Kalendár mesta Malacky na rok 2013 je na svete.
Zrodil sa z nádherných fotografií, ktoré boli súčasťou letnej fotografickej súťaže Objav čaro Záhoria.
Túto súťaž zrealizovalo oddelenie marketingu MsÚ pre
všetkých zanietených fotografov. A čaro Záhoria sa na
koniec objavilo. Súťažné fotografie boli počas augusta
a septembra vystavované v Malackom kaštieli a mená
víťazov sme sa dozvedeli na Jablkovom hodovaní.
Zakúpiť si ho môžete v Malackom kaštieli počas
Adventných Malaciek, ale i počas pracovného týždňa
v Klientskom centre MsÚ a v turisticko-informačnej kance
lárii (v inkubátore) za cenu 2,80 €. V kalendári nájdu svoje
fotografie aj tí, ktorí sa v súťaži neumiestnili.
N. Slobodová
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Hodiny z námestia
dočasne zmizli
„Dúfame, že nám tie hodiny vrátite,“ pristavovali sa ľudia pri pracovníkoch mesta Malacky, ktorí v piatok
30. 11. ráno demontovali pouličné
hodiny na Kláštornom námestí.
Všetci sme si na ne zvykli a mnohí už podvedome „mrkneme“ nielen
na čas, ale aj na údaj o teplote vzduchu. Od nárazu počas havárie však
ich kovový stĺp zostal pokrivený
a rozkývaný. „Chodník sa rozoberie,
vyhĺbi sa jama a urobí pevnejší be-

tónový základ. Ten však musí stuhnúť, ale budeme sa snažiť, aby hodiny boli späť na svojom mieste ešte
v tomto roku,“ povedal vedúci oddelenia služieb MsÚ F. Klíma. Podľa
robotníkov, ktorí museli hodiny odviezť do úschovy, je mechanizmus
hodín nepoškodený. Ide len o ich
zastabilizovanie. Opravu vykoná
mesto v spolupráci so spoločnosťou
TEKOS, spol. s r. o.
Text, foto: T. Búbelová

Vysoký počet
predvianočných darcov
Slovenský Červený kríž usporiadal v pondelok 3. decembra
Študentskú kvapku krvi. Opäť
ste tak mohli darovať svoju
vzácnu červenú tekutinu a niekomu možno i zachrániť život.

V priestoroch Spoločenského
domu MCK sa počas dopoludňajších
hodín vystriedalo množstvo darcov.
Podľa slov Klaudie Kovárovej, predsedníčky Miestneho spolku SČK
v Malackách, bol počet zúčastnených darcov rekordný. Darovať priš-

lo 75 ľudí a 58 z nich zdravotný stav
dovolil posunúť krv ďalej chorým
pacientom. Hoci išlo o Študentskú
kvapku krvi, darovať mohol každý
zdravý občan. Študenti i tak prevažovali a krv sa ich rozhodlo darovať
31. Prvodarcov prišlo 33. Počas roka

2012 ste sa mohli zúčastniť aj Valentínskej, Floriánskej či Prázdninovej
kvapky krvi. Spomínané štyri odbery sa uskutočnia aj v nasledujúcom
roku. Klaudia Kovárová zo Slovenského Červeného kríža nám prezradila predbežné termíny na rok 2013:

3. apríla

Valentínska kvapka krvi

10. mája

Floriánska kvapka krvi

7. augusta

Prázdninová kvapka krvi

4. decembra

Študentská kvapka krvi

Text, foto:
N. Slobodová

Ocenili štyroch
našich včelárov
Štyria „priatelia včelári”, ako sa
milovníci včiel navzájom volajú, si odniesli vysoké ocenenia
za svoju prácu v Základnej organizácii SZV v Malackách.

Zlatú včelu získal Dušan Dobrovodský za dlhoročnú prácu a rozvoj
včelárstva v malackom regióne. Striebornú včelu za dlhoročnú výchovu
mladých včelárov si odniesol Milan
Dobrovodský. Dve bronzové včely
putovali do Malaciek so svojimi novými majiteľmi, ktorými sú Július Peť-

V poradí 8. celoslovenská výstava Slovenského
zväzu včelárov (SZV) v Dome kultúry v Bratislave-Dúbravke priniesla radosť aj Malačanom.

ko (za vyše 50-ročnú aktívnu činnosť
v ZO SZV) a Miroslav Felcan, ktorý je
od roku 2011 predsedom ZO v Malac-

kách a ocenenie získal za dlhoročnú
činnosť v Slovenskom zväze včelárov.

2012 brožúru Informácie pre všetkých: Európske pravidlá tvorby
ľahko čitateľných a ľahko zrozumiteľných informácií. Do konca roku
2012 na svojej webovej stránke
sprístupní aj on-line aplikáciu, ktorá používateľom umožní skontrolovať prístupnosť svojich informácií pre
ľudí s mentálnym postihnutím. Práve
neprístupnosť vzdelávacích kurzov
je často hlavnou prekážkou, ktorá
bráni účasti dospelých ľudí s mentálnym postihnutím na celoživotnom
vzdelávaní.

Brožúra aj on-line aplikácia sú len
dva z výstupov projektu Pathways
II. Vytváranie ciest k celoživotnému
vzdelávaniu dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, do ktorého sa
ZPMP v SR v roku 2011 zapojilo. Projekt sa realizuje s podporou Programu celoživotného vzdelávania Európskej únie, jeho koordinátorom je
medzinárodná organizácia Inclusion
Europe a okrem Slovenska je do projektu zapojených ďalších osem krajín
Európy.
Kontakt:
Miroslava Vávrová, 02/63 81 49 68,
Marián Horanič, 0903 24 45 53

Text: -tabu-; foto: M. Felcan

Celoživotné vzdelávanie
prístupné pre všetkých
Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP)
sa už niekoľko rokov
intenzívne venuje podpore celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím. O tejto téme
sa na Slovensku stále málo rozpráva
a systematicky sa nerozvíja. Ponuka
vzdelávacích a tréningových programov pre dospelých ľudí s mentálnym
postihnutím je žalostne malá. Dokonca existujú názory, že je to zbytočné.
S cieľom podporiť rozvoj celoživotného vzdelávania pre ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku
vydalo ZPMP v SR v septembri

Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v SR

Vianočný Coca-Cola
kamión
ukončí putovanie
v Malackách
Aj tento rok sa usmiaty, červeno-biely Santa Claus vyberie
na cestu okolo Slovenska. So
svojím kamiónom opäť navštívi
15 miest, väčšina je nová. Santa si ako poslednú zastávku
vybral parkovisko za OD Stred
v Malackách, ktoré sa v stredu
19. decembra rozžiari vďaka je
ho Vianočnému Coca-Cola kamiónu.

Tento rok je Santov kamión nepatrne upravený, ale kreslo, v ktorom
si vypočuje každé vianočné želanie,
zostalo zachované. Súčasťou milého
programu je aj špeciálny tanec pre
deti na slová pesničky Vianoce už prišli, ktorý ich zabaví a zároveň zahreje
počas popoludnia. Deti sa ho naučia
od pomocníkov Santu – usilovných
škriatkov.
Cieľom Santa Clausa a jeho Coca-Cola kamiónu je okrem rozdávania radosti malým i veľkým aj pomoc
miestnym komunitám a charitatív-

nym organizáciám. Tento rok to nebude inak. Výťažok zo špeciálneho
vianočného predaja suvenírov bude
v Malackách venovaný na sociálne
programy mesta. Symbolický šek
po ukončení predaja odovzdá moderátor podujatia zástupcovi mesta,
ktorý prostriedky rozdelí.
Priebeh Coca-Cola tour je v každom meste rovnaký. Program sa začína o 16.00 h, kedy moderátor učí
deti špeciálny tanec, a o 16.30 h prichádza Santa Claus so svojím kamiónom. V programe sa predstaví a ZUŠ
Malacky. Záver celej akcie je o 18.00
h a návštevníci sa so Santom rozlúčia.
Pre tých, ktorí sa nebudú môcť
prísť pozrieť na Coca-Cola kamión,
je pripravená internetová stránka,
na ktorej môžu sledovať jeho putovanie po Slovensku a fotografie
z miest, ktoré už navštívil – www.vianocnykamion.sk/. Informácie budú
zároveň zverejňované aj na špeciálnej fan page Vianočný Coca-Cola ka-tsmión na Facebooku.
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ke zvýšenia platov učiteľov o 5 %, tí
však žiadajú 10 %.

Je nálada ďalej
štrajkovať?

Štrajk učiteľov, ktorý sa začal 26. novembra a do ktorého sa zapojila
väčšina slovenských škôl, neobišiel ani naše mesto. Do štrajku sa zapojili všetky malacké školy okrem cirkevných a ZUŠ, dokonca aj materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a CVČ.

Školy aj jedálne boli zatvorené
Napríklad v ZŠ Štúrova štrajkovali
všetci pedagógovia a aj časť nepe
dagogických pracovníkov. Žiaci zo
stali doma a nefungoval ani školský
klub detí. Obedy sa nevydávali, hoci
kuchyňa musela variť pre súkromnú
materskú školu, ktorá neštrajkovala.
Kuchárky zo ZŠ Štúrova však štrajk
podporili, hoci museli byť v práci.
V ZŠ Záhorácka sa do štrajku zapojili
takmer všetci, v ZŠ Dr. J. Dérera časť
pracovníkov. V Spojenej škole na Pri
binovej ulici štrajkovali okrem učite
ľov aj nepedagogickí a odborní pra
covníci. „Zriadili sme nonstop linku
pre rodičov, aby sa mohli informovať
o vývoji udalostí,“ uviedla riaditeľ
ka školy M. Míznerová. Pedagógo
via v Gymnáziu na Ul. 1. mája v Ma
lackách boli odhodlaní štrajkovať
až do odvolania, teda kým nebude
štrajk z ústredia oficiálne ukončený.
Škola vstúpila do neobmedzeného
štrajku, ktorý podporila väčšina pe
dagógov. Mesto Malacky zriadilo pre
deti materských škôl a I. stupňa ZŠ
kontaktný bod v ZŠ Dr. J. Dérera, kam
rodičia mohli deti ráno priviesť a kde
bol pre ne pripravený program (náv
števa kina, pobyt v športovej hale
Malina a aktivity v mestskej knižnici).
Počas dvojdňového štrajku však túto
službu nikto nevyužil a rodičia zrejme
pripravili svojim deťom iné aktivity.
Dva dni a dosť

Malacké základné školy ukončili
štrajk už po dvoch dňoch a rovnaké
správy prichádzali údajne do odbo
rárskeho ústredia z celého Sloven
ska. „Paradoxné je, že učitelia bojujú
za vyššie platy, ale kvôli peniazom
od štrajku upúšťajú,“ hovorí učiteľka,
ktorá nechcela byť menovaná. Ria
ditelia to však vidia aj inak. „Riaditeľ
ské voľno som na dni štrajku udelila
žiakom v zmysle školského zákona,
podľa ktorého to môže riaditeľ urobiť
v závažných prípadoch v trvaní 5 dní
počas jedného školského roka. Teraz
máme už dni minuté. Ak sa v stredu
5. 12. po rokovaní s vládou z ústre
dia školských odborov rozhodne
o pokračovaní prerušeného štrajku,
neviem, ako dni voľna pre deti zdô
vodním,“ povedala riaditeľka ZŠ Dr.
J. Dérera T. Sopóciová.
Prerušenie štrajku sklamaním
Viacerí učitelia sú sklamaní zo sko
rého prerušenia štrajku „zhora“ a cí
tia sa podvedení, pretože ich úsilie
aj obetovaný zárobok za dni štrajku
podľa nich nepadli na úrodnú pôdu.
Školské odbory na čele s predákom
Pavlom Ondekom sa bránia, že oni
nezradili, ale vyžiadali si čas do stredy
5. 12, aby sa mohli vyjadriť k rozpra
covanému memorandu. Až potom
rozhodnú, či má štrajk ďalej pokračo
vať, alebo bude ukončený. Rétorika
vlády však zatiaľ tvrdo trvá na ponu

Pohotovosť lekární
počas víkendov
a sviatkov
TESCO MALACKY
TESCO MALACKY
SUNPHARMA
PRIMA
NEMOCNIČNÁ
NEMOCNIČNÁ
U SV.SEVERÍNA
EGI
SUNPHARMA
PRI STANICI
PRI STANICI

Pezinská 13/5662, Malacky
Pezinská 13/5662, Malacky
Dukl. hrdinov 855, Malacky
Štúrova ul. 528, Závod
Dukl. hrdinov 34, Malacky
Dukl. hrdinov 34, Malacky
Záhorácka ul. 46/30, Malacky
Zámocká 1066, Malacky
Mierová 10/A, Malacky
Nádražná 23, Malacky
Nádražná 23, Malacky

Stoja za oficiálnymi odbormi
Bratislavské gymnáziá a základ
né školy prejavili otvorenú nespo
kojnosť s prerušením štrajku a vyšli
do ulíc. Zorganizovali štafetový štrajk,
ktorý môžu držať školy na striedač
ku neobmedzene dovtedy, kým to
bude potrebné. Podľa našich zistení
tento štrajk Malačanov veľmi neza
ujal. V čase redakčnej uzávierky MH
(3. 12.) viacerí šéfovia školských od
borov v malackých školách potvrdi
li, že čakajú do stredy 5. 12. na ofi
ciálne usmernenie z odborárskeho
ústredia. Predsedníčka odborovej
organizácie pri ZŠ Dr. J. Dérera Jaro
slava Mokrohajská uviedla, že šéfovia
odborov nemajú oprávnenie komu
nikovať s médiami, no nakoniec sa
s nami pozhovárala. „Podmienkou
pre odborárov bolo, že ak bude štrajk
prerušený, prispôsobíme sa, lebo už
len rokovania s vládou sú úspechom,
veď vláda doteraz odmietala s učiteľ
mi rokovať. Ak bude treba pokračo
vať v štrajku, budeme o tom rokovať
s riaditeľkou,“ povedala J. Mokrohaj
ská. Podobný postup potvrdila aj od
borová predáčka zo ZŠ Štúrova Silvia
Adamčáková, ktorej sa nezdá správ
ne, že niektoré školy začali podnikať
protestné kroky samostatne. Stano
visko odborárov z Gymnázia na Ul.
1. mája znie: „Čakáme na rozhodnu
tie odborov, ale aj kolegov.“
Jednoznačné je, že situácia pod
pokrievkou vrie a mení sa zo dňa
na deň. V čase, keď bude čitateľ tie
to riadky čítať, už môže byť veľa vecí
inak... V každom prípade aj naša re
dakcia vyjadruje učiteľom podporu
v ich úsilí o celkové zlepšenie pod
mienok v školstve.
Text: T. Búbelová, foto: teraz.sk

Mesto Malacky prijme

Ak by vás aj počas sviatkov prekvapili zdravotné ťažkosti, uverejňujeme
Zdroj: www.e-vuc.sk
pohotovosť lekární v našom meste.			
8. 12., So
9. 12., Ne
15. 12., So
16. 12., Ne
22. 12., So
23. 12., Ne
24. 12., Po
25. 12., Ut
26. 12., St
29. 12., So
30. 12., Ne

Komisia MsZ štrajk podporila
Podporu štrajkujúcim učiteľom
deklarovala aj Komisia pre vzdeláva
nie, mládež a šport pri MsZ v Malac
kách. Slová podpory zhrnuli do uzne
senia nasledujúceho znenia: „Komisia
pre vzdelávanie, mládež a šport vy
jadruje podporné stanovisko požia
davkám pedagogických a nepeda
gogických zamestnancov v rezorte
školstva. Uvedomuje si nutnosť zvý
šenia finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu do školstva, ktoré
významnou mierou zaručia skvalit
nenie výchovno-vzdelávacieho pro
cesu v školách a zvýšia primerané
a dôstojné postavenie učiteľa v spo
ločnosti.“

8.00–15.00
8.00–15.00
8.00–15.00
8.00–15.00
8.00–15.00
8.00–15.00
8.00–15.00
8.00–15.00
8.00–15.00
8.00–15.00
8.00–15.00

domovníka
do domu
smútku
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Večný kolotoč

Napriek viacerým možnostiam likvidácie odpadu, ktoré sú pripravené pre našich obyvateľov (zber komunálneho aj separovaného odpadu, zvoz objemného odpadu atď.), sa naše mesto borí so stále sa
opakujúcim javom vytvárania nepovolených skládok odpadu v neďalekých, ale ľudskému oku na prvý pohľad skrytých lokalitách.

Mnohí nepochopiteľne upred
nostňujú odvoz odpadu do lesa, aj
keď mesto má dva bezplatné od
padové dvory, a to často len o uli
cu ďalej než skládka. Je veľa indícií,
ktoré signalizujú, že tí, čo sa odpadu
zbavujú nepovoleným spôsobom
a v rozpore s prijatými pravidla
mi, nie sú len bežní obyvatelia, ale
aj podnikatelia. Dolapiť a najmä
usvedčiť vinníka je však ťažké, a pre
to zlepšenie situácie zostáva v rovi
ne svedomia každého z nás. „Sklád
ky čistíme spravidla dvakrát ročne,
na jar a na jeseň,“ hovorí J. Slezák
z MsÚ.
K najboľavejším miestam mes
ta stabilne patrí Stupavská v smere
na Vampíl pri bývalom podniku SAD,
Továrenská ulica popri hlavnej ces
te v okolí firiem Tower, Swedspan
a popri penzióne Zuzana až k ryb
níkom a k hlavnej ceste na Plavecký
Štvrtok. Ďalším miestom vytvára

nia nelegálnych skládok je lokalita
Pri Maline a najväčší neporiadok sa
kopí na Ulici B. Němcovej. Na jeseň,
keď opadli listy stromov za Billou
pod nadjazdom, objavili sa haldy
odpadu vytvorené bezdomovcami,
ktorí vo vysokej burine cez leto pre
spávali. Roztrúsené tam boli mat
race, kartóny, plechovice a všade
po okolí porozhadzované fľaše. Po
riadok opäť museli vykonať pracov
níci oddelenia služieb MsÚ.
Je totiž povinnosťou mesta sklád
ky likvidovať a nestojí to málo. „Len
odvoz vyzbieraného neporiadku
zo skládok tento rok podľa faktúr
zo spoločnosti TEKOS, spol. s r. o.,
stál 597,54 €,“ uviedla B. Orgoňo
vá z MsÚ Malacky. Vďaka tejto po
ložke sa výrazne zvyšuje aj popla
tok za uloženie odpadu na skládku
v A.S.A. Zohor a netreba zabúdať ani
na investície do pracovnej sily.
Text, foto: -tabu-

Malacký hlas odteraz
môžete čítať
aj v pohodlí
a príjemnej
atmosfére
kaviarní
a reštaurácií

(môže byť i dôchodca)

• pracovný pomer na 1/2 úväzok
• nástup 1. 1. 2013
•p
 racovný čas nerovnomerne roz
vrhnutý, práca podľa potreby
v priebehu celého týždňa
V prípade záujmu kontaktuj
te Ing. F. Klímu, vedúceho od
delenia služieb a údržby MsÚ,
na t. č. 034/796 61 80, resp.
0910 97 21 53.

CMYK - 40/ 0/ 100/ 0 | RGB - 166/ 206/ 57
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Stála expozícia ekosystémov
regiónu Záhorie
Dôležitosť environmentálnej
výchovy v našich školách je
neodškriepiteľná. Pod kožu sa
v posledných dňoch stále viac
dostáva žiakom Základnej
školy Dr. J. Dérera. Tí sa v po
sledných mesiacoch zúčastni
li viacerých aktivít a projektov
environmentálneho charakte
ru. Ďalšiu možnosť, ako sa do
zvedieť viac o prírode v našom
okolí, dostali žiaci v uplynulých
dňoch. Priamo v interiéri ško
ly, ktorý opäť zmenil svoju po
dobu.

Na 1. poschodí hlavnej budovy sa
žiaci môžu zoznámiť s ekosystémom
lesa, jazier, mokradí, lúk, polí nášho
regiónu. Stála expozícia ponúka pohľad do zákutí prírody prostredníctvom obrazov i zaujímavých exponátov. Žiaci majú možnosť poznávať
a rozlišovať lesné dreviny, dozvedieť
sa viac o stavbe tela rastlín, hmyzu
i stavovcov. Jednou zo zložiek výstavy sa stala aj geologická zbierka
s množstvom minerálov a hornín
z celého Slovenska. Vytvorená stála
expozícia bude súčasťou vyučovacieho procesu, pomôže pri vytváraní

žiackych projektov a nezanedbateľným sa javí jej využitie v príprave žiakov na biologickú olympiádu. Tento
projekt sa uskutočnil vďaka finančnej
podpore Nadácie SPP a Nafty, a. s.,
ktorá prispela sumou 2000 €. Občianske združenie ZR pri ZŠ Dr. J. Dérera
-khposkytlo sumu 4351,57 €.

Mladí Malačania
získali iBobra
Žiakom ZŠ Štúrova sa v po
slednom čase podarilo dosiah
nuť množstvo významných
úspechov v rôznych súťažiach.

Ďalším celoslovenským úspechom je víťazstvo dvoch žiakov
v súťaži z informatiky s názvom iBobor. Súťaž riešia žiaci priamo on-line
cez počítač. Úspešnými sa stali deviatak Filip Kujan a siedmačka Viktória Bogdalíková. Vynikajúcimi kliknutiami sa im podarilo získať 100 %!
Veľkým úspechom je však aj to, že
spomedzi tridsaťtri zapojených riešiteľov z našej školy ich bolo úspešných dvadsaťdva!
iBobor
je informatická súťaž, ktorá
vznikla v roku 2004 v Litve a každý

rok sa koná v celej Európe, vrátane
Slovenska. Symbolom súťaže sa stal
usilovný, inteligentný a čulý bobor.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť
záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch
využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení
sa.
Text, foto: ZŠ Štúrova

Bezpečná
a pekná
trieda
Spoločnosť Nafta, a. s., finanč
ne podporila Základnú školu
na Záhoráckej ulici v Malac
kách v rámci projektu Bezpeč
ná a pekná trieda. Jeho cie
ľom bolo zvýšiť bezpečnosť
žiakov a zamestnancov školy
v triedach a vytvoriť pre nich
estetické a kultúrne prostre
die v nadväznosti na výchov
no-vzdelávací proces.
V budove školy na Záhoráckej
ulici je nevyhovujúci stav podlahových krytín dlhoročným problémom. Škola získala od spoločnosti
Nafta, a. s., finančnú čiastku 3000 €,
ktorá bola použitá na odstránenie nevyhovujúcich PVC krytín, zabezpečenie úprav povrchu podláh
a položenie novej PVC krytiny
v dvoch najkritickejších triedach.
Vedenie školy aj touto cestou
vyslovuje poďakovanie spoločnosti
Nafta, a. s., za finančný príspevok,
ktorý poskytla na realizáciu projektu.
Výmenu podlahovej krytiny celkom určite ocenia nielen žiaci, učitelia, ale v neposlednom rade aj prevádzkoví zamestnanci školy.
Gabriela Emrichová,
riaditeľka školy
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Vianočná výstava Art clubu

Pravidelná Vianočná výstava Art clubu sa uskutočnila aj tento rok. Už jedenásť rokov vystavujú svo
je diela spoločne a spája ich krásne priateľstvo. Šestica umelcov – Rozália Habová, Eva Režná, Libuša
Čtveráková, Martin Hajdin, Pavol Žák a Richard Grega naplnila svojimi obrazmi Galériu MCK, na ktorú sa
22. novembra prišlo pozrieť množstvo ľudí.
vi červenú, Ruženke fialovú a Richar
dovi červenú. Ďalej vystavujúcim, ale
samozrejme aj publiku recitoval Al
fréd Swan a spieval a hral na gitare
Andrej Waschek. „Radi by sme sa za
radili do vášho jedálnička s duchov
nou potravou, nápojom vrelej lásky
a priateľstva medzi nami,“ to už sú
slová Rozálie Habovej, ktoré veno
vala prítomnému publiku. „Naším
neskromným prianím je, aby pre
návštevníkov výstavy bolo zážitkom
vstúpiť do sveta fantázie cez náš vnú
torný svet,“ pokračovala v príhovore
Eva Režná. Výstava potrvá do 18. 12.
Art clubu želáme veľa tvorivých chvíľ
a tešíme da na ďalšiu výstavu!
Text: N. Slobodová,
foto: N. Slobodová, P. Vrablec

Tri víly zo synagógy
– pedagogičky ZUŠ li
terárno-dramatické
ho odboru, si pre vy
stavujúcich pripravili
darček v podobe zau
jímavého výkladu o far
bách, ktoré k jednotli
vým výtvarníkom prira
dili. Keďže farby ne Libuša
sporne k výtvarnému Čtveráková
umeniu patria, patria
i k spomínaným umel
com. „My sme sa zahra
li na výtvarných mágov
a pokúsili sme sa namie
šať charakteristickú far
bu vašej osobnosti, kto
rú sme však nezaradili
do pyramídy, pretože
dnes ste na jej vrchole
všetci,“ tak uviedla zau
jímavý vstup jedna z víl.
Libuške priradili hne
dú farbu, Pavlovi zelenú,
Evičke modrú, Martino Rozália Habová

NAJVÄČŠÍ

Divadlo
na hambálku

oslavovalo

O jubilejnom výročí nášho malackého ochotníckeho divadla sme
vás informovali na stránkach Malackého hlasu už v septembri.
Divadlo na hambálku totiž vzniklo v auguste 2002, prečo však
oslavovalo až v piatok 23. novembra?

Richard Grega

Pavol Žák

Martin Hajdin

Eva Režná

KONCERT KRÁĽA DISKOTÉK NA SLOVENSKU
OVENS
SKU
U

VÁM PRINÁŠA

Dôvod je celkom jednoduchý.
Prešlo totiž presne desať rokov od
prvej premiéry, ktorú má režisérsky
na svedomí otec divadla Vladimír Ze
tek. Prvá hra, ktorú si herci z Divadla
na hambálku zobrali za svoju, bol
Ženský zákon v záhoráčtine v spra
covaní Štefana a Jozefa Moravčíkov
cov. Hra je i dnes aktuálna a herci ju
hrávajú. Na piatok 23. novembra si
Divadlo na hambálku pre svojich
priaznivcov pripravilo prierez všet
kého, čo za spomínaných desať ro
kov stihli. Slávnostný večer mal ná
zov Tak nech sa vám páči. A nebolo
toho málo.
Pozvaní hostia si mali možnosť
pozrieť zostrih všetkých jedenástich

& B SIDE BAND
TOUR 2012
leader Josef Buchta

od.
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HANT ARÉNA (Š
(ŠH PASIENKY)
S
) BRATISLAVA
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Generálni reklamní partneri

PRVÝ SLOVENSKÝ KONCERT
ČESKÉHO FENOMÉNA
SPEVÁKA SKUPINY NIGHTWORK
S 18-ČLENNÝM NAJŽIADANEJŠÍM
ORCHESTROM V ČECHÁCH


 



   



Predpredaj vstupeniek:

www.mejdanroku.sk
Agentúra
ge tú a Kováčová
o áčo á - 002/547
/5 755 186
86
Hlavní reklamní partneri

13.ISTROPOLIS
12.
2012
S O O S BRATISLAVA
S

Mediálni partneri

Bicykle u Mira
www.bmbike.sk

magazín

Baby moments

inscenácií, svoje pridalo i Divadlo
mladých. Herci predviedli i úryvky
choreografií, ktoré boli súčasťou
predstavení. Počas projekcie mali
dokonca vstupy, ktoré kopírovali
prehrávaný úsek hry. V tom istom
momente sme teda videli hercov
na plátne i v skutočnosti.

Diváci mali vďaka spontánnos
ti Vlada Zeteka možnosť gratulovať
priamo z publika. Ďakovalo sa ne
úrekom, ďakovali herci režisérom
(V. Zetek, B. Reifová), ďakoval reži
sér hercom, herci divákom a diváci
hercom a režisérovi, herci riaditeľke
MCK Jane Zetkovej...
Z tejto zložitej rovnice vyplýva
jediné. Všetci si vážime, že v Malac
kách existuje divadlo, ktoré nás všet
kých baví, a dúfame, že bude zabá
vať ešte veľmi dlho. Podobné želanie
vyslovil i režisér divadla a prítomní
krstní otcovia – Jozef Ondrejka a Jo
zef Moravčík, Alfréd Swan sa nemo
hol zúčastniť, ale poslal list, no a Mi
chala Dočolomanského sme všetci
pozdravovali do neba.
Ako sa na správnu oslavu patrí,
nechýbala ani torta, resp. tortičky
pre každého, kto prišiel divadlu a ľu
ďom, ktorí ho tvoria, vyjadriť úctu
a vďaku svojou prítomnosťou.
Ešte raz prajeme všetko najlepšie!
Text, foto: N. Slobodová

Na www.malacky.sk sme súťa
žili o vstupenky na Mejdan
roku 2 – Michal David.
Výherkyňami sú
Petra Madová
a Viera Pazúriková.
Obe získavajú po 2 vstupenky.
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CVeČko pozýva deti a rodičov na

podujatie s názvom
Vianočná fantázia

Mikulášska jazda

14. decembra sa od 16.15 h môžete tešiť na:
- vianočnú rozprávku
- stretnutie s Mikulášom
- výrobu sviečok
- čarovanie z vosku
- snehové perníky
- voňavú fantáziu (výroba vianočnej dekorácie)

ZSSK CARGO, ŽSR, ZSSK Slovensko a Albatros klub pri RD Bratislava hlavná st. usporiada na trati
Bratislava hl.–Zohor –Kúty–Trnava–Pezinok–Bratislava hl.

Príďte si s CVeČkom spríjemniť blížiace sa vianočné sviatky.
Príspevok na materiál je 1 €.

Hľadáme NAJ obec
a mesto na Záhorí
Spravodajský web Záhorí.sk – správy z vašej ulice vyhlásil I. ročník
ankety o NAJ obec a mesto na Záhorí.

V internetovom hlasovaní na 
stránke www.najnazahori.sk môžete rozhodnúť o obci a meste, ktoré je
podľa vás NAJ na Záhorí. O mieste,
kde žijete, alebo kde by ste chceli žiť.
O obci alebo meste, kam sa radi vraciate. Vyhlásené budú dve kategórie:
NAJ obec na Záhorí
a NAJ mesto na Záhorí.
Hlasovanie o hodnotné ceny
Hlasovanie v ankete sa začína 1. 12.
a končí 20. 12. o 12. hodine. Každý
z hlasujúcich bude zaradený do žrebovania o hodnotné ceny:

1. tablet Point of View 7”
2. wellness pre 4 osoby
3. predplatné týždenníka Záhorák
na 1 rok
4. predplatné časopisu Margret
na 1 rok
5. filmová CINEMAX filmkarta
6.–10. kalendár Záhorí.sk
Anketu mediálne podporili regio
nálny týždenník Záhorák a Záhorác
ke rádio. Reklamným partnerom an
kety je iZáhorí.sk – tlač na Záhorí do
24 hodín.
Matej Hajdin
Záhorí.sk – správy z vašej ulice

8. decembra
Mikulášsku jazdu s parnou lokomotívou
498.104 Albatros

V každom vozni bude počas jazdy prebiehať žrebovanie tomboly.
Na peróne v žst. Trnava bude súťaž v jedení koláčov. Mikuláš s čertom budú počas jazdy rozdávať deťom okrem dobrej nálady a zážitkov aj balíčky so sladkosťami a rôzne odmeny. Preto spolupracovníci
– železničiari, neváhajte a zabezpečte si nezabudnuteľné spomienky
na parnú nostalgiu spojenú s Mikulášom.

Cestovný poriadok jazdy:
Prích. Odch.
Bratislava hl.
Devínska Nová Ves
Zohor
Malacky
Kúty
Senica
Jablonica
Smolenice
Trnava
Šenkvice
Pezinok
Bratislava hl.

Bývaš
v NAJ
meste?
internetová anketa o NAJ obec
a mesto na Záhorí v roku 2012

www.najnazahori.sk

naj
na záhorí

obec
mesto
internetová anketa 2012

Hlasuj a vyhraj
Tablet Point of View 7”
2. Wellness pre 4 osoby
3. predplatné týždenníka Záhorák
4. predplatné časopisu Margret
5. filmová CINEMAX Film Karta
6.-10. Diár Záhorí.sk

Plagáty vytlačil

Mediálni partneri

izahori
.sk
tlač na Záhorí do 24 hodín

správy z vašej ulice

Záhorí.sk

ZÁHORÁCKE
RÁDIO

13.22
13.35
13.52
14.09
14.38
15.29
15.48
16.10
16.42
17.40
17.54
18.15

13.40
13.57
14.14
14.58
15.34
15.51
16.13
17.22
17.46
17.56

Miestenky si môžete objednať
e-mailom, zakúpiť osobne vo Valčíku na Podkolibskej 1 do 7. 12. v čase
od 10.00 do 19.00 h alebo na výstave v žst. Bratislava hl. na 6. peróne do
8. 12. v reštauračnom vozni.
Cena miestenky
s programom je
15 € dospelí,
10 € deti do 15 rokov.
Albatros klub RD Bratislava,
Tupého 4, 813 05 Bratislava
tel./fax.: 02/20 29 52 22
tel.: 02/20 29 40 83, 0905 42 99 68
albatrosklub@albatrosklub.sk
www.albatrosklub.sk

Akciu podporili:
Wagon Slovakia Košice, Rudos Ružomberok, s. r. o, Wagon Service Tra
vel, Siemens, s. r. o, Lankwitzer, ŽOS
Vrútky, Kjellberg Slovensko, s. r. o, SP
Plus, s. r. o, Nestlé, Technolab Ban
ská Bystrica, Železničný net, Veterá
ny EU, Kusovka, RSL, Red Sparrow
Desing, Regionálna Rada KOZ Bratislava a www.vlaky.net.
V decembri bude
v Knižnici MCK pre verejnosť

burza
kníh.

Burza bude každú stredu –
5. 12., 12.12., 19. 12.
od 10.00 do 18.00 h.
Každá kniha za 0,50 €.
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Hurá na ľad!

Prevádzkové hodiny (len v zimných mesiacoch):
Po–Ne:
8.00–13.00 h na objednávku
14.00–18.00 h pre verejnosť
18.00–19.00 h technická prestávka
19.00–23.30 h na objednávku (skupiny)
Cenník:
Deti do 110 cm výšky
zdarma (vstup len v sprievode dospelej osoby)
Deti od 111 do 160 cm
0,50 €/1 vstup
Študenti
0,70 €/1 vstup
1,00 €/1 vstup
Dospelí
1,00 €/1 vstup
Zapožičanie korčúľ
Objednávky na celú plochu:
Po–Pia 8.00–13.00 h
10 €/1 h – školy
25 €/1 h – iní
So–Ne 8.00–13.00 h
Po–Ne 19.00–23.30 h
45 €/1 h – iní záujemcovia (skupiny)
45 €/1 h – iní záujemcovia (skupiny)

Jubilejný benefičný
koncert Svitania
Už po desiaty raz sa stretli priaznivci Svitania – Združenia na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v Malackách na benefičnom koncerte na podporu
svojich aktivít a zlepšenie kvality života svojich členov a ich rodín. Nedeľné popoludnie 25. 11. sa v Kultúrním domečku nieslo tawkmer v rodinnom
duchu, síce v slávnostnej, no príjemne neškrobenej atmosfére, k čomu pomohla aj jemná osobnosť Sone Müllerovej, ktorá celý koncert moderovala.

Po krátkom príhovore primátora
mesta Jozefa Ondrejku hostí privíta
la predsedníčka združenia Iveta Hla
venková. V mene ľudí s mentálnym
postihnutím sa poďakovala za dl
horočnú priazeň obyvateľov mes
ta, ktoré ich prijíma veľmi pozitívne
a priateľsky. Program odštartovalo
pásmo poézie Išlo dievča po vodu
v podaní klientov Vstúpte, n. o., spra
covaného do pôsobivého a krehké
ho dokumentu v réžii TV Lux.
Tanec, čoraz istejšie vystúpenia
členov združenia, prednes Modlitbi
čiek majstra Rúfusa pri sviečkach, ve
selá mazúrka či podpora speváckeho
vystúpenia Ivany Poliačkovej vytvo
rením obrazovej a pohybovej kulisy,
to všetko vyvolávalo úsmevy na tvá
rach tých, ktorí podporili združenie
kúpou vstupenky alebo ručne vyrá

baných originálnych darčekových
predmetov. K hviezdam večera pat
rili aj Katka Winklerová, alternatívna

skupina UV_OZ, ale aj Duo Aratron
Aspis so svojou svetelno-tanečnou
Text, foto: T. Búbelová
šou.

Výbor Zlatého veku pozýva
všetkých seniorov z Malaciek
i okolia na

Seniorskú
stredu,
12. decembra o 14.00 h
v Spoločenskom dome MCK
(za budovou okresného súdu).

Do tanca nám bude hrať živá
hudba, zabezpečené je aj ob
čerstvenie.

drobná inzercia
• Zákazkové šitie, úprava odevov.
Kontakt: 0907 71 78 43
• Kresba portrétov, obrazov na objed
návku.
Kontakt: 0904 20 63 98
• Doučím žiakov ZŠ anglický, nemec
ký jazyk a chémiu žiakov ZŠ aj SŠ.
Kontakt: 0949 51 27 33 (po 18.00 h)
• Od septembra pripravím vaše dieťa
na monitor z matematiky, doučujem
žiakov ZŠ od 5.–9. ročníka.
Kontakt: 0911 36 00 52 (po 18.00 h)
• Pripravím žiakov 5. ročníkov ZŠ do
8-ročného gymnázia.
Kontakt: 0905 33 86 76 (po 18.00 h)
• Glazúrovanie vaní.
Kontakt: 0905 98 36 02

Paličkovaná čipka si podmaňuje
dnešok
Projekt Anny Makarovej s cieľom zachovať a ďalej šíriť ľudové umenie paličkovania opäť
získal podporu v Cene Holcim
pre podporu regiónu. Vďaka grantu skúsená paličkárka
odovzdáva svoje poznatky deťom v Základnej škole na Štúrovej ulici.

„V rámci kurzu sa stretávame kaž
dý piatok a dievčatá sa od polovice
septembra naučili základy čipkova
nia, prenikli do plátenkovej väzby
a v tomto čase už pripravujeme via
nočné darčeky,“ hovorí lektorka An
na Makarová.
Podstatou grantu je zachovať
toto ľudové umenie pre ďalšie ge
nerácie a nájsť mu využitie aj v sú
časnej modernej dobe. K myšlienke

ukázať krásu paličkovanej čipky čo
najväčšiemu množstvu ľudí pomá
ha aj situovanie kurzu v priechodnej
jedálni v ZŠ Štúrova.

„Okrem pravidelných členov kur
zu sa pri nás vždy pristaví veľa učite
ľov, rodičov, no najmä žiakov. Každý
z nich dostane príležitosť pýtať sa,
vyskúšať si paličkovanie a obdivo
vať krásu vytvorenej čipky,“ teší sa
A. Makarová.
Kurzu predchádzala výstava vý
robkov z čipky priamo v škole. Na zá
klade nej sa kurz rýchlo naplnil, no
neuzavrel. „Dohodli sme sa s viace
rými pedagógmi aj s vychovávateľ
kami zo školského klubu, že v ich
triedach zorganizujem samostatné
ukážky čipkovania,“ dodáva lektor
ka, ktorá vedie kurz paličkovanej
čipky aj pri CVČ Malacky. Ich výrob
ky nájdete aj v Malackom kaštieli
nočných trhov,
počas malých via
ktoré budú prístupné každú ad
ventnú nedeľu od 15.00 do 17.00 h,
ale 2. 12. od 14.00 do 16.00 h.
Text. T. Búbelová;
foto: -am-

MALACKÁ MATRIKA
od 19. 11. do 3. 12. 2012
Decembroví jubilanti
80 – Matilda Klimová, Al
bína Kuffová, Vlasta Ško
dová; 85 – Františka Nori
sová, Oľga Sečkárová; 93 – Cecília
Blažíčková, Štefánia Ftáčniková
Povedali si áno
Jozef Halabrín a Radka Dr
goncová; Vladimír Petrivalský a Ja
na Štefeková
Nie sú medzi nami
Jana Némethová, Stu
dienka, *1922; Helena
Adamovičová, Gajary,
*1925; Mária Koutná, Malacky,
*1938; Miloslav Baláž, Lozorno,
*1951; Mária Malvinca Szlovaková, Rohožník, *1946; Dušan Mihaljevič, Jablonové , *1946; Jozef
Hubina, Malacky, *1962; Brigita
Gubišová, Malacky, *1931; Eva
Maslinová, Borský Svätý Jur, *1941;
Štefan Horváth, Závod, *1941
SPOMIENKY
Len kytičku kvetov
na jej hrob
môžeme dať
a s úctou a láskou
na ňu spomínať.
28. 11. sme si pri
pomenuli 1. výro
čie, keď nás navždy opustila naša
drahá mama a babka Irena Letková. S úctou a láskou spomí
najú syn Miro, Vlado, dcéra Vlasta
a vnúčatá.
29. 11. sme si pri
pomenuli 1. výro
čie úmrtia nášho
drahého manžela,
otca, dedka a pra
dedka Františka
Osuského z Ma
laciek. S láskou a úctou spomína
celá rodina. Kto ste ho poznali, ve
nujte mu tichú spomienku.
Bez slovka lúčenia
v tichu si odišla,
na odpusť
a ďakujem
chvíľka sa nenašla.
5. 12. sme si pripo
menuli 1. výročie
úmrtia našej drahej manželky,
mamy a starej mamy Fany Ru
ženy Kendovej. S láskou spomí
najú manžel, dcéra a vnuk.
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V Maline to opäť
vrelo a žilo

nať ukážku aeróbneho bojového
cvičenia Teamu TAE-BO Aliho Reise
nauera.
No a aby nebolo všetko v takom
bojovom duchu, atmosféru zjemnili
nežné tanečnice z orientálnej sku

24. novembra to v športovej hale Malina vyzeralo, ako keby tam vy
stupovala Madonna. Halou otriasala hudba, ktorá vám nedala nehý
bať sa, svetelné efekty a laserová šou vám dali zabudnúť, že ste v Ma
lackách, na pódiu sa striedala hviezda za hviezdou. Hľadisko bolo
plné, atmosféra vynikajúca. A nad všetkým bdela jedna z najvýraz
nejších osobností nášho mesta – Ali Reisenauer.

Vodní motoristi

mali vydarený rok
Blíži sa termín vyhlasovania najlepších pretekárov vo vodnom moto
rizme na Slovensku za rok 2012. Je pravdepodobné, že slávnosť s tým
spojená sa uskutoční práve v Malackách. Náš oddiel vodného moto
rizmu patrí na Slovensku medzi najmenšie počtom členov, no i tak
bude mať opäť zastúpenie pri vyhlasovaní výsledkov.
Emil Jung, predseda OVM, opäť
bodoval. Vo svojej 52. pretekárskej
sezóne sa stal vicemajstrom Sloven
ska v triede 500 V cm³. V minulosti
mu patrili dva tituly majstra Európy,
tri strieborné medaily na ME a bron
zová na majstrovstvách sveta.
Je chvályhodné, že pozornosť
je venovaná i mladým záujemcom
o vodný motorizmus. V tomto roku
súťažili vo formule FUTURE traja Ma
lačania. Medzi mladšími to boli Mar
tin Janalík a Samuel Rodák, po prvej
časti dokonca patrili medzi najlepšiu
trojicu, záver im trocha nevyšiel, ale
budúcnosť majú pred sebou. U star
ších hájil malacké farby Miro Veleb
ný, ktorý napokon skončil na ôsmom
mieste. Pre juniorov už majú pripra
vený nový čln a záujem o tento šport

javí i najmladší z rodu Jungovcov Ši
mon Jung, ktorý má len 6 rokov.
Treba to spomenúť, pretože naj
väčšie úspechy dosahuje na Sloven
sku v tomto období odchovanec ma
lackého vodného motorizmu Marián
Jung, ktorý síce býva v Malackách,
ale reprezentuje Duklu Banská Bys
trica. V tomto roku získal titul majstra
Európy v kategórii 700 cm³ a titul
majstra sveta v kategórii 500 cm³.
Už sa v Malackách, okrem príprav
na vyhlasovanie najlepších vodných
motoristov na Slovensku, začali i prí
pravy na budúcu sezónu, a tak treba
malackým vodným motoristom dr
žať palce, aby v dobrej reprezentácii
nášho mesta pokračovali i v ďalšom
roku.

Úspech salsa
tanečníkov
Tak ako nám v minulosti prinášal
do Malaciek boxerské úspechy a me
daily, dnes tu máme vďaka nemu
podujatie, aké nemá v Malackách
obdobu. Memoriál Aliho Reisenaue
ra sa konal už po siedmy raz. Na po
česť svojho otca, ktorý nás opustil
v roku 2004, ho organizuje spolu so
svojimi priateľmi jeho syn Ali Rei
senauer mladší. A jeho otec by bol
určite na to hrdý. Memoriál je nielen
galavečerom s veľkým G, ale predo
všetkým približuje box širokej verej
nosti. Neraz sa stalo, že práve po me
moriáli prišli k boxerom noví ľudia,
noví záujemcovia o tento šport.
Počas večera sa v ringu predsta
vili talentovaní boxeri z Malaciek,
Galanty, Dubnice, ale aj z Českej
republiky. Malacky reprezentovali
Marián Ružička, Radoslav Irha a Ja
roslav Hanúsek. Sledovalo ich nielen
zaplnené hľadisko, ale aj niekoľko
vzácnych hostí. Do Malaciek zavítal
olympijský víťaz v boxe z Helsínk
1952 Janko Zachara, bývalý repre
zentant ČSR Ernest Pavlovič, nie
koľkonásobný majster ČSSR Ivan
Vasovčák či Robert Blažo, 7-násobný
majster SR a majiteľ troch bronzo
vých medailí z majstrovstiev Európy.
Zápasy boli len priateľské a exhi
bičné, chlapci a chlapi bojovali v rin
gu len tak pre radosť a pre divákov,
ale rozhodcovia predsa len udelili
dve ocenenia. Najbojovneším sa stal
domáci Jaro Hanúsek, najtechnic
kejším Michal Takács z BC Galanta.
Boxerské zápasy striedal bohatý
sprievodný program, ktorý sa točil
predovšetkým okolo príbuzných
športov. Predstavil sa Karate klub
Strojár Malacky, ukážku bojového
umenia pridali aj K-1 klub Strojár
Malacky (Fight Division), AIKIDO

a škola ochrany osôb a majetku Šte
fana Kurillu, ktorý trénoval po ce
lom svete a pripravoval aj špeciálne
jednotky ministerstiev obrany Rus
ka a USA. Divákom, ktorým sa tieto
ukážky zdali drsné, si mohli vychut

piny Hanin, ktorá pôsobí pri MCK
v Malackách. Veľkolepý záver, elec
tric show pripravilo Duo Aratron
Aspis. Galavečerom sprevádzal An
ton Pašteka.
Text, foto: M. Janotová

Anton Pašteka

Malackí salsa tanečníci
Dominika Danihelová
a Peter Vašek v polovici
novembra úspešne re
prezentovali naše mes
to na 10. ročníku Maj
strovstiev ČR – SUT v sal
se 2012.

Organizácia podujatia bo
la na pleciach Zväzu učiteľov
tanca ČR a tanečnej školy Bo
hémia Chrast. Tanečníci sa
pretancovali tromi kolami a vo
finále, ktoré sa tancovalo až
o 22. hodine a bolo hlavným
programom Plesu tanečníkov,
mal každý pár sólo na par
kete. Malačania si spomedzi
deviatich párov vybojovali
4. miesto, pritom boli jedinými
zástupcami Slovenskej repub
liky.
Kubánsku párovú salsu za
čal pred pár rokmi v Malackách učiť
známy tanečník Mário Kováč. Neskôr
štafetu výučby prebral práve Peter
Vašek, ktorý v súčasnosti vedie tri
kurzy. Začiatočníkmi, ktorí trénujú

každý štvrtok o 17.30 h v hoteli At
rium, sa môžete stať aj vy. Neváhajte
a pridajte sa k salsa komunite, ktorá
sa v našom meste vytvorila.
Text: N. Slobodová, foto: archív D. D.

Fight Division Malacky
má vicemajstra
Slovenska v grapplingu ADCC
V polovici novembra sa v Brati
slave konali M SR ADCC Submission
Fighting. Za Fight Division Malacky
nastúpili dvaja zápasníci – Tomáš
Dobrocký v kategórii 76,9 kg a Lukáš
Pifko v žiackej kategórii 14y. Tomáš
v najsilnejšie obsadenej kategórii
prechádzal víťazne pyramídou zo 16
pretekárov a prehral v boji o 3. mies

to s Matúšom Jančim (SFG Piešťany),
takže 4. miesto z M SR v grapplingu
svetovej federácie ADCC je doteraz
jeho najväčším úspechom. V žiackej
kategórii získal Lukáš Pifko 2. miesto
a stal sa vicemajstrom SR v kategórii
14y OPEN ADCC Slovakia. Obom pre
tekárom srdečne blahoželáme!
Marian Strelecký
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