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Rozhlas
len raz!

Oddelenie marketingu pristupuje
s platnosťou od 1. februára k výraznej
zmene v rámci vysielania mestského
rozhlasu. Doposiaľ ste mestský roz
hlas mohli počuť každý deň v závislosti
od množstva oznamov. Keďže sa však
stáva zastaranou formou šírenia infor
mácií, v budúcnosti sa počíta so zave
dením internetovej formy rozhlasu.
Od začiatku februára preto môže
te mestský rozhlas počúvať len raz
do týždňa – vo štvrtok. Čas hlásenia si
určuje redakcia s ohľadom na konanie
pohrebov. Počúvanosť a efektivitu roz
hlasového vysielania sme zisťovali aj
na webovej stránke mesta. Koniec kon
cov i táto informácia prispela k rozhod
nutiu vysielať obmedzene. Na otázku
aký je váš vzťah k mestskému rozhlasu
odpovedalo 40,9 % hlasujúcich, že roz
hlas by sa mal používať len v nutných
prípadoch a je prežitkom minulosti.
22,9 % ľudí mestský rozhlas neprekáža,
no informácie vyhľadávajú inde. 22,6 %
hlasujúcich si myslí, že rozhlas je užitoč
ným médiom a rado ho počúva. 8,79 %
ľudí otravuje a 4,62 % hlasujúcich si
mestský rozhlas nevšíma a je im ľaho
stajný. V tejto ankete mestských médií
doposiaľ (do 29. 1.) hlasovalo 432 ľudí.
Natália Slobodová

Prváci zapísaní
September je síce ešte ďaleko, ale budúcoroční prváci už majú za sebou
zápis. 18. a 19. januára sa do našich
štyroch základných škôl zapísalo 276
detí. Počet prvákov v porovnaní s minulým rokom vzrástol o takmer 30.
O ktorú školu bol tento rok najväčší
záujem? Na stránkach Malackého hlasu sa dozviete
konkrétne čísla.
Viac na
strane
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Podporujú čítanie

Vďaka výdobytkom modernej doby,
najmä internetu, číta súčasná mládež
oveľa menej kníh. Nielen učiteľom
slovenského jazyka a literatúry to nie
ľahostajné, a tak vznikajú projekty
na podporu čítania mládeže. V Malackách čítanie podporuje i projekt
Mestského centra kultúry
– Burza kníh. Existujú však
i ďalšie.
Viac na
strane
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Zver na Záhorí

Rok 2012 bol na Záhorí, čo sa prírody
týka, celkom záživný. Najprv nám tu
pobehovala puma americká, potom
medvede a nakoniec sa diviaky nasťahovali do záhrad a dvorov na podhorí Karpát. Je to niečo výnimočné
alebo naopak bežné? Porozprávali sme sa o tom
s prírodovedcom a filmárom Tomášom Hulíkom.
Viac na
strane
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Farebný
Malacký hlas
máme vďaka
finančnej
podpore

Malacky
súčasťou
veľtrhu
cestovného
ruchu

ITF SLOVAKIATOUR 2013
Mesto Malacky sa od 24. do 27. januára predstavovalo na medzinárodnom veľtrhu cestovného
ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2013. Naše mesto
zdieľalo spoločný stánok s mestami Združenia
miest a obcí záhorskej oblasti. Naša výstavná
plocha bola rozdelená na niekoľko častí. Návštevníci tu našli pamiatky Záhoria, možnosti vodnej turistiky, ale
i golfového vyžitia. Expozícia tak vyzdvihovala najzaujímavejšie
atraktivity v okresoch Skalica, Senica a Malacky.

Veľtrh sa konal v priestoroch bratislavskej In
cheby. Prvé
dva dni boli
tradične určené pre odbornú ve
rejnosť a víkend patril širokej verejnosti.

Odpratať si sneh z chodníka
je (zatiaľ) naša povinnosť
Polovica januára priniesla bohatú snehovú nádielku. Začalo sa to
nadránom 17. januára a pokračovalo niekoľko dní. Sneh, vietor
a mráz narobili nielen ťažkosti v doprave, ale problémy mali aj chodci. Šmykľavé chodníky sa okamžite odzrkadlili na počte úrazov na
pohotovostiach.

Boj so snehom
Hneď nadránom 17. januára, keď
začalo snežiť, vyrazila do ulíc Malaciek skupina štyroch pracovníkov
v rámci zimnej pohotovosti. „Traktor
s radlicou prešiel po hlavných trasách, aby ich odhrnul. Multikára s násadbou vyšla za ním, aby odhrnutý
povrch posypala drvinou,“ povedal
vedúci oddelenia služieb MsÚ F. Klíma. Ďalší pracovníci ručne odpratávali sneh z niektorých chodníkov.
„Keď som ráno išiel do práce, už bol
upravený slimák, ale aj chodník Zámockého parku a cesta k nemocnici,“
hovorí F. Klíma. Na zimnú údržbu je
vyčlenených dovedna 13 ľudí, z nich
piati sú na obsluhu techniky a zvyšok na ručné odhŕňanie.

Povinnosť či slušnosť?
Kedysi bolo vecou cti a základnej
slušnosti chytiť metlu či lopatu a mať
pred domom odhrnutý chodník –
veď čo by ľudia povedali? Dnes už
nejde len o česť, ale aj o povinnosť.
Podľa platných zákonov je majiteľ
nehnuteľnosti povinný upraviť si
chodník pred ňou tak, aby bol bezpečný. Napriek tomu si ľudia ťažkajú, že frekventované chodníky pred
niektorými prevádzkami aj v centre
mesta zostávajú v hroznom stave. Ak
by si tam niekto zlomil nohu, mohol
by majiteľa nehnuteľnosti zažalovať
a súdnou cestou vymáhať odškodné.
Zákon sa má zmeniť
Podľa nedávno medializovaných

informácií však súčasný právny stav
nie je v súlade s európskou legislatívou a napr. susedné Česko už zákon
zmenilo. Právnici argumentujú tým,
že nie je možné ukladať niekomu
povinnosti, ktoré by mal vykonávať
na cudzom majetku (napr. na mest-

Vo štvrtok 24. januára sa pri našich výstavných priestoroch uskutočnilo slávnostné predstavenie nového
loga Združenia miest a obcí záhorskej oblasti. Autorka loga Veronika
Chovancová pri tejto príležitosti vysvetlila jeho význam. Podľa jej slov
rozmanitosť použitých farieb znáPokračovanie na 2. strane

skom chodníku pred vlastným obchodom). Aby boli cesty a chodníky
vo vlastníctve mesta priechodné
a bezpečné, by sa tak čoskoro malo
stať výlučne povinnosťou mesta.
Čo si o tom myslí vedúci oddelenia
údržby MsÚ v Malackách? „Pri súčasných kapacitách by sa to nedalo stíhať...“.

•••
Redakcia mestských médií hľadala porovnanie v partnerskom
Pokračovanie na 2. strane

Zbierka na kaštieľ

Zbierka na rekonštrukciu kaštieľa trvá už takmer päť rokov. V súčasnosti je na účte 10 420 €.

Začiatok dobrovoľnej verejnej
zbierky na obnovu Malackého kaštieľa siaha do roku 2008. Práve vtedy ju
mesto vyhlásilo a prvé peniaze do nej
putovali počas Prvomájových Malaciek. Bolo to 37-tisíc korún.
Odvtedy sa aj vďaka vašej pomoci podarilo zrekonštruovať niekoľko
miestností, podbránie, schodisko,
sochu, studňu aj fontánu. Teraz je
v pláne rekonštrukcia strechy a jedi-

nečných komínov, prípadne ďalších
miestností. Samozrejme, len zbierka
na to stačiť nebude. Tak ako doteraz,
mnohé práce sa urobia vďaka podpore sponzorov a 150 000 € je na tento
účel vyčlenených aj v rozpočte mesta
na rok 2013.
Obnova kaštieľa možno nejde tak
rýchlo, ako by sme si mnohí priali,
ale treba si uvedomiť, aké obrovské
Pokračovanie na 2. strane
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Západoslovenská energetika,
a. s., ako poverený správca
elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade
so Zákonom NR SR č. 251/2012
Z. z. § 11 ods. 1 o energetike
a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Mesto Malacky

vyhlasuje

výberové
konanie

vyzýva

na obsadenie pracovnej pozície
referent odd. marketingu –
jazykový korektor mestských
médií
Pracovný úväzok: 2 h denne
Nástup: podľa dohody

na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej
sústavy,

Kvalifikačné predpoklady a iné
podmienky prijatia:
• vysokoškolské vzdelanie v odbore slovenský jazyk;
• občianska bezúhonnosť;
• min. jeden predchádzajúci rok
aktívna práca so slovenčinou;
• proaktívny prístup, flexibilita;
• ovládanie PC na bežnej úrovni
užívateľa;
Výhodou sú skúsenosti s prácou
korektora.

vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú
nadzemné i podzemné elektrické
vedenia v správe ZSE, a. s.

a to v rozsahu podľa § 43 Zákona
NR SR č. 251/2012 Z. z. v platnom
znení.
• orezy drevín je možné realizovať
celoročne;
• výruby drevín je možné realizovať v termíne od 15. 10. do 15. 4.;
v období hniezdenia chráne•
ných druhov živočíchov sa výrub
a orez drevín nevykonáva.
Využitie drevnej hmoty po oreze
alebo jej likvidácia je v plnej kom
petencii a zodpovednosti vlastníka
nehnuteľnosti. O nevyhnutné vyp
nutie vedenia z bezpečnostných
dôvodov pre prípad výrobu a orezu
je nutné požiadať v lehote min. 25
dní pred plánovanou realizáciou
prác na ZSE, a. s., u príslušného špe
cialistu podľa správy obce.

UPOZORNENIE

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu
stromov v ochrannom pásme
vonkajších vysokonapäťových
vedení, v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.
Upozorňujeme vás na povinnosť
udržiavať stromy a kríky v ochran
nom pásme vedení a pod vedením
max. do výšky 3 metre od zeme.
Zároveň je potrebné udržiavať bez
lesie v šírke 4 metre po oboch stra
nách elektrického vedenia.
V prípade, že stromy a kríky pre
rastú nad výšku 3 m, je potrebné
z vašej strany zabezpečiť ich ore
zanie, resp. vyrezanie. Ak sa stro
my priblížili k vodičom vedenia
na už nebezpečnú vzdialenosť, je
možné požiadať v lehote min. 25
dní od plánovaného termínu prác
o vypnutie vedenia, a to u prísluš
ného špecialistu správy energe
tických zariadení podľa obce. Táto
povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp.
užívateľovi pozemku zo zákona NR
SR č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
Včasné a správne orezanie stro
mov má zásadný vplyv na kvalit
nú a bezpečnú dodávku elektrickej
energie aj pre vaše odberné miesto.

Malacky
súčasťou
veľtrhu
cestovného
ruchu

ITF SLOVAKIATOUR 2013
Dokončenie z 1. strany

zorňuje rozmanitosť Záhoria. Kopce,
spoza ktorých sa ako keby dvíhajú
písmená, znázorňujú jednak Malé
Karpaty, a tiež majú znamenať vzrast
kvality služieb v oblasti cestovného
ruchu v tomto regióne.
Súčasťou expozície boli i pulty
turisticko-informačných kancelárií,
ktoré návštevníkom poskytovali
pagačné materiály o zaujímapro

sumy peňazí na to treba. Žiaľ, kaštieľ
má za sebou desaťročia ničenia
a chátrania. A dobehnúť zameškané
desaťročia predsa musí niečo trvať.
Pálfiovský rodový kaštieľ zažíval
počas svojej existencie jednu skúšku
za druhou. Bol vznešeným sídlom

ných priestorov podčiarkovali veľké
fotografie najvýznamnejších turis-

tických lákadiel. Osobitne sa venovala pozornosť i golfovým ihriskám
vybudovaným vo všetkých troch
okresoch: Golf Resort Skalica, Penati
Golf Resort Senica a Golfový rezort
Black&White Bratislava. V rámci prehliadky jednotlivých regiónov zavítal
vo štvrtok do priestorov Združenia
miest a obcí záhorskej oblasti aj prezident Ivan Gašparovič.
Text, foto: N. Slobodová

Odpratať si sneh z chodníka
je (zatiaľ) naša povinnosť
Dokončenie z 1. strany

Veselí nad Moravou, kde už táto
povinnosť pre
mestá a obce platí. Na naše otázky
odpovedal starosta Miloš Kozumplík (na fotografii):
Akým spôsobom zabezpečujete zimnú údržbu vo Veselí na Moravou?
Zimní údržbu nám zajišťuje naše
příspěvková organizace – Služby měs
ta Veselí (SMV). Provádí se podle Zim
ního plánu údržby místních komuni
kací. Zde jsou rozděleny komunikace
do tří skupin, u kterých jsou definová
ny priority údržby tras dle jejich důle
žitosti. Údržba je prováděna převáž
ně strojně. K tomuto účelu mají SMV
k dispozici 5 vozidel a traktor s radlicí
na úklid větších ploch, např. parkovišť.
Ručně se provádí údržba přechodů
pro chodce, mostků, mostů…

Zbierka na kaštieľ

Dokončenie z 1. strany

vostiach, ktoré ponúkajú jednotlivé
mestá a ich okolie. Atraktivitu výstav-

urodzeného rodu, františkánskym internátom, vojenským skladom, socialistickou nemocnicou i príbytkom pre
bezdomovcov. To všetko zanechalo
na ňom známky. Známky skazy, a nie
malé.
Od septembra 2007 patrí kaštieľ
mestu a to postupne realizuje projekt

Koľko kilometrov ciest a chodníkov upravujete?
SMV mají ve správě 56 km místních
komunikací (vozovek) a 47 km chod
níků (pozn. red.: približne rovnaké
množstvo ako v Malackách). Jelikož
40 % chodníků není technicky uzpůso
beno strojní údržbě, je třeba uklízet je
ručně. Zde je třeba poděkovat vstříc
nosti našich občanů, kteří před svými
domy i přes změnu zákona sníh uklízí
i nadále sami.
Koľko Vás táto činnosť stojí?
Zde samozřejmě záleží na průběhu
zimy. Dá se však říci, že ročně počítá
me na tuto zimní údržbu s částkou
1 milion korun. Zpravidla se spotřebu
je 100 tun soli, mimo inertní posypo
vé materiály.
Je v silách mesta zabezpečiť
tieto služby vo vlastnej réžii, alebo si objednávate služby v inej
spoločnosti?
Zabezpečovat tuto službu vlastní
příspěvkovou organizací je výhod
né. Určitě to stojí méně, než kdyby
chom si tuto službu objednávali. Je
jeho rekonštrukcie a ďalšieho využitia. Už dnes môžete absolvovať jeho
prehliadku a vypočuť si zaujímavosti
z histórie kaštieľa aj rodu Pálfiovcov.
Po celý rok sa tam konajú výstavy, najmä umelecké. Na nádvorí sa môžete
zahľadieť do hlbín studne, ktorú stráži
jeleň, erbové zviera Pálfiovcov. A prechádzky okolo kaštieľa v zrenovovanom Zámockom parku sa tiež stali
obľúbenou aktivitou mnohých z nás.

však pravda, že nastanou i kalamitní
sněhové situace, kdy musíme pro od
klízení – vyvážení sněhu z ulic využít
i subdodavatelů – zejména strojů sta
vebních firem.

•••
Z porovnania nám vyplynulo,
že na údržbu približne rovnaké
ho úseku ciest a chodníkov Veselí
nad Moravou rozpočtuje sumu cca
1 milión Kč (cca 39 000 €), zatiaľ čo
v Malackách je na použitie strojov
a zariadení zo spoločnosti TEKOS,
spol. s r. o., Malacky spolu s mate
riálovými nákladmi plánovaných
12 000 €. U nás je však zákon ešte
nezmenený, a tak nie je povinnos
ťou mesta udržiavať všetky chod
níky, ale len najfrekventovanejšie
– v súlade s prioritami údržby. Pod
statným rozdielom s veľkým vply
vom na cenu je skutočnosť, že v Ma
lackách na údržbu komunikácií
nepoužívame soľ, ale len inertné
materiály.

Požadované doklady:
• žiadosť o účasť vo výberovom
konaní (uviesť aj tel. kontakt)
• š truktúrovaný životopis
• k ópia dokladu o vzdelaní
• s úhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača na účely
obsadenia pracovnej pozície
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s priloženými požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 18. 2. 2013 na adresu:
Mesto Malacky, sekretariát úradu,
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Výberové konanie sa uskutoční
25. 2. 2013 o 15.00 h v Mestskom úrade Malacky, Radlinského
2751/1, II. poschodie, č. d. 318.
Jozef Ondrejka, primátor

Mená dlžníkov
budú
zverejňovať!
Oddelenie ekonomiky Mestského úradu v Malackách oznamuje všetkým občanom, podnikateľom a ostatným právnickým
osobám, že v zmysle § 52 zákona
NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pristúpi v prvom polroku roka
2013 k zverejneniu zoznamov
daňových dlžníkov podľa stavu
k 31. 12. 2012. Preto žiadame
všetkých daňovníkov a poplatníkov, aby si skontrolovali svoje platby na dani za psa, dani z nehnuteľnosti, dani za ubytovanie a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a doplatili
prípadné nedoplatky za uvedené
dane a poplatok do 28. 2. 2013.
Oddelenie ekonomiky v MsÚ

Text: T. Búbelová, foto: -vnm-

Nákladnú rekonštrukciu mesto financuje z eurofondov, mestského rozpočtu, zo zdrojov sponzorov, ale vďaka zbierke aj vás občanov. Výťažok zo
zbierky je venovaný výlučne na obnovu Pálfiovského kaštieľa. Do zbierky možno prispieť vkladom v hotovosti do pokladnice MsÚ (klientske
centrum) alebo vkladom na špeciálne zriadený účet č. 3278257023/5600
alebo priamo v kaštieli v hotovosti.

Zbierky na staré kaštiele existujú
na celom Slovensku. Napríklad v obci
Chtelnica v okrese Piešťany vyhlásili
minulý rok Verejnú zbierku na rekonštrukciu severnej bašty miestneho
kaštieľa. Miestni umelci tam chcú historické priestory premeniť na galériu
umeleckých diel a expozíciu o histórii obce. Zbierka trvala niečo viac ako
pol roka a vyniesla viac ako 9000 €.
Práce sa už začali a dobrovoľne sa

ŠKOLSTVO
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Do základných škôl
sa zapísalo 276 detí
September je síce ešte ďaleko,
ale budúcoroční prváci už majú
za sebou zápis. V piatok 18. 1.
a v sobotu 19. 1. sa do našich
štyroch základných škôl zapí
salo 276 detí.

Budovy škôl ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ
Štúrova, ZŠ M. Olšovského (organi
začná zložka Spojenej školy sv. F. As
siského) a ZŠ Záhorácka otvorili svoje
brány v piatok o 14.00 h a na nových
žiakov sa veru poriadne pripravili.
Čakali na nich rôzne darčeky, ale
i všakovaké hlavolamy či úlohy, ktoré
by mali odhaliť, či sú deti pripravené
na školskú dochádzku. Všade pano
vala príjemná nálada a malí drobci si
s úsmevom sadali pred svoje budúce

Primánov po úrade
sprevádzal primátor
V rámci predmetu občianska
náuka sa študenti prímy v 8-roč
nom gymnáziu venujú aj téme
o činnosti mestského úradu.
Pod vedením svojej vyučujúcej
Vlasty Dulanskej 28 primánov
z Gymnázia na Ul. 1. mája v Ma
lackách v piatok 18. 1. navštívilo
mestský úrad.

Spoza rečníckeho pultu v zasada
cej miestnosti, kde sa stretáva mest
ské zastupiteľstvo, ich privítal primá
tor mesta Jozef Ondrejka.
Vzápätí im ukázal svoje miesto
za predsedníckym stolom. Odváž
nym ponúkol možnosť vyskúšať si,

aké to je sedieť na čestnom mieste
všetkým na očiach. Ponuku s gurá
žou prijal nenápadný Dávid Lipták.
Ktovie, čo sa v ňom skrýva? Študenti
sa oboznámili s organizačnou štruk
túrou úradu, s úlohami jednotlivých
oddelení a s praktickými radami, čo
všetko možno v mestskom úrade vy
baviť. Zaujímala ich napr. dĺžka trva
nia zastupiteľstva či počet obyvate
ľov mesta. Mladí študenti, obyvatelia
mesta alebo okolitých obcí, si pre
zreli klientske centrum, oboznámili
sa s jeho úlohami a niektorí si tam
prelistovali čerstvé číslo Malackého
hlasu. Ukázalo sa, že väčšina z detí
po prvý raz videla vrecúška na psie

Obvodné kolo
Šalianskeho Maťka
V utorok 29. 1. sa v priestoroch
CVČ v Malackách uskutočnilo ob
vodné kolo 20. ročníka súťaže v pred
nese slovenských povestí s názvom
Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hron
ského. Z malackého obvodu sa
do súťaže zapojilo 7 škôl. Deti zo ZŠ
Štúrova, Malacky, ZŠ Malé Leváre, ZŠ
Jakubov, ZŠ M. Olšovského, Malacky
(organizačná zložka SŠ sv. F. Assiské
ho), ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky, ZŠ Zá
horská Ves, ZŠ Zohor podali kvalitné
výkony.
Tie zhodnotila porota v zložení K.
Habová, Z. Soboličová a A. Šurino
vá. Víťazi jednotlivých kategórií (roz
delených podľa veku súťažiacich) po
stupujú do krajského kola.
N. Slobodová

do nich zapojili aj občania. Pôvod
ne erdödyovský kaštieľ aj s parkom
si v roku 1945 privlastnil štát, v roku
2000 majetok dostala obec. V roku
2012 ho po dlhých rokoch sprístup
nila verejnosti. Chtelnica sa rovnako
ako Malacky snaží získavať peniaze
z rôznych zdrojov a rovnako ako nás,
aj ich trápi havarijný stav striech.
Text: M. Janotová,
foto: www.chtelnica.sk

Výsledková listina
1. kategória
1. Karolína Sirotová, ZŠ Dr. J. Dére
ra Malacky; 2. Michal Lebr, ZŠ Záhor
ská Ves; 3. Lenka Ježeková, ZŠ M. Ol
šovského (organizačná zložka SŠ sv.
F. Assiského)
2. kategória
1. Barbora Vajglová, ZŠ M. Olšov
ského (organizačná zložka SŠ sv. F.
Assiského); 2. Barbora Bičanová, ZŠ
Dr. J. Dérera Malacky; 3. Adriana Bú
riková, ZŠ Zohor
3. kategória
1. Mária Dobrovodská, ZŠ M. Ol
šovského (organizačná zložka SŠ sv.
F. Assiského); 2. Silvia Havlíková, ZŠ
Dr. J. Dérera Malacky; 3. Patrícia Pol
láková – ZŠ Záhorská Ves

exkrementy, ktoré si každý majiteľ
registrovaného psa môže vyzdvihnúť
zdarma pri priehradke označenej ako
Životné prostredie.
Hostia si potom vo vestibule do
plnili tekutiny zo stojanu na vodu,
ktorý je k dispozícii klientom úradu,
a na záver sa v sprievode primátora
mesta presunuli na pracoviská mest
skej polície. Z mestského úradu si
odnášali drobné darčeky v podobe
reklamných predmetov.
Text, foto: -tabu-

Školský časopis vďaka
Žiaci Základnej školy na Záho
ráckej ulici v Malackách si sami
pripravujú školský časopis In
Box. Je bezplatný, informuje
o dianí v škole, výsledkoch žia
kov v súťažiach, obsahuje ich
literárne, výtvarné a cu
dzo
jazyčné práce.
Čitateľ si v ňom môže nájsť aj rôz
ne ankety, rozhovory, kvízy, hádanky,
krížovky a hlavolamy. „Časopis má
veľký význam nielen pre tých, ktorí
majú literárne nadanie a prostred
níctvom neho uverejňujú svoje prí
spevky, ale v podmienkach triedy či
školy plní silnú motivačnú funkciu
pre ostatných žiakov,“ je presvedčené
vedenie školy. In Box doteraz vychá
dzal len v obmedzenom počte. Spo
ločnosť Pozagas, a. s., darovala škole
finančný príspevok na zabezpečenie
vydávania školského časopisu In Box
tak, aby sa mohol pravidelne dostá
vať do rúk všetkým žiakom školy.
„Bude dostupný aj pre rodičov
a celkom určite sa stane vhodným
darčekom pre návštevníkov školy,“
informoval nás P. Filip, zástupca riadi
teľky v ZŠ Záhorácka. Okrem tlačenej
podoby nezabudla redakčná rada
pod vedením pedagogičky Svetlany
Tokárovej ani na elektronickú verziu,
ktorá sa už teraz stala obľúbenou lo
kalitou pre návštevníkov webovej
stránky školy.
ZŠ Záhorácka/-red-

pani učiteľky. Niektorí prekvapili zna
losťou písmen, iní sa vedeli podpísať.
Tradične najväčší záujem bol o ZŠ
Dr. J. Dérera. Do lavíc by si tu chcelo
v septembri zasadnúť 108 detí.
Druhé najväčšie číslo zazname
nala ZŠ M. Olšovského (organizačná
zložka Spojenej školy sv. Františka
Assiského). Sem sa hlási 65 prvákov.
Do ZŠ Záhorácka prišlo v sprievode
rodičov na zápis 52 detí a ZŠ Štúrova
eviduje 51 zapísaných prvákov. Rodi
čia niektorých detí požiadali o odklad
školskej dochádzky. K jeho opodstat
nenosti sa vyjadria odborníci.
Počet prvákov oproti minulému
roku vzrástol takmer o tridsiatku. Mi
nulý rok sa zapísalo 248 detí.
Text, foto: N. Slobodová
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Projektov podporujúcich
čítanie mládeže pribúda
V Malackách čítajú aj najmenší
Medzi čitateľov malackej knižnice
patria aj maličké deti, ktoré chodia
väčšinou v sprievode rodičov, starších súrodencov alebo starých rodičov. „Takí tretiaci na ZŠ už chodia
do knižnice aj sami. Ale čitateľský preukaz môžu mať aj najmenšie detičky, ktoré prihlási zákonný zástupca,“
vysvetľuje podrobnosti pracovníčka
knižnice. Deti si môžu domov naraz
vypožičať 5 kníh. Počet je obmedzený práve preto, aby si ich čitateľ stihol
prečítať, preštudovať a priniesť a prí-

Pre výdobytky modernej doby, najmä internet, číta súčasná mládež
oveľa menej kníh. Nielen učiteľom slovenského jazyka a literatúry to
nie ľahostajné, a tak vznikajú projekty na podporu čítania mládeže.
V Malackách čítanie podporuje i projekt Mestského centra kultúry
– Burza kníh.
Burza kníh je úspešná
Na burze môžete získať staré knihy, ktoré už v kníhkupectvách nezoženiete. Podľa slov pracovníčky
MCK Š. Grujbárovej sa projekt veľmi
osvedčil. „Pokiaľ ľudia chodia, budeme s burzou kníh pokračovať,“ hovorí Grujbárová. Prezrádza, že majú
v úmysle predať čo najviac kníh, aby
mohli za získané peniaze obohatiť
knižničný fond o novinky. Zaujíma-

lo nás, kto má o staré knihy najväčší
záujem. „Na burzu chodia aj deti, aj
študenti, aj dospelí a dôchodcovia,
všetky vekové kategórie,“ hovorí knihovníčka. V priemere tak v MCK každú stredu predajú približne 80 kníh.
„Záujem o kúpu kníh z burzy nás
veľmi prekvapil. Je výborné, že ľudia
chodia a majú záujem aj o staršie knihy,“ neskrýva nadšenie pracovníčka
knižnice.

Stretnutie
s históriou – Rádek

Plán podujatí
február
15. 2. o 10.00 h v CVČ
Európa v škole, vyhodnotenie
výtvarná časť
23. 2. o 9.30 h v CVČ
BURZA hračiek a detských kníh
(jedinečná ponuka za super ceny)
26. 2. o 14.00 h v CVČ
Európa v škole, vyhodnotenie
AJ, NJ, multimediálna časť
27. 2. o 14.00 h CVČ
Európa v škole, vyhodnotenie SJ
Zázraky z odpadu – súťaž tvorivosti pre ZŠ, ŠKD a MŠ
(február–marec)
Centrum voľného času
M. Rázusa 30, 901 01 Malacky

Najbližšie podujatie zo série Stretnutie s históriou v MCK Malacky –
Múzeum Michala Tillnera bude venované starej malackej štvrti Rádek. Pozývame naň nielen pamätníkov Rádčanov, ale všetkých záujemcov o minulosť Malaciek.
Stretnutie sa začne krátkym predstavením histórie Rádku a potom
bude nasledovať beseda, do ktorej sa
môže zapojiť každý účastník. V rámci
besedy sa budú premietať historické
aj aktuálne fotografie súvisiace s touto štvrťou. Vítané sú aj fotografie
z rodinných archívov, ktoré si prinesú
návštevníci.

Podujatie organizuje MCK Malacky – Múzeum Michala Tillnera, ktoré
bude tento rok viaceré svoje aktivity
zameriavať na stavebný vývoj Malaciek. Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 7. februára 2013 o 17.00 h v galérii MCK na Záhoráckej ulici, na prvom
poschodí.
MCK Malacky – Múzeum M. Tillnera

padne vymeniť počas jedného mesiaca. Okrem toho si deti knihy požičiavajú i prezenčne a čítajú v knižnici.
Tam je zriadený i detský kútik, čitáreň
aj študovňa. Podľa štatistiky, ktorú si
vedie knižnica, evidujú za uplynulý
rok 640 čitateľov do 15 rokov.
Čítali aj v Primaciálnom paláci
Nedávno v rámci projektu Celé
Slovensko číta deťom čítali známi herci a spisovatelia deťom rozprávky
v Primaciálnom paláci v Bratislave.
Z odpovedí detí vyznelo, že rodičia
im veľmi nečítajú, zato deti samy áno.
Rozprávky z úst Tomáša Janovica či
herečky Szidi Tobias vraj deti doslova
hltali a nemali čas ani vyrušovať.
BSK chce vrátiť knihy do škôl
Podporiť čítanie chce projekt s názvom Vráťme knihy do škôl, ktorý už

po druhý raz odštartoval Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s internetovým kníhkupectvom
a vydavateľstvom IKAR. Do projektu sa do konca marca môžu zapojiť študenti stredných škôl z celého
Slovenska. Musia sa však zaregistrovať na stránke www.abcknihy.sk
a v čase konania súťaže by mali prečítať aspoň jednu knihu podľa vlastného výberu. Podmienkou zaradenia
do súťaže je zaslanie minimálne polstranového textu, v ktorom študent
vysvetlí, prečo si danú knihu vybral,
a tiež čo mu jej prečítanie prinieslo.
Súčasťou projektu je i cena Knižný
Anjel 2013. Stať sa ním môže dospelá osoba, ktorá u školákov podporuje
záujem o čítanie.
Text: N. Slobodová,
foto: -kh-
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www.jordansp.sk
email: zateplenie@jordansp.sk
tel.: 0903 461 877

UŽ VIAC AKO

450.000
m2

AKCIA

V prípade získania zákazky poskytneme
mimoriadny bonus vo výške 3.000,- €
podľa vlastného výberu (energetický certifikát,
termovízia, úprava a výsadba zelene atď.)

Všetko pre vašu fasádu...
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Rieka Morava je jedno z najkrajších území.
Malé Karpaty sú absolútna fantázia.
Rok 2012 bol na Záhorí, čo sa prírody týka, celkom
záživný. Najprv nám tu pobehovala puma ame
rická, potom medvede a nakoniec sa diviaky na
sťahovali do záhrad a dvorov na podhorí Karpát.
Súčasní Záhoráci asi už na to nie sú zvyknutí, ale
v minulosti to vraj bolo bežné. Cez Záhorie a rie
ku Moravu zvieratá kedysi putovali z Karpát až
do Álp. Píše sa o rysoch, dokonca aj o medveďoch.
Porozprávali sme sa o tom s prírodovedcom a fil
márom Tomášom Hulíkom.
Máme si teda opäť zvyknúť na
šelmy v Malých Karpatoch?
Pokojne sa môžeme pripraviť aj
na stretnutie s tou pumou, či levom
alebo tigrom. Chová ich už dosť ľudí,
a keď ich idú vyvenčiť, môžu im utie
cť. A ľudia sú vychovaní bulvárnymi
médiami tak, že čo má štyri nohy, to
ich zožerie. Takže potom sa boja.
Toto sú extrémne a výnimočné
prípady. Ale teraz vážnejšie. Ako to
je so slovenskými šelmami?
Záhorská nížina bývala veľmi vý
znamný migračný koridor medzi
Karpatmi a Alpami. Bohužiaľ, v súčas
nosti už je poprerušovaný diaľnicami,
mestami a rôznymi stavbami, takže
zvieratám sa putuje oveľa ťažšie.
Ťažké to mal aj medveď, ktorý
sem zablúdil. Nakoniec skončil pod
kolesami auta.
To, že sem zablúdi medveď, be
riem ako absolútne prirodzenú, hoci
v súčasnosti raritnú vec. Správanie
medveďov skoro vôbec nepoznáme,
nevieme, prečo sa sem zatúlal. Ja by
som určite netvrdil, že preto, lebo je
premnožený. Medvede sa prirodzene
šíria a jednoducho, keď sa mu nie
kde „nepáči“, nemá dostatok potravy,
resp. ho vyženú rezidentné medve
de, tak si hľadá iný životný priestor.
A mladý medveď môže byť pomer
ne veľký cestovateľ a nemá problém
zbehnúť až sem.
Je možné, že by sa mu tu zapáči
lo natoľko, že v Malých Karpatoch
zostane?
S najväčšou pravdepodobnosťou
nie. Malé Karpaty sú dosť atakované
ľuďmi. Z takých miest medveď uteká.
On nemá záujem o stretnutia s ľuď
mi. Malé Karpaty nie sú veľmi vhodný
biotop pre medveďa. Nie je tu dosta
tok lesných plodov, ktorými sa vypá
sa, či už sú to čučoriedky alebo mali
ny. Treba podotknúť, že hoci ľudia sa
medveďa boja ako šelmy, on väčšinu
času sedí na zadku a trhá trávu.
V akom stave je ten spomínaný
migračný koridor cez Záhorskú ní
žinu do Álp. Putujú tadiaľto vôbec
ešte nejaké zvieratá?
Asi už veľmi nie, lebo oni majú veľ
ké problémy prekonávať líniové stav
by ako sú cesty, diaľnice alebo mestá.
A takisto majú problém prekonávať
poľovnícke pušky. Takže pravdepo
dobne to, čo sa tu objaví, tak skôr než
prekročí rieku Moravu, je zastrelené.
A na rakúskej strane je to rovnaké.
Už pár rokov sa hovorí o zele
nom moste pre zvieratá ponad diaľ
nicu pri Moravskom Sv. Jáne. Máte
informácie, v akom je to stave?
Nie, nemám.
Bude mať jeden most význam?
Nebolo by ich treba viac?
Určite to význam má. Hlavne, ak je
ten most dobre naprojektovaný. Všet
ci dobre vieme, koľko je pri D1 zveri.

Takýto nadchod alebo podchod zveri
určite pomôže. Je to lepšie ako súvis
lé oplotenie diaľnice. To totiž zamedzí
akémukoľvek pohybu a stretávaniu
sa zvierat.
Azda nie je deň, keď by sa pri
diaľnici pred Malackami nepásli
srnky. Ľudia si tak so žartom ho
voria, že tá tráva plná výfukových
splodín musí byť veľmi chutná. Ja
som však čítala, že tie srny majú za
kódované, kam chodili na pastvu
ich predkovia a snažia sa tam cho
diť, len už majú v ceste diaľnicu.
Je to možné, ale až taký odborník
na srnky nie som. V každom prípade –
srna je teritoriálne zviera a zdržiava sa
vo svojom teritóriu, aj keď jej ho pre
delíte cestou.
Nemá však nejakú prirodzenú
plachosť, strach z áut? Nie je jej prí
jemnejšie pásť sa niekde v lese, než
rovno pri diaľnici a v hluku áut?
To si možno myslíme my. Ja ne
viem, či to ona vôbec vníma. Jedno
ducho tam je tráva. Známe, hoci rarit
né, sú prípady tetrova hlucháňa. Toká
aj na motorovú pílu :). Takisto pre tú
srnku je nebezpečenstvom človek,
nie auto. Čiže kým auto nezastaví
a nevystúpi z neho človek, srna sa
pravdepodobne nezľakne.
S tými údajne premnoženými
diviakmi, ktoré koncom leta schá
dzali z Karpát dole do obcí, do zá
hrad to bolo ako?
Ja veľmi nerád používam slovo
premnožené, ale ak ich aj bolo viac,
dole by nešli, ak by mali v lese dosta
tok potravy. Alebo je tu ďalšia mož
nosť. Zistili, že tam dole je potrava do
stupnejšia. Zvieratá sú ako ľudia. Roz
mýšľajú pragmaticky a ekonomicky:
Ako niečo získať s minimom náma
hy? A v prírode to platí dvojnásobne.
Zvieratá nebudú pre získanie potravy
zbytočne plytvať energiou. Získajú ju
tam, kde je to ľahšie. Jednoducho ako
človek v supermarkete. A po tretie,
diviak nemá u nás prirodzeného ne
priateľa. Navyše je prikrmovaný po
ľovníkmi, takže sa mu darí.
Vy ste sa svojho času venovali
bobrom pri Morave, pri Devínskej
Novej Vsi. Ako sa im darí?
Bobor bol na našom území skoro
130 rokov vyhynutý, no koncom 80.
rokov minulého storočia sa s pomo
cou človeka vrátil a úspešne si tu žije.
Dokonca s ním začínajú byť aj nejaké
problémy, ale ja sa na tých problé
moch vždy smejem. Človek by predsa
mal byť inteligentnejší, mal by vedieť
zabrániť škodám spôsobeným bob
rom. Ale nie takým spôsobom, že ich
všetky vystrieľa. Ale zdá sa, že zatiaľ
nevieme svoju inteligenciu použiť. Zo
Záhoria sa šíria neuveriteľné príbehy
o tom, čo tam komu bobor narobil...
Vraj pre bobra miznú okolo Mo
ravy stromy...

Na prvý pohľad sa môže zdať, že
bobor ničí stromy, ale on väčšinou
likviduje rýchlo rastúce dreviny ako
topoľ či vŕba. Tie veľmi rýchlo vyrastú
opäť, takže tam problém nie je. Ka
nadskí vedci uvádzajú, že bobor je
jeden z kľúčových prvkov v krajine,
že bez neho by krajina dobre nefun
govala a nerevitalizovala sa. A je to vi
dieť na niektorých tokoch, kde bobry
sú. Tam sa do krajiny vrátil život. Ja sa
vždy pýtam: chceme mať krížom cez
krajinu zabetónované a napriamené
potoky či nebodaj rieky, kde vôbec
nie je voda alebo chceme mať pulzu
júci život?
Medzi Záhorákmi pretrváva ta
ký názor, že nič tu nemáme, žiadne
Tatry ani Liptovskú Maru. Záhorác
ku prírodu si akosi nevážime, resp.
máme pocit, že si nie je čo vážiť.
Je záhorácka príroda naozaj taká
chudobná?
Ja považujem rieku Moravu
a všetky priľahlé piesočnaté oblasti,
prvky a útvary, ktoré tá rieka vytvo
rila, za jedno z najkrajších území. Mo
rava, najmä oblasť okolo Devínskej
Novej Vsi, Devínskeho Jazera, Vysokej
pri Morave, Záhorskej Vsi a Zohora,
to je absolútne fantastický kút prí
rody, našťastie ešte stále relatívne
divoký. To je asi jediná výhoda želez
nej opony, že bežný človek tam ne
mal prístup a nezničil tam prírodu. Aj
Malé Karpaty sú absolútna fantázia.
Je tam rys, pravdepodobne sa tam
môže objaviť každú chvíľu aj nejaký
migrujúci vlk, ak teda budú vhodné
podmienky a nebudú likvidované
poľovníkmi, mali sme tu medveďa.
Tak ja neviem, kde je problém. Veď
už Mária Terézia to tu mala obľúbe
né, chodila sem, resp. jej poddaní,
napr. aj na huby – hľuzovky. Máme
tu krásnu bohatú prírodu. Borovico
vé lesy sú tiež krásna záležitosť. Mož
no si len netreba všímať nejaké veľké
veci, ktoré si človek všíma primárne.
Treba sa tešiť aj z menších vecí. Dob
re, nemáme tu vysoký tatranský štít,
ale je tu kopec Vysoká, ktorá je krás
na. Nech si tam ľudia vybehnú, veď
tam je slušné prevýšenie a výhľady sú
nádherné.
Ja si myslím, že Záhorie je abso
lútne fantastické územie, sú tu špič
koví ľudia, jedinečné nárečie... Má to
všetko, čo by to malo mať, len si to
možno začať treba uvedomovať.
Zrejme chýba nejaké PR alebo
vzdelávanie, výchova k úcte k to
mu, čo doma máme...
Pozrite sa, čo nám ponúkajú mé
diá. Tu chýba zdravé logické rozmýš
ľanie a hľadanie pridanej hodnoty.
Na titulných stranách je Martinka
z Turca a podobní. Koho zaujímajú
vedci?! Máme tu slovenských umel
cov, ktorí sú vo svete úspešní a my
doma o nich ani nevieme.

Vieme o Martinke, vieme o neja
kom „vtákovi“ z Košíc, čo vyhral ne
jakú nablblú súťaž, vieme o nejakých
prsnatých blondínkach, vieme o ví
ťazoch reality show. Bulvárne médiá
vyzdvihujú naivitu, hlúposť a primiti
vitu. Toto sú naše vzory, o ktorých tre
ba písať? Tak potom s pánom Bohom!
V súčasnosti pracujete na no
vom filme Wild Slovakia. Bude tam
aj Záhorie?
Áno, bude tam práve rieka Mora
va, moja srdcová záležitosť. A uvidí
me, či sa pustíme aj do niečoho iného.
Veľmi rád by som urobil film o Malých
Karpatoch, aj v súvislosti so spomína
nými migračnými koridormi. A mám
v pláne urobiť aj pokračovanie filmu
Cesty Slovenskom. Ak to vyjde, bude
tam relatívne dosť Záhoria.
Pracovali ste na projekte návra
tu rysov do Veľkej Fatry. Ak by ste
mali niečo vrátiť do Malých Karpát,
čo by to bolo?
V rámci Malých Karpát ťažko ho
voriť o takomto signifikantnom dru
hu ako rys. Ale určite by som tu vrá
til pokojný nepoľovný život na rieke
Morava. Ja mám veľmi rád Nezider
ské jazero v Rakúsku. V tamojšom ná
rodnom parku vám cez cestu behajú
vzácne druhy vtákov, vôbec sa nebo
ja. Aj Záhorie je takéto oddychové
miesto pre vtáky, najmä pre husy, sú
tu nádherné formácie. Ale tie husy
sú také plaché, že vám nedovolia po

zrieť sa na ne. Takže na Záhorie by
som vrátil nejaký ten pocit bezpečia
pre zvieratá.
Neziderské jazero je turisticky
vybudované, ľudia tam majú mož
nosť prísť a spoznávať a obdivovať
prírodu. Ale u nás stále máme boj
medzi ochranármi a tými, ktorí
chcú rozvíjať turizmus.
Ja skôr vidím problém v ľuďoch.
U nás jeden „blbec“, na ktorého na
razíte vždy, narobí viac škody, než
neviem koľko turistov. Rakúšania sú
viac uvedomelí. Ak vidia tabuľku „Zá
kaz vstupu“, tak to rešpektujú. Jediní,
ktorí tam vstupujú, sú Slováci. Takže
toto je ten problém medzi ochranou
prírody a rozvojom turizmu. Dajú sa
obe naraz, ale je to na ľuďoch, ich prí
stupe. Rakúšania majú lepšie vybu
dovaný vzťah k prírode a rešpektujú
ju. Pokiaľ sa my nenaučíme rešpekto

vať prírodu a nejaké pravidlá týkajúce
sa jej, tak bohužiaľ to fungovať nebu
de. Oblasť pozdĺž cyklotrasy Devínska
Nová Ves – Vysoká pri Morave bývala
svojho času rajom na Zemi. Ja som
to volal slovenské Serengeti, lebo
ráno a večer ste tam mohli pozorov
srnky, diviaky a množstvo inej zvery.
Teraz tam ledva niečo zazriete. Zača
lo to byť mohutne atakované ľuďmi,
rybármi a poľovníkmi a zvieratá sa
schovali...
Na Slovensku sa čoraz viac ho
vorí o miznúcich lesoch a výnim
kou nie ani Záhorie. V katastri obce
Borský Mikuláš, v lokalitách Pri
kríži a Ledovňa vraj už zostali len
torzá pôvodných lesov a vyrúbané
a neupravené planiny. Obyvatelia
Borského Mikuláša hovoria, že stá
le vidia chodiť obrovské kamióny
plné dreva. To isté mi povedala aj
moja babka žijúca na úpätí Veľkej
Fatry v prísne chránenej oblasti....
Drevo sa ťažilo aj v minulosti, ale
dnes sa často hovorí o bezohľadnej
ťažbe, bez výsadby nových stro
mov a o tom, že drevo hneď pu
tuje do zahraničia. Slovenské dre
vospracujúce podniky zmizli...
Drevo nutne potrebujeme, o tom
niet pochýb. Ale je samozrejme zlé,
že v značnej miere to majú pod pat
ronátom zahraničné spoločnosti.
Mňa to veľmi mrzí, ale bohužiaľ, po
kiaľ si nezačneme uvedomovať, aké
bohatstvo si likvidujeme a vyvážame
do zahraničia, aby sa nám vrátilo ako
hotové výrobky, za ktoré zaplatíme
omnoho viac, ako keby sme mali celú
výrobu od spracovania až po hotový
výrobok u nás, tak sa to nezmení. Ja
tvrdím jednu jedinú vec. Na čo nám je

národný park, ak sa tam poľuje a ťaží
drevo?! Ako fotograf, keď tam chcem
urobiť záber prírody, tak ho neuro
bím, lebo to vyzerá ako šachovnica
a vlčie svorky boli vystrieľané. Tam
je vyrúbané, hentam je vyrúbané,
tam je holorub, tam len tri-štyri stro
my a tak ďalej. To isté aj na Záhorí.
Za posledné dva roky niektoré mies
ta nespoznávam. Zmizlo tu šialene
veľa stromov. Moji kolegovia, zahra
niční filmári chodia veľmi radi filmo
vať na Slovensko, lebo je tu ešte čo
filmovať v divokej prírode. Ale ja už
začínam kričať pozor, dokedy to tak
bude?!
•••
V marci si môžete v Malackom
kaštieli pozrieť výstavu Tomáša Hulí
ka Život bobra.
Text: M. Janotová, foto:
http://www.tomashulik.com/novinky
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– herca na javisku. Každá jedna skúš
ka, každé jedno predstavenie s ním
rastie. Aj každá chvíľka mimo skúšky
v divadle. A potom, aj keď nehrá, je
stále s nami. Odchádza s hereckými
legendami, lebo tak smutno sa tento
rok začal... Pani Jiřinka Jirásková, pán
Jožko Dóczy a medzi nimi sedadlo
do hereckého neba pán Jožko Šatan
vzal si. Vždy mal štýl. S takými kolega
mi sa mu dobre bude letieť. A až tam
nacvičia novú hru, nech dajú vedieť.
Budeme im držať palce všetci na ham
bálku, aj v Malackách. Ako sa v divadle
vraví, Jožko, zlomte väz!

*10. 12. 1936 †17. 1. 2013

Lúčime sa
s Jožkom Šatanom

Oto Divinský, herec DNH
Pán Šatan bol človek plný pokory.
Vždy, keď sme sa stretli, podal mi pra

vicu a úprimne sa spýtal: „No, ako sa
máte, Oto?“ A nebola to zdvorilostná
formulka. Rozprával sa s každým ako
s rovnocenným partnerom, i keď bol
od neho o generáciu mladší. Tie roz
hovory boli plné životnej múdrosti. Je
mi smutno, odišiel vzácny človek...
Štúdio mladých
Divadla na Hambálku, Malacky:
Bol vo všetkom skutočný – každá
myšlienka, gesto aj čin sa dali zobrať
presne také, akými boli. Náš priateľ,
poradca a kritik niesol pred nami svet
lo, aby sme vedeli, kadiaľ ísť. S dôve
rou sme sa ho na skúškach pýtali: „Tak
ako, tata, môže byť?“ A on svojím hla
som zahrmel to svoje: „Môže, môže...
ale nahlas! Na-hlas!“ Pochopili sme, že

Fredy Swan, herec,
srdcom navždy Malačan:
Človek má často pocit, že tí jeho blíz
ki, ktorí tak náhle odišli do večnos
ti, odišli akosi skoro, že ešte tu mohli
s nami byť dlhšie. Jožko Šatan mi bol

blízky nielen naším spoločným záuj
mom o divadlo, ale aj ľudsky. Keď som
prišiel do malackého kina, väčšinou
stál „na priedomí“ alebo „vo foajé“, aj
vtedy, keď nehral, a vítal ma s úsme
vom a preňho typickým podaním ru
ky. Cítil som, že ma má rád, a bolo to
obojstranné. Bolo mi ľúto, že nehral
v poslednej premiére. Mal na to dô
vod, ktorý som nepoznal, a rešpek
toval som to. Možno aj jemu to bolo
ľúto, ale úsmev klauna mu z tváre ani
tak nezmizol. Verím, že aj nám zostane
na perách. Ideme do ďalšej desaťroč
nice, tak sa na nás, Jožko, pozeraj, ako
to budeme robiť. A pozdravuj Miša!
Vlado Zetek, režisér
Divadla na hambálku (DNH)
Pán Jožko Šatan, už to meno má
cveng. Je radosť mať takého človeka

SPOMIENKY
Už len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať, spokojný,
večný spánok môžeme Ti priať.
21. 1. sme si pripo
menuli 7. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý
syn, manžel, otec a dedko Miroslav
Binčík z Malaciek. V tichej modlitbe
s láskou a úctou spomíname. Smú
tiaca rodina.
5. 2. si pripomína
me 1. výročie úmr
tia nášho drahého
milovaného man
žela, otca, dedka,
pradedka a brata
Štefana Horínka.
S láskou, úctou a hlbokým žiaľom
v srdci spomína celá rodina. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku.

So smútkom v srdci
sme si 27. 1. pripo
menuli 5. výročie
úmrtia nášho dra
hého syna Ľudovíta
Šprelitza. S úctou
a láskou spomínajú
rodičia, sestry a priateľka Marta.
6. 12. nás navždy
opustil náš drahý
otec, dedko a pra
dedko Viliam Wolfs
berger.
S láskou v srdci spo
mína celá rodina.

5. 2. si pripomí
name 6. výročie
úmrtia mojej mi
lovanej mamičky
Jozefíny Bučeko
vej. S láskou a úc
tou spomína syn
Štefan. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

nielen v divadle je dôležité, aby nás
bolo počuť. Nezabudneme.
Renáta Biksadská,
herečka DNH:
Jožko bol veľká osobnosť. Na každom
predstavení – hoci nehral hlavnú úlo
hu, vynikal. Zatienil nás takmer všet
kých. A hoci sme sa za to naňho nie
kedy aj hnevali, veľa sme sa od neho
naučili. Bol najmä veľmi ľudský a to
vnášal aj do svojich postáv. Keď pri
klaňačke dostal kvet, Jožko ho vždy
pobozkal a hodil divákom. Vraj, aby
ešte niekoho potešil. Posielam Jožko
vi bozk – nech tak ako doteraz nás teší
ďalej na mieste, odkiaľ sa na nás díva...
Pavol Škrha, priateľ a herec DNH:
Hĺbku tejto straty ne
dokážem vyjadriť slo
vami. Zaslúžil by si Pál
fiho srdce!
•••

Divadlo na hambál
ku si pripomenie
pamiatku svojho
kolegu pána Jozefa
Šatana 9. februára
o 18.00 h v Kultúr
ním domčeku, kde
uvedie divadelnú
hru Ženský zákon.
V roli Janka Malac
kého (v minulosti
la J. Šatana) sa
ro
predstaví Milan Ka
valík.

Náhla smutná správa o odchode vždy usmiateho a optimistického pána Jozefa Šatana zaskočila nielen jeho najbližšiu rodinu, ale aj priateľov, bývalých
kolegov, partnerov v podnikaní a v neposlednom rade herecký kolektív malackého ochotníckeho Divadla na hambálku. Sú ľudia, pri ktorých napriek
jemným signálom odmietame myšlienky na ich možný odchod. Prečo sme
ho mali tak radi? V srdciach mnohých zostal ako stelesnenie poctivého prístupu k životu. Sedelo naňho rozprávkové „nad nikoho sa nevyvyšuj, pred
nikým sa neponižuj“. Ľuďom, ktorí sa dostali do jeho blízkosti, ponúkal rovné
partnerstvo. Rozumní sa stávali jeho poslucháčmi a učili sa... Bude nám chýbať jeho pokoj, rozvaha, láskavé prijatie, životná múdrosť bez hnevu na smerovanie sveta – veď je to také jednoduché – každý má svoje políčko, ktoré
keď poctivo obrobí, urobí najviac pre celé ľudstvo...
Stano Bellan, priateľ:
Pochopil som, že koniec jednej eta
py, nech bol akýkoľvek, bol pre neho
vždy príležitosťou začať znovu. A tak
sa aj do možno najdôležitejšej práce
svojho života pustil vo veku, keď sa
väčšina ľudí teší do dôchodku... Bol
v debatách silný partner a skutočne
dôstojný protivník a ostalo ešte mno
ho vecí, o ktorých sme sa nestihli po
hádať. Bude mi chýbať jeho víťazný
úsmev so zdvihnutým obočím a ru
ka hodená na stôl dlaňou hore ako
tromf...
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Medailón spomienok
spracovala:
Fotografia z hry Ženský zákon, v ktorej si Jozef Šatan zahral aj po boku herečky Márie Kráľovičovej.
Tatiana Búbelová

BLAHOŽELÁME
Na Vianoce 24. 12.
oslávil okrúhle ži
votné jubileum 70
rokov zakladateľ, dl
horočný predseda
okresnej organizá
cie Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) Mi
lan Kenda. V utorok 22. 1. mu prišli
zablahoželať kolegovia a členovia or
ganizácií z Pezinka, Senca aj Malaciek.
Ako dlhoročnému spolupracovníkovi
s MsÚ v Malackách mu prišla zabla
hoželať aj vedúca klientskeho centra
Alena Kmecová.
Práca pre ÚNSS bola pre oslávenca
radosťou aj poslaním, a tak dnes, keď
mu už zdravie tak dobre neslúži, je už
len čestným a váženým členom. Pán
Kenda sa na podujatiach únie a pri
spolupráci s inými organizáciami stre
tol s mnohými ľuďmi a vzťah s nimi
nikdy nevnímal len ako pracovný, ale
aj ľudský a priateľský. Naša redakcia
sa pripája ku gratulantom a želá ju
bilantovi pevné zdravie a spokojnosť
v ďalších rokoch života!
MALACKÁ MATRIKA
od 14. do 28. 1. 2013
Vítame medzi nami
Sofia Kopková, * 15. 1.
Nie sú medzi nami
Margita Ofčarovičová,
Malacky, *1939; Miroslav
Barut, Malacky, *1944; Anton Po
lák, Záhorská Ves, *1946; Margita
Štefková, Pl. Štvrtok, *1928; Milan
Vilem, Malacky, *1953; Margita
Sedmáková, Malacky, *1932; Jozef
Šatan, Malacky, *1936; Anna Doj
čáková, Malacky, *1937

VIETE, ŽE ...?
Milý otecko a sta
reček Štefan Pet
rivalský, k tvojmu
krásnemu životné
mu jubileu – 90
rokov, ktorého si
sa dožil 31. 1., ti pra
jeme veľa zdravia, veľa ďalších ro
kov, veľa šťastných krokov, sviežosť
ducha a radosť z dní. Zo srdca pra
jú tri dcéry, nevesta a zaťovia, vnuci
a pravnuci.

CVeČko v Malackách
pripravilo pre školákov
počas jarných prázdnin
(4.–8. 3. 2013)

celodenné
podujatia

Burza hračiek

• poupratuje detské izby;
• možnosť predávať na burze mo
tivuje deti k tomu, aby si vytriedili
veci v detskej izbe – vyhnú sa tak
kopeniu vecí, ktoré nepotrebujú.

Kto sa hrá,
nehnevá

• možnosť nakúpiť pekné veci
za bezkonkurenčne výhodné
ceny láka na burzu deti i rodičov,
• každý raz zo svojich hračiek vy
rastie a potrebuje iné, nehovo
riac o jednoduchej možnosti
obohatiť repertoár hier.

Deti sa môžu prihlásiť na jednu
alebo viac celodenných poduja
tí, ktoré budú prebiehať od 8.00
do 15.30 h.
• tenis, plaváreň, kino
• Slovenská národná galéria –
tvorivé dielne v SNG
• výlet do Malých Levár, netra
dičné umenie – galéria
• súťaže v prírode, plaváreň

Základy podnikania trochu inak
• na burze predávajú deti alebo ro
dičia s deťmi,
• deti sa učia narábať s peniazmi
tvorivou, zábavnou, ale aj podni
kavou formou,
• riešia otázky, s ktorými sa v bu
dúcnosti budú stretávať:
ako získať peniaze,
ako minúť /utrácať peniaze,
ako sporiť / šetriť peniaze,
ako rozumne investovať.
Burza hračiek a kníh je obohatená
aj o predaj školských a športo
vých potrieb.

Poplatok za 1 deň (pondelok) 10 €,
za 1 deň (utorok–piatok) 7 €.
V poplatku je zahrnutý obed, pe
dagogický dozor, vstupné, cestov
né a materiálne zabezpečenie.
Záväzné prihlášky s poplatkom
treba odovzdať v CVČ do 22. 2.
Kapacita na jednotlivé podujatia
je max. 20 detí.

Najbližšia burza bude v CVeČku
v sobotu 23. februára o 9.30 h.
Príďte nakúpiť, predať, alebo sa
len pozrieť. Ak máte záujem o pre
daj hračiek, kníh, športových, či
školských potrieb, zaregistrujte sa
do 20. 2. v CVeČku, alebo telefo
nicky na č. 034/772 22 28.

Ako na to?
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Strieborní šachoví
majstri!
V dňoch 19.–20. 1. sa v šachovom klube Doprastav konali
Majstrovstvá Bratislavského
kraja žiackych a dorasteneckých družstiev v šachu. Na turnaji sa zúčastnilo dovedna 6
družstiev z Bratislavy a Malaciek. Za Malacky bojovali dve
družstvá. Prvý tím tvorili Norko Filípek, Miško Valigurský
a Adrianka Vozárová a druhý
Janko Osadský, Miško Trenčanský a Peťko Trenčanský.

Všetci hráči sú členmi šachového
klubu Láb/CVČ Malacky. Hralo sa na
5 kôl tempom 2x 80 min. + 10 s/ťah.
Po dlhých a vyrovnaných súbojoch
Najproduktívnejšiemu hráčovi turnaja zo ZŠ Tbiliská odovzdával cenu legendárny Jozef Golonka.

Škola na ľade

ZŠ Záhorácka uspela v projekte s názvom Škola na ľade, ktorý podporila Nadácia Volkswagen Slovakia sumou 960 € v spolupráci so
združením rodičov pri ZŠ Záhorácka 95, Malacky (150 €).

Pri bežnej organizácii vyučovania v nadväznosti na učebné osnovy
a technické vybavenie bežnej základnej školy nie je priestor na rozvoj elementárnych pohybových schopností,
zručností a športových aktivít na ľadovej ploche ako sú korčuľovanie,
krasokorčuľovania a ľadový hokej. Potreba projektu vzišla aj zo spoločenského významu korčuliarskej gramotnosti a dôležitosti výchovno-vzdelávacích cieľov.
Takmer 450 žiakov 1.–9. ročníka ZŠ
Záhorácka má príležitosť absolvovať
bohatý športový program zameraný
na výchovno-vzdelávacie ciele, a to
nielen v oblasti športu. Krátkodobým
cieľom je zabezpečenie športovej prípravy pod odborným vedením kvalifikovaných pedagógov a trénerov,
zameranej na nácvik a zdokonaľovanie korčuľovania, krasokorčuľovania
a ľadového hokeja. Hlavným cieľom
je nadobudnutie základných pohybových zručností spojených s korčuľovaním u žiakov I. a II. stupňa ZŠ
Záhorácka. Dlhodobým cieľom je vytvorenie pozitívneho vzťahu k športu
a zmysluplné využitie voľného času
u detí vo veku 6–15 rokov, s priamym
dopadom na ich zdravý fyzický a psychický vývoj.
Projekt má 3 etapy. Športovú prípravu zameranú na nácvik a zdokonaľovanie korčuľovania, krasokorčuľovania a ľadového hokeja žiaci absolvovali v termíne 14.–18. januára.
V piatok 25. januára sa uskutočnilo
sústredenie najlepších korčuliarov
s predpokladom reprezentácie školy v ľadovom hokeji. Prvá etapa projektu bola spojená so zabezpečením
prenájmu ľadovej plochy a obnovou
materiálneho vybavenia.
Pohár primátora si odniesla
ZŠ Tbiliská
Jednou zo súčastí tohto projektu
bolo aj športové podujatie O pohár
primátora mesta v miniľadovom hokeji žiakov, ktoré sa uskutočnilo 30.

januára. Napriek nepríjemnému dažďu, ktorý trval od obeda predchádzajúceho dňa až do rána organizátori
vrátane pracovníkov organizácie AD
HOC zmobilizovali sily a pripravili ľadovú plochu na turnaj. „Ešte ráno sme
uvažovali o zrušení podujatia, no už
od ôsmej začali prichádzať prvé družstvá,“ hovorí riaditeľka CVČ Malacky
A. Šurinová. „Napokon si z pôvodne
prihlásených 16 družstiev zahralo 11.
Niektorí účasť zrušili pre chorobu
hráčov, ale aj pre počasie. Nesklamala
však Hokejová škola Z. Cígera ani ZŠ
Tbiliská z Bratislavy, za ktorú hrali hokejisti Slovana a Ružinova. Medzi nimi
vyskúšal malacký ľad aj syn slovanistického kapitána Lukáš Lipiansky,
ktorý za otcom v ničom nezaostával
a patril k najlepším strelcom turnaja,“
hovorí P. Filip, ktorý celý turnaj aj moderoval. Z Malaciek sa zúčastnili družstvá zo všetkých škôl, pričom hrali
v troch skupinách (A, B, C). „V základnej časti hral každý s každým. Keďže v turnaji ide najmä o radosť z hry
a možnosť zahrať si s kvalifikovaným
súperom, družstvá trénovaných hokejistov tvorili chlapci narodení v rokoch 2001 a mladší, pričom ostatní
hráči (nehokejisti) boli starší (ročníky
1997 a mladší).

Zverenci Zdena Cígera
zinkasovali prehru
Z troch finálových zápasov vzišli
aj prekvapenia. Po prvý raz, avšak
právom si pohár primátora mesta
odniesla ZŠ Tbiliská z Bratislavy. ZŠ
Záhorácka Malacky skončila po predchádzajúcich troch rokoch víťazstiev
na druhom mieste. Najväčším prekvapením turnaja je tretia priečka pre
Gymnázium Malacky, ktoré porazilo
dokonca kvalitne trénovaných hráčov Hokejovej školy Zdena Cígera. Ich
sklamaný odchod je zároveň výzvou.
Ich tréner a niekdajší slávny hokejový
útočník Zdeno Cíger, ktorý celý turnaj
sledoval osobne, bude rád, ak ich organizátori pozvú aj nabudúce.
Povzbudivé slová
hokejovej legendy
No a na záver to najlepšie – hráčov
osobne pozdravil slávny Jozef Golonka, prezývaný v hokejovom svete
Žiletka. „Jeho slová boli veľmi motivačné a hráči vnímali, že sa im prihovára ozajstná hokejová osobnosť. Pán
Golonka bol ako vždy vtipný, ale aj
úprimne nadchnutý situovaním klziska, kvalitou ľadu, ale aj talentmi, ktoré
u nás máme. Vraj ak sa dožije, tak ešte
určite príde,“ tlmočil nám vrcholné
okamihy podujatia zástupca riaditeľky ZŠ Záhorácka a člen Komisie športu pri MsZ Malacky P. Filip.
V piatok 15. februára sa uskutoční posledná etapa spomínaného projektu – Karneval na ľade.
Text: P. Filip (upravené)/T. Búbelová;
foto: CVČ/T. Búbelová

sa trojica nádejných šachistov (Norko, Miško a Aďka – žiaci ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách), postavila na cenný
strieborný stupeň víťazov. Výborný
úspech im budú v budúcnosti pripomínať diplomy a strieborné medaily.
Svojím výkonom si vybojovali
postup do medzikrajského kola
Dorasteneckej ligy, kde sa stretnú
s družstvami Trnavského kraja. Pochvala a uznanie však patrí aj Jankovi, Miškovi a Peťkovi, ktorí v celkovom poradí obsadili pekné štvrté
miesto. Všetkým mladým šachistom
blahoželáme a postupujúcim drží
me palce!
Za rodičov šachistov
J. Filípková
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Malacký hlas
môžete čítať

aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

Máte záujem ponúknuť Malacký hlas aj vo vašej reštaurácii,
kaviarni či kaderníckom salóne a získať za to u nás propagáciu?
Kontaktujte nás na malackyhlas@malacky.sk.
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