
Malacky sa doslova zaplnili zve-
davcami, ktorí lemovali celú trať 
na  Radlinského, Bernolákovej uli-
ci, na Mierovom námestí, na Námes-
tí SNP a Ul. Ľ. Zúbka. Pretekári sa ne-
chali počuť, že toľko divákov pri trati 
už dlho nevideli. Smutné však je, že 
mnohí nedbali na  bezpečnosť a  aj 

počas jázd prebiehali cez vyznačené 
zábrany alebo popri trati neváhali  
postávať s  deťmi. Našťastie sa nič 
váž ne nestalo. Niektorým sa pošťas-
tilo pozrieť si preteky priamo z vlast-
ných balkónov, keďže okruh viedol 
i popod bytové domy. 

Organizátormi Memoriálu Ar-

nolda Gašpara bol Racing Club Zá-
horák. Na  tohtoročnom ročníku sa 
zúčastnilo 89 jazdcov a  medzi nimi 
aj Mala čania. Tí skončili dokonca 
na  stupňoch víťazov. Malačan Filip 
Haranta sa umiestnil na  striebor-
nej priečke v  kategórii A1. Andrej 
Dobrocký obsadil taktiež 2. miesto 
v kategórii A2. Na stupňoch víťazov 
nechýbal ani jeden z  organizátorov 
podujatia Vladimír Blusk st., ktorý 
zvíťazil v kategórii B.

Text: N. Slobodová, 
foto: N. Slobodová, moto-cup.sk

Jožko Púčik dokonale 
zahviezdil

Starosvetsky milý Jožko Púčik 
v stredu 11. 9. večer otvoril divadel-
ný festival Zejdeme sa na hambálku. 
Štúdio mladých DNH naštudovalo 
hru Jožko Púčik a  jeho kariéra pod 
režisérskym vedením Beáty Reifovej 
na  počesť bývalého hereckého ko-
legu a  priateľa pána Jožka Šatana, 
ktorý nás tento rok opustil. Divadel-

níci, aj tí mladí, majú v úcte jeho pa-
miatku a nezabúdajú, ako im s pre-
svedčením radil: Hrajte slovenskú 
klasiku!

V  hlavnej úlohe príbehu o  tom, 
aké jednoduché je z poctivého člo-
veka urobiť zlodeja, sa predstavil 
De nis Šatan. Ani jednu z hereckých 
rolí však divák nemohol vnímať 
ako podružnú. Všetkým postavám 

Pokračovanie na 8. strane
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Zešli sme sa 
 na hambálku 
a nebolo nás málo!

6. ročník divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku, ktorý sa 
v Malackách uskutočnil od 11. do 14. septembra, zožal opäť mimo-
riadny úspech. Postarali sa o  to kvalitné predstavenia a  nemenej 
kvalitné stvárnenie postáv hercami rôznych divadiel a samozrejme 
skvelá organizácia, za čo patrí vďaka najmä Divadlu na hambálku 
a Mestskému centru kultúry. Takmer každému predstaveniu tlieskal 
plný Kulturní domeček či sála Spoločenského domu. ČSFA Cup spolu 

s Baumitom 2013
V  sobotu 21. septembra uspo-

riadala Česko-slovenská futbalová 
akadémia Malacky ďalší zo svojich 
veľkých turnajov pre deti a mládež. 
Slávnostný výkop urobil primátor 
mesta Malacky Jozef Ondrejka spo-
lu s prezidentom futbalovej akadé -
mia v  Malackách Jánom 
Ku bovičom.

Výluky a meškania 
do konca októbra

Cestujúcu verejnosť v  smere 
z  Ma laciek do Bratislavy a  späť už  
od konca augusta obťažujú pravi-
delné meškania vlakov. Nie je zried-
kavé, ak do Bratislavy príde vlak aj 
s  polhodinovým meškaním. Podľa 
oficiál nych informácií sú obmedze-
nia spô sobené správcom 
železničnej infraštruktúry 
Železnicami SR. 

Lotéria láme 
rekordy a odhaľuje 
podvody

Národná bločková lotéria láme 
rekordy. Po  dvoch dňoch počet za-
registrovaných bločkov prekročil 
milión! Bločkový ošiaľ však zároveň 
odhaľuje nepoctivých obchodníkov. 
Ako majú postupovať zákazníci, kto-
rí pri registrácii zistili, že bloček ne-
možno zaregistrovať, lebo 
neobsahuje povinné ná-
ležitosti?
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Pokračovanie na 4. strane

Podporíme malackých 
podnikateľov

 Inzercia 
za tretinu
Malí a strední podnikatelia sú jed-
ným z  pilierov ekonomiky mesta 
alebo štátu ako celku. To je dáv-
no známy a  overený fakt. Malac-
ký hlas štartuje novú kampaň 
na  podporu malých a  stredných 
podnikateľov v  Malackách. Ponú-
kame vám inzerciu za  tretinové 
ceny. Dajte Malačanom o sebe ve-
dieť! Pripomeňte sa im! Propaguj-
te váš tovar či služby! Za  tretinu 
bežného cenníka Malackého hlasu 
až do konca roka! 

 Motocyklové preteky 
zaplnili ulice
Po  29. rokoch sa v  Malackách uskutočnil v  nedeľu 22. septembra  
18. roč ník cestných pretekov historických motocyklov – Memoriál 
Arnolda Gašpara. Podujatie si aj po takmer tridsaťročnej prestávke 
našlo me dzi Malačanmi množstvo priaznivcov, ktorí neváhali a vyšli 
do ulíc. 

Dondzite 
okoštovat
 jabúčkové 
dobroty
Červené jabúčko já v ruce mám, 
koho velmi lúbim, temu ho dám.
Ja vás, Mauačané, velmi ráda mám,
proto vám jabúčko ze srdca dám.

Dondzite sa kuknút
na hodování, 
máme tu jabúček 
na pohledání.
Sú tu aj kouáče 
s láskú pečené, 
treba ich 
koštovat, 
lebo sú výborné.

Dávajte mi, babko, 
dobrý kouáč –
vím, že ich tu máte plný pekáč.
Jabúčka sú zdravé starým, 
muadým, podržá zdraví 
aj tým malučkým.

Alžbeta  Dubajová

Viac o jablkovom hodovaní 
na strane 3
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Maďarské partnerské mesto 
Malaciek Sarvaš organizovalo 
13.–15. septembra tradičné po 
dujatie Dni sliviek, na ktoré po 
zvalo aj zástupcov nášho mesta.

Dni sliviek sú obdobou nášho Ja
blkového hodovania, avšak vo väč
šom rozmere, keďže majú dlhšiu tra
díciu. Tento rok sa konali na novom 
mieste, pretože centrum mesta, kde 
bežne bývajú, je celé rozkopané. Sar
vaš realizuje veľký projekt, na konci 
ktorého bude krásne estetické cen
trum mesta. Ide o  pokládku novej 
dlažby, na ktorú získali financie z eu
rofondov. Celkové náklady projektu 
sú viac ako 6 miliónov eur, mesto sa 
spolupodieľa približne 15 percenta
mi. Predstavitelia mesta však malac
kej delegácii vysvetlili, že skutočné 
náklady sú oveľa vyššie. Pod starým 

asfaltom a betónom, ktorý teraz na
hradí dlažba, boli totiž staré potru
bia, ktoré by si do dvochtroch rokov 
vyžiadali opravu. Aby mesto nemu
selo o  dva roky rozkopávať novú 
dlažbu, rozhodlo sa opraviť potrubie 
teraz. Náklady na  tento projekt už 
znáša výlučne mestská pokladnica. 
Predstavitelia Malaciek zase Sarvaša
nom prezradili, že aj naše mesto bolo 
donedávna rozkopané, a to pre pro
jekt odkanalizovania. Predstavitelia 
oboch miest si tak vymenili skúse
nosti a názory na  realizáciu veľkých 
mestských projektov a tiež na čerpa
nie eurofondov. 

Sarvaš vo Veľkej dunajskej kot
line je jedným z miest, kam sa v minu
losti vo veľkom presídľovali Slováci.  
Práve oni sa zaslúžili o oživenie mes
ta po tom, čo ho zničili turecké voj
ská. V roku 1780 založil v Sarvaši Sa

muel Tešedík prvú poľnohospodár
sku školu v Európe. Jej cieľom bolo 
hospodárske a  kultúrne povznese
nie roľníckeho ľudu. Do Sarvaša za
ví tal aj Milan Rastislav Štefánik, ktorý 
tam v roku 1898 zmaturoval. V Sarva
ši je dodnes slovenská škola a komu
nita Slovákov tam dodnes zachováva 
nielen slovenský jazyk, ale aj sloven
ské tradície. V roku 1995 tam dokon
ca vznikla Slovenská samospráva 
mesta Sarvaš, ktorá považuje za svo
ju najväčšiu úlohu zachovanie kultú
ry a  rozvoj tradícií Slovákov žijúcich 
v   Sarvaši a v  jeho okolí. Pravi  delne 
pub likuje noviny a  vydáva kni hy 
v slovenskom jazyku a v meste fun
guje aj niekoľko slovenských inštitú
cií. Okrem už spomínanej základnej 
školy aj materská škola, divadlo či ľu
dový dom.

Text, foto: mija

SPRAVODAJSTVO

Akcia sa konala v rámci programu 
prevencie kriminality Ministerstva 
vnútra SR, zameraného na  ochranu 
pred podvodnými praktikami pre
dajcov, ktorí lákajú na  rôzne odme
ny, darčeky zdarma, výlety či obedy, 
pričom na  predvádzacích akciách 
nútia najmä dôverčivých dôchodcov 
do nákupu predraženého tovaru. 
Mi nisterstvo vnútra pripravilo rady, 
ktoré vám môžu pomôcť nestať sa 
obe ťou manipulácie nečestných ob

chodníkov. Na podujatí sa zúčastni
la predsedníčka OZ Seniorské infor
mačné centrum Tatiana Slobodová 
a  hosťom sa prihovorili prednosta 
Obvodného úradu v  Malackách Jo
zef Mračna, člen komisie na ochranu 
verejného poriadku pri MsZ v Malac
kách Róbert Peťko a za ministerstvo 
malacký poslanec a  riaditeľ odboru 
prevencie kriminality MV SR Jozef 
Halcin.

Text: red, foto: tabu

 Rozkopané partnerské mestá

Bločková lotéria už po prvom 
dni fungovania priniesla množstvo 
podnetov, ktoré občania nahlásili na 
poklad nica@financnasprava.sk.“ 
Za jeden deň sme prijali 33 podne
tov, čo je viac ako za celý predchá
dzajúci mesiac,“ uviedla P. Macíková. 
Prevládali bločky, ktoré sa nedali za
registrovať. „Pri ich dôslednejšej kon-
trole zistili, že neobsahujú znak MF či 
číslo bločku. V šiestich prípadoch ob-
čania nahlásili prevádzku, ktorá im 
nevydala žiadny blok,“ vysvetlila ho
vorkyňa a dodala, že prijaté podnety 
sa spracovávajú a príslušné prevádz
ky čaká kontrola.

V  Malackách sme sa však stretli  
aj s iným typom „chybného“ bločku, 
ktorý sa nedá zaregistrovať. Príčinou 
je, že DKP (daňový kód pokladnice) 
nemá zodpovedajúci počet miest. 
Na túto konkrétnu otázku sme však 
odpoveď nedostali, preto naša rada 
znie: Ak sa stretnete s iným ako 16 
ale bo 17miestnym DKP, systém vám  
bloček nezaregistruje a vy dostávate 

signál o tom, že bloček je pravdepo
dobne nekorektný – a predajca pri
najmenšom podozrivý.

V  takomto prípade postupujte 
rovnako, ako radí finančná správa 
v  ostatných prípadoch odhalenia 
ne poctivých obchodníkov. Podozri
vý pokladničný blok odporúčame 

oskenovať a poslať ho emailom na 
poklad nica@financnasprava.sk. 
Ak občan pokladničný blok vôbec 
nedostal, je potrebné nahlásiť pres
nú adresu prevádzky, čas a dátum 
nákupu a nechať na seba kontakt 
pre prípad, že bude potrebné údaje 
spresniť.  Podnety môžu občania na
hlásiť aj poštou na adrese: 

Finančné riaditeľ stvo, 
Mierová 23, 815 11 Bratislava, 
heslo „pokladnica“.
„Pri všetkých podnetoch, ktoré od 

občanov dostávame, zostávajú ohla-
sovatelia v  anonymite,“ ubezpečila 
verejnosť hovorkyňa P. Macíková.

Podľa zákona o elektronických re-
gistračných pokladniach má poklad-
ničný blok obsahovať DKP (daňový 
kód pokladnice), číslo pokladničného 
bločka a logo MF.

T. Búbelová

Národná bločková lotéria láme rekordy. Ľudia mohli začať registrovať 
svoje bločky od 16. 9., avšak môžu registrovať doklady za nákupy vy
konané už od 1. 9. Počet zaregistrovaných bločkov už prekročil 3 milió
ny! Bločkový ošiaľ však zároveň odhaľuje nepocti vých obchodníkov. 
Ako majú postupovať zákazníci, ktorí pri registrácii zistili, že bloček 
nemožno zaregistrovať, lebo neobsahuje povinné náležitosti? Na naše 
otázky odpovedala hovorkyňa Finančnej správy SR Patrícia Macíková.

 Lotéria láme rekordy
a odhaľuje podvody

Ako sa nenechať 
oklamať, seniori!

Seniorské informačné centrum v  spolupráci s  Klubom dôchodcov 
v  Malackách pripravilo prednášku na  tému Ako sa nenechať oklamať 
na predajných akciách, spojenú s premietaním filmu Šmejdi. Uskutoč
nila sa 17. 9. popoludní v zasadačke Mestského úradu v Malackách 
pod záštitou Komisie pre ochranu verejného poriadku pri MsZ v Ma
lackách a Ministerstva vnútra SR. 

O malackej nemocnici 
nesmú informovať – 
novinári protestujú

Slovenský syndikát novinárov je vážne znepokojený situáciou, ktorá 
sa v poslednom čase týka mediálneho prostredia.

Rozhodnutím súdu o  tom, že te
levízia Markíza sa má zdržať výroby 
a  vysielania príspevkov nadväzujú
cich na  doterajšie reportáže redak
torky Barbory Demešovej, týkajúcich 
sa financovania nemocnice v Malac
kách, súdna moc na  Slovensku iba 

po tvrdzuje, že je nezávislá, ale ne zá
vis lá na práve a na právach občanov. 
Odmietame akékoľvek zasahovanie 
do slobody slova a o tejto situácii bu
deme informovať naše partnerské 
or ganizácie v zahraničí. 

Tamara Valková, predsedníčka SSN

Hliadku MsP na zraneného muža 
upozornila pracovníčka stanice, kto
rá ho ošetrila a výpravca zavolal rých
lu zdravotnú pomoc. Poškodený dal 
mestským policajtom popis pácha
teľov. Tí vzápätí začali pátrať po po
dozrivých osobách a približne do pol 
hodiny v objekte herne na Veľkomo
ravskej ulici zbadali osoby zodpove

dajúce popisu. Navyše sa u nich našli 
predmety pochádzajúce z  lúpežné
ho prepadnutia. Podozrivým teda 
hliadka obmedzila slobodu, spútala 
ich a privolala pohotovostnú moto
rizovanú jednotku OR PZ, ktorá po
dozrivých eskortovala na  Obvodné 
oddelenie PZ v Malackách.

tabu

 Mestskí zadržali
 páchateľov prepadu

Hliadke MsP sa na základe správneho odhadu a dobrej znalosti pros
tredia podarilo krátko po čine zadržať páchateľov prepadu mladého 
muža. Ten išiel 10. 9. neskoro v noci popri železnici, keď ho oslovili 
dvaja muži rómskej národnosti, aby im dal všetko, čo pri sebe má. Je
den ho ovalil po hlave kameňom a zobrali mu okrem iného peňažen
ku, kreditku a mobilný telefón.

Vo štvrtok 19. septembra zasada
lo mestské zastupiteľstvo. Poslanci 
intenzívne diskutovali o  parkovacej 
politike mesta a o situácii v materskej 
škôlke. Kritizovali najmä kritériá prijí
mania detí do škôlky a žiadali ich zme
nu. Na programe bol aj návrh na upo
kojenie dopravy na Radlinského ulici. 

Viac o  jednotlivých témach si mô
žete v nasledujúcich dňoch prečítať 
na  www.malacky.sk. Na  webovej 
stránke mesta si môžete pozrieť aj vi
deozáznam zo zasadnutia a prečítať 
si jednotlivé materiály, o ktorých po
slanci rokovali. Všetko nájdete v sek
cii MESTO – MsZ.      mija

Odstávka elektriny
Z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú 
30. 9. od 8.00 do 14.00 h bez dodávky elektriny ulice:
Duklianskych hrdinov č. 40, 42, 42/VL, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 
66, 68, 70, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 133, 135, 137, 139, 
143, 147, 149, 151, 151/VP, 155, 159, 161, 163, 165, 167; Džbankáreň č. 1, 2, 3, 4, 
6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23/ZA; Písniky č. 1, 1/A, 2 až 34, 36, 
37, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; Rakárenská č. 1        ZSE

Rokovali o škôlke



16/2013 3SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO 

Hodovanie s  nenapodobiteľnou 
vô ňou jabĺk sa u  nás po  prvý raz 
uskutočnilo v  roku 2011 pred mest-
ským úradom. Vlani sme sa pre-
sunuli do  parku na  Kláštornom ná-
mestí a tam sa stretneme aj tento rok. 
Presne 12. októbra od  9. hodiny. Okrem 
jablkových dobrôt je pripravený aj kultúrny 
program. Hodovanie slávnostne otvoria žiaci 
základnej umeleckej školy s hymnou jablko-
vého hodovania, ktorú špeciálne pre Malacky 
napísala pani Dubajová. Potom si vypočuje-
me gitarové melódie v podaní žiaka ZUŠ Mar-
tina Kmeca. Na  pódiu sa predstaví aj úspeš-
ná účastníčka súťaže Česko-Slovensko hľadá 
Superstar Lucia Adamovičová. Zaspieva aj Si-
mona Rusňáková, Malačianka, ktorú si Jozef 
Bednárik vybral do semifinále Muzikálového 
festivalu v Brusne. Atmosféru a možno aj vás 
roztancujú tanečná skupina Saltatrix a folklór-
ny súbor Macejko. 

Na  pódiu si zasúťažíme aj v  jedení kolá-
čov, najrýchlejšieho jedáka budeme vyberať 
spomedzi dospelých aj detí. Pre deti je pri-
pravené i maľovanie na tvár, výtvarný ateliér, 
lukostreľba a skákací hrad. Ich rodičia sa môžu 
tešiť na poradenstvo mediálne známeho ovo-
cinára prof. Ivana Hričovského.

Vôbec prvé jablkové hodovanie sa konalo 
v  roku 2008 v Modre, o  rok neskôr sa pridali 
ďalšie obce a mestá Bratislavského kraja. Hlav-
ným organi zá torom tohto podujatia je Brati-
slavský samosprávny kraj. Jablkové hodova-
nie sa tento rok koná okrem Malaciek v Modre, 

Senci, Pezinku, Svätom 
Jure, Stupave, Dunajskej 
Lužnej, Jabloňovom, 
Lim bachu a  v  bratislav-

ských mestských častiach 
Vajnory, Ružinov, Devínska 

Nová Ves a Nové Mesto. 
Podujatie ponúka milov níkom 

jablkových produktov špeciality v  podo-
be sladkých i  slaných koláčov, netradičných 
polievok, ťahaných štrúdlí, mixovaných jabl-
kových produktov, kompótov a  mnohých 
ďalších kulinárskych nápadov. Okrem ochut-
návky jablkových pokrmov si návštevníci 
môžu kúpiť receptár zostavený z pripravova-
ných dobrôt, zásobiť sa chutnými jabĺčkami 
na dlhé zimné mesiace či nakúpiť zdravé ja-
blčné mušty.          -mija/TS BSK- 

Slovenský zväz záhradkárov – 
Základná organizácia 6–56 Ma-
lacky IV, Nad výhonom 4182 
zor ganizoval tretiu miestnu 
vý stavu. Konala sa v  budove 
Záhradkár – Náš druhý domov, 
a  to napriek tomu, že sobota  
bo la výnimočne upršaná. Vý-
sta va ovocia a  zeleniny bola 
spojená so súťažou vo viaza-
ní a  aranžovaní kvetov. Pod 
za stre šenou terasou výsta-
vu otvo rili a  pásku prestrihli 
pri má tor mesta J. Ondrejka 
a pred seda ZO E. Hubina.

Samozrejme, že pri tom nemohli 
chýbať tí najváženejší hostia – čest-
ný predseda Republikového výbo-
ru Slovenského zväzu záhradkárov 
prof. Ing. Ivan Hričovský, tajomník vý-
boru JUDr. Juraj Korček a Ing. Andrea 
Lišková z Agrofoxu Pezinok. Prví dva-
ja spolu s Ing. Alojzom Kunštekom zo 
Sekúľ hodnotili vystavova né exponá-
ty v  súťažiach Jablko osa dy, Hruška 
osady, Kolekcia úrody a Jesenná ky-
tica – aranžmán.

Napriek vytrvalému dažďu osadu 
prevoňali rybacie špeciality, cigán-
ske pečienky, kotlíkový guláš z divi-

ny a na zohriatie aj varené vínko. Zišli 
sa tu v dobrej nálade najmä domáci 
záhradkári a  sem-tam i  nejakí ľudia 
z  mesta. Všetci hltali najmä cenné 
rady prof.  Hričovského, ktorý navr-

hol vykonať v osade jarný rez strom-
čekov, pri ktorom bude rád osobne 
asistovať.

Zatiaľ však spolu s  predsedom 
ZO SZZ Sekule pozvali Malačanov 
na medzinárodnú výstavu s názvom 
Pomoravie, ktorá sa uskutoční na-
sledujúci víkend 21. a 22. 9., pričom 
tam bude mať prednášku aj prof. Hri-
čovský. „Budem rád, ak tieto nádher-
né exponáty z osady Nad výhonom 
budú súťažiť aj v  medzinárodnej  
konkurencii v  Sekuliach,“ povedal 
a  pochválil pestovateľov z  Malaciek 
za  to, že tu našiel veľa zaujímavých 
a proti škodcom odolných odrôd.

Výsledková listina
Najkrajšia kolekcia úrody:
1. miesto – Peter Sedlák st.
2. miesto – Emil Hubina
3. miesto – Emília Hnátayová

Jablko osady:
1.  miesto – Ľubomír Dúnar, odroda 

Rubín
2.  miesto – Jaroslav Zeman, odroda 

Melodie
3.  miesto – Štefan Mračna, odroda 

Graven Steiner

Hruška osady:
1.

  
miesto – MVDr.  Bohumil Hnát,  
odroda Boscova fľaška

2.
  
miesto – Jozef Čižmár, odroda  
Williamsova červená

3.
  
miesto – Ing. Alojz Kunštek, odro-
da Kongresovka

Viazanie a  aranžovanie kvetín 
na tému Jesenná kytica:
1. miesto – Jaroslava Stankovičová
2. miesto – Terézia Brennerová
3. miesto – Ing. Vlasta Točeková 

Cena diváka: 
Ladislav Šimuna st. – kolekcia zele-
niny (14 hlasov)

Text: E. Hubina/T. Búbelová
Foto: T. Búbelová

Výstava v osade Nad výhonom

 Príďte ochutnať
 jablkové dobroty

Druhá októbrová sobota je v našom regióne už niekoľko rokov zasvätená oslave tra-
dičného, v  našich končinách najrozšírenejšieho ovocia, jabĺčkam. Veď v  minulosti 
nebolo záhrady, dvora či dvorčeka, v ktorom by nerástla jabloň. Symbol tradičného 
prúteného košíka naplneného voňavými červenými jabĺčkami patrí neodmysliteľne 
k  jeseni. K  oslavám tohto chutného a  zdravého ovocia sa už po 
tretí raz pripájajú aj Malacky.

V  rámci podujatia sa môžete pre-
zentovať aj vy! Máte špeciality vyro-
bené z  jabĺk? Koláče, štrúdle, kom-
póty, džemy a  marmelády, vína, 
likéry, destiláty, pyré, grilované 
jablká, karamelové jablká či jablká 
na  zimné uskladnenie? Ak áno, za-
pojte sa do  jablkového hodovania! 
Mesto Malacky vám pripraví pre-
zentačné stoly, stánky, kde sa jed-
notlivé družstvá (v zložení 2–4 oso-
by) predstavia. Kontaktujte nás čo 
najskôr na tik@malacky.sk

Stretnutie veteránov

Záhradkári prinášali 
svoje plody do súťaže 
do poslednej chvíle.

Klub veteránov letiska Kuchyňa pod 
záštitou veliteľa leteckého útvaru usporia-
dal 13. 9. tradičné stretnutie členov, býva-
lých profesionálnych vojakov a sympatizan-
tov. Stretli sa v  priestoroch Dopravného 
krídla generála M. R. Štefánika v predvečer 
Dňa slovenského vojenského letectva.

Účastníci ocenili podiel veliteľa Vzduš-
ných síl, Ozbrojených síl SR pri plnení vý-

znamnej sociálnej, etickej a  ľudskej úlohy 
vo vzťahu k bývalým vojenským profesioná-
lom letectva. Ocenil ich zodpovednú prácu 
udelením čestnej medaily „Zaslúžilý technik 
ozbrojených síl“. 

Na spomínanom stretnutí bol touto me-
dailou dekorovaný aj pplk. v.v. Ing. Ľubomír 
Kvak.

Výbor Klubu veteránov letiska Kuchyňa
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herci (a  zároveň znamenití speváci) 
dokázali vdýchnuť osobitosť, výni
močný charakterový rys. Hereckým 
výkonom sa nedalo nič vytknúť, prá
ve naopak. V dokonalej súhre svetla, 

zvuku, celkovej príjemnej dobovej 
atmosféry Jožko Púčik v  Malackách 
dokonale zahviezdil!

Radošinci nesklamali
Po úspešnom štarte sa vo štvrtok 

dopoludnia uskutočnilo predstave
nie pre základné školy. Divadlo Žužu 
pre deti zahralo predstavenie o zdra
vej výžive s názvom Dobrú chuť. Deti 
sa do predstavenia s nadšením zapá
jali a  odchádzali s  úsmevom na  pe
rách.

Program pre verejnosť otvorila 
vernisáž výstavy obrazov maliara, 
scénografa a  ilustrátora Fera Liptá
ka. Na  vernisáži vystúpili s  krátkym 
programom hambálkovci zo Štúdia 
mladých a  režisér DNH Vlado Zetek 
porozprával veselé príhody zo spolu
práce s umelcom.

Festival Zejdeme sa na  habálku 
každoročne pritiahne do Malaciek aj 
tie najvychytenejšie divadlá. Medzi 
ne jednoznačne patrí aj Radošinské 
naivné divadlo, ktoré do nášho mes
ta zavítalo vo štvrtok 12. septembra. 

Predstavenie Štastné konce moh
li nakoniec vidieť len šťastlivci, ktorí  
neváhali a  včas si zakúpili lístky. Tie 
boli totiž za  pár dní vypredané. Ne
čudo, veď meno Stanislav Štepka je 
zárukou kvalitného kultúrneho zá
žitku.

Hra Šťastné konce je nostalgic
kou komédiou, v  ktorej sa prelínajú 
životné cesty svojráznych hľadačov 
prvých a  možno i  posledných lások. 
Malacké publikum sa tak pobavilo 
i  žaslo nad bravúrnym stvárnením 
postáv v podaní hercov Radošinské
ho naivného divadla. 

Improligu obhájili 
minuloroční víťazi

V  piatok 13. septembra zahralo 
Staré divadlo Karola Spišáka z  Nitry 
na  malackej pôde „horor“ s  názvom 
Žena, Pánboh, čertisko a  sedem za
kliatych. Protagonisti predviedli 

okrem hereckého umenia aj hudob
né. Počas predstavenia, ktoré je inšpi
rované poviedkami Pavla Dobšinské
ho a ktoré dotvoril Jakub Nvota, sme 
mohli počuť hádam všetky hudobné 
nástroje. Spomínané predstavenie si 
v  dopoludňajších hodinách pozreli 
študenti stredných škôl a  podvečer 
verejnosť.

Piatkový večer patril aj mladým 
českým hercom z  Divadla Sem tam 
fór, ktorí zahrali vynikajúcu erotickú 
gro tesku s názvom Muž sedmi sester. 
Herci dokonale stvárnili charaktery 
postáv, a  tak si vyslúžili neutíchajúci 
potlesk. 

Improliga, ktorá sa dostala na rad 
až v  neskorých nočných hodinách, 
zápasila s  menším počtom prihláse
ných i divákov. Nakoniec sa však všet
ci tí, ktorí zostali, príjemne pobavili 
vďaka pätici improvizujúcich druž
stiev. Prvenstvo bolo vďaka neroz
hodnému potlesku divákov sporné. 
No nakoniec ho získala dvojica chlap
cov pôsobiacich v  ZUŠ Malacky Ši
mon Čutka a Samo Uher, ktorí obháji
li minuloročné prvenstvo. Diváci, kto
rí vydržali do  neskorých večerných 
hodín, si mohli vychutnať i spevácke 
výkony talentovaných hambálkovcov 
a spevácke čísla previedli dokonca aj 
ochotníci z Čiech.

Bohatý sobotňajší program 
splnil všetky očakávania

Najviac programu na  všetkých 
účastníkov festivalu čakalo v  sobo
tu. Plány Hambáljarmoku pod ho
lým nebom však, bohužiaľ, prekazil 
dážď. Čo však neprekazil, bola chuť 
organizátorov uskutočniť poduja
tia, a  tak si každý, kto chcel, mohol 
jarmok vychutnať netradične – pod 
strechou sály spoločenského domu 
MCK. A  záujemcovia sa našli a  prišli 
podporiť podujatie svojou účasťou. 
Nemali čo ľutovať, hambálkovci totiž 
pripravili skutočne unikátne prostre
die s  príjemnou priateľskou atmo
sférou, kde si detičky mohli kresliť, 
vyrábať havajské náhrdelníky, špa
nielske kastanety, zastrieľať si z  luku 
do  terča, dať si vyveštiť budúcnosť, 

zabaviť sa pri vystúpeniach Féder 
Teátra, Funny Fellows či Záhorácke
ho divadla. K tomu všetkému sa dalo 
dobre najesť i  napiť a  chúťky všet
kých návštevníkov boli uspokojené 
dobrotami od výmyslu sveta, od gu
láša, cez lokše, jednohubky, mastný 
chlieb s cibuľou, koláče slané i slad
ké až po hambálkovskú vtipnú kašu. 
Tej sa zjedlo naozaj veľa – konkrétne 
108 porcií za 3 hodiny, čím sa Divadlo 
na hambálku a Mestské centrum kul
túry v Malackách dostali do Sloven
skej knihy rekordov a bol im oficiál
ne uznaný slovenský rekord v jedení 

krupicovej kaše. Pán Svitko zo Slo
venských rekordov na všetko riadne 
dohliadal a  dokonca prišiel sám so 
zaujímavými ponukami na  preko
nanie slovenských rekordov – silní 
chlapi si napríklad mohli vyskúšať, 
ako dlho udržia krígeľ s  litrom piva 
v predpaženej ruke.

Po  skončení Hambáljarmoku sa 
všetci presunuli do  kina, kde ochot
nícki kolegovia z  Budmerického di
vadla zahrali hru U  nás taká oby
čaj. Po  nich sa začal hlavný večerný 
program. Ten odštartovali vtipní pro
fesionáli z Túlavého divadla, keď Ma
lačanom predviedli svojské stvárne
nie shakespearovskej klasiky Rómeo, 
Júlia a vírus s podtitulom Ako sa há

dali Montér a  Korpulent. Vďaka to
muto predstaveniu sa diváci mohli 
konečne dozvedieť pravdu o tom, že 
dôvodom odvekých sporov Monte
kovcov a  Kapuletovcov boli vlastne 
slovenské buchty. Túlavé divadlo už 
patrí takpovediac k inventáru festiva
lu Zejdeme sa na  hambálku. Ich hry 
sú vždy pozitívne prijaté naším publi
kom a tento rok čakala „túlavých her
cov“ opäť plná sála a salvy smiechu. 
Autorom hry je Jakub Nvota, ktorý je 
zároveň režisérom i hercom. 

Posledným divadelným vystúpe
ním soboty i  celého festivalu bolo 
vystúpenie profesionálov z  českého 
divadla Do houslí. Hra S hlavou v ob
lacích vtipne podala kurióznu snahu 
štyroch ľudí zamestnaných v rôznych 
aerolinkách o  spáchanie atentátu 
na  súkromné lietadlo. O  tom, že ani 
dôkladne naplánovaná akcia nemusí 

vždy stopercentne vyjsť, sme sa pre
svedčili v  napínavom, no i  napriek 
tomu veľmi vtipnom závere insce
nácie. Nekončiaci potlesk divákov 
na seba nenechal dlho čakať.

Čerešničkou na  torte bolo úplne 
posledné javiskové vystúpenie v po
daní Dua Aratron Aspis, ktoré pred
viedlo strhujúcu ohňovú a UV show. 
A o tom, že divákov naozaj vystúpe
nie dostalo a dokonca dojalo, svedčí 
najrýchlejšie standing ovation v  his
tórii festivalu! Po tomto vystúpení už 
sa prítomní mohli voľne baviť a  do
konca sa aj tancovalo. Do rytmu hrali 

Ďuri & Stanley, ktorí vedia, ako roz
prúdiť zábavu. Tá trvala do  skorých 
ranných nedeľných hodín.

A tak sme ukončili 6. ročník festi
valu Zejdeme sa na  hambálku. Na 
festivale sa snažíme o  priateľskú 
a  po hodovú atmosféru. O  tom, že 
sa nám ju vždy aj podarí dosiah

nuť, svedčia pozitívne ohlasy od  di
vákov, ale i  účinkujúcich. Za  to, ako 
bezproblémovo festival prebehol, 
chceme poďakovať všetkým, kto
rí sa na  jeho organizovaní podieľali 
– Janke Zetkovej a celému Mestské
mu centru kultúry, Vladovi Zetkovi 
a všetkým hambálkovcom, ktorí obe

tovali svoj voľný čas, účinkujúcim, 
ktorí odohrali nádherné predstave
nia, sponzorom, bez ktorých by sa 
nepodarilo takéto podujatie zorga
nizovať, a  v  neposlednom rade di

vákom, ktorí spoludotvárali výbornú 
atmosféru počas predstavení, i sprie
vodnému programu.

Text, foto: N. Slobodová, 
T. Búbelová, Ewa Barteková

Zešli sme sa na hambálku 
a nebolo nás málo!

Dokončenie z 1. strany
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Neinformovaný personál, 
bezradní cestujúci

Pri výluke nie je doprava preru
šená, iba je obmedzená priepust
nosť úseku. Preto sa predpokladané 
meškanie dotknutých vlakov údaj
ne dá iba odhadnúť. Cestujúcemu 
by však pred cestou pomohol aj ta
kýto odhad a mal by o ňom vedieť. 
S  ohľadom na  nedávno spustenú 
integrovanú dopravu by sa naprí
klad mohol rozhodnúť, že radšej po
cestuje autobusom. Výluky sú veľ
mi nepríjemné, aj keď s nimi človek 
ráta, ešte horšie dôsledky môžu mať 
pre náhodných cestujúcich, napr. 
ľudí cestujúcich na  vyšetrenie, kam 
sa objednali už pred rokom, a  kvô
li výluke hrozí, že ho zmeškajú. Iní 
môžu ísť na  súdne pojednávanie či 
pra covný pohovor. Keďže je výluka, 
často treba prednostne púšťať me
dzinárodné rýchliky, takže z  pohľa
du cestujúceho by nemal byť prob
lém približne odhadnúť meškanie, 
s ktorým vlak dorazí do cieľovej sta
nice. 

Vlak dorazí do cieľa 
s meškaním asi 30 minút!

Túto informáciu by sme mali do
stať skôr, ako nastúpime do  vlaku. 
Prečo je problém na stanici pred prí
chodom vlaku hlásiť cez staničný roz
hlas aj to, že na trati je výluka a vlak 
dorazí do  cieľovej stanice s  meška
ním a aká bude približne jeho dĺžka? 

Vyhýbavá odpoveď z  oficiálneho 
miesta však ukázala, že „tamhore“ 
si oznamovaciu povinnosť dokáza
teľne plnia a ľudia nech si ich infor
mácie nájdu sami. Meškanie vlakov 
je u nás natoľko bežné a   tolerova
né, že ZSSK pokladá za dostačujúce 
vylepenie vý vesiek na železničných 
staniciach alebo  odkaz na  nič ne
hovoriace informácie o  výlukách 
na  webstránke www.slovakrail.sk. 
Takže nezostáva iné, len sa vopred 
dobre zorientovať alebo  prísť na 
stanicu s  predstihom, aby ste stihli 
vyselektovať medzi starými zaprá
šenými oznamami aj tie no vé. Ces
tujúci sa totiž nemá koho opýtať 
– nikto nič nevie. Vo výdajni líst kov 
nemajú informácie o  meškaniach 
a  podľa hovorkyne ZSSK ani „vla
kový personál nemá prehľad o mo
mentálnej dopravnej situácii a  po
stupe riadenia dopravy, ktoré za
bezpečujú ŽSR, z tohto dôvodu ne
môže informovať o predpokladanej 
dobe meškania a  predpokladanom 
príchode vlaku do cieľovej stanice“. 
Netreba teda očakávať, že sa vám 
vo vlaku prihovorí rozhlas a vysvet
lí vám príčinu, prečo vlak stojí a ako 
dlho to potrvá. 

Na  konci podnikateľského úsilia 
oboch spoločností zabezpečujúcich 
osobnú vlakovú dopravu by mal  
stáť človek – spokojný cestujúci. 
Na toho však očividne nikto nemys
lí...

Prečo tak dlho stojíme?
Často sa stane, že vlak zastaví 

a stojí na mieste aj 20 či viac minút. 
Cestujúci sú bezradní a  niekedy aj 
vystrašení. V  moderných vlakoch 
je často veľmi dusno a  ľudia, me
dzi ktorými sú bezpochyby aj takí, 
čo majú zdravotné problémy, si so 
sebou na  krátku cestu vlakom ne
zvyknú zobrať napr. pitie. Vzhľadom 
na časté meškania a aj na problémy 
s  termoreguláciou vo vagónoch, 
ktoré sú buď preklimatizované, ale
bo je v nich nedýchateľne teplo, by 
cestujúcej verejnosti neraz veľmi 

dobre padol dúšok čistej vody. Ne
uvažuje Železničná spoločnosť Slo
vensko o inštalovaní stojanov s pit
nou vodou do  vagónov? Veď dnes 
je to bežná výbava všetkých úradov 
a  miest, kde sa zdržiava veľa ľudí. 
Predpokladali sme, akú odpoveď 
dostaneme, ale predsa nás zarazilo, 
že neobsahovala ani len osprave
dlnenie za  spôsobované problémy. 
„Rozpočtové možnosti ZSSK nám 
umožňujú poskytovanie občerstve
nia (je doplnkovou službou) iba vo 
vlakoch kategórie IC. V  súčasnej 
do be neuvažujeme o  zavedení za

riadenia na  občerstvenie do  vla
kov iných kategórií.“ Vrcholom ig
norancie voči cestujúcej verejnosti 
je aj to, že za  znášanie obmedzení 
a  meškania ne má cestujúci nijaký 
nárok na náhra du škody. Veď pri vý
lukách, ako je tá to, nejeden cestujú
ci pri ceste tam a späť stratí takmer 
hodi nu! Čas je drahý u  právnikov, 
za vyšetrenie na presný čas platíme 
aj u lekára, tak prečo si vedenie ŽSR 
a ZSSK myslí, že len cestujúca verej
nosť ho má nadostač?

Text: T. Búbelová
Foto: N. Slobodová

SPEKTRUM / INZERCIA

Knihy sú potrebné pre našu spo
ločnosť. O to, aby nám boli vždy po
ruke, sa stará aj MCK Malacky – Kniž
nica, ktorá vďakatisíceurovej dotácii 
z  Brati slav ského samosprávneho 
kra ja za kúpila 126 nových publi kácií 
a knižničný fond knižnice sa rozšíril 
o  rôznorodé tituly. Knižni ca nakú

pila beletriu pre deti aj dospe lých, 
odbornú li te ratúru, detskú náuč
nú litera túru, ency klopédie, no aj 
cudzo jazyčné publikácie. Zoznam 
nových kníhnájdete na www.mck-
malacky.sk/nove-knihy.

Text: M. Vinceková
Foto: L. Vidanová
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Obchody PEPCO 
sú samoobslužné diskonté predajne, 

kde je pod jednou strechou 
možné nakúpiť všetko pre celú 

rodinu a domácnosť.
PEPCO je diskont, ktorý ponúka 

svojím zákazníkom odevy 
a priemyselné produkty 
na každodenné použitie 

v súlade s heslom 
„Viac za menej... každý deň!“ 
PEPCO zaručuje pohodlné nákupy 

„pre každú peňaženku“,
pričom ponúka nízke ceny 

a široký sortiment.
Pozývame Vás oboznámiť sa 

s ponukou obchodov PEPCO. 
Pozývame Vás na nákupy!

Výluky a meškania 
do konca októbra

Cestujúcu verejnosť v smere z Malaciek do Bratislavy a späť už od konca augusta obťa-
žujú pravidelné dlhé meškania vlakov. Nie je zriedkavosťou, keď z Malaciek príde vlak 
do Bratislavy aj s  polhodinovým meškaním.  Podľa oficiálnych informácií Železničnej 
spoločnosti Slovensko (ZSSK), a. s., obmedzenia v prevádzke sú spôsobené správcom 
železničnej infraštruktúry Železnicami SR, ktorý realizuje od 20. 8. do 28. 10. 2013 re-
konštrukčné práce na železničnej trati medzi železničnými sta nicami Zohor a Devínska 
Nová Ves. „Vykonáva sa komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku druhej 
traťovej koľaje a železničných priecestí,“ uviedla hovorkyňa Jana Morháčová.

 Dobrých kníh nikdy
 nie je dosť

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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15. 9. sme si pripo
menuli štyri dl hé 
a  smutné roky, 
čo nás navždy 
opustil náš drahý 
Janko Bukovský. 
Vo veľkom žiali 
zanechal tých, ktorých najviac mi
loval. Zostáva žiť v ich srdciach, kde 
si na  neho uchovávajú spomienku 
manželka, jeho deti, vnúčatá a celá 
rodina. Spomíname, spomínajte 
s nami tí, čo ste ho poznali.

24. 9. sme si pripo
menuli 1. výročie 
úmrtia manžela, ot
ca, dedka Jozefa 
Ka dáka. S  láskou 
a  úc tou spomína 
man želka Alena, de

ti, vnúčatá a ostatná rodina. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku spolu s nami.

25. 9. sme si pripo
menuli 2. výročie  
úmrtia našej dra
hej mamičky, tety, 
babky a  prababky 
Valérie Pajpacho
vej, rod. Bilkovičo

vej, z Malaciek. S láskou a úctou spo

mína syn Jaroslav s  celou rodinou. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku spolu s nami.

30. 9. si pripomí
name 20. výročie 
úmrtia nášho dra
hého manžela, 
otca, dedka a pra
dedka Tomáša 
Písečného z Mala
ciek. S láskou v srdci spomína man
želka, deti s rodinami a ostatná rodi
na. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

S  tichou spomienkou k  Tvojmu hro
bu chodíme, pri plamienku sviečky sa 
za  Teba modlíme. Život Ti nedoprial 
s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach 
zostávaš s nami žiť. 

4. 10. uplynú už tri 
roky, keď nás na
vždy opustila moja 
milovaná man
želka, naša dcéra 
a sestra Bc. Janka 
Purdeková (rod. 

Partlová). S  láskou v srdci spomína 
manžel, rodičia, sestra a brat s rodi
nami a ostatná rodina. Kto ste Janku 
poznali, venujte jej tichú spomien
ku.

Stále je ťažko 
a  smut no nám 
všetkým.  Nič už 
nie je také, ako 
bolo predtým.
Osud už nikdy ne
vráti to, čo nám 

navždy vzal. To, že sa rana zahojí, je 
len klamné zdanie, v srdci nám bolesť 
zostáva a tiché spomínanie.
4. 10. si pripomenieme 3. výročie, 
kedy od  nás navždy odišla naša 
milovaná dcérka Janka Purdeko
váPartlová. S  láskou a  bolesťou 
v  srdci spomínajú rodičia, sestra 
a brat s rodinami. Kto ste Janku po
znali a  mali radi, spomínajte spolu 
s nami.

Odišiel si od nás ako tichý sen, nepo
vedal si ani „zbohom, už neprídem“.  
Už len kyticu z lásky na hrob môžeme 
Ti dať, zapáliť sviecu a modlitbu tíško 
odriekať.
4. 10. si pripomína
me 1. výročie úmr
tia manžela, otca 
a  dedka Ladislava 
Matúška. S  láskou 
spomína manželka 
Edita a deti s rodina
mi. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

SPOMIENKY

MALACKÁ MATRIKA
Od 9. dO 17. 9. 2013

Nie sú medzi nami
Mária Juračičová, Marian
ka, *1940; Ing. Jozef Gron
džák, Závod, *1933; Anton 

Brandejs, Malacky, *1954; Marian 
Došek, Malacky, *1963

Povedali si áno
Bohuslav Šíp a Marta 

Šmelhausová, Michal Král a Mar
tina Jurkovičová, Miroslav Ondro
vič a Nikola Galbová

Vítame medzi nami
Oliver Hájek, *6. 9.; Matej 
Konečný, *2. 9.; Jaroslav 

Petráš, *6. 9.

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.

Kozmetický salón Viva

• Pôžičky pre zamestnaných a dô
chodcov. Kontakt: 0905 97 27 59.
Pracujem ako VFA pre spoločnosť 
PROFI CREDIT SLOVAKIA
• Doučím nemecký jazyk žiakov  
ZŠ a  SŠ. Kontakt: 0915 79 59 84 po 
18.00 h. 

dROBNÁ INzERCIA

V  hlavnej expozícii sa pod zášti
tou Ovocinárskej únie ČR a  Zeleni
nárskej únie Čiech a  Moravy pred
stavia najlepší domáci pestovatelia 
ovocia a  zeleniny. Súčasťou výsta
vy bude už tradične jesenná súťaž 
v aranžovaní kvetín. Nebude chýbať 
ani veľká spoločná expozícia Čes
kého záhradkárskeho zväzu s  pre
hliadkou krajových odrôd ovocia 
a zeleniny, včelárskych produktov, 
záhradkárska, mykologická porad
ňa a predaj skvelých vín a burčiaku. 

Ovocným škôlkarským výpestkom, 
špecialite jesennej Flory Olomouc, 
budú vyhradené voľné plochy vý
staviska. Záhradkárov, chalupárov 
a kutilov určite zaujmú predajné zá
hradnícke trhy.

Flora Olomouc a  malacké mest
ské médiá vám opäť ponúkajú súťaž 
o vstupenky. 

Na  media@malacky.sk nám do 
27. 9. pošlite fotografiu vašej jesen
nej úrody. Pripojte kontaktné údaje 
a do predmetu správy napíšte Flora 
Olomouc.

Viac na www.malacky.sk.
TS Flora Olomouc

Farby, vône 
a chute jesene
na olomouckom výstavisku

Špičkovú produkciu domácich i  zahraničných pestovateľov ovocia, 
zeleniny a  škôlkarských výpestkov predstaví jesenná záhradnícka 
výstava FLORA OLOMOUC 2013. Najväčšia akcia svojho druhu v Čes
kej republike sa uskutoční od 3. do 6. októbra (otváracie hodiny: 
denne od 9.00 do 18.00 h, posledný deň od 9.00 do 17.00 h) na Vý
stavisku Flora Olomouc.

Slovenský zväz chovateľov,
zO v Malackách 
vás pozýva na 

XVII. miestnu 
výstavu 
zvierat,
ktorá sa uskutoční na letnom 
kúpalisku v Malackách 
(Jesenského ul.).
11. 10. – piatok 8.00–18.00 h
12. 10. – sobota 8.00–18.00 h
13. 10. – nedeľa 8.00–14.00 h
Občerstvenie, 
predaj vystavovaných zvierat. 

Tešíme sa na vašu účasť!

Informáciu o  majákoch prinie
sol pred niekoľkými dňami denník 
SME na  svojej internetovej stránke 
na  podnet čitateľa Štefana Horské
ho z Bratislavy. V  tridsiatych rokoch 
minulého storočia, až do  osudných 
rokov 1938–1939, aeroplány Česko
slovenských aerolínií lietali aj v noci.  
Na  orientáciu využívali piloti na 
priamkach trasy Praha–Brno–Brati
slava a naspäť svetelné otočné majá
ky. Spolu ich bolo sedemnásť, na Slo
vensku boli tri: v Borinke na Kozlisku 
nad pajštúnskym hradom, v  Malac
kách a v Moravskom Svätom Jáne.

Z  pajštúnskeho majáka je dnes 
už len betónový základ, maják skon
čil v  šrote. Podobne skončil maják 
v  Moravskom Sv. Jáne. Celkom ne
známy je však osud majáka číslo 16 
v  Malackách na  ceste do „Rarboka“. 
Nič o ňom nevedia ani malackí priaz
nivci letectva a  lietania. Pán Horský 
preto prosí všetkých o  pomoc pri 
hľadaní informácií o tomto majáku.

Alebo máte dokonca dáku foto
grafiu, kde ste pri tejto atrakcii vyfo
tografovaní? Nechajte, prosím, od
kaz na čísle 034/651 52 60.

Spracovala: M. Janotová, zdroj: SME

V Malackách bolo 
unikátne zariadenie

Unikátne zariadenia – svetelné otočné majáky pomáhali v  30. ro
koch minulého storočia československým pilotom v  orientácii po
čas nočných letov. Na Slovensku boli tri, a všetky na záhorí. Jeden 
dokonca priamo v Malackách. Pamätáte si ho? Máte o ňom nejaké 
informácie? Podeľte sa s nimi!

Celý článok si môžete prečítať na 
webovej stránke SME (http://zaho
rie.sme.sk/c/6922087/vsetkysloven
skesvetelneotocnemajakybolina
zahori.html).

Nové kurzy
v CVČ
CVeČko otvára v októbri pre štu
dentov i dospelých nové kurzy:
1. kurz vintage
–  domaľovávanie a  dotváranie 

starých predmetov (voskom)
–  rámy obrazov, zrkadlá, staré  

kožené tašky...
2. keramický kurz (žiadosť do 
kurzu je na www.cvcmalacky.sk 
v časti download). Vyplnenú žia
dosť pošlite na adresu 
cvcmalacky@gmail.com.

Vývoz objemného odpadu sa 
v októbri uskutoční:

• v pondelok 7. októbra –
 KBV (bytové domy).
• v pondelok 14. októbra –
 IBV  (rodinné domy).

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá 
za jej obsah.

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12190927&ids=7
http://www.cvcmalacky.sk
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Poďakovanie
Organizačný výbor ďakuje všetkým 

sponzorom, ktorí prispeli či už finančne, 
alebo vecnými darmi. Hlavné poďakovanie 
patrí predsedovi BSK Pavlovi Frešovi a riadi
teľovi Nemocničnej, a. s., Petrovi Kalenčíkovi. 
Ďakujeme za dôveru štátnym orgánom, kto
ré podujatie s veľkými obavami schvaľovali, 
predovšetkým náčelníkovi Okresnej polície 
v  Malackách plk.  Kubinovi, pplk.  Spustovi 
za asistenciu polície pri podujatí, kpt. Balú
novi za pomoc s cestným značením. Veľkú  
zásluhu na tom, že sa preteky vôbec usku
točnili, má Juraj Blusk, podpredseda RC  

Záhorák, ktorý do kázal presvedčiť kompe
tentných a získal všetky potrebné súhlasné 
povolenia zo strany štátnych a  mestských 
orgánov. Poďakovanie patrí aj primátorovi 
mesta Ma lacky J. Ondrejkovi a  taktiež jeho 
zástup kyni M. Tedlovej, ktorá stála pri zro
de myšlienky a v našej snahe nám bola vše
stranne nápomocná.

Nesmierne poďakovanie patrí aj veľké
mu množstvu dobrovoľných spolupracov
níkov, ktorí pomáhali pri príprave trate aj 
pri samotných pretekoch. Veľmi pomohli aj 
dcéra Arnolda Gašpara, Bronislava Zname
načková a Ivana Blažíčková.

Ešte raz veľká vďaka všetkým menova
ným i nemenovaným pomocníkom!

V  sobotu 21. 9. usporiadala 
Česko–slovenská futbalová 
akadémia Malacky ďalší zo svo-
jich veľkých turnajov pre deti 
a mládež. Konal sa pod zášti tou 
Jozefa Halcina, poslanca MsZ 
v  Malackách, a  pod patroná-
tom Jozefa Mračnu, prednostu 
obvodného úradu v Malackách. 
Slávnostný výkop urobil primá-
tor mesta Malacky Jozef On-
drejka spolu s prezidentom fut-
balovej akadémia v Malackách 
Jánom Kubovičom. 

Prítomných prišla pozdraviť aj 
poslankyňa európskeho parlamen
tu Monika Beňová. Tentokrát hralo 
o pohár v kategóriách U10 a U7 cel
kovo 460 detí v  28 mužstvách zo 4 
krajín Európy. Mužstvá ako AC Spar
ta Praha, FK Admira Viedeň, Hala
dasz Szombathely, GAK Graz, MŠK 
Žilina, FK Spartak Trnava, domáca 
ČSFA Malacky a  ďalšie boli zárukou 
vysokej kvality. Žilina sa prezentova
la technickou hrou, Sparta veľkým 
nasadením, Graz výbornou obra
nou, Szombathely veľkou ofenzívou 
a Admira hrala nesmierne disciplino
vane. Ostatné mužstvá sa tiež veľmi 

snažili. Turnaj sa odohral v rámci Fair 
play a deťom sa navyše veľmi páčil. 

Každý jeho účastník bol odmenený 
medailou. Z celkového prvenstva sa 

radovali chlapci zo Sparty Praha pred 
Grazom v kategórii U10. V kategórii 
U7 vyhrali chlapci zo Spartaka Trna
va pred FC Hegykó. Turnaj nadchol 
aj rodičov a divákov, čoho dôkazom 
bola skandujúca plná tribúna na šta
dióne v Zámockom parku.

ČSFA Malacky reprezentovali 
Jakub Šauša, Samuel Záhumenský, 
Jozef Halcin, Sinischa Kubovič, Da
niel Danihel, Teo Palka, Zachar On
drej, David Vrabček, Kristián Nízky, 
Adam Krajčír, Arzim Rizvani, Samuel 
Kliment, Martin Žáček, Alex Klimčík, 
Matej Višváder, Adam Šauša, Juraj 
Bača, Adam Geleta, Róbert Pavlíček, 
Nikolas Salay, Radoslav Masár, Kristán 
Maďarič, Adam Gašpar, Kristán Kuh
treiber, Erik Šišulák, Alan Ort – Mertl, 
Michal Dudek, Soňa Fajtáková, Adam 
Kozár, Philip Halla, Lukáš Pristach, 
Peter Šupka, Peter Pristach, Oliver 
Hradílek, Adam Boškovič, Tomáš Du
dek, Miroslav Toman, Jakub Imriška, 
tréneri: Palka, Gašparovič, Žáček, Da
nihel, Lukešová, Fajtáková, Halla, Ku
bovič, Haba.

Najlepší hráči: U10: Marek Jar
gaš – MŠK Žilina; U7: Nicolas Podolin
čiak– FK Spartak Trnava

Najlepší brankári: U10: Mateo 
Bignetti – GAK Graz; U7: Oliver Hradi
lek – ČSFA Malacky

Najlepší strelci: U10 – František 
Rott, 11 gólov, AC Sparta Praha; U7 
– Nicolas Gučik, 17 gólov, AFC Nové 
mes to nad Váhom

All Star U10 – Patrik Slanina, Si
nischa Kubovič, Tomáš Hubočan, 
Emir Porič, Georgo Tama, Jiří Tesař

All Star U7 – Adam Kozár, Peter 
Šupka, Jan Pospíšil, Philip Halla, Petr 
Václavík

Výsledky – kategória U10: 1. AC 
Sparta Praha „B“; 2. GAK Graz; 3. AC 
Sparta Praha „A“; 4. FC Slovan Galan
ta; 5. FK Admira Viedeň; 6. Haladasz 
Szombathely; 7. MŠK Žilina; 8. FA Bra
tislava; 9. ČSFA „B“; 10. Nesyt Hodo
nín; 11. FK Inter Bratislava; 12. Výber 
ČSFA; 13. FK Lokomotíva Trnava; 14. 
ČSFA „A“; 15. ŠK Nová Dedinka; 16. 
MFK Ružomberok

Výsledky – kategória U7: 1. FK 
Spartak Trnava; 2. FC Hegykó; 3. ČSFA 
„A“; 4. SK Líšeň; 5. ŠK Nová Dedinka; 6. 
ŠTK Šamorín; 7. AFC Nové mesto nad 
Váhom; 8. PFK Piešťany; 9. AC Sparta 
Praha „B“; 10. AC Sparta Praha „A“; 11. 
ČSFA „B“; 12. Brezová pod Bradlom

Text, foto: ČSFA

Juniori 
z BC RTJ 
vyboxovali 
úspechy 
na MS 
v Kyjeve 

Od 5. 9. do 15. 9. sa pod zášti-
tou svetovej federácie boxe-
rov amatérov AIBA konali Maj-
strovstvá sveta v  boxe junio-
rov. Stretlo sa na  nich v  ringu 
355 boxerov z 57 štátov. 

Na  najvyššiu súťaž v  kategórii 
juniorov boli nominovaní za  našu 
krajinu ôsmi boxeri, medzi nimi aj 
dvaja reprezentanti BC RTJ z  Mala
ciek. Obrovský úspech malackých 
reprezentantov Jaroslava Hanúska 
(9. miesto v kategórii do 60 kg) a Dá
vida Michálka (5. miesto v kategórii 
nad 80 kg) je veľkým zadosťučine
ním a odmenou nielen nášmu mes
tu a  klubu s  najdlhšou boxerskou 
tradíciou v  Malackách, ale aj tým, 
kto rí sa vďaka finančnej podpore 
týchto chlapcov postarali o  našu 
spo ločnú radosť.

BC RTJ Malacky zožal vďaka 
obom úspešným reprezentantom 
obrovský úspech. „Jaroslav Hanúsek 
(vľavo) a Dávid Michálek (vpravo) sa 
zapísali do  dejín malackého boxu 
veľkými písmenami a  možno po
vedať, že to, čo dokázal Dávid, ešte 
nikto iný pred ním nedokázal, a  to 
napriek tomu, že aj v minulosti sme 
mali na  majstrovstvách sveta veľmi 
schopných boxerov,“ zhodnotili za
slúžený úspech tréneri Ali a  Robo 
Reisenauerovci a  touto cestou ďa
kujú svojim zverencom za vzornú re
prezentáciu oddielu, mesta a celého 
Slovenska.

Viac na www.malacky.sk.
 Spracovala: T. Búbelová

Zdroj: -ts-, foto: archív BC RTJ
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Volejbalový oddiel pozýva mladé 
záujemkyne o volejbal na tréning 
pre najmladších (I. stupeň ZŠ). Tré-
ningy sú každý utorok a  štvrtok 
o 17.00 h v ZŠ Záhorác ka, Malacky 
(4. ZŠ), vchod zozadu.

Rodičia, svoje dievčatá môžete 
pri hlasovať počas celého školské
ho roka na  tel. čísle 0911  61 47 14 
– Marcela Hubeková, alebo email: 
m.hubekova@gmail.com.

Matej Haringa, tréner mládeže
VO TJ Strojár Malacky

mobil: 0903 55 70 75
e-mail: haringa.matej@gmail.com

Záhorácky letecký klub Malacky 
sa začiatkom septembra zúčastnil 
na medzinárodnej balónovej mega
fieste na letisku v Piešťanoch. Hlavný 
program bol šitý na spoločný štart  
a lety teplovzdušných balónov, kto
rých tam bolo približne 50 z 11 kra
jín. 

Súčasťou programu boli aj ukáž
ky rôznych akcií ozbrojených zlo
žiek, záchranných zložiek, zoskoky 
parašutistov, akrobatické lietanie, 
nízky prelet lietadla TU154M i letové 
ukážky vrtuľníkov a predvádzacích  
lietadiel. Malackí piloti Leteckej ama
térskej asociácie SR – motorový pa
ragliding a motorové závesné klzáky 
ukázali návštevníkom nielen krásu 
tohto športu, ale boli dokon ca aj sú
časťou slávnostného ceremoniálu.

Text, foto: J. Sajan
Záhorácky Letecký Klub Malacky

(krátené)

 Malačan na balónovej megafieste

 ČSFA Cup spolu s Baumitom 2013

Motocyklové preteky zaplnili ulice

vyhrala Sparta Praha
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