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úvodník

Halloween
aj u nás

Opäť prišlo obdobie, keď sa čo
raz viac skloňuje slovo Halloween. Aj
vám sa hneď v mysli vynorili strašidlá,
ježibaby, kostýmy, oranžové tekvice
a sladkosti? Áno, to sú typické sym
boly tohto sviatku. Všetky deti, ale
aj veľa tých, ktorí už prah dospelosti
dávno prekročili, sa už tešia na po
slednú októbrovú noc, keď sa budú
môcť preobliecť za svoje obľúbené
postavičky, strašidlá, hrdinov a hr
dinky a na jeden večer tak zabudnúť
na obyčajný život smrteľníka. Hal
loween sa oslavuje najmä v západ
nej časti sveta, predovšetkým v USA,
Írsku či v Spojenom kráľovstve a pô
vodom išlo o pohanský sviatok. Deti
chodia v kostýmoch od dverí k dve
rám a sú obdarúvané sladkosťami
a lízankami.
Dnes už nie sú ničím výnimoč
ným ani halloweenske párty na Slo
vensku. Tento sviatok si našiel svoje
miesto aj u nás a ovplyvňuje aktivity
a dianie v našom meste. Na Dérerke
sa napríklad chystajú na strašidelný
večer a v CVeČku si svoj halloweensky
deň užili ešte v prvej polovici októbra.
Aká bude tá vaša halloweenska noc?

Strašidielka
v CVeČku
Pracovníci mesta už upravujú
obidva mestské cintoríny. Pred kaž
dý pristavia kontajner, kam môžu
ľudia dávať odpad, staré kvety aj
vyzbierané lístie. Od 28. 10. do 8. 11.
budú cintoríny osvetlené celú noc
a otvorené od 8.00 do 22.00 h.
Počas sviatkov bude na cintorí
noch hliadkovať mestská polícia,
k dispozícii budú aj pracovníci od
delenia služieb mestského úradu.
Strávte sviatky v pokoji a v pohode!
-tabu-

Kalendár mesta na rok 2014
je v predaji
Kalendár mesta Malacky na rok 2014 je na svete. Zrodil sa z leteckých foto
grafií mesta, ktoré nám zhotovila spoločnosť CBS počas tohto leta. Ide o vô
bec prvé letecké fotografie mesta zhotovené profesionálne pre využitie
v propagačných materiáloch mesta. Hoci po minulé ro
ky vydávalo mesto nástenné kalen
dáre, tento raz sme
sa rozhodli pre
praktickejší sto
lový kalendár.
Pevne veríme,
že sa vám bude
páčiť a využije
te ho či už na
pracovnom
stol e, alebo
doma.
Kalendár si
môžete kúpiť
v klientskom
centre mestského úradu
a v turisticko-informačnej kancelárii
-mija(v inkubátore) za 4 €.			

Tekvičkové podujatie otvoril zá
bavný a strašidelný kúzelník Peter.

Fontána v centre
bude krajšia

Fontána v centre mesta dostane vďaka finančnej pomoci Raiffeisen banky Slovensko novú podobu. Práce sa začnú v najbližších dňoch a ak počasie dovolí, krajšiu fontánu budeme mať už onedlho. Na jar potom ešte
pribudne nová kvetinová výsadba.

Fontána vznikla v 2. polovici 70.
rokov minulého storočia, jej vzhľad
zodpovedá architektúre tých časov
a odvtedy neprešla žiadnou väčšou
rekonštrukciou. Ako mnohí okoloi
dúci konštatujú, vďaka modrému ná
teru vyzerá skôr ako bazén. To však
nu čaká
už nepotrvá dlho. Fontá
kompletná úprava povrchov, podla
hy i výplne. Prezradíme len to, že no

vé keramické obklady budú krásne
travertínové. Ostatné je prekvape
nie. Rekonštrukciu financuje Raiffei
sen banka Slovensko, darovala na ňu

Voľby do VÚC

Nový mamograf

Voľby do orgánov samospráv
nych krajov (vyšších územných cel
kov) sa uskutočnia v sobotu 9. 11.
2013. V tých krajoch, kde ani jeden
z kandidátov na predsedu nezíska
absolútnu väčšinu odovzdaných
hlasov, sa bude 23. 11.
2013 konať dru
hé kolo
volieb.
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Menej radiácie, rýchlosť, vyššiu
rozlišovaciu schopnosť a kratšie ča
kacie lehoty. To prináša nový, mo
derný digitálny mamograf, ktorý pre
svoje pacientky kúpila Nemocnica
Malacky a umiestnila ho do nových
priestorov. Tam, kde bola
stará mamografia, je te
raz nová vyšetrovňa.
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rodejky nakladali čerstvo upečené
štrúdle tak rýchlo, až sa im za metlou
prášilo. Pridali k tomu kvapku bosor
kinho punču a zo všetkých detí sa
okamžite stali malé strašidielka z kra
jiny CVeČko. A aby sa deti aj navonok
stali aspoň na chvíľku ozajstnými
strašidielkami, kostým sme dotvorili
maľovaním na tvár.
-cvč/red-, foto: N. Slobodová

2820 €. „Cieľom Raiffeisen banky je
okrem poskytovania užitočných a zro
zumiteľných bankových produktov
spríjemňovať život ľuďom, ktorí v na
šom meste žijú, pracujú a trávia svoj
voľný čas. Keďže fontána je v centre
mesta a má tradíciu, banka sa rozhod
la, že podporí jej rekonštrukciu, aby pri
nej Malačania našli opäť pohodu a ra
dosť,“ uviedla Soňa Polakovičová, ria
diteľka pobočky banky v Malackách.
Viete niečo z histórie fontány?
Máte staré fotografie? Napíšte nám
na media@malacky.sk. Z histórie
fontány sa nezachovali žiadne in
formácie ani dokumenty. Socha Tri
tóna, ktorá fontánu zdobí, tiež nie
je pôvodná. Pochádza z fontány pri
kaštieli. Tritón je postava gréckej my
tológie, syn boha mora Poseidona
a morskej nymfy Amfitrité.
-mija-

Bežecká pošta

Opäť bude súčasťou Malackej
desiatky aj bežecká pošta. Účastníci
jubilejného 30. ročníka môžu zaslať
pozdrav priamo z miesta behu.
Bežci prenesú poštové zásielky na
poštu v Malackách, odkiaľ poputu
jú ďalej. Odchod pošty zo
ZŠ Záhorácka je o 10. ho
dine.
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Viac na
strane

Kresťanský Sviatok Všetkých svä
tých a Dušičky – to je čas spomienok
a tichého rozjímania nad miestami
posledného odpočinku našich blíz
kych. Stávame sa citlivejšími, vní
mavejšími a častejšie sa v mysliach
vraciame k minulosti, ktorá je živá
už len v našich dušiach. Každý chce
zapáliť sviečku, zohriať plamienkom
blednúci obrázok v pamäti, zamys
lieť sa, pripomenúť si predkov s ná
dejou, že tradícia pretrvá a raz sa aj
za nami budú drahí vracať...

Deti si vlastnými rukami „vyčaro
vali“ strašidelný klobúčik na hlavu.
V skvelom programe sa pokračovalo
výzdobou tekvičiek v duchu jesen
ných farieb a ozdôb. Všetky kreatív
ne výtvory boli na záver zaradené
do súťaže o milé darčeky, ktoré budú
deťom pripomínať tento strašidelný
večer.
Nechýbalo ani pohostenie. Ča

Viac na
strane

Jesenné sviatky

Napriek nepriaznivému poča
siu sa v piatok 11. októbra usku
točnilo tradičné „cvečkárske“
podujatie s názvom Tekvicové
strašidlá. Všetko sa odohrávalo
v duchu blížiaceho sa Halloweenu – tekvíc, strašidielok...

Viac na
strane

Tamara Vyšná
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V škôlkach sa brigádovalo

Zatiaľ čo ostatní Malačania sa v sobotu 12. 10. zabávali na Jablkovom hodovaní, rodičia škôlkarov na Kollá
rovej a Rakárenskej ulici nezávisle od seba upravovali okolie svojich škôlok.
OZ Rakárenček zorganizovalo
brigádu v MŠ Rakárenská. Rodičia
aj učiteľky upravili dreviny a porasty
na dvore, vyčistili ho od lístia a vďa
ka Nadácii VW, ktorá prispela na far
by, sa pustili do náteru plota. Na jar
pribudne na dvore nová preliezačka
a v pláne je i futbalové ihrisko.
Na Kollárovej ulici brigádnici od
viedli kus roboty pri úpravách chod
níka po osadení nového plota, po
ložili zvyšky zámkovej dlažby, spla
nírovali okolitý terén a pripravili ho
na výsadbu nového trávnika. Zvnút
ra natreli celý plot a spestrili tak celý
areál. Nasledovať bude inštalovanie
moderných hracích prvkov do pô
vodného prírodného areálu medzi
novým plotom a budovou škôlky.
Text: -red-; foto: M. Kejzlarová

Brigáda v MŠ Rakárenská

Žnin oslavuje 750. výročie
Partnerské mesto Malaciek – poľský Žnin oslavuje tento rok 750. výročie založenia. Pri tejto príležitos
ti pozval na návštevu i svoje partnerské mestá – Malacky, Veselí nad Moravou, Albertiršu (Maďarsko),
Birštonas a Salčininkai (Litva).
V Žnine sa po celý rok konali po
dujatia pri príležitosti tohto jubilea.
Vyvrcholili minulý týždeň návštevou
poľského prezidenta Bronislawa Ko
morowského, ktorý prevzal nad osla
vami záštitu a na mestskej veži odha
lil pamätnú tabuľu. Veža (bašta) sa na
chádza v centre mesta na pešej zóne,
ktorú Žnin nedávno zrekonštruoval.
Práce trvali tri roky, projekt bol finan
covaný Európskou úniou a krásne
nové námestie bolo otvorené minulý
rok tak, aby tento rok bolo všetko pri
pravené na oslavy výročia.
Oblasť Žnina bola obývaná už
800 rokov pred Kristom. V roku 1263
však Žnin získal mestské práva a prá
ve tento rok považuje za rok svojho
založenia. Žnin leží v historickom re
gióne Paluki, ktorý je nazývaný aj kra
jinou 130 jazier. Len samotný Žnin je
obklopený dvoma veľkými jazerami,
ktoré v lete lákajú množstvo výletní
kov i športovcov. Na jazere sa konajú
medzinárodné preteky vo vodnom
motorizme a pre vynikajúce pove
ternostné podmienky sa tu zbie
hajú aj windsurferi z celej Európy.
Malacky podpísali so Žninom zmlu
vu o spolupráci v máji 2001. Vzá
jomné partnerské vzťahy sa orien
tujú najmä na oblasť športu. V júli

vítali do Malaciek mladí poľskí
za
športovci. Absolvovali tu prehliadku
mesta, ale hlavne tréningové sústre
denie a niekoľko priateľských zápa
sov. V novembri sa zase do Malaciek
chystajú žninskí bežci, svoje schop
nosti chcú predviesť na Malackej de
siatke. S nimi príde i zástupca múzea
v Žnine a riaditeľ tamojšej základnej
školy. Spolupráca medzi Žninom

Text, foto: -mija-

Gymnazisti súčasťou
európskej cesty
V stredu 9. 10. sa gymnazisti
stretli na besede spojenej s dis
kusiou o európskej ceste štu
dentov v rámci medzinárodné
ho projektu Internationale Stu
dentenbegegnung – Europa
wächst zusammen. Ich putova
nie sa konalo od 17. 9. do 1. 10.
pod záštitou nemeckej nadácie
Union Stiftung, s ktorou Gym
názium Spojenej školy sv. F. As
siského spolupracuje už 4. rok.

Každoročne sa tohto projektu zú
častňujú naši štvrtáci.
„Ako jediná škola na Slovensku
máme možnosť účasti na tomto projekte, každoročne sa môžu zúčastniť
len štyria študenti za krajinu a Slovensko reprezentujú práve naši študenti,“
povedal riaditeľ školy D. Masarovič.
Garantkou projektu je pani profesor
ka Veronika Chvátalová.
Cieľom projektu je spoznať kultú
ru, tradície a život krajín v EÚ nielen

Touto formou by sme sa vám my, pracovníci Okres
ného dopravného inšpektorátu v Malackách, chceli
pravidelne „prihovárať“, priblížiť vám našu prácu,
upozorniť vás na novinky v oblasti cestnej premávky DOPRAVNÉ
OKIENKO
a občas aj pobaviť príbehmi zo života.
Pre tých, ktorí s nami ešte ne
prišli do styku, Okresný dopravný
inšpektorát v Malackách (ďalej len
ODI v MA) sídli v budove Okres
ného riaditeľstva PZ v Malackách
na Zámockej ulici č. 5. Najvyšším
funkcionárom je riaditeľ ODI v MA.
Má na starosti dve oddelenia: Odde
lenie výkonu služby a dopravných
nehôd a Oddelenie bezpečnosti
cestnej premávky a dopravných
evidencií. Ako samostatný referent
v pôsobnosti riaditeľa ODI v MA pra
cuje ešte referent špecialista – do
pravný inžinier.

a Malackami by sa tak mala rozšíriť
i na tieto oblasti. Spomenúť treba aj
intenzívnu spoluprácu filatelistov.
Tí malackí vydali pri príležitosti 750.
výročia založenia Žnina špeciálny ko
rešpondenčný lístok a svoje zbierky
vystavujú v múzeu v Žnine, kde sa
v tento slávnostný rok koná veľká fi
latelistická výstava.

Oddeleniu výkonu služby a do
pravných nehôd (ďalej len OVSaDN)
už dlhšie obdobie „šéfuje“ vedú
ca, ktorá riadi takmer čisto mužský
kolektív (ako nehodárka u nás pracu
je jedna kolegyňa). Títo kolegovia sú
s vami asi najčastejšie. Či už ako
hliadka vykonávajúca kontrolu pria
mo na cestách nášho okresu, alebo
v situáciách, ktorým sa chceme všetci
asi najviac vyhnúť, t.j. pri dopravných
nehodách a škodových udalostiach.
Oddelenie bezpečnosti cestnej
premávky a dopravných evidencií
(ďalej len OBCPaDE) vedie vedúci

oddelenia a zároveň riaditeľ ODI
v MA. Kolegovia na tomto oddelení
sa delia na „priestupkárov“, ktorí rie
šia postúpené prípady od kolegov
z OVSaDN alebo od iných kolegov
z ostatných zložiek PZ SR a na „evi
dencie“, ktorí prideľujú na vaše vo
zidlá EČV, robia zmeny v dokladoch
vozidiel a odhlasujú vozidlá z do
pravných evidencií.
Ako referent špecialista – doprav
ný inžinier na našom ODI v MA pôso
bí už piaty rok kpt. Ing. Branislav Ba
lún, s ktorým sa môžete stretnúť pra
videlne každý štvrtok na Operatívnej
komisii dopravy okresu Malacky. Do
pravný inžinier zastupuje ODI v MA v
konaniach pred stavebnými úradmi,
zároveň úzko spolupracuje s doprav
nými úradmi (či už obvodnými, či
krajskými) a správcami komunikácií

na zabezpečení dobrého technické
ho stavu komunikácií a dopravných
zariadení v okrese.
Po predstavení nášho úradu by
sme sa tiež radi pochválili výsledka
mi našej práce:
Z hľadiska počtu dopravných ne
hôd (ďalej DN) sa za obdobie od 1. 1.
2013 do 31. 8. 2013 stalo na cestách
okresu Malacky 106 DN, čo je v po
rovnaní s rovnakým obdobím roka
2012 pokles o 9 nehôd.
Pri DN boli usmrtené 3 osoby,
čo je pokles o 2 osoby v porovna
ní s rovnakým obdobím roku 2012.
Ťažko zranených bolo 9 osôb, čo je
nárast o 2 osoby. Ľahko zranených
bolo 61 osôb, čo predstavuje nárast
o 2 osoby. Alkohol asistoval pri vzni
ku 22 DN, čo predstavuje pokles o 4
DN.

z učebníc, ale priamou skúsenos
ťou, nadviazať kontakty s mladý
mi ľuďmi v zahraničí, a tak budovať
spoluprácu aj do budúcnosti, dôle
žitou súčasťou je aj zdokonalenie sa
v nemeckom jazyku, odborné pred
nášky na aktuálne svetové politické
a ekonomické dianie a ich aplikácia
na naše pomery.
Text: -gsf/tabu-, foto: -gsf-

SPP-distribúcia, a. s.,
Mlynské Nivy
bude od 16. 10. do 12. 12. 2013
vykonávať cyklický odpočet
plynu v domácnostiach pre
všetkých dodávateľov plynu
pôsobiacich na území SR.
Na základe poverenia bude od
počty zabezpečovať spoločnosť
INDEX NOSLUŠ, s. r. o.

Vo vyše 95 % prípadov sa pod
vznik dopravných nehôd podpísalo
zlyhanie ľudského faktoru. Hlavnými
príčinami vzniku DN je nedovolená
rýchlosť jazdy (30), porušenie povin
nosti vodiča (19), porušenie povin
nosti účastníka cestnej premávky (9).
Z uvedeného počtu najviac 19 DN
sa stalo s požitím alkoholu u vodi
ča motorového vozidla
V závere by sme chceli vašu po
zornosť upriamiť na novinky, ktoré
sa podarilo zrealizovať so správcom
ciest II. a III. triedy Regionálnymi
cestami Bratislava. Ide o výstavbu
nadštandardného dopravného zna
čenia na vybraných lokalitách: II/503
Záhorácka, Malacky, II/590 Legio
nárska, Malacky, III/50314 – Hlavná,
Gajary, II/501 – Zohorská, Lozorno.
ODI v MA

SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO / INZERCIA

18/2013

Voľby do VÚC
Voľby do orgánov samosprávnych krajov (vyšších
územných celkov) sa uskutočnia v sobotu 9. novembra 2013. V tých krajoch, kde ani jeden z kandidátov na predsedu nezíska absolútnu väčšinu
odovzdaných hlasov, sa bude 23. 11. 2013 konať
druhé kolo volieb.

Kandidáti na predsedov VÚC
za Bratislavský kraj
Rastislav Blaško (nezávislý)
Anton Čulen (Magnificat Slovakia)
Oskar Dobrovodský (NAS)
Monika Flašíková - Beňová (Smer)
Pavol Frešo (SDKÚ, KDH, Most, SaS, SMK, OKS, Strana zelených)
Gabriel Karácsony (Priama demokracia)
Daniel Krajcer (Nova)
Peter Marček (SOSKA)
Karol Ondriáš (KSS)
Jaroslav Paška (SNS)
Roman Ruhig (Nový parlament)
Zdenka Beňová (ĽSNS)
V Bratislavskom kraji
budú voliči voliť v 18 volebných obvodoch. Obyvatelia
Malaciek si budú vyberať medzi 13 kandidátmi 9. volebného obvodu.
Volebný obvod č. 9 – obce okresu Malacky: Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Malacky, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Studienka, Suchohrad, Veľké Leváre, Záhorie (vojenský obvod), Záhorská Ves, Závod (3)
Oskar Dobrovodský, 42, strojár, Národ a Spravodlivosť naša strana (člen)
František Friala, 58, riaditeľ bezpečnostnej služby,
SMER - SD (člen)
Rastislav Halla, JUDr., 37, podnikateľ, člen Nová väčšina
- Dohoda (nečlen)
Marián Haramia, MUDr., 54, lekár, chirurg, nezávislý kandidát

Marta Jakubčová, Bc., 36, obchodný manažér, Nový parlament (nečlen)
Juraj Jurkovič, 37, manažér, člen Nová väčšina - Dohoda
(člen)
Anežka Kujanová, 57, samostatná odborná referentka,
Slovenská národná strana (člen)
Martin Macejka, Mgr. et Mgr., 31, historik – učiteľ, Sloven
ská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda
a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených. Nominovaný stranou SaS (nečlen).
Jozef Maslín, Mgr., 41, riaditeľ, Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita,
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja,
Občianska konzervatívna strana a Strana zelených; (člen
SDKÚ)
Jozef Mračna, Ing., 58, prednosta okresného úradu Malacky, SMER - sociálna demokracia (člen)
Jozef Ondrejka, RNDr., 48, učiteľ, SMER - sociálna demo
kracia (nečlen)
Peter Tydlitát, Ing., 47, starosta obce Gajary, Slovenská
národná strana (člen)
Peter Vrablec, Ing., 43, starosta, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita,
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja,
Občianska konzervatívna strana a Strana zelených (člen
KDH)

V zmysle zákona NR SR č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov sa v zoznamoch kandidátov
uvádza meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá
kandidáta navrhla alebo údaj o tom, že ide o nezávislého
kandidáta. Politické strany však na svoje kandidátky môžu
navrhnúť aj nečlenov, čo môže voličov zmýliť a kandidátov
strany pokladajú aj za ich členov. Údaje o členskej príslušnosti jednotlivých kandidátov na poslancov sme preverili
a uvádzame ich v zátvorke.
Pripravila: T. Búbelová

Monika Flašíková Beňová:

3
Nedostávate
Malacký hlas?

Malacký hlas
môžete čítať

aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

Kozmetický salón Viva

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.

Nahláste nám
to e-mailom na
media@malac
ky.sk, telefonicky na číslach
034/796 61 74,
034/796 61 73,
alebo písomne
v podateľni
MsÚ.
Uveďte svoje
meno, adresu
a kontakt, kde
si neskôr môžeme overiť, či sa
udiala náprava.
-red-

VÝZVA

na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2014
Mestský úrad Malacky podľa § 4
ods. 7 Všeobecne záväzného naria
denia mesta Malacky č. 16/2011 o do
tačnej a grantovej politike mesta
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 12/2012 (ďalej VZN) vyzýva záujemcov o dotáciu
na činnosť alebo na konkrétnu akciu
v roku 2014, aby do 30. novembra
2013 podali žiadosť o dotáciu na
adresu: Mesto Malacky, Radlinského
2751/1, 901 01 Malacky.
Spôsob a podmienky poskytovania dotácií upravuje uvedené VZN.
Žiadateľmi môžu byť i neziskové organizácie a občianske združenia.
Žiadatelia sú povinní poskytnúť
v žiadosti všetky požadované údaje
a doložiť prílohy v zmysle § 5 VZN.

V prípade, že žiadosť nebude kompletná, úrad žiadateľa vyzve na doplnenie do 10 pracovných dní. Organizácie, ktoré v súlade so zmluvou
vyúčtujú dotáciu poskytnutú na rok
2013 v decembri 2013, doložia čestné vyhlásenie o tom, že nemajú voči
mestu žiadne záväzky, až súčasne
s vyúčtovaním poskytnutej dotácie.
VZN a vzor žiadosti sú k dispozícii
na www.malacky.sk v časti Mesto/
Samospráva mesta/Dotácie a granty
alebo u M. Jurdákovej v KC MsÚ.
Športové kluby a organizácie pôsobiace v športe budú podávať žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť
v roku 2014 do 31. januára 2014. Výzva pre športové organizácie bude
zverejnená v decembri 2013. -msú-

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Náš kraj si
zaslúži viac

V našom kraji žije viac ako pol milióna šikovných ľudí,
ktorí ho svojou prácou zveľaďujú, ale nevracia sa im to
v poskytovaných službách. Je najvyšší čas to zmeniť
a dať ľuďom nášho kraja európsku úroveň.
Preto som sa rozhodla kandidovať na županku
Bratislavského samosprávneho kraja
a predstaviť vám priority môjho programu
pre obyvateľov okresu Malacky.

odborná škola

odborná škola

nemocnica poplatky

Zrušíme poplatky
v malackej nemocnici

Nová odborná škola
pre Malacky

Regionálna doprava
cez víkend zadarmo

Zachovanie pohotovosti v nemocnici v Malackách stále nie je doriešené. Dôvodom je nenemocnica poplatky
schopnosť a neustále zbavovanie sa zodpovednosti zo strany súčasného župana Freša. S prevádzkovateľom nemocnice preto dohodneme
nové, transparentné a lacnejšie riešenie. Obyvatelia Malaciek
musia mať istotu, že nebudú musieť cestovať desiatky kilometrov na pohotovosť. Zároveň zrušíme aj poplatky za bežné
služby, ktorými si nemocnica robí z pacientov výnosný biznis.

Po rokoch prázdnych sľubov zriadime v Malackách strednú
odbornú školu. Počet škôl
odborná škola
v okrese Malacky totiž dlhodobo nezodpovedá jeho postaveniu najväčšieho okresu Bratislavského kraja. Primátor žiadal župu o zriadenie školy už niekoľkokrát, no bez úspechu. Zriadením odbornej školy pomôžeme najmä rodičom a ich deťom, ktoré už nebudú nútené každý deň cestovať za vzdelaním do Bratislavy.

Zavedieme bezplatnú regionálnu dopraregionalna
vu cez víkend,
čímdoprava
poskytneme obyvateľom
kraja vyšší komfort a lepšiu verejnú službu.
Podporíme miestnu víkendovú turistiku, ktorá naštartuje cestovný ruch v kraji. Odľahčíme
mesto od osobných áut a prispejeme tak k ochrane nášho
životného prostredia. Návrh je už prerokovaný s prevádzkovateľom regionálnej autobusovej dopravy.

www.monikaflasikovabenova.sk

regionalna doprava
nemocnica poplatky
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Jablkové
hodovanie

5

vo veľkom štýle

Sobota 12. októbra ponúkla ideálne počasie, a tak šťastnou
zhodou okolností spríjemnila aj obľúbené Jablkové hodovanie v Malackách. Už o 9.00 h počas otvorenia podujatia
bolo na mestskom teplomeri v parku príjemných 15 stupňov. Ranné vysielanie mestského rozhlasu s pesničkami
o jabĺčkach a slovkom k programu ponúklo prísľub dobrej
nálady a uspokojenia maškrtných chúťok Malačanov.
Dalo sa tomu odolať?

S

tovky návštevníkov sa vyro
jili nza vôňami a lákavo na
aranžovanými dobrotami, len
čo sa zaplnili pulty štýlovo vy
zdobených stánkov. Tribúna sa
oproti vlaňajšku premiestnila
na trávnatú plochu pri vstupe
do kostola a miesto za ňou za
ujali lukostrelci, ktorí dovolili
deťom vyskúšať si, aké je strieľať
z tejto dnes už historickej zbra
ne. Šípy mali trafiť jeden z dvoch
terčov v tvare jablka.
Kláštorné námestie zaplnili
di
váci, ktorých očividne zaujal
pro
gram, a obdivovali talenty,
ktoré sa zrodili v našom meste.
Okrem už známych tanečníkov
zo Saltatrixu a folklórneho sú
boru Macejko sa predstavili aj
mladé nádejné speváčky Lucia
Adamovičová, Simona Rusňáko
vá a čerstvý spevácky objav –
Martin Kmec, ktorý sa postaral
o záverečný pesničkársky mini
koncertík s gitarou.
Deti si po celý čas nadšene
podávali ruky s maskotom po
dujatia – veľkým plyšovým ja
bĺčkom, fotografovali sa s ním,
debatovali, ukazovali mu svoje

hračky a podaktoré si ho chceli
odniesť aj domov! Nikto nehla
doval, a tak na konci nezostalo
nič z pripravených zásob. Po ko
láčoch sa len tak zaprášilo, hoci
po vlaňajších skúsenostiach úlo
hou zúčastnených bolo napiecť
dvakrát viac ako minulý rok. Po
ľovníci minuli všetok divinový
guláš s jablkami a v hanbe nezo
stal ani jablčný kompót zo stán
ku MsCSS, ktorým ochutnávači
zapíjali sladké dobroty. Tradične
išli na dračku aj jablká na usklad
nenie a na obed bola už dodáv
ka prázdna. Tohtoročnú ponuku
obohatili aj sadenice stromčekov
– nielen jabloní, ale aj iných dre
vín. Malačania si podujatie obľú
bili a s radosťou sa sami podieľa

jú na jeho príprave. K občianskym
združeniam, neziskovým organi
záciám a organizáciám mesta sa
pripojilo aj niekoľko jednotlivcov
a škôl.
Spojená škola sv. Františka As
siského prispela detskými obráz
kami na výzdobu tribúny a pes
ničkami o jablkách v podaní
žiakov. ZŠ Záhorácka ako jediná
zo škôl ma
la vlastný stánok
a priamo obohatila ponuku kolá
čov, ktoré piekli žiaci počas tech
nických prác. Napriek celkovému
úspechu podujatia sú určite ma
ličkosti, ktoré nám pomôžu in
špirovať sa a v ďalších rokoch
Jablkové hodovanie pripraviť eš
te kvalitnejšie.
Podeľte sa s nami a napíšte na
media@malacky.sk alebo
zatelefonujte do redakcie –
034/79 66 173, 034/79 66 174.
Text: T. Búbelová
Foto: S. Osuský
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Výmena kĺbov
v Nemocnici Malacky
bez čakania
Ak sú pri pretrvávajúcich nezvládnuteľ
ných bolestiach nefunkčných kĺbov lie
ky bezmocné, život vám môže skvalit
niť operácia v podobe totálnej náhrady
kĺbu. Určitou formou artrózy, degene
ratívnym poškodením kĺbu, trpí viac
ako 50 % populácie nad 65 rokov.

Asi málokto z nás si uvedomuje, koľko kĺ
bov musí organizmus zapojiť do zdanlivo
tak jednoduchých aktivít, akými sú napríklad
zdvihnutie pohára alebo spadnutej čiapky.
Nehovoriac o behu, skákaní, tancovaní ale
bo športe. Celý život sa hýbeme. Naše pohy
by sú veľmi komplexné, snáď neexistuje taký,
na ktorý by stačil len jeden kĺb. K najväčším
patria kolenný, bedrový, ramenný a členkový.
Dennodenným používaním, ale aj nešetrným
zaobchádzaním sa prirodzene opotrebová
vajú, až sa môžu stať nefunkčnými, nepohyb
livými, ale najmä bolestivými.
Kĺb je pohyblivé spojenie dvoch alebo via
cerých kostí, pričom jedna kosť v kĺbe je za
končená výbežkom (hlavicou), druhá vytára
kĺbovú jamku. Hlavica aj jamka sú pokryté
chrupavkou, ktorá má dokonalé kĺzne vlast
nosti, takže kosti sa o seba takmer netrú. Aby
nevŕzgali vôbec, sú navyše premazávané kĺ
bovou tekutinou (synoviou), ktorá vyživuje
kĺb i chrupavku. Hlavicu a jamku do seba po
mocou väzív uzatvára kĺbové puzdro, v ktoré
ho vnútornej vrstve sa tvorí práve spomínaná

tekutina. Kĺb obsahuje aj ďalšie, tzv. pomocné
kĺbové zariadenia, ako sú svaly, šľachy, väzivá,
ktorých úlohou je spevnenie, ochrana a ply
nulosť pohybu. Kĺby sú bohato zásobené cie
vami a nervami. Jedine chrupavka ich nemá,
aj preto je schopná bezbolestne znášať vyso
ký stupeň zaťaženia.
Najdôležitejšou časťou, ktorá rozhoduje
o funkčnosti kĺbu, je chrupavka. Jej nevýho
dou je, že na rozdiel od kostí, je schopná len
veľmi čiastočnej regenerácie. Časom teda pri
rodzene „starne“, opotrebováva sa, deformuje
alebo ničí nadváhou či úrazmi, čím dochádza
k degeneratívnemu poškodeniu kĺbu – artróze.
„Foriem artrózy je viac,
k najčastejším patria
osteoartróza,
reumatická artritída
a posttraumatická artróza,“
vysvetľuje ortopéd MUDr. Miroslav Lisý, PhD
z Nemocnice Malacky.
Osteoartróza je opotrebovanie hladkých
plôch kĺbu, čím sa kosti o seba trú a spôsobu
jú bolesť a stuhnutosť. Tento typ artrózy sa pri
márne objavuje u ľudí starších ako 60 rokov.
Reumatoidná artritída môže napadnúť aký
koľvek kĺb v tele. Postihuje častejšie ženy ako
mužov, bez ohľadu na vek a poškodzuje kĺb
silným zápalom. Imunitný systém tela napá
da a ničí kĺbovú výstelku, čo spôsobuje bolesť,

opuchy, poškodenie kĺbu a stratu pohyblivos
ti. Treťou najbežnejšou formou artrózy je po
sttraumatická artróza, vzniká v dôsledku po
škodenia kĺbu po predchádzajúcom zranení.
Kĺb je poškodený, bolí a zle sa pohybuje.
Riešením artrózy býva najčastejšie ope
ratívna výmena kĺbu za endoprotézu. Práve
na tento typ operácií sa v ostatných nemoc
niciach čaká priemerne aj skoro celý rok. V no
vootvorenom Ortopedickom centre v Nemoc
nici Malacky si pacienti po konzultácii s orto

pédom môžu nechať poškodené kolenné ale
bo bedrové kĺby vymeniť v nadštandardných
podmienkach a bez čakania. Nefunkčný kĺb
sa odstráni a nahradí umelým implantátom.
MUDr. Lisý spresňuje, kedy je operácia nao
zaj potrebná: „Najčastejšie býva operácia indi
kovaná vtedy, keď má pacient trvalé bolesti ne
zvládnuteľné medikamentózne, pri významnom
obmedzení funkcie kĺbu a strate kvality života.“
Pri endoprotetických výkonoch sú používané
najmodernejšie cementované aj necemento
vané endoprotézy. Pri cementovaných sa vy
tvorí dutina o niečo väčšia, ako je implantát,
do ktorej sa dá mäkký tmel. Do 15 minút sa
premení na pevnú hmotu, čím utesní implan
tát v kosti. MUDr. Lisý vysvetľuje, ktoré protézy
sú vhodné pre jednotlivé skupiny pacientov:
„U pacientov s menej kvalitnými kosťami je vý
hodnejšie používať cementované techniky, kde
dosiahneme veľmi dobrú stabilitu. U mladších
pacientov s „dobrými“ kosťami sa používa nece
mentovaná protéza, keďže tam je menšie riziko
zlyhania.“ Pacienti po operácií v Nemocnici
Malacky majú zabezpečenú aj komplexnú re
habilitáciu v rámci pooperačnej starostlivosti.
Všetky potrebné informácie nájdu záujemco
via na stránke www.casnazdravie.sk, kde si
môžu zarezervovať aj konzultácie v Ortopedic
kom centre.
Všetky potrebné informácie
môžete získať
v Klientskom centre
v nemocnici
alebo v Call centre

034/28 29 700

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Ťažko vybojovaný mamograf doslúžil,
nahradil ho nový
„Nikto nedáva viac ako ten,
čo dáva nádej.”

L. N. Tolstoj

Menej radiácie, okamžité sním
ky, vyššiu rozlišovaciu schopnosť
a kratšie čakacie lehoty. To priná
ša nový moderný digitálny ma
mograf, ktorý pre svoje pacient
ky zakúpila Nemocnica Malacky
a umiestnila ho do nových priesto
rov. Tam, kde bola stará mamo
grafia, je teraz nová vyšetrovňa.
Do nej chce nemocnica kúpiť nový
sonografický prístroj na vyšetre
nie prsníkov. Modernejší mamo
graf teda po desiatich rokoch
prevádzky nahradil ten starý, ku
ktorému však mali Malačania vre
lý vzťah, pretože sa naň sami vy
zbierali. Vráťme sa v spomienkach
do minulosti.
Prvý malacký mamograf teda do
slúžil. Mladší možno vôbec nevedia
a starší už pozabudli na to, že Malacky
ho dostali 3. septembra 2003 vďaka
vôli a húževnatosti obyčajných ľudí.
Poskladali sa naň bežní obyvatelia
a podnikatelia. V zbierke, ktorej inici
átorkou bola Malačianka Mária Osus
ká, už vtedy predsedníčka Miestnej
organizácie Matice slovenskej, sa po
čas piatich rokov vyzbieralo asi päť
miliónov slovenských korún. Poslúžili
na kúpu prvého diagnostického prí
stroja na vyšetrenie prsníkov s cieľom
prevencie a včasnej diagnostiky čo

raz častejšie sa vyskytujúcej rakoviny.
„V tom čase sme chodievali na ma
mografiu do Bratislavy a čakalo sa
dva mesiace až pol roka. Vyšetrenia
sa robili v nedôstojných podmien
kach, v čakárňach bez okien sa tlačili
desiatky žien a tie, čo nestihli vyšet
riť, jednoducho poslali domov. Veľmi
som si želala, aby sa zlepšila dostup
nosť takejto odbornej zdravotníckej
starostlivosti aj pre ženy zo Záhoria,“
povedala Mária Osuská, ktorá začala
zbierku na Deň matiek v roku 1998
tzv. korunovou akciou.
Boj sa začal korunovou akciou
Pani Mária Osuská po rokoch spo
mína na úsilie, aké bolo treba vyna
ložiť na ceste k vytúženému cieľu.
Často ju odrádzali a spochybňovali
význam zbierky, no ona nepoľavila,
práve naopak, neskôr sa jej podarilo
zaangažovať aj mestské zastupiteľ
stvo, ktoré zriadilo na účel zbierky
osobitný účet. Myšlienku podporil
aj vtedajší primátor Vladimír Mo
ravčík a neskôr nadchla aj jeho ná
stupcu Jozefa Ondrejku. „Z náhleho
popudu som sa pred Dňom matiek
rozhodla, vyrobila som pokladničky,
poroznášala ich po obchodoch spo
lu s výzvou a oslovila gymnázium,
ktoré uvoľnilo študentov a tí zbierali
príspevok na mamograf. Veď čo vzác
nejšie môžu rodiny darovať svojim
mamám, než je ich zdravie a šanca
na život? Takto v malom sa vyzbiera
lo asi 4000 korún, ale ja som nebola

Pani Mária Osuská má všetko o zbierke zdokumentované.Články z novín si povy
strihovala a odložila.

spokojná. Bolo to na kúpu prístroja
veľmi málo!“
Pomalé tempo koordinátorku
zbierky neodradilo
Keď pani Mária Osuská videla, že
v malom to nepôjde, nezúfala a hľa
dala iné cesty. „Napísala som listy
na všetky miestne úrady na Záhorí.
Odozvy neboli vždy priaznivé, ale
predsa viaceré obce na dobrú vec
prispeli. Potrebovali sme však pred

sa len väčších sponzorov... a tu veci
najviac pomohol primátor Ondrej
ka, ktorý oslovoval podnikateľov. Tí
posielali peniaze na viazaný účet. Ja
som osobne chodila na všetky akcie,
čo sa diali v meste a všade som zbier
ku propagovala. Písala som do Ma
lackého hlasu, do Minky, ale aj do
iných novín. Vďaka vypätému úsiliu
všetkých, ktorí akokoľvek pomohli
a podporili myšlienku zakúpenia
mamografu v Malackách, sa po pia

tich rokoch podarilo to, čomu mno
hí vôbec neverili. Na účte bola suma
5 miliónov korún a prístroj bolo mož
né kúpiť. Patril mestu a jeho obyvate
ľom, či skôr obyvateľkám!“
Tak vďaka ti, mamograf!
V čase kúpy išlo o jeden z najmo
dernejších mamografických prístro
jov a obrovskú radosť z neho mali
naozaj všetci – pani Mária Osuská,
ktorej sa splnil sen; ľudia a firmy, čo
prispeli, mesto Malacky; personál
nemocnice (najmä jeho dámska časť
a zamestnanci rádiologického odde
lenia), ktorý nemalou časťou prispel
na zbierku a tiež získaval finančné
prostriedky od dobrovoľných pri
spievateľov, ale aj nemocnica, ktorá
si tak začala budovať moderné ma
modiagnostické centrum. Za 10 ro
kov činnosti mamografického pra
coviska sa vykonalo 30 000 mamo
grafických vyšetrení, čo je asi 120 000
snímok prsníka. Toto množstvo roz
ložené vedľa seba by zabralo rozlohu
6900 štvorcových metrov plochy, čo
je plocha bezmála taká veľká ako fut
balové ihrisko. „Vďaka ti, mamograf,
za desaťročnú službu, hoci ťa práve
teraz z prirodzeného dôvodu tech
nického pokroku vystriedal nový –
modernejší prístroj. Som hrdá, že sa
nám podarila dobrá vec a vyvrátili
sme tvrdenie vtedajšieho ministra
zdravotníctva Rudolfa Zajaca, že Ma
lacky mamograf nepotrebujú,“ uza
tvára spomínanie Mária Osuská.
V nasledujúcom čísle MH si na za
čiatky fungovania mamografie v Ma
lackách a na vývoj pracoviska počas
desiatich rokov zaspomína vedúci rá
diologický technik Peter Gyurkovics.
Text: T. Búbelová, foto: S. Osuský
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205,5 mm
258,0 mm

1/1 strany
258x343
330,38 €

Výškové
formáty inzercie:
39,0 mm
81,5 mm
111,0 mm
169,0 mm
343,0 mm

1/5 strany
100,5x169
63,42 €
1/20 strany
48x81,5
14,61 €

Možnosti uverejnenia iných
formátov konzultujte s redakciou.

1/2 strany
258x169
162,78 €

1/3 strany
258x111
130,98 €

Darujte
Vianoce!

Blahoželania

V rámci charitatívneho prog
ramu Darujte Vianoce dostanú
znevýhodnení ľudia v tomto
roku 65 000 €. O ich rozdelení
rozhodne aj verejnosť.

„Program Darujte Vianoce umož
ňuje pripraviť krásne sviatky tým,
ktorí ich nemôžu prežiť plnohodnot
ne alebo v kruhu svojich najbližších
z najrôznejších dôvodov,“ pripome
nula Andrea Cocherová, správkyňa
Nadácie Orange, ktorá program or
ganizuje už po dvanástykrát.
Nápady a tipy na pomoc iným
môžu žiadatelia posielať do 11. no
vembra prostredníctvom stránky
www.nadaciaorange.sk.
Hodnotiaca komisia z nich vy
berie tie, ktoré najlepšie spĺňajú kri
tériá a prerozdelí medzi ne sumu
50 000 €.
„O rozdelení ďalších 15 000 € mô
že rozhodnúť aj verejnosť prostred
níctvom stránky www.dakujeme.
sk,” uviedla Cocherová a poukázala
na fakt, že tohtoročná suma, určená
na podporu sociálne slabších a zne
výhodnených, je historicky najvyš
šou sumou v programe.
-tasr-

SPOMIENKY
8. 10. sme sa roz
lúčili s Vilmou Ti
chou, ktorá zom
rela 2. 10. vo veku
nedožitých 81 ro
kov. Veľa Malača
nov si na ňu pamä
tá ako na učiteľku ruštiny a nemčiny.
Práci s deťmi – žiakmi, študentami
sa venovala rovných 50 rokov. S úc
tou a láskou spomína rodina.
18. 10. sme si pripo
menuli 20. výročie
úmrtia nášho dra
hého manžela, otca,
starého otca Jozefa
Caunera z Malaciek.
S láskou a úctou
spomína manželka Mária, syn Jozef
a dcéry Anna, Mária s rodinami. Ten,
kto ho poznal, spomenie si, ten, kto
ho miloval, nezabudne.
18. 10. si pripomenieme 39 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý tat

Sú to oni, naša mamka a otec, kto
rých láska spája a vzájomne im
silu dodáva v radostných i ťažkých
chvíľach. 12. 10. pred 50 rokmi si po
vedali svoje ÁNO a teraz oslavujú
ZLATÚ SVADBU
Stázka a Fero Štórovi.
Želáme vám zdravie, spokojnosť,
veľa pokoja, aby ste v láske dlho
medzi nami žili. Všetko najlepšie
prajú dcéry Katka a Anička s man
želmi a vnuci Tomáško, Ferko, Kat
ka, Martinka, Mário a Dominika.
Drobná inzercia
• Doučím nemecký jazyk žiakov ZŠ
a SŠ. Kontakt: 0915 79 59 84 (po 18. h)
• Pôžičky pre zamestnaných a dô
chodcov. Kontakt: 0905 97 27 59
Pracujem ako VFA pre spoločnosť
PROFI CREDIT SLOVAKIA.
• Prenajmem 2-izbový byt, Malacky,
Ul. 1. mája, balkón, komora a pivnica
(63 m2), úplne zrekonštruovaný, no
vozariadený + bezp. dvere, vhodný
pre zamestnaný mladý pár. Cena do
hodou. Kontakt: 034/381 19 57
ko a stareček Ján
Smolinský z Ma
laciek a zároveň
si 21. 10. pripomí
name jeho nedo
žitých 90 rokov.
Kto ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú spo
mienku. S láskou a úctou spomína
dcéra Darina, zať Peter, vnučky Mi
riam a Petra s rodinami.
20. 10. sme si pri
pomenuli 2. vý
ročie úmrtia náš
ho drahého syna,
otca, brata a šva
gra Zdenka Balá
ža. S láskou v srdci
spomína smútiaca rodina.
21. 10. prešlo 6 rokov, čo navždy do
tĺklo šľachetné o obetavé srdiečko
našej drahej manželky, mamič
ky, starej mamy Márie Papajovej
z Malaciek. S láskou a veľkým žia

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

ľom spomínajú
manžel, synovia
Ján a Boris s man
želkami a dcéra
Patrícia, vnúčiko
via Borisko, Paťko,
Adamko a vnučka
Veronika. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Dopracovali usilovné ruky,
stíchlo navždy predobré srdce.
Očami drahými sa už nepozrieš,
teraz pokojným spánkom
odpočívaš.
28. 10. si pripomí
name 2. výročie
úmrtia nášho dra
hého otca a staré
ho otca Ladislava
Hrčku. S láskou
spomínajú man
želka Angela, deti Božena, Ladislav
a Milan s rodinami a ostatná rodina.

Dnes máš, otecko
Jozef Palát, svia
mi
tok veľký, príj
že
lanie od man
želky, od detí, vnu
kov, pravnukov,
ktorých si stálou
zárukou šťastia a lásky, radosti od
samej útlej mladosti. To Ti zo srdca
praje manželka Zuzana, syn Jozef
a dcéra Zuzana s rodinami a prav
nuci Natálka, Vilko, Denis, Saška po
sielajú dedkovi veľkú pusu.

V života Tvojho knihe
strana 77. sa otvára,
pripíjame si s Tebou,
mama Angela Sivá
ková perlivým vínom
z pohára. Na Tvoju lás
ku spomínajú s vďakou dcéra Daniela
a syn Milan s rodinami a pravnučky
Karinka, Natálka posielajú veľkú pusu.

MALACKÁ MATR I KA
od 7. do 21. 10. 2013
Naši jubilanti
80 – Ján Sloboda; 85 – Teré
zia Čermáková, Anna Lazar
číková, Alžbeta Hurbanová,
Verona Rojkovičová, Helena Obsel
ková; 90 – Mária Šplíchalová; 94 –
Anna Kašťáková; 101 – Jozef Osuský
Povedali si áno
Pavol Jelínek a Elena Gloso
vá, Stanislav Toček a Jaroslava Stan
kovičová, Jaroslav Hrebeň a Lucia
Bartalová, Ján Babiar a Jana Drinko
vá, Daniel Hrubý a Júlia Dršková, Jo
zef Knotek a Monika Stachová
Nie sú medzi nami
Lýdia Hubinová, Malacky,
*1930; JUDr. Rudolf Rehák,
Malacky, *1943; Oľga Sarvašová, Ma
lacky, *1938; Emil Štober, Malacky,
*1939; Jana Leitner, Malacky, *1968;
Irena Radovičová, V. Leváre, *1932;

24. 10. si pripomí
name 12. výročie
úmrtia nášho dra
hého manžela, ot
ca a starého otca
Blažeja Kadlica.
S láskou v srdci
spomína manželka, deti s rodinami
a ostatná rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

29. 10. si pripomí
name 1. výročie
úmrtia nášho mi
lovaného manžela
Jozefa Matúška
z Malaciek. S lás
kou a úctou spo
mínajú manželka, švagriná Helena,
krstné deti Peter, Ivana a Domini
ka.

S tichou spomien
kou k Tvojmu hro
bu chodíme, kvety
položíme a pri pla
mienku sviečky za
Teba sa pomodlí
me.
29. 10. si pripomíname 1. výročie, čo
nás navždy opustil náš drahý man
žel, otec a dedko Štefan Prokop.
S láskou v srdci spomína manželka
Eva, dcéra Renáta a syn Peter s rodi
nami.

Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva...
Tíško si zaspala, zanechajúc všetkých,
čo si mala rada.
Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
2. 11. si pripomenie
me 4. výročie úmrtia
Dariny Šabíkovej
z Malaciek. S láskou
a úctou spomína
manžel Jaroslav, syn
Jaroslav, dcéra Re
nátka a vnúčatá Jarko, Alex, vnučka
Karolínka a celá rodina.
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Bežecká
pošta

Propozície

30. ročník
Malackej
desiatky

Po druhý raz bude súčasťou Malackej desiatky bežecká pošta.
Organizujú ju Klub filatelistov
ZSF v Malackách v spolupráci
s Poštou Malacky 1, ZŠ Malacky
a AC Malacky.

Grand Prix Záhoria
a Moravsko-slovenského
bežeckého pohára 2013
Organizátor: Komisia pre vzdeláva
nie, mládež a šport pri MsZ Malacky,
Spoluorganizátori: ZŠ Záhorácka,
AC, CVČ, KZPDaM, SZTP, DHZ, MO
MS, AD HOC
Termín: 9. 11. 2013 (sobota)
Miesto: Malacky, ZŠ Záhorácka ul.
Prezentácia: 9.00–11.45 h
Štart: 11.15 h juniori a dorastenci
12.00 h dospelí.
Trasa: ZŠ Záhorácka–Kozia–Cesta
mládeže–Vinohrádok, obrátka na
ceste smer Plavecký Štvrtok a späť.
Povrch asfalt. Dospelí 10 km, juniori
a dorastenci 3 km.
Kategórie (na zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia):
juniorky, dorastenky, ženy, ženy nad
35 r., ženy nad 45 r.; juniori, doras
tenci, muži, muži nad 40 r., muži nad
50 r.; muži nad 60 r., muži nad 65 r.,
muži nad 70 r.
Štartovné: 1 €, 30 Kč juniori, doras
tenci 3 €, 80 Kč muži, ženy
Občerstvenie a šatne: v budove ZŠ
Záhorácka ul.
Zdravotná služba: Zabezpečená
sprievodným vozidlom na trati.
Protesty: Podávajú sa písomne do
15 minút po zverejnení výsledkov
hlavnému rozhodcovi s vkladom
2 €. Pri neopodstatnenom proteste
vklad prepadá v prospech organi
zátora.
Upozornenie: Každý účastník štar
tuje na vlastné nebezpečie za obme
dzenej cestnej premávky. Pretekári
sú povinní riadiť sa pokynmi riadi
teľa pretekov a hlavného rozhodcu.
Ceny: Prví traja v každej kategórii
získajú vecnú cenu a diplom. Od
menený bude najstarší i najmladší
účastník. Ostatné ceny sa budú žre
bovať podľa štartovných čísiel, pod
mienkou je absolvovanie celej trate.
Kto sa vyhodnotenia pretekov nezú
častní, stráca nárok na žrebovateľnú
cenu.
Vyhodnotenie: 14.00 h v jedálni ZŠ
Záhorácka ul.

Súčasťou podujatia je
Malacký kilometer

pre žiakov, zaradený do Záhorác
keho bežeckého pohára 2013, štart
prvej detskej kategórie o 9.00 h.

Informácie:
CVČ – 034 772 22 28,
cvcmalacky@gmail.com
M. Trenčíková – 0905 40 33 54
maria.trencikova@gmail.com
A. Pašteka – 034/772 36 16
Prihlášky:
do 6. 11. 2013 e-mailom, písomne
– CVČ, M. Rázusa 30, 901 01 Malacky
alebo aj priamo v deň pretekov.

Zľava: Jakub Reif, Ondrej Vajgel, Adam Pernecký, Matúš Vasek, Tomáš Dobrocký, Simon Michálek, Marek Moza, Martin Kolla, dole
Marian Strelecký

Sedem republikových titulov
pre Fight Division Malacky

V sobotu 5. októbra sa v Trnave uskutočnili Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v MMA a K-1.

Fullkontaktný tím Fight Division
Malacky, ktorý organizačne patrí pod
Karate TJ Strojár, reprezentovali zá
pasníci, ktorí sa počas sezóny 2013
umiestňovali na medailových pozí
ciách v amatérskej lige K-1 & MMA,
prípadne ako talenty získali „divokú
kartu“ a možnosť štartovať na tomto
vrcholnom podujatí. Po mimoriad
nych výkonoch zaslúžene vybojovali
svoje amatérske tituly šampiónov SR:

Simon Michálek, majster SR
MMA -18y OPEN (obhájil titul CHAM
PION SR 2012)
Tomáš Dobrocký, medzinárod
ný majster SR MMA -93 kg
Jakub Reif, Vicemajster SR
MMA, 66 kg
Ondrej Vajgel, Vicemajster SR
K-1, 65 kg
Adam Pernecký, Vicemajster SR
K-1, 84 kg

Michal Kain, 3. miesto MMA,
84 kg
Marek Moza, 3. miesto MMA,
+93 kg
Diváci mali možnosť zhliadnuť
špičkové podujatie – v 20 kvalitných
dueloch išlo skutočne o vrchol se
zóny ultimátnych a K-1 zápasov na
Slovensku, aj za účasti špičkových
reprezentantov z Českej republiky.

Mladé družstvo junioriek po mi
nuloročnom postupe do najvyššej
súťaže odštartovalo svoju púť v Le
viciach. Pre mnohé to bola prvá
skúsenosť so špičkovým juniorským
volejbalom. Bol to krst ohňom.
Po bojovnom výkone, žiaľ, juniorky
podľahli skúsenému súperovi. Zá
pas však napovedal, na čo by sme
v súťaži mohli mať. V odvete na do
mácej pôde je tento súper určite
zdolateľný.
Zostava: Dušková, Hrúzová, Štam
mová, Šimková, Slezáková, Körmen

dyová, libero Pavlíková (Nemčovičo
vá), tréner: Haringa
Žiačky remizovali v 1. kole so Sen
com 1:1 na zápasy. Novoutvorené
družstvo sa predstavilo v úvodných
kolách aj na domácej pôde, kde
odohrali vyrovnané stretnutia so
Sencom, a v 2. kole na pôde favo
rita z Bilíkovej bojovali, ale nestači
lo to. Držíme dievčatám palce a pri
zodpovednej práci budú výsledky
prichádzať postupne samé. Káder:
Jurkáčková, Jursová, Körmendyo
vá, Polláková, Rubliková, Rybecká,

Sojáková, Stupňanová, Šajdíková,
Šamulková, Šimková, Škutová, Šne
goňová, Žáčková.
Kým ženám sa darilo, muži skon
čili v oklieštenej zostave bez víťaz
stva. Družstvo mužov trápia hneď
na úvod sezóny výpadky všetkých
blokárov a je to cítiť na ich hre, keď
z úvodných kôl nezískali ani jedno
víťazstvo.
Zostava: Novota, Rehák, Haringa,
Petrovič, Baran, Husár (Lukáč, Roz
bora, Opatovský, Havlík)

Juniorky Strojára Malacky
opäť v najvyššej súťaži

M. Strelecký

M. Haringa

Účastníci jubilejného 30. ročníka
môžu zaslať pozdrav priamo z mies
ta behu. Bežci prenesú poštové zá
sielky na poštu v Malackách, odkiaľ
poputujú ďalej. Odchod pošty zo ZŠ
je o 10.00 h. V priestoroch ZŠ Záho
rácka bude možné kúpiť si za 1 € aj
príležitostný lístok s potlačou. Pripra
vili ho malackí filatelisti. Každá zá
sielka bude opečiatkovaná príleži
tostným kašetom. Po prvý raz bežali
bežci s poštou pri 25. ročníku Malac
kej desiatky. Malacký klub filatelistov
patrí medzi menšie, ale veľmi aktívne
kluby. Štyrikrát ročne organizuje zbe
rateľské burzy, najbližšia bude 14. 12.
v priestoroch ŠJ ZŠ Dr. Dérera v Ma
lackách od 8.00 do 12.00 h. Klub vy
dáva aj sériu korešpondenčných líst
kov s potlačou Malacky dnes. Bolo
vydaných už 16 záberov a všetky si je
možné kúpiť v TIK v budove Inkubá
tora Malacky.
Anton Pašteka

Nové
cyklostojany

sú v blízkosti Cyklomosta slobody
a na križovatkách cykloturistických
trás v kraji, napríklad v obci Vysoká
pri Morave, Záhorská Bystrica alebo
v Devínskej Novej Vsi. Odpočívadlo
vybudované priamo pri cyklomoste
je miestom na oddych pre zahranič
ných a domácich návštevníkov Brati
slavského kraja.
„Naším záujmom je, aby práve
táto cyklotrasa bola taká atraktívna
ako petržalská alebo vrakunská biskupická cyklotrasa, aby bola rovnako
dobre značená a aby pozdĺž nej bolo
dosť atrakcií,“ povedal predseda BSK
P. Frešo.
Stojany na bicykleboli vyrobe
né a osadené v rámci projektu Za
mostom, ktorý je spolufinancovaný
z programu cezhraničnej spoluprá
ce Slovenská republika – Rakúsko
2007–2013.		 TS BSK

PROPOZÍCIE

MALACKÝ KILOMETER 2013 – súčasť Záhoráckeho pohára
Organizátor:
CVČ Malacky, Atletický klub AC Ma
lacky
Termín: 9. 11. 2013
Miesto: ZŠ Záhorácka 95, Malacky
Hlavný rozhodca: Vladimír Handl
Prezentácia: 08.00–08.50 h
Štart: 09.00 h – ZŠ Záhorácka
Trať: umelý povrch, okruh 250 m,
elektrická časomiera
Obuv: aj klincová obuv (tretry).
Ceny: Prví traja v každej kategórii
získajú vecnú cenu a diplom.
Účasť: Preteky sú verejné. Prete
kári štartujú na vlastné náklady
a na vlastné nebezpečenstvo, za
zdravotný stav zodpovedá vedúci
pretekárov alebo rodič. Je potreb

né, aby sa každý pretekár preukázal
kópiou alebo originálom zdravot
Kategórie

ného preukazu. Pri podozrení z fal
šovania dátumu narodenia je súťa

Rok narodenia

Čas štartu

Dĺžka trate

žubrienky (CH+D)

2008–2011

09.00

60 m

žabiatka (CH+D)

2006–2007

09.10

100 m

žabky (CH+D)

2004–2005

09.20

200 m

najmladšie žiačky

2002–2003

09.30

300 m

najmladší žiaci

2002–2003

09.40

300 m

mladšie žiačky

2000–2001

09.50

600 m

mladší žiaci

2000–2001

10.00

600 m

staršie žiačky

1998–1999

10.10

1000 m

starší žiaci

1998–1999

10.20

1000 m

žiaci automaticky diskvalifikovaný.
Protesty: Podávajú sa písomne
hlavnému rozhodcovi s vkladom
2 € alebo 50 Kč. Pri neopodstatne
nom proteste vklad prepadá v pro
spech organizátora.
Občerstvenie: Je pripravené pre
každého účastníka pretekov v cie
li. Šatne a sprchy sú v priestoroch
ZŠ Záhorácka 95. Neodporúčame
nosiť cenné predmety a väčšie
množstvo peňazí. Usporiadateľ
nezodpovedá za prípadné straty
a iné škody.
Prihlášky do 7. 11. do 20.00 h
na cvcmalacky@gmail.com.
Info na tel. č. 034/772 22 28.
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