
vaše noviny   •   malackyhlas@malacky.sk   •   www.malacky.sk   •   0 € dvojtýždenník    •   20/XXIII    •     21. 11. 2013

úvodník

Sloboda
Nedávno sme si pripomenuli náš 

boj za slobodu. Respektíve spomínali 
tí, ktorí bojovali. My mladší sme po
čúvali ich spomienky. 

V starom režime som prežila det
stvo. Bolo krásne a  režim sa ho vô
bec nedotýkal. Ani na november ’89 
si nepamätám. Spomínam si len 
na  to, ako nás rodičia po  otvorení 
hraníc zobrali na  výlet do  Hainbur
gu a  ja som dostala prvú bábiku 
Bar bie. Potom prišla prvá rodinná 
dovolenka v  Taliansku, neskôr štú
dium a  práca v  zahraničí, zmizli 
nepríjemné kontroly na  hraniciach 
a  vo vrecku mám menu, s  ktorou 
môžem chodiť po takmer celom sta
rom kontinen te. Úžasne praktické 
a  pohodlné zále žitosti. Normálne 
a  prirodzené. Ani neviem pocho
piť, že voľakedy také niečo nebolo. 
Neviem si predstaviť, že by som slo
bodne nemohla ísť na  víkend do  
Paríža či na  vianočné trhy do  Vied
ne. A nechápem, že toľkí v minulosti 
za takýto sen zaplatili živo tom. Obe
tiam železnej opony odhalili 14. no
vembra pri rieke Morava pamätník. 
Aby sme nezabudli na to, že sloboda 
nie je zadarmo. Nie je samozrejmá,  
nie je automatická a stratiť sa môže 
mihnutím oka. 

Michaela Janotová

viac o pamätníku 
si môžete prečítať 

na www.malacky.sk.

Do  projektu sme vstúpili spo-
lu so Stupavou. Obyvatelia oboch 
miest budú mať do  konca roka 
2015 prístup k  49 elektronickým 
službám. O  rok neskôr by mal in-
formačný systém spracovať 15-tisíc 
elek tronických podaní. Služby sa-
mospráv budú nielen zelektronizo-
vané, ale aj vzájomne poprepájané. 
Zníži sa tak počet administratívnych 
úkonov, ktoré mu sia občania pri vy-
bavovaní úradných agend absolvo-
vať. 

Z pohodlia domova cez internet 
bude možné napríklad ohlásiť po-
ruchu verejného osvetlenia. Mest-
ský úrad spätne občana rovnako 
elektronicky informuje o  odstrá-
není poruchy. Cez internet bude 
možné podávať napríklad aj daňo-
vé priznanie k dani z nehnuteľností. 

Daňovník potom elektronickou for-
mou dostane potvrdenie o podaní 
daňového priznania i  platobný vý-
mer. Podobne to bude fungovať aj 
v prípade miestnych daní a poplat-
kov. Osobne na  úrad už nebudete 
musieť chodiť ani kvôli vybaveniu 
rybárskeho lístka. 

Projekt prispeje k zvýšeniu kvali-
ty a  efektívnosti služieb samosprá-
vy. Zníži tiež administratívne zaťa-
ženie občanov pri vybavovaní zále-
žitostí na  úradoch, zvýši transpa-
rentnosť úradných procesov a skráti 
čas vyba vovania. Elektronizované 
budú tie služby, ktoré sú najčastej-
šie využíva né. 

Zoznam všetkých služieb, ktoré 
budú zelektronizované, vám prine-
sieme v ďalšom čísle MH.

M. Janotová

Táto fotografia je už, našťas
tie, len spomienkou. Rozkopané 
cesty a  chodníky, obmedzená 
doprava, hluk. To všetko je už 
minulosť. kanalizácia je dobudo

vaná, rozkopané cesty sú opra
vené a  celá stavba sa začala 
kolaudovať. Stačí už len chvíľu 
vydržať a  konečne sa budeme 
môcť na  kanalizáciu pri pojiť. 

Človeku sa ani nechce veriť,  
že od  začiatku prác uplynul už 
rok a pol. 

Už kolaudujeme!

 Zmluva 
 o elektronizácii
 je podpísaná

Mesto Malacky ešte na  jar uspelo so žiadosťou o  nenávratný fi
nančný príspevok na elektronizáciu samosprávy v hodnote takmer  
1 mil. €. Teraz už je ukončené aj verejné obstarávanie na dodávate
ľa tejto služby. Zmluva bola podpísaná so spoločnosťou InterWay. 
Po zrealizovaní projektu vybavia občania desiatky záležitostí z po
hodlia domova. 

Čo pre nás urobia 
noví poslanci?

Vo voľbách 9. 11. sme si za našich 
zástupcov vo VÚC zvolili poslancov 
Haramiu, Macejku a  Dobrovodské-
ho. Opýtali sme sa ich, ako hodnotia 
svoje výsledky vo voľbách a s čím išli 
do  predvolebnej kampane, respek-
tíve čo plánujú v župnom 
zastupiteľstve presadzo-
vať.

Pápežova vďaka 
patrí Malačanom

Spojená škola sv. Františka Assis-
kého v  Malackách si berie k  srdcu 
cnosti svojho patróna - sv. Františ-
ka, a preto skromne a v tichosti pri-
jala nevšednú príležitosť podieľať sa 
na príprave zvláštnej knihy, ktorá na-
pokon putovala až do več-
ného mesta k Svätému Ot-
covi Františkovi.

Premiestnia 
Adventné Malacky?

Po dvoch ročníkoch Adventných 
Malaciek v tichom prostredí Zámoc-
kého parku sa objavujú hlasy za opä-
tovný presun podujatia do  centra 
mesta, nie však už na kapacitne ne-
postačujúce Malé námestie, ale pred 
kostol. Pod petíciu z  18. 
10. sa podpísalo 434 pe-
titentov. 2Vi
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Zelené priestranstvo na  sídlisku 
na Ul. 1. mája a parčík na Břeclavskej 
ulici dostanú teda novú podobu. Re-
vitalizáciou vznik ne nové estetické 
a bezpečné mies to, určené na  relax 
a rekreačný šport. Obe priestranstvá 

sa prepoja a  vznikne súvislý areál, 
kde si nájdu svoje všetky vekové ka-
tegórie. Pribudne ihrisko a  cvičiace 
prvky pre deti i  dospelých, lavičky 
a odpadkové koše, prvky mestského 
mobiliáru a drobnej architektúry. 

Zrekonštruovaná bude autobu-
so vá zastávka na  Břeclavskej, okolo 
kaplnky vznikne zhromažďovacie 
miesto na  pietne spomienky. Verej-
ná zeleň bude doplnená, osvetle-
nie opravené. Vznikne tak estetický 
a bezpečný areál oddychových zón, 
relaxu a športového vyžitia v prírod-
nom prostredí takmer v  centrálnej  
časti mesta. Bezbariérový vstup 
umož ní využitie areálu aj hendike-
po vaným občanom. 

Mesto podalo projekt v máji 2012. 
Financie sme získali cez Operačný 
program Bratislavský kraj. Ide o sumu 
473 707,99 €, ktorá predsta vuje cel-
kové oprávnené náklady pro jektu. 
Mesto prispieva sumou 23 685,40 € 
(5 %). Projekt je spolufinancovaný 
Eu  rópskym fondom regionálneho 
roz voja. Dokončenie sa predpokladá 
na jeseň budúceho roku. 

Text: n. Slobodová/M. Janotová, 
foto: n. Slobodová

 Začala sa 
 revitalizácia 
 na Břeclavskej a 1. mája

na jar tohto roka sme vás informovali o tom, že mesto získalo finan
cie na projekt revitalizácie verejného priestranstva na uliciach Břec
lavská a 1. mája. v tomto týždni dostáva projekt aj reálne kontúry.

Pokračovanie na 3. strane
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Adventné Malacky píšu svoju his
tóriu už od roku 2001 a stali sa pod
ujatím regionálneho významu. Rok 
čo rok sa ich organizácia skvalitňuje 
a  počas predvianočného mesiaca 
program a voňavé trhy navštívia tisí
ce návštevníkov nasávajúcich atmo
sféru blížiacich sa Vianoc. Najprv sa 
Adventné Malacky začínali nesmelo 
v  komornom prostredí Malého ná
mestia a od roku 2011 sú v Zámoc
kom parku a v okolí kaštieľa. Prostre
die dvoch národných kultúrnych pa
miatok (parku a  kaštieľa) poskytuje 
dôstojnú atmosféru nerušeného po
koja v lone prírody, technickú pripra
venosť na podujatie veľkých rozme
rov, ale aj zázemie pre účinkujúcich. 

„Pozvali sme petičný výbor a vy
počuli sme si dôvody ich požiadavky. 
Vraj aj iné mestá majú takéto podu
jatia v centre mesta, bližšie k ľuďom,“ 
povedal prednosta MsÚ D. Vavrinec. 
„Vysvetlili sme im, prečo teraz, krát

ko pred začiatkom Adventných Ma
laciek, nie je možné pripraviť ich na 
novom mieste. Uviedli sme aj fak
tory, pre ktoré vnímame navrhnuté 
miesto ako menej vhodné,“ dodal. 

Obsah petície dostali na vedo
mie aj mestskí poslanci na zasadnutí 
zastupiteľstva 14. 11. Tam primátor 
mesta Jozef Ondrejka prízvukoval 
viaceré negatíva navrhnutého mies
ta, napr. technickú nevybavenosť 
(stánky potrebujú napojenie na elek
trinu), narušený pokoj a bezpečnosť 
pohybu pri ceste, v porovnaní s par
kom oveľa menší priestor a v nepo
slednom rade aj neúcta ku kresťan
skému významu adventu, ktorý je ča
som stíšenia a pokánia pred slávením 
Vianoc. Usporadúvať niekoľkohodi
nové programy pred kostolom z toh
to hľadiska nie je vhodné, s  čím sa 
stotožňuje aj dekan miestnej farnosti 
vdp. Ján Hudec. „Rímskokatolícka far
nosť je proti adventným trhom pred 

kostolom, kde je navyše aj vchod do 
krýpt, ktoré sú miestom odpočinku 
mŕtvych, teda vlastne cintorínom,“ 
povedal. „V čase adventu pripravuje
me už štvrtý rok Mariánsku novénu, 
kam sa s  nami prichádzajú modliť 
aj biskupi. V čase duchovnej prípra
vy na svätenie Vianoc by nás nemal 
rušiť hluk a  vianočné piesne, ktoré 
majú zaznievať až od Štedrého dňa,“ 
dodal predstaviteľ malackej farnosti, 
ktorý sa obáva aj dôsledkov preda
ja alkoholu a  možného rušenia bo
hoslužieb zo strany podgurážených 
návštevníkov trhov. 

T. Búbelová

V Malackách na Továrenskej ulici 
v areáli bývalého podniku Kablo Ma
lacky má vyrásť závod na spracova
nie plastového odpadu. Ministerstvo 
životného prostredia SR zaslalo mes
tu správu o hodnotení navrhovanej 
činnosti, ktorá bola v klientskom cen
tre MsÚ dostupná verejnosti na pri
pomienkovanie od 22. 10. do 21. 11. 

2013. Mesto Malacky v zmysle záko
na o posudzovaní vplyvov na život
né prostredie zvolalo verejné prero
kovanie správy o hodnotení navrho
vanej činnosti na 13. 11. o  16.00 h. 
Projekt bol odprezentovaný vrátane 
technológií bez väčšieho záujmu ve
rejnosti. 

-tabu-

Zámocká ulica zostala niekoľko 
dní v úplnej tme. Mesto sa však rých
lo postaralo o náhradné osvetlenie. 
„Západoslovenská energetika zrušila 
vzdušné vedenie elektrickej energie a 
odstránila aj betónové stĺpy elektric
kého vedenia, na ktorých malo mesto 
nainštalované lampy verejného osvet
lenia,“ povedal vedúci odd. služieb 
MsÚ v Malackách F. Klíma.

Podľa jeho vyjadrenia pracovníci 
ZSE už dávnejšie hovorili o takomto 

zámere, no pred samotnou realizá
ciou mesto oficiálne nevyrozumeli. 
„Pracovníci mesta vykopali jamy a po
zdĺž komunikácie v smere od MsÚ po 
poštu do nich osadili zapožičané dre
vené stĺpy. Na ne nainštalovali vlast
né káble a  lampy,“ vysvetlil F. Klíma. 
Projektová dokumentácia na vybu
dovanie nových rozvodov verejné
ho osvetlenia na Zámockej ulici je už 
pripravená a projekt by sa mal reali
zovať na budúci rok.     -tabu-

Slovenský hydrometeorologický 
ústav v  týchto dňoch premiestni 
monitorovaciu stanicu na  meranie 
kvality ovzdušia na  parkovisko pri 
hlavnej križovatke. Ako uviedol La
dislav Čaracký zo  SHMÚ: „V  marci  
tohto roku sme dostali výpoveď z náj
mu. Boli sme nútení hľadať nové rie
šenie. Oslovili sme MsÚ v  Malackách 
so žiadosťou o spolu prácu pri hľadaní, 
resp. poskytnutí priestoru na  umiest
nenie monitoro vacej stanice.“ 

„Mnohé z  monitorovacích staníc 
na Slovenku poškodzujú vandali. Nie
ktoré stanice sa stali priestormi na le
penie letákov, vulgárnych nápisov 
a  podobne. Preto sme na  základe 
požiadavky mesta Malacky uvítali 
myšlienku využiť steny monitorovacej 
stanice na propagačné a  informačné 

účely mesta pre verejnosť. Možno je 
to spôsob, ako zamedziť poškodzova
niu majetku a  nevhodnému vzhľadu 
monitorovacej stanice,“ pokračoval  
L. Čaracký.

SHMÚ tak spolu s  pracovník
mi MsÚ Malacky našiel riešenie. 
Moni torovaciu stanicu premiestni 
na  Mierové námestie. Sta nica bude 
naďalej zameraná na monitorova
nie znečisťujúcich látok ako oxid 
uhoľnatý, oxid siričitý, oxidy dusíka 
a  prachových častíc. Presun stanice  
je naplánovaný v  týždni od 18. no
vembra v závislosti od poveternost
nej situácie. Pokiaľ sa presun ne
skom plikuje, odstávka monitorova
cej stanice by nemala trvať viac ako 
dva pracovné dni. 

N. Slobodová/TS

Mesto Malacky vyhlasuje vý-
berové konanie na obsadenie 
pracovnej pozície: 

referent odd. 
ekonomiky – 
referát finančný 
a správy daní – 
všeobecná 
učtáreň
Zamestnávateľ: Mesto Malacky, 
v zastúpení J. Ondrejka, primátor
Sídlo zamestnávateľa: Radlin
ského 2751/1, 901 01 Malacky
Pracovná náplň:
• vedenie účtovníctva mesta
• spracovanie štvrťročných a kon
coročných účtovných uzávierok
• inventarizácie majetku a záväz
kov mesta
Pracovný úväzok: 37,5 h týžden
ne
Nástup: podľa dohody
Kvalifikačné predpoklady 
a iné podmienky prijatia:
• úplné stredné odborné vzdela
nie alebo vysokoškolské vzdela
nie s ekonomickým zameraním
• občianska bezúhonnosť
• prax minimálne 5 rokov v oblasti 
vedenia podvojného účtovníctva
• znalosť legislatívy v  oblasti úč
tovníctva a daňových zákonov
• samostatnosť a flexibilnosť
• ovládanie PC na bežnej úrovni 
užívateľa
Výhodou je prax v  oblasti vede
nia účtovníctva v samospráve.
Požadované doklady na výbe-
rové konanie:
• žiadosť o  účasť na výberovom 
konaní (uviesť aj tel. kontakt)
• štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o vzdelaní
• písomný súhlas so spracúva
ním osobných údajov uchád
zača na účely výberového ko
nania v  zmysle zákona NR SR č. 
122/2013 Z. z. o  ochrane osob
ných údajov
Dátum a  miesto podania žia-
dosti o účasť na výberovom ko-
naní: Žiadosť o účasť na výbero
vom konaní s  priloženými poža
dovanými dokladmi je potrebné 
doručiť najneskôr do 27. novem-
bra 2013 na adresu: Mesto Ma
lacky, Radlinského 2751/1, 901 01 
Malacky. 
Termín a  miesto výberového 
konania: Výberové konanie sa 
uskutoční 10. decembra 2013 
o 13.00 h v Mestskom úrade Ma
lacky, Radlinského 2751/1.

Jozef Ondrejka
primátor mesta

Dievčenské a  chlapčenské toa
lety na prvom poschodí vedľa telo
cvične boli hanbou školy. Nešlo však 
len o nutnú zmenu ich vzhľadu, ale 
o  rozkopávky a opravu poškodené
ho kanalizačného potrubia. Všetky 
dovtedajšie obavy z finančnej nároč
nosti a rozsahu nutnej rekonštrukcie 
boli preto pochopiteľné. „Havarijný 
stav našich toaliet bol častou témou  
otváranou na poradách s  vedením  
mesta,“ uviedla riaditeľka G. Emricho
vá. „Spolu sa nám podarilo zabezpečiť 
zdroje z mimorozpočtových prostried
kov,“ dodala. 

Keďže do toaliet zatekalo, škola 
najprv naplánovala opravu strechy 
nad toaletami (júl 2013). Až potom sa 
mohli začať prípravy na rekonštruk
ciu a výber dodávateľa. „Pred začiat
kom prác firma vykonala monitoring 
kamerou a hľadala poškodené miesta 
na kanalizácii vnútri budovy, ale terén 

sme museli rozkopať aj vonku,“ spo
mína riaditeľka školy. V  mieste toa
liet robotníci vykopali asi dva metre 
hlbokú jamu a  brodili sa v odpade, 
kým našli problém. Po vykonaných 
sondách vymenili skorodované a de
ravé potrubie. Keď sa podarilo zabez
pečiť plynulý odtok odpadu a vyme
nili sa aj rozvody vody, nasledovali 
úpravy interiéru. „Odstránil sa starý 
obklad, sanita, vodovodné batérie aj 
dvere. Všetko zariadenie sme vymenili 
za nové,“ ho vorí spokojná riaditeľka 
školy. Za krátky čas škola vykonala 
rekonštrukciu, na ktorú nebolo ľahké 
si trúfnuť. Školské toalety dnes slú
žia deťom. Do prevádzky ich uviedli 
tesne pred jubilejným 30. ročníkom 
cestného behu Malacká desiatka, 
po čas ktorého ich využívali hosťujúci 
účastníci tohto známeho bežeckého 
podujatia.

T. Búbelová; foto: archív školy 

Školské toalety 
dali zabrať!

Základná škola na Záhoráckej ulici čelila veľkej kritike za dlhoročne 
odsúvanú rekonštrukciu školských toaliet, ktoré nielenže sa vôbec 
nedali používať a boli zatvorené, ale zápach z nich sa šíril aj po pri-
ľahlých chodbách. Problém sa začal objavovať už pred viacerými rok-
mi, no jeho riešenie počkalo na riaditeľku Gabrielu Emrichovú. 

Kam (ne)patria 
Adventné 
Malacky

Po dvoch ročníkoch Adventných Malaciek v tichom prostredí Zámoc-
kého parku sa objavujú hlasy za opätovný presun podujatia do cen-
tra mesta, nie však už na kapacitne nepostačujúce Malé námestie, 
ale pred kostol. Pod petíciu z 18. 10. sa podpísalo 434 petitentov (z 
nich 120 Nemalačanov). Druhá petícia prišla v novembri od seniorov, 
ktorým sa zdá do parku priďaleko a tiež chcú presun Adventných Ma-
laciek do mesta. Páčilo by sa to aj ostatným?

Náhradné osvetlenie
na Zámockej

Monitorovaciu 
stanicu premiestnia

Spracovanie plastov
prijali bez námietok

Kvalita ovzdušia v Malackách sa monitoruje od roku 2007. Automa-
tická monitorovacia stanica sa nachádzala medzi križovatkami v cen-
tre mesta (pri OD Stred). Pozemok však medzičasom zmenil majiteľa, 
a tak bolo premiestnenie monitorovacej stanice nevyhnutnosťou.

Názov dostali po  významných 
osobnostiach, spojených s  naším 
mestom. Ulica I. Dérera, P.  Straku 
a P. Hallona sú v oblasti s novou vý
stavbou pri Ceste mládeže.

JUDr. Ivan Dérer sa narodil v Ma
lackách, bol uznávaným advokátom, 
spolutvorcom martinskej Deklarácie 
slovenského národa, ministrom, pro
tifašistickým bojovníkom a  predse
dom Najvyššieho súdu. Peter Straka 
bol slovenským folkloristom, múzej

níkom, hudobníkom, di rigentom, 
pedagógom a  spoluzakladateľom 
Pedagogického a vlastivedného mú
zea v Malackách. Zbieral a zapisoval 
ľudové povesti a historické udalosti 
zo záhorskej oblasti a skúmal tunaj
šie nárečia. MVDr. Pavol Hallon bol 
veterinárny lekár. Zaujímal sa o his
tóriu a neskrýval ani literárny talent. 
Je autorom mnohých článkov a pub
likácií, pôsobil aj ako mestský kroni
kár.       -mija-

Máme tri nové ulice
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Kanalizácia je dobudovaná, v sú
časnosti prebieha kolaudácia celej 
stavby. Zhrňme si pár základných 
a užitočných informácií.

Čísla
Všetko sa začalo v  apríli 2012, 

keď mesto podpísalo zmluvu o die
le s  dodávateľom. Práce sa začali 5. 
jú na a ako prvé boli rozkopané ulice 
Sadová, Na  majeri a Táborisko. Od
vtedy bolo vybudovaných viac ako 
16 km kanalizácie a 1 052 prí pojok. 

Celkový rozpočet projektu je 
14 661 632,38 €, z  toho nenávrat
ný finančný príspevok z Kohézneho 
fondu Európskej únie cez operačný 
program Životné prostredie je vo 
výške 12 462 387 € a pokrýva 85 % 
nákladov. 10 % nákladov je pokry
tých zo štátneho rozpočtu a  zvyš
ných 5 % nákladov, t. j. 733 081,62 €, 
pokrýva mesto Malacky.

Stavbu realizovala skupina do dá
vateľov Kanalizácia Malacky, zastúpe
ná vedúcim členom STRABAG, s. r. o.

Poďakovanie
Projekt Záhorie, Malacky – odka

nalizovanie bol čo do  rozsahu naj
väčším projektom v  histórii mesta. 
Rok a  pol bolo mesto rozkopané 

a  doprava obmedzená. Za  trpezli
vosť a pochopenie vám mesto i zho
toviteľ stavby opätovne srdečne ďa
kujú.

Kompletne cesty opraviť 
nemohli

Niektorí občania očakávali, že po 
dobudovaní kanalizácie dostanú na 
svoju ulicu komplet novú cestu s no
vým asfaltom. To však, bohužiaľ, nie 
je možné. V  rámci projektu sa „len“ 
dávalo do pôvodného stavu to, čo sa 
rozkopalo, nič viac.

Pripojenie na kanalizáciu
V súčasnosti teda čakáme na sko

laudovanie stavby. Dovtedy nie je 
možné začať kanalizáciu používať, 
platí teda prísny zákaz napájania sa 
na ňu. Tento čas však môžete využiť 
na vybudovanie prípojky.

Šetríme
Vývoz žumpy v súčasnosti v Ma

lackách stojí 3,8 až 9,12 € za  kubic
ký meter odpadu (v závislosti od fir
my). Maximálna cena za  odvedenie 
a  čistenie odpadovej vody verejnou 
kanalizáciou je v našom kraji 1,08 € 
za kubický meter. 

Text: M. Janotová
Foto: S. Osuský

Stavebný úrad 
s klientskymi hodinami

V piatok 15. 11. nadobudol platnosť príkaz primátora mesta, ktorým 
určil klientske hodiny v stavebnom úrade a spoločnom stavebnom 
úrade.

Klientske hodiny bolo nutné zaviesť z  dôvodu zabezpečenia plynulého 
výkonu činností preneseného výkonu štátnej správy. Tie si podľa stavebného 
zákona vyžadujú ústne rokovania a zisťovania v teréne pri všetkých typoch 
konaní (územné konania, stavebné konania, kolaudačné konania, zmeny úče
lu využitia stavby, zmeny stavieb pred dokončením, konania o odstránení 
stavby, štátny stavebný dohľad).

Klientske hodiny v Stavebnom úrade Malacky:
Pondelok: 7.30–12.00 h 13.00–14.30 h
Streda: 8.00–12.00 h 13.00–16.00 h
Piatok: 7.30–12.00 h

Klientske hodiny v Spoločnom stavebnom úrade 
Jakubov, Kostolište:
Utorok: 8.00 h–12.00 h 13.00 h–16.00 h
Piatok: 8.00 h–12.00 h 13.00 h–16.00 h

-red/naty-

Žiadame dotáciu zo župy
Bratislavská župa v  roku 2013 podporila sumou 290  000 € 139 projek

tov. Dotáciami podporí verejnoprospešné, kultúrne či športové projekty aj 
budúci rok. Žiadosti o dotáciu nad 2500 € pre rok 2014 mohli záujemcovia 
podať do 15. novembra. Príležitosť využilo aj mesto Malacky. Na sadovnícke 
úpravy v projekte Revitalizácia medziblokového priestoru ul. Radlinského 
– Partizánska v Malackách žiada dotáciu vo výške 6064,54 €. V  lokalite má 
pribudnúť 10 stromov a 654 kríkov.          -tabu-

Stretnutie k miestnym 
daniam a poplatkom

Mestský úrad zorganizoval 12. 11. stretnutie s občanmi, podnikateľ-
mi a neziskovými organizáciami na tému daní a poplatkov. Občania 
sa mohli vyjadriť k návrhu sadzieb miestnych daní a poplatkov za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014.

Na stretnutí odzneli dve pripomienky. Prvá z nich sa týkala  zdaňovania 
stavebných pozemkov, pri ktorých je spracovaný návrh na jeho zvýšenie. 
Jeden z účastníkov predniesol požiadavku na zachovanie výšky sadzby dane 
platnej na rok 2013, prípadne jej zníženie. Naopak, zvýšenie sadzby dane 
prítomní navrhovali pri dani za  byty a stavby na bývanie. Tieto pripomienky 
boli prednesené na zasadnutí mestského zastupiteľstva 14. 11. MsZ ich vzalo 
na vedomie, no nezaujalo k nim stanovisko.          -tabu-

Marián Haramia
nezávislý, 2 306 hlasov

Prvé miesto a  2  306 hlasov pri 
takej nízkej volebnej účasti hodno
tím veľmi dobre. Ďakujem voličom 
a všetkým, ktorí ma podporovali. Ce
ním si  to o  to viac, že ma podporili 
už po tretí raz. V predvolebnom pla
gáte som mal slová žijem tu s vami, 
rozumiem vám, počúvam vás, pokra-
čujeme spolu ďalej. Mnohé projekty 
na VÚC sú dlhodobé, treba ich pri
pravovať roky a získavať pre ne pod
poru. Ja mám veci za  dve funkčné 
obdobia v  župe už rozpracované 
a  prediskutované a  teraz  aj vďaka 
novému župnému zastupiteľstvu 
môžem pokračovať v ich realizácii. 

Pokiaľ ide o  konkrétne plány, 
treba vychádzať z  toho, čo má VÚC 
v kompetencii. V prvom rade sa ako 
lekár chcem venovať oblasti zdravot
níctva a sociálnych vecí, ďalej dopra
ve – cestám II. a III. triedy  a stredné
mu školstvu. Toto sú hlavné oblasti, 
ktoré sú v kompetencii VÚC a ktoré 
z pozície župného poslanca môžem 
ovplyvniť. 

Ako lekár chcem pokračovať 
v  udržaní dostupnosti a  zvyšovaní 
kvality zdravotníckej starostlivosti 
pre všetkých občanov nášho regió
nu. Župa má na  tom enormný záu
jem. Je ochotná doplácať na strato
vú pohotovosť a ako majiteľ malac
kej nemocnice investovala nemalé 
prostriedky do nového operačného 
traktu, do  prestavby anestéziolo
gickoresuscitačného oddelenia 
a centrálneho príjmu tak, aby spĺňali 
kritériá EÚ. Zdravotníctvo na Sloven
sku je z poisťovní i zo štátu dlhodo
bo poddimenzované. Ako chirurg 
sa už 30 rokov stretávam s  tým, že 
náš odbor je stratový. A príčinou nie 
je zlá práca lekárov, ale veľmi nízke 
platby za chirurgické výkony. Naprí
klad zákrok na  malom kožnom ná
dore tu je zdravotnými poisťovňami 
ohodnotený sumou 8,25 €. Ten istý 
výkon v Nemecku stojí 2 100 €. A pri
tom náklady za zdravotnícke materi
ály máme rovnaké ako naši nemeckí 
kolegovia. 

Pokiaľ ide o dopravu, chcem po
kračovať v  presadzovaní zlepšenia 
a zintenzívnenia dopravy z Bratisla
vy do Malaciek a ďalej do obcí. Toto 
som mal na  zreteli aj v  predošlom 
funkčnom období, výsledkom čoho 
je aj to, že BID sa zaviedla smerom 
na  okres Malacky ako prvá. Treba 
v  tom však pokračovať a  postarať 
sa aj o  kvalitnú cestnú sieť. Okrem 

nej však Malackám a  okoliu chýba 
aj stredná škola. Naše deti, naši štu
denti musia cestovať do  Bratislavy. 
A  kým bratislavský študent je už 
dáv no doma, ten náš ešte len niekde 
stojí a  čaká na  prípoj. Čiže toto je 
také prepojenie problematiky škol
stva a dopravy, ktoré treba vyriešiť.  

Ako lekár si často vypočujem 
nie len zdravotné problémy ľudí, ale 
som otvorený všetkým ich pripo
mienkam a názorom. A tak ako som 
sa doteraz snažil presadzovať ich 
v  mestskom i  župnom zastupiteľ
stve, budem tak robiť aj naďalej. 

Oskar Dobrovodský
Národ a spravodlivosť – naša 
strana, 1 927 hlasov 

Chcem sa srdečne poďakovať 
tým občanom, ktorí mi dali hlas za 
poslanca BSK. Mimoriadne príjem
ne ma prekvapili. Budem sa snažiť 
zo všetkých síl nesklamať ich dôve
ru, aby som sa v budúcnosti mohol 
každému z nich pozrieť s čistým sve 
domím do  očí. Nemal som ani je
den predvolebný leták, plagát či bill 
board, žiadnu inzerciu, nerobil som  
predvolebnú kampaň, ani som ne
rozdával kvetinky, štrúdle, vôbec nič. 
Využíval som len priestor na in ter ne
te, a preto si naozaj vážim kaž dý hlas.

Poslanec musí slúžiť občanom, 
svojim voličom aj nevoličom, je ich 
služobník. Tak ako je tomu v každej 
demokratickej krajine, ja presadzu
jem občianske a  ľudské hodnoty. 
Mojou prioritou je robiť politiku pre 
ľudí a nie pre záujmové skupiny v po
zadí. Aj preto som nesľuboval žiadne 
megalomanské projekty, pokladám 
ich totiž za nezmysel v dnešnej dobe. 
Každé euro, čo príde do krajskej kasy, 
musí byť čo najefektívnejšie využité 
pre potreby kraja. Splácanie dlhov 
a úrokov z nich, to nesplácajú autori 
vzletných plánov, ale bežní občania, 
starí ľudia, študenti, chorí, ktorým sa 
potom nedostáva toľko zdrojov, ako 
by sa malo. Ďalšou prioritou je spra
vodlivosť a poriadok. Občania si mu
sia byť rovní pred zákonom, zákony 
musia platiť pre všetkých rovnako.

Čo sa týka problémov Záhoria, 
je ich veľa a ťažko povedať, ktorý je 
vážnejší a  ktorý znesie odklad. Je 
potrebné uvážlivo sa pustiť do všet
kých, niekde sa bude dariť viac, nie
kde menej. Niektoré má kraj v  ru
kách, inde musí krajská samospráva 
vyvíjať tlak na ministerstvá či zastu
piteľstvá. Problémom sú cesty, zdra
votníctvo, stav škôl, hrozba povodní 

a neprispôsobiví spoluobčania, ktorí 
terorizujú nielen Družstevnú ulicu, 
ale i ďalšie lokality.

Ohľadom malackej nemocnice, 
Nemocničná, a. s., vykazuje v súvis
losti s  poskytovaním ústavnej po
hotovostnej služby (ÚPS) a lekárskej 
služby prvej pomoci (LSPP) stratu 
cca 900tisíc €. Je jasné, že mesto Ma
lacky a  okolité obce potrebujú ÚPS 
a LSPP, preto v princípe niet dôvod 
namietať voči dotácii z  kraja. Opti
málne by bolo, aby samosprávny kraj 
definoval verejný záujem, čo všetko 
je ochotný v  tomto smere dotovať, 
a vyhlásiť súťaž o poskytovanie tejto 
starostlivosti v  regióne Malacky. Po
skytnutie sľúbenej dotácie objektív
ne vybranému víťazovi súťaže by už 
nevyvolávalo pochybnosti.

Treba sa snažiť podporovať aj re
gionálne firmy, začínajúcich podni
kateľov, rozvoj zóny Eurovalley. Je 
toho veľa, ako som spomínal, nerád 
sľubujem, no aspoň zhruba som na
črtol moje predstavy, čo sa týka náš
ho BSK.

Martin Macejka
SDKÚ-DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, 
MOST-HÍD, KDH, 1445 hlasov

Výsledky volieb v celom kraji asi 
mnohých prekvapili, aj v  našom 
obvode naznačili odklon od  dote
rajšieho smerovania. Potešilo ma 
zvolenie za poslanca VÚC a tiež fakt, 
že takmer tisícpäťsto ľudí mi dalo 
dôveru. Chcem poďakovať všetkým 
voličom a ľuďom, ktorí mi pomáha
li a  podporovali ma. Exupéry napí
sal, že víťazstvo sú raňajky na jedno 
ráno. Čakajú ma však štyri roky prá
ce. Uvedomujem si svoju úlohu a cí
tim veľkú zodpovednosť.

Podstatnou témou sú pre mňa 
oblasti, ktoré už dlhšie vypĺňajú 
môj pracovný aj voľný čas – oblasť 
kultúry, histórie, cestovného ruchu, 
školstva. Výzvou je napríklad téma 
inovácií, podpory podnikania, ale aj 
celý rad okruhov v pôsobnosti kraja. 

Naše dolné Záhorie má podľa  
mňa veľký potenciál na  rozvoj, ale 
za tiaľ je z veľkej časti nevyužitý. Re
gión mal z  historického hľadiska 
určité miesto v  krajine, poslanie, 
na ktoré sa zabudlo. Teraz je priestor 
na  oživenie identity regiónu a  na 
jeho prezentáciu v  rôznych podo
bách. Pritiahnutie turistov, firiem. 
Nie  je to možno nová myšlienka,  
ale chcem sa pokúsiť o jej realizáciu. 

Post regionálneho poslanca po
núka väčšie možnosti ako post pra
covníka múzea, učiteľa alebo redak
tora Malackých pohľadov. Budem 
rád, ak sa do tejto práce aktívne za
poja aj obyvatelia regiónu – nápad
mi, pripomienkami a podobne. Náj
du ma v múzeu, v škole alebo na fa
cebooku. Moja emailová adresa je 
mato.macejka@gmail.com.

Spracovala: M. Janotová
Foto: archív poslancov

  Čo pre nás
 urobia?

Vo voľbách 9.11. sme si za našich zástupcov vo VÚC zvolili poslancov 
Haramiu, Macejku a Dobrovodského. Opýtali sme sa ich, ako hod-
notia svoje výsledky vo voľbách a s čím išli do predvolebnej kam-
pane, respektíve čo plánujú v župnom zastupiteľstve presadzovať.

Už kolaudujeme!
Dokončenie z 1. strany

mailto:mato.macejka@gmail.com
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Zaujímavá myšlienka poslať prvé-
mu Františkovi na  pápežskom stol-
ci pozdrav menovcov – Františkov 
zo Slovenska ako výraz blízkosti 
a spriaznenosti Slovákov k sv. Otco-
vi sa zrodila v hlave Františka Kyseli-
cu z Bratislavy krátko po inaugurácii 
nového pápeža Františka. Zozbiera-
ný zoznam takmer 600 Františkov 
z  rôznych kútov Slovenska však po-
treboval vhodnú formu. Takto neča-
kane prišla ponuka pre našu školu – 
urobiť pre zoznam dôstojnú schrán-
ku.

Ručne viazané knihy inšpiráciou
Naši žiaci 7. ročníka totiž už raz 

poslali do  istej cyrilo-metodskej 
umeleckej súťaže dve ručne zviaza-
né knihy obsahujúce vlastnoručne 
napísané posolstvá v  ich vlastných 
vymyslených abecedách. Za  pekné 
dielko získali najvyššie súťažné oce-
nenie. Z úcty k nášmu školskému pat-
rónovi sv. Františkovi sme jedinečnú 
výzvu s radosťou prijali a mohli sa za-
čať práce, ktoré nás všetkých napĺňali 
bázňou – tvoríme niečo, čo sa má do-
stať k pápežovi! Tri namáhavé mesia-
ce zažili školskí „umelci“ z radov detí 

i  učiteľov. 
V ý s l e d -
kom bola 
kniha s oba-
lom zhotove-
ným z  ručné-
ho papiera do 
podoby reliéfu, 
na  ktorom sa sv. 
František prihová-
ra celému svetu. 
Svet je zobrazený 
spleťou tiel usporia-
daných v  kruhu. Sv.  
František prijíma do 
srdca celý svet a  svet 
za se jeho – taký je názov 
re liéfu.

Dar putoval do Vatikánu
Vnútro knihy obsahuje žiadosti, 

vyznania a  zoznam pozdravujúcich 
Františkov. Texty sú písané rukou na 
ručne vyrobený papier. Medzi strán-
kami knihy je i  maľba zobrazujúca 
sv. Františka v  objatí so Svätým Ot-
com. Pri nohách majú malacký kos-
tol. Texty sú v slovenčine i taliančine. 
Pod návrh a realizáciu obalu i maľby 
a  pod zviazanie knihy sa podpísala 

vý-
tvarníč-

ka a učiteľka es-
tetických predmetov  

v našej škole Denisa Bogdalí-
ková. „Po dokončení sme knihu vložili 
do vznešenej drevenej schránky so slo
venským znakom a v júni 2013 sa ho
tové dielo dostalo do rúk arcibisku pa 
Mons. Stanislava Zvolenského, ktorý 
sprostredkoval jeho doručenie Sväté
mu Otcovi,” povedal riaditeľ školy D. 
Masarovič. Metropolita Zvolenský 
sa obrátil na  apoštolského nuncia 
na Slovensku Mons. Maria Giordana 
a  požiadal ho o  odovzdanie daru. 

Zdalo by sa, že v  tomto 
bode sa príbeh nevšednej 

knihy z  Malaciek končí, no nie je 
to tak.

Pápeža kniha zaujala – je vďačný!
„Svätý Otec František ocenil inicia

tívu, ktorá ešte v lete putovala zo Slo
venska do  Vatikánu. Radosť vyjadril 
nad knihou pozdravov a  modlitieb 
s menami slovenských Františkov. Vy
plýva to z listu, ktorý poslal apoštolský 
nuncius na  Slovensku Mons. Mario 
Gior dana Mons. Stanislavovi Zvolen
skému,“ píše sa v tlačovej správe Kon-
ferencie biskupov Slovenska z 25. 10.  
2013. „Je to zážitok duchovného spo
jenia a  lásky, ktorá spája veriacich 
s  naším Svätým Otcom Františkom,“ 

reagoval arcibiskup Zvolenský na 
priateľskom stretnutí s  iniciátormi 
projektu a  školskými zástupcami – 
riaditeľom školy Danielom Masarovi-
čom a  Denisou Bogdalíkovou pred-
tým, ako im odovzdal kópiu ďakov-
ného listu od  apoštolského nuncia 
a sám opätovne ocenil nápad i jeho 
realizáciu.

Žiaci i pedagógovia školy sa tešia, 
že ich spoločný výtvor držal v rukách 
pápež František a  dielko ocenil. Vo 
vatikánskych archívoch tak navždy 
zostane jedinečný dar, prejav úcty, 
po kory a  pokoja. Kúsok z  Malaciek, 
zo Záhoria a  zo Slovenska. Pokoj 
a dobro všetkým ľudom dobrej vôle. 
Pokoj a dobro, František.

-sšfa/tabu-

WEB: WWW.CASNAZDRAVIE.SK    TEL.: 034 28 29 700

Prijmite dar a darujte. NEMOCNICA MALACKY pre Vás 

pripravila špeciálnu ponuku kupónov na darčeky, ktorými 

môžete potešiť svojich blízkych, ale aj seba. Využite vianočnú 

príležitosť, ktorá prospeje Vášmu zdraviu i zdraviu Vašich 

milovaných.

Ďakujeme za Vašu dôveru a prajeme príjemné 

a pokojné prežitie vianočných sviatkov.

NEMOCNICA MALACKY

NA DARČEKY

KREDITU NA KLIENTSKU KARTU
20% ZĽAVA

NA NÁKUP

NA FYZIATRICKO - REHABILITAČNOM
ODDELENÍ

20% ZĽAVA
NA MASÁŽE

Darujte oddych a relax pod rukami skutočných odborníkov. Využite zľavu na nákup masáží, zábalov, 
lymfodrenáže a celého portfólia služieb Fyziatricko- rehabilitačného oddelenia.

Kredit na Klientskej karte môže využívať celá rodina na nákup všetkých služieb v nemocnici 
od prednostného termínu až po nadštandardné služby.

Platnosť kupónu do 31.12.2013. Zľavy nie je možné kombinovať.

Platnosť kupónu do 31.12.2013. Zľavy nie je možné kombinovať.

TEREZIA COMPANY
10% ZĽAVA

NA VÝŽIVOVÉ 
DOPLNKY

Okrem zľavy Vám odborníci v lekárni poskytnú odborné poradenstvo a mnoho špeciálnych vianočných akcií a 
balíčkov.

Platnosť kupónu do 31.12.2013. Zľavy nie je možné kombinovať.

Pápežova vďaka
 patrí Malačanom

Spojená škola sv. F. Assiského v Malackách si berie k srdcu cnosti svojho patróna 
sv. Františka, a preto skromne a v tichosti prijala nevšednú príležitosť podieľať 
sa na príprave zvláštnej knihy, ktorá napokon putovala až do večného mesta  
k Svätému Otcovi Františkovi. Iniciatíva nezostala nepovšimnutá a 25. 11. arci-
biskup Stanislav Zvolenský osobne odovzdal zástupcom školy kópiu lis-
tu, v ktorom apoštolský nuncius na Slovensku tlmočí aktérom 
projektu pápežské poďakovanie.
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Informačná služba OSN vo 
Viedni a Úrad Vysokého komi
sára OSN pre utečencov v Ra
kúsku vyhlásili súťaž študent
ských krátkych filmov o ľud
ských právach This human 
world Student Short Film Com
petition 2013 na tému: Práva 
detí a Deti hľadajúce útočisko.

Mladí filmári štátneho gymnázia 
zaslali do súťaže tri filmy: Die Farben  
der Welt – autor: M. Macejková, III. B,  
Difference... – autori: Fabuš, Abel, 
Ada movič, Balloóvá, Glajšeková, 

Kun štek, Stupňanová, Medrický, 
Mik lovič, Séleš, Sojáková. Šteflíko
vá – IV. O, No Accepted... – autori: 
Fabuš, Abel, Adamovič, Balloóvá, 
Glajšeková, Kunštek, Stupňanová, 
Medrický, Miklovič, Séleš, Sojáková. 
Šteflíková – IV. O. 

V súťaži bol úspešný film Diffe
rence. Tento film bude prezentova
ný vo Viedni na Human world film 
festivale 12. 12. o 18.00 h v Top Kino 
in Vienna Rahlgasse, na ktorom 
sa zú čast nia i autori filmu. Viac na: 
www.thishumanworld.com

 gym

Noc divadiel 2013 je 4. ročníkom eu
rópskeho podujatia, do ktorého sa 
16. novembra zapojilo 40 divadiel 
z 15 slovenských miest. Divadlo na 
hambálku pri MCK v Malackách bo lo 
jedným z nich.

Počas dňa sa v  Kultúrním domečku 
(kine) vystriedalo hneď niekoľko detských 
divadelných súborov. Prehliadku odštar
tovalo Detské divadelné štúdio Divadlo 
z domčeka z Veľkých Levár. Pod vedením 
Zuzany Pucherovej – Alenovej a Vladimíry 
Perníčkovej naštudovali tradičnú rozpráv
ku Domček, domček, kto v  tebe býva? 
Detské divadelné štúdio Divadla na ham
bálku pod vedením Beiny Reifovej naštu
dovalo dve inscenácie – Rozprávky pre 
do spelých a  FóPá. Milým prekvapením 
bo lo vystúpenie Divadla Pavúčiky, ktoré 
pracuje pri Okresnom centre Slovenského 
zväzu telesne postihnutých. V  ich rukách 
ožili bábky. Pod vedením Renáty Biksad
skej a Františky Kunákovej naskúšali diva
delné predstavenie O zázračnom lese.

Podvečer patril Štúdiu mladých Divad
la na hambálku pod režijnou taktovkou 
Beiny Reifovej. Autorské predstavenie Du
naj očarilo každého diváka a bolo dôstoj
nou bodkou za mládežníckymi predstave
niami. Asi 500 spokojných divákov ocenilo 
snahu malých i tých väčších divadelníkov, 
ktorí predviedli svoju lásku k divadlu.

A prišla dlho očakávaná noc. O devät
nástej hodine sa spoločným potleskom 
spojili všetky divadlá zapojené do Noci 
divadiel. Spoločný potlesk znel v éteri Slo
venského rozhlasu. V  Malackách čakala 
plná sála divákov na predstavenie Divadla 
na hambálku z autorskej dielne Vlada Ze
teka s názvom Stálo ti to zlato za to? 

Herci na javisku predvádzali svoje 
umenie, a že sa im darilo, o tom svedčili ro
zosmiate tváre asi stovky divákov. Nočné 
„hambálkovanie“ bolo príjemným ukon
čením Noci divadiel. Neformálne posede
nie s hercami, tvorcami a priateľmi Divad
la na hambálku trvalo do neskorých noč
ných hodín a malo priateľskú atmosféru. 

Text, foto: MCK

Spisovateľka Kristína Mišovičová 
uviedla do života svoju najnovšiu kni
hu s názvom Čakanka. Krst sa usku
točnil v  jednom z malackých podni
kov a prítomní sa bavili až do rána. 

Na krste sa zišlo približne 60 hostí, 
medzi ktorými nechýbala Kristínina 
rodina, kamaráti, krstný otec knihy 
Igor Novosad s priateľkou či spisova
teľka Nata Sabová. 

Kristína Mišovičová žije so svojím 
manželom a  dvoma deťmi v  Seku
liach. V  apríli 2008 vyšla vo vydava
teľstve Motýľ jej prvotina s  názvom 
Nezabudni milovať. V  októbri 2008 
vyšiel druhý román s názvom Keď raz 
pochopíš a v máji 2010 to bola kni
ha Len láska pozná odpoveď. V aprí
li 2012 autorka vydala dielo Vráť mi 
moje sny. Uplynulú sobotu pokrstila 
svoju piatu knihu s  názvom Čakan
ka. „Zrejme sa pri tomto názve mno
hým z nás vybaví malý modrý kvietok, 
prípadne niečo chrumkavé na jedenie, 
skutočný pôvod tohto názvu spočíva 
tak trochu v charaktere hlavnej hrdin
ky Olívie,“ prezradila autorka počas 
príhovoru. „Rovnako ako mnohí z nás, 
v  živote niekoľkokrát pochopí, že ča

kať, kým sa veci vyriešia samé, občas 
naozaj nemá zmysel. Lebo ako hovorí 
podtitul mojej knihy: ’Keď vás minulosť 
dobehne a pravda vysmeje, je čas vziať 
osud do vlastných rúk,” dodáva Kristí
na Mišovičová.

Krstilo sa niečím, čím sa kedysi me
ral čas – pieskom, ktorý je najtypic
kejší práve pre Záhorie. Knihy autor

ky Kristíny Mišovičovej sú ľúbostný
mi príbehmi s prekvapivými zvratmi 
a  nečakanými rozuzleniami. Sama 
autorka však hovorí: „Všetky knihy sú 
fikcie, moja fantázia.“ Okrem písania 
pracuje Kristína v  Obecnom úrade 
v Moravskom Sv. Jáne a má na staros
ti kultúrne akcie a občas si „odbehne“ 
odmoderovať správy pre Záhorí.sk. 

No a  prečo krst práve v  Malac
kách? „Pretože tu máte super ľudí (Luc
ka Bolfová a Martin Bolf), ktorí mi po
mohli s  prípravami, poskytli priestor 
a  vytvorili úžasnú atmosféru,“ hovorí 
mladá spisovateľka. 

Text: N. Slobodová
Foto: J. Zaicová

Minister školstva, vedy, výsku
mu a športu SR Dušan Čaplovič 15. 
novembra 2013 ocenil Pamätným 
listom svätého Gorazda študentov, 
ktorí svojimi významnými úspech mi 
reprezentovali Slovenskú republiku.

Medzi ocenenými je i  študent 
štátneho gymnázia v  Malackách 
Stanislav Drozd. Ocenenie získal za  

účasť v  čínskej národnej súťaži 
ve deckej a  technickej tvorivosti 
mládeže – CASTIC, ktorá sa kona
la v  dňoch 1. až 7. augusta 2013 
v čínskom meste Nanjing. Stano sa 
v súťaži umiestnil na treťom mieste 
s  prácou Elektromagnetický levitá
tor. 

gym

Noc divadiel
na hambálku

Pamätný list 
svätého Gorazda 
aj pre gymnázium

 Kristína Mišovičová
 pokrstila knihu 
 v Malackách

Mesto Malacky zria
dilo na tohtoročné 
Ad ventné Malacky 
novinku. Zo sídliska 
Juh bude cez centrum 
mesta až do Zámoc
kého parku jazdiť ky
vadlová doprava. Au
tobus bude zdar ma 
a  jaz diť bude celý čas 
od začiatku do konca 
programu. Cestovný 
poriadok prinesieme 
v budúcom čísle MH.

Gymnazisti uspeli v súťaži 
krátkych filmov

http://www.thishumanworld.com
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Malackí 
filatelisti 
na návšteve 
v Poľsku

V  rámci spolupráce medzi klu-
bom filatelistov ZSF 52-32 Malacky 
a klubom filatelistov v poľskom mes-
te Žnin sa členovia klubu filatelistov 
v Malackách predstavili na VII. Filate-
listickej výstave Paluckého regiónu, 
ktorá sa uskutočnila v októbri v Mú-
zeu Paluckého regiónu. 

Výstava sa uskutočnila pri príleži-
tosti 750. výročia družobného mesta 
Malaciek Žnin a 55. výročia založenia 
klubu filatelistov PZF v tomto meste. 
Predstavovali sa tu exponáty Jarosla-
va Freunda – Slovenská republika, 
Antona Pašteku – Československá 
letecká pošta, Stanislava Osuského 
– Perfíny z  územia Československa 
a Dušana Pavlíka – Poľovníctvo a po-
ľovná zver na poštových známkach. 
Domáci sa prezentovali ôsmimi ex-
ponátmi. Keďže išlo o nesúťažnú vý-
stavu, Malačania boli odmenení dip-
lomami a  medailami pri príležitosti 
spomínaných výročí. Do zbierky im 
pribudol prekrásny pohár za upev-
ňovanie družby medzi filatelistický-
mi klubmi partnerských miest.

Malacký klub filatelistov k výročiu 
družobného mesta vydal personali-
zovanú známku a neoficiálnu prítlač 
na korešpondenčnom lístku, čo poľ-
ských filatelistov veľmi potešilo. Oni 
totiž ako prví vydali poľskú persona-
lizovanú známku k  výročiu družob-
ných stykov miest Malacky a Žnin.

Po tejto vydarenej akcii oba klu-
by plánujú v spolupráci pokračovať.  
Najbližšie by sa mali filatelisti stret-
núť v septembri 2014 na oslavách 85. 
výročia založenia malackého klubu 
filatelistov.

A. Pašteka (upr.)

V minulom čísle Malackého hla-
su sme vám avizovali, že v Ma-
lackách okrem krúžku v  CVČ 
funguje aj ďalší luko strelecký 
klub, ktorému sa budeme ve-
novať. Je ním Lukostrelecký 
klub Sagittarius Malacky.

Vznikol v  máji 2013. Spája ľudí, 
ktorých baví lukostreľba a  ktorí po-
ciťovali potrebu rozšíriť a  skvalitniť 
možnosti tréningu streľby z  luku. 
Klub nie je zameraný len na klasickú 
terčovú streľbu, tej sa jeho členovia 
venujú najmä v zimných mesiacoch 
v telocvični. V letných mesiacoch tré-
nujú terénnu a 3D streľbu. Je to spo-
jenie pohybu v prírode a lukostreľby. 
V 3D streľbe je pridaná aj imitácia 
lovu, kde terče tvoria makety zvierat 
v  životnej veľkosti. „Okrem praktic-
kej streľby robíme teoretickú prípravu 
v  oblasti histórie lukostreľby, teórie 
streľby a  tiež máme šikovného člena 
klubu, ktorý sa zaoberá  tradičnou vý-
robou šípov a  lukov,“ prezradil pred-
seda klubu V. Petráš.

Momentálne je v klube 15 stálych 
členov. Klub je otvorený pre všetky 
vekové kategórie, ale hlavným posla-
ním je zabezpečiť podmienky pre 
mladých začínajúcich lukostrelcov. 
Preto aj podstatnú časť klubu tvoria 
deti a mládež. Najmladší člen má iba 
5 rokov. Členovia klubu sa v zimnej 
sezóne stretávajú raz týždenne, v so-

botu o štrnástej hodine v telocvični 
vojenského objektu na sídlisku Juh. 
V letnej sezóne sa však stretávali tri-
krát do týždňa.  

„Klub sa stal členom Slovenskej 
lukostreleckej asociácie 3D a  jeho 
členovia sa môžu zúčastňovať ofici-
álnych súťaží a  majstrovstiev nielen 

Slovenska, ale aj iných štátov.  Aj keď 
lukostreľbu robíme všetci pre zába-
vu a dobrý pocit, je dobré sa stretnúť 
s inými lukostrelcami, zmerať si s nimi 
sily, ale najmä vymeniť si poznatky 
a  skúsenosti,“ hovorí predseda klu-
bu V. Petráš a  dodáva: „V  súčasnom 
pretechnizovanom svete je to jedna 

z  možností, ako sa dostať von a  do 
prírody. Od rodičov našich mladých 
členov často počúvam, že je to jedna 
z mála vecí, ktorá ich dostane od po-
čítača alebo inej elektronickej hračky.“

Lukostreľba, podobne ako iné 
športy, podporuje fyzickú kondíciu 
najmä v spojení s terénnou streľbou 

a  3D streľbou, ale čo je zaujímavé, 
v rovnakej miere rozvíja aj psychickú 
stránku človeka. Je všeobecne zná-
me, že niektoré krajiny, kde má luko-
streľba hlboké korene, prirovnávajú 
momenty pred výstrelom za spôsob 
meditácie a prikladajú psychike strel-
ca viac ako polovicu úspechu. „Sám 
som pozoroval na našich členoch klu-
bu, ako sa stávajú viac rozvážnymi, 
sústredenými, ale aj   zodpovednými.  
Veľmi dobre je to vidieť na streleckých 
súťažiach, kde v  tomto roku členovia 
nášho klubu prípravu a  svoje schop-
nosti pretavili do mnohých medailí. 
Dokonca aj náš najmladší člen získal 
v  kategórii detí do osem rokov strie-
bornú medailu v  3D streľbe,“ pyšne 
vyhlasuje predseda klubu V. Petráš, 
ktorý sa nechal počuť, že v  budúc-
nosti má ambíciu usporiadať v  Ma-
lackách lukostreleckú súťaž.

Kedy a kde?
V zimnej sezóne v sobotu o 14.00 h 
v telocvični vojenského objektu na 
sídlisku Juh. V lete trikrát do týžd-
ňa – v pondelok, štvrtok a sobotu 
o 17.00 h na ihrisku vojenského ob-
jektu na sídlisku Juh.

Za koľko?
10 €/mesiac.

Viac: lukostreleckyklub-malacky.
webnode.sk.

Ak aj vy chcete, aby Malačania ve-
deli viac o pohybovej aktivite, kto-
rej sa venujete, napíšte nám na  
media@malacky.sk

Skauti z Malaciek založili 69. skautský zbor M. R. Štefá-
nika pred 90 rokmi, teda desať rokov po vzniku organizo-
vaného skautingu na Slovensku. Stretnutie 15. 11. v Galé-
rii MCK za účasti čestných hostí, najstarších skautov i vede-
nia zboru sa nieslo v spomienkovom duchu. 

Po tónoch hymny sa postupne ujali slova manželia 
Ftáčnikovci, ktorí sú dlhé roky dušou organizácie. Premie-
tanie fotografií zo skautskej činnosti, z táborov či hrebe-
ňových túr vyvolalo úsmevy, miestami i smiech na tvárach 
skautov v  rovnošatách, ale aj ich priaznivcov. Členovia 
skaut skej organizácie sa pochlapili a podujatie zatraktív-
nili bohatou výstavou v priestoroch knižnice na prízemí, 
ktorá mapuje činnosť, skautské symboly a nedávne úspeš-
né skautské akcie. Vodca zboru Gordon (K. Ftáčnik) posky-
tol rozhovor aj redaktorke Rádia Regina.     Text, foto: -tabu- 

Kríž patrí k symbolom kresťanstva 
a pripomína veriacim utrpenia Ježi-
ša Krista. Skauti zo 69. Zboru gen. M. 
R. Štefánika v Malackách si ctia kres-
ťanské tradície a  počas svojich vý-
prav a potuliek prírodou si kríže vší-
majú. „Nachádzame kríže rôznych 
veľkos tí a podôb – upravené, ošarpa-
né, ma lé, veľké, zabudnuté, padnuté,“ 
ho vorí skautský vodca Gordon. Vo 
feb ruári tohto roka malackí skauti 
zistili, že Červený kríž, okolo ktoré-
ho často chodievali, ležal na  zemi. 

Dlhé roky sa vypínal na pravej stra-
ne hlavnej cesty vedúcej z Malaciek 
v smere na Studienku. Zub času mu 
však nahlodal korene, preto sa skauti 
rozhodli opäť ho pozdvihnúť a  zre-
konštruovať. Počas celého roka sa 
skautská mlaď – družina Rýchle šípy  
spolu s činovníkmi, rovermi a vodca-
mi – venovala obnove kríža. Vyrobi-
li sme celkom nový kríž s  použitím 
pôvodnej sošky Ježiša Krista a  pô-
vodnou klenbou nad krížom. Zno-
vuzrodenie Červeného kríža a nová 

etapa jeho existencie sa začala písať 
v čase, keď sa príroda ukladá na od-
počinok. V októbri roveri vztýčili kríž 
na  jeho pôvodnom mieste. Posta-
rali sa  aj o  úpravu okolia – vykosili 
trávu, upravili kríky a vyzbierali špi-
nu po neporiadnych návštevníkoch 
lesa. Skauti vyhotovili a  osadili kôš 
na odpad, z materiálu z pôvodného 
kríža zmajstrovali lavičky na  odpo-
činok a  rozjímanie pri kríži a  9. no-
vembra pristúpili k  hlavnému aktu 
– vysvä teniu Červeného kríža. 

„Slávnostný novembrový deň pre 
náš zbor bol duchovnou odmenou 
za našu dlhoročnú činnosť – Odklína-
nie starých krížov,“ zhodnotil výsle-
dok skautského úsilia skautský vod-
ca Gordon. 9. novembra o 9.30 h sa 
pri Červenom kríži konala slávnosť 
vysvätenia kríža. Tento slávnostný 
akt vykonal miestny kaplán Marián 
Lukáč z  malackej farnosti v  prítom-
nosti dvoch miništrantov, skautov 
a ďalších veriacich.

Text: -ts/tabu-; foto: A. Blažíček

Skauti dali vysvätiť Červený kríž

Skauti oslávili 90. výročie od vzniku zboru

 Predstavujeme Lukostrelecký klub
SAgiTTAriuS
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Emka má päť rokov a  jej život
ným spoločníkom je veľa 
nepríjemných chorôb. 
Do  ticha ju ponorila  
úplná hluchota a k po
steli priviazala detská 
mozgová obrna. Zlep
šiť kvalitu života jej 
môžu pomôcť liečenia, 
ktoré si však, žiaľ, jej rodi
na musí financovať sama. 
Ich cena sa šplhá do  ti
sícov eúr, ktoré chýbajú 
v  rodine, kde pracuje 
len otec. Mama musela 
odísť zo zamestnania 
a  naplno sa venuje 
dcérke.

Emkin príbeh i jej anjelská tvárička 
zaujali Máriu Rusňákovú z Malaciek, 
ktorá sa rozhodla niečo urobiť, neča
kať na priazeň osudu a adresne po
dať pomocnú ruku hneď. „V predvia
nočnom čase, keď sa častejšie zamýšľa
me a sme náchylní deliť sa s tými menej 
šťastnými a obdarenými, vás všetkých 
pozývam na  povznášajúce stretnutie 
s krásnou hudbou, so známymi i menej 
známymi spevákmi a hudobníkmi, ale 
aj s  malou Emkou a  jej rodinou,“ pri
hovára sa nám organizátorka bene
fičného koncertu s názvom Anjeli pre 
Emku, ktorý sa uskutoční v Kultúrním 
domečku (kine) v Malackách v sobo
tu 14. decembra o 15.00 h. „Nechcem 
robiť bežnú zbierku. Ihneď na podujatí 
Emkinej rodine odovzdáme celú sumu, 

ktorá sa vyzbiera od dob
rovoľných účastníkov 
a  pozvaných hostí bene

fície,“ dodáva pred
svedčivo. Bonusom 
navyše je dar od Ve

roniky Rusňákovej  
– sklenený anjel, vy

robený spôsobom 
spe kania skla, farebného 

skle neného piesku a zlata, 
ktorého táto mladá a  ta
lentovaná umelkyňa ve

nuje do dražby. „Výťažok 
z  nádherného umelec
kého predmetu, ktorého 
predajná cena je 390 € 
a vyvolávacia cena 190 €, 

 je určený výlučne pre Emku na úhra
du jej liečebných nákladov,“ hovorí 
Mária Rusňáková, ktorá dražbu skle
neného anjela zaradila do programu 
benefičného koncertu. „Tešíme sa, že 
naše pozvanie prijal známy muzikálo
vý spevák Janko Slezák, jeho kolegyňa 
Jana Lieskovská, spevácke štúdio La 
Musica pod vedením Janky Škultéty, 
medzi ktorými je aj rodáčka z Malaciek 
Simona Rusňáková a  ďalší. Benefičný 
koncert odmoderuje Andy Timková,“ 
delí sa s dobrými pocitmi Mária Rus
ňáková. Dajme šancu tomu dobrému 
v nás, otvorme srdce a príďme sa po
zrieť do očí Emke, ktorá má napriek 
ťažkostiam iskričky v očiach ako všet
ky ostatné deti...

T. Búbelová 

SPEKTRUM / INZERCIA

6. 11. sme si pri
po me nuli 6. vý
ročie odchodu 
nášho drahého 
dedka Karola 
Augustoviča.
Odišiel si, niet Ťa 
medzinami, no v srdciach si stále 
s na mi. Od manželky, detí, vnú
čat a ostatnej rodiny.

 17. 11. sme si pri po
menuli 1. výročie 
úmrtia nášho dra
hého manžela, ot  
ca, dedka a  pra
dedka Karola Ku
ru. S láskou v srdci 

spomína celá rodina. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spo
mienku.

28. 11. si pripomí
name 2. výročie, 
kedy nás navždy 
opustila naša 
dra há mama 
a  babka Irena 
Letková. S  úc
tou a láskou spomínajú syn Miro, 
Vlado, dcéra Vlasta a vnúčatá.

Kto ju poznal, spomenie si. 
Kto ju mal rád, nezabudne. 
Žiješ v srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali.

18. 11. sme si pri
pomenuli ne
dožitých 67 ro
kov našej Zitky 
Markovej. S lás
kou spomína ce
lá rodina.

Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali, 
klesli ruky, čo pre nás pracovali, 
zhasli oči, stíchol hlas, 
vďaka Ti za všetkých nás. 
Oči sa nám zarosia, 
srdce nás zabolí, 
no spomienka na Teba 
nám zabudnúť nedovolí.
20. 11. uplynuli  
2 roky, čo nás 
na vždy opustil 
mi lovaný man
žel a otec Pavol 
Šefčík z  Mala
ciek. Kto ste ho  
po znali, venujte mu tichú spo
mien ku. S  láskou na  neho spo
mína manželka s rodinou.

Strata najbližšieho bolí a  nepo
máha ani čas.

21. 11. uplynuli  
2 roky, čo nás 
na vždy opustila 
mo ja milovaná 
man želka Má
ria Duchoňová 
(rod. Kurová). 

S  láskou v  srdci spomína man
žel, deti, vnúčatá, pravnúčatá 
a ostatná rodina. Kto ste ju po
znali, venujte jej tichú spomien
ku spolu s nami.
Len kytičku kvetov na  jej hrob  
môžeme dať a  s  úctou a  láskou 
na ňu spomínať.

21. 11. sme si pri
pomenuli 1. výro
čie úmrtia nášho 
drahého Vladi
míra Stromku. 
S  láskou a  úctou 
spomína manžel
ka, deti, mama, sestra a priatelia.
A nezabudnite: 
Nie je zlé počasie, len zle obleče
ný tramp. Mal som Vás všetkých 
bez rozdielu rád, Váš Taši.

SPOMIENKY

MALACKÁ MATRIKA
OD 4. DO 18. 11. 2013

Nie sú medzi nami
Eva Doležalová, Malacky,  
*1951; Helena Vanišová, 
Ro hožník, *1924; Augus

tín Jurovatý, Jakubov, *1948; An
ton Mihalovič, Moravský Sv. Ján, 
*1937; Anna Guthová, Malé Leváre, 
*1930; Lenka Bugárová, Rohožník, 
*1942; Jaroslav Janáček, Kuchyňa, 
*1948 Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Na stole krásnych 
70 ruží, 
nech Ti zdravie 
dlho slúži. 
Život dlhý ako sen 
prajeme Ti v  tento 
deň.
To Janke Blažíčkovej zo srdca 
že lá manžel Gusti, synovia Gusti, 
Mirek, Jožko a dcéra Janka s rodi
nami.

BLAhOžELANIE

Klientske centrum v MsÚ reali
zuje v tomto období prieskum 
kvality poskytovania sociál
nych služieb v  klube dôchod
cov. Jeho cieľom je skvalitnenie 
sociálnych služieb, ktoré mesto 
poskytuje.

Dotazníky rozposlalo klientske 
centrum 122 členom klubu dôchod

cov priamo na ich adresu. Vyplnený 
dotazník je možné do 30. 11. odo
vzdať v  klube dôchodcov, v poda
teľni Mestského úradu v Malackách, 
prípadne v  klientskom centre MsÚ. 
Uvedený dotazník bude slúžiť aj ako 
merateľný ukazovateľ pri hodnote
ní činnosti klubu dôchodcov v rám
ci programového rozpočtu na rok 
2013.           N. Slobodová

November 
je mesiacom 
fotografie

November je mesiac, ktorý sa 
už tradične nazýva aj mesia
com fotografie. V Bratislave sa 
tento rok koná už 23. ročník 
medzinárodného festivalu – 
Mesiac fotografie. Jeho súčas
ťou je vyše 30 fotografických 
výstav domácich, ale aj zahra
ničných autorov. Výstavy sa ko
najú v bratislavských galériách 
a múzeách a sú doplnené zau
jímavým sprievodným progra
mom.

Okrem toho, že bude ulahode
né vašim očiam, môžete ulahodiť aj 
svojmu rozumu. Mesiac fotografie 
sa totiž venuje aj vzdelávacej čin
nosti verejného publika. Ide o nefor
málne vzdelávanie prostredníctvom 
rôznych prednášok či zaujímavých 
fotoworkshopov. V  Malackách s fo
tografiou pracujeme celý rok. Nie
len prostredníctvom reportážnych 
fotografií, ktoré sú súčasťou Ma
lackého hlasu. Talentovaní fotogra
fi z  Malaciek a okolia majú celý rok 
možnosť prezentovať svoje umenie 
v   Malackom kaštieli. Ten sa so svo
jím Zámockým parkom stal určite 
tou pravou jesennou inšpiráciou pre 
mnohých z nich. 

Jeseň a  jesenná atmosféra je to
tiž tým najobľúbenejším ročným 
obdobím pre fotografov, a to z  jed
ného jediného dôvodu. Farby. Hrá 
doslova všetkými odtieňmi červe
nej, oranžovej, žltej či hnedej, ktoré 
z  fotografií robia priam maľovaný 
obraz. Niekedy má človek pocit, že 
ho klame zrak a  nedíva sa na foto
grafiu, ale na umelecké dielo, ktoré 
vzišlo z rúk maliara. 

Ak sa vo vašom súkromnom ar
chíve nachádza zaujímavá fotogra
fia z  Malaciek a  chcete sa ňou po
chváliť v našich novinách, neváhajte 
a  pošlite nám ju do rubriky Okom 
objektívu.                    T. Vyšná

 Kvapka krvi
MsSČK Malacky vás pozýva na od
ber krvi, ktorý sa uskutoční 5. 12. 
od 8.00 do 11.00 h v  priestoroch 
Gymnázia Malacky, Ul. 1. mája.

Na odber si prineste občiansky 
preukaz, kartu poistenca, preukaz 
darcu. Hlásiť sa je potrebné vopred 
na t. č. 0903 03 13 54. 

Info: klaudiakov@centrum.sk 

DARUJ KRV – 
ZAChRÁNIŠ žIVOT!

Máte doma pekné veci, ktoré 
nepotrebujete a je vám ich ľúto 
vyhodiť? Môžete nimi potešiť 
niekoho druhého a  zároveň si 
sami spraviť radosť inými ve
cami. A  to všetko bez peňazí. 
Už 30. novembra sa aj Malacky 
pripoja k mestám po celom Slo
vensku, v  ktorých sa uskutoč
ňuje podujatie 

Dejiskom tejto zaujímavej akcie sa 
 stane Spoločenský dom MCK (ved
ľa inkubátora). Môžete prísť da rovať 
veci, ktoré nepotrebujete, ale bo ich 
vymeníte za také, ktoré sa vám páčia. 
Možno práve vďaka vám bude mať 
niekto krajšie Via noce. 

Akcia je určená pre všetkých bez 
rozdielu. Veci nie je potrebné meniť 
niečo za  niečo. Pokojne si môže te 
vziať, čo by vás potešilo, alebo ne zišt
ne darovať a potešiť niekoho iného. 

Jedinou podmienkou je nenosiť veci, 
ktoré patria do smetí. Ve ci majú byť 
funkčné a použiteľné.

Veci, ktoré po akcii zostanú, budú 
rozdelené sociálne slabším. Knihy, 
hračky, oblečenie budú venované 
de  ťom v  detských domovoch a  ľu
ďom v azylových centrách. Takže sa 
im spoločne pokúsime urobiť krajšie 
Vianoce.

Súčasťou podujatia bude aj sprie
vodný program. O  11.00 h sa budú 
podávať zdravé vegánske a vegeta
riánske jedlá, ktoré pripravia dob
rovoľníci. O 15.00 h atmosféru sprí
jemní známy pesničkár Vlado Handl 
a o 16.00 h sa uskutoční prezentácia 
systému Agrokruh v  podaní Jána 
Šlin ského. Ide o nový ekologický spô
sob pestovania zeleniny. Po skonče
ní burzy organizátori sľubujú ešte 
je den bod programu. O 18.00 h sa 
bu de premietať dokumentárny film 
Cultural Creatives z ro ku 2012.

Ak máte záujem prispieť vlast
ným programom alebo pripojiť sa 
k  plánovanému programu, kontak
tujte sa na FB profile: https://www.
facebook.com/michal.hallon.5

naty/ts

• Pôžičky pre zamestnaných a dô
chodcov. Kontakt: 0905 97 27 59.
Pracujem ako VFA pre spoločnosť 
PROFI CREDIT SLOVAKIA.

DROBNÁ INZERCIA

Klientske centrum 
realizuje prieskum

Anjeli pre Emku 

Bufet 
do prenájmu
AD HOC Malacky, p.  o. m., pod
ľa VZN mesta Malacky č. 2/2012 
o  prenájme pozemkov, nebyto
vých priestorov a  ostatného 
majetku mesta Malacky ponú
ka do prenájmu na zimnú sezó
nu 2013–2014 bufet na ľadovej 
ploche v  Zámockom parku za 
účelom služieb občerstvenia. 
V žiadosti je nutné uviesť ponu
kovú cenu za  čas prenájmu, t. j. 
za  zimnú sezónu 2013–2014. 
Žiadosť o  prenájom zašlite ale
bo odovzdajte v zalepenej obál
ke s  označením Neotvárať do 
4. 12. 2013 do AD hOC Malacky,  
p.  o. m., Sasinkova 2, 901  01 
Malacky, Tel.: 034/772 32  02, 
0905  50  95  54, email: adhoc
malacky@zoznam.sk

Projekt Zóna 
bez peňazí aj u nás

CVČ pozýva
V nedeľu 24. novembra o 15.00 h 

CVČ pozýva všetkých na tvorivé po
poludnie s názvom Umelecká dielňa, 
kde sa môžete naučiť veľa nových 
techník a vyrobiť si množstvo origi
nálnych darčekov nielen pre svojich 
blízkych, ale aj pre seba. Práve tak, 
aby vám tieto výtvory štýlovo vyzdo
bili vaše domácnosti, alebo si môže
te tvoriť len tak... pre radosť.

cvč

mailto:klaudiakov@centrum.sk
https://www.facebook.com/michal.hallon.5
https://www.facebook.com/michal.hallon.5
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V  posledných rokoch skončili 
svoju činnosť viaceré basketba-
lové družstvá TJ Strojár. Hráči 
a  hráčky sa rozpŕchli po  vyso-
kých školách po celom svete. Tí, 
ktorí zostali, sa teraz rozhodli 
opätovať to, čo im tento šport 
dal. Niektorí trénujú mladé ta-
lenty, iní sa vrátili späť na ihris-
ká. 

Niektorí hráči z úspešných roční
kov chlapcov 1992–1993 a  dievčat 
1994–1995 sa vlani ako tréneri za
pojili do Projektu basketbalovej aka
démie, ktorá funguje na  siedmich 
školách v okrese Malacky. Svoje skú
senosti dovzdávajú mladým hráčom. 
Hráči ročníka 1992–1993 sa dokonca 
vrátili i späť do hry. Spolu so staršími 
hráčmi vytvorili družstvo, ktoré už 
druhý rok hrá Mestskú basketbalo
vú ligu (MBL). Štartuje tam 16 tímov, 
z nich sú mnohé veľmi kvalitné, plné 
bývalých extraligových hráčov.

Darí sa aj mládeži. Z minuloročnej 
basketbalovej  akadémie, ktorá bola 
vlastne prípravkou na prvom stupni 
ZŠ,   boli vybratí chlapci do družstva 

minižiakov ročník 20032004. Toto 
družstvo teraz obhajuje farby TJ Stro
jár Malacky v celoslovenskej súťaži  
v západnej oblasti. Do družstva boli 
vybratí chlapci z  Malaciek, Stupavy, 
Veľkých Levár, Rohožníka, Gajár a Ja

kubova. Trénerkou je mladá ambi
ciózna bývalá hráčka Ľudka Oreská, 
ktorá minulý rok absolvovala tréner
ské štúdium na C licenciu na FTVŠ UK 
Bratislava. Ľudka úspešne nadviaza
la na  rodinnú tradíciu Oreských. Jej 

dedo, otec, krstný, brat a ďalší rodin
ní príslušníci úspešne reprezentovali 
Strojár, a to nielen na palubovke.  

Vo výbere je 15 chlapcov, ktorí 
sa  po  zápasoch v  Galante a  v  Levi
ciach prvýkrát predstavili na  do
mácej palubovke. Dvakrát tu hostili 
družstvo bratislavskej Karlovky. Naši 
chlapci hrali len piaty a šiesty zápas 
v živote, no i napriek tomu po veľmi 
bojovnom výkone v oboch zápasoch 
zvíťazili. Ukázali, že o budúcnosť ma
lackého basketbalu sa nemusíme 
obávať a  že nám tu vyrastajú opäť 
veľké talenty, ktoré budú reprezen
tovať nielen Malacky, ale určite i Slo
vensko tak, ako to dokázali ich starší 
predchodcovia. 

Do Vianoc chlapci odohrajú ešte 
6 zápasov, potom sa predstavia 
na  veľkom medzinárodnom turnaji 
v Plzni (bude tam štartovať 18 druž
stiev z celej Európy) a po novom roku 
odohrajú minižiaci Strojára dva me
gaturnaje v Prahe a v Berlíne. Mladé 
talenty hrávajú zápasy na ZŠ Štúrova, 
kde sa 16. novembra uskutoční aj tur
naj akadémie. Príďte ich povzbudiť.

Text, foto: B. Orth

Medzi účastníkmi nechýbali sta
rí bardi ako Jozef Sloboda z Trnavy 
(nad 65 r.) a najstarší účastník Kvě
toslav Hána z  Veselí nad Moravou 
(76). Milým prekvapením bola účasť 
expremiéra Mikuláša Dzurindu, kto
rý pochválil dobré meno a peknú 
tradíciu malackého behu. Po prvý raz 
spolu s ostatnými nesúťažne štarto
val aj  hendikepovaný bežec, ktorý 
však vôbec nezaostal, naopak, mno
hých predbehol.

Súčasťou podujatia bol už 8. roč
ník súťaže Malacký kilometer pre 137 
žiakov z Malaciek a okolitých obcí, 
ktorí súťažili v 12 kategóriách. Kým 

dobehli a odniesli si ceny, dokonca 
ešte ani nepršalo. „Novinkou bola 
zábavná Atletika hrou, ktorá mala 
deti rozcvičiť, alebo im zaplniť čas po 
dobehnutí do cieľa,“ povedal hlav
ný rozhodca Vlado Handl. Deti mali 
radosť zo zábavných disciplín, ktoré 
boli príjemným spestrením.

K 30. ročníku Malackej desiatky 
malackí filatelisti vydali príležitostný 
korešpondenčný lístok. Kto si ho kú
pil, mohol ho poslať bežeckou poš
tou, ktorá vyštartovala o 10.00 h na 
poštu v Malackách. Pozornosťou pre 
bežcov bola pamätná medaila, ktorú 
dostal v cieli každý účastník. 

Výsledky – muži: 
Najrýchlejší bol René Valent;  be

hame.sk, BA (35:03 min.), nad 40 r.: 
Ján Miškeřík, Lipov (ČR); nad 50 r.: 
Peter Portašík, AŠK Grafobal Senica; 
nad 60 r.: Vladimír Varmuža, BK Ho
donín (ČR), nad 65 rokov: Josef Šo
haj, Uherský Brod (ČR); nad 70 rokov: 
Viliam Novák, BA. 

Výsledky – ženy: 
Najrýchlejšia bola Soňa Vnenčá

ková,  Triatlon Team Trnava (39:30 
min.), nad 35 rokov: Zuzana Slafkov
ská, BA; nad 45 rokov: Marta Durno
vá, BRANOPAC Veselí nad Moravou 
(ČR). Najrýchlejší Malačania Pavol Já
noš, Gabriela Janíková, Richard Juro
vatý a Eva Prokopová získali perma
nentky do plavárne. 

Text, foto: T. Búbelová

Úspešná 
sezóna 
vodných 
motoristov

Výbor oddielu považuje sezónu 
2013 za úspešnú. Tak zneli slová 
predsedu Oddielu vodného mo-
torizmu v Malackách, zaslúžilé-
ho majstra športu Emila Junga. 
A  úplne presne vystihli to, čo 
naši vodní motoristi tento rok 
dokázali.

Celkové vyhodnotenie sezóny 
budú mať slovenskí vodní motoristi 
v decembri v Podunajských Biskupi
ciach. Našich malackých však môže
me pochváliť už teraz. Sedem mlá
dežníkov reprezentovalo Malacky 
a neviedli si najhoršie. Alex Vejmelka 
sa stal majstrom Slovenska medzi ml. 
žiakmi, Oliver Šíra obsadil v celkovom 
hodnotení 2. miesto. V tejto kategórii 
Malacky reprezentoval i Filip Jurkáček 
a  dvaja Rakúšania, súrodenci Niclas 
a  Lenart Mayovci. Malačania získali 
prvenstvo i v súťaži družstiev. 

U  starších Richard Pajpach získal 
celkovo 3. miesto a v  tejto kategórii 
štartovalo i dievča z Malaciek, Micha
ela Hladíková. Mládežnícke kategó
rie mali svoje preteky v  Jakubove 
a  v  Piešťanoch. Preteky v  Jakubove, 
ktoré usporiadal OVM Malacky, mali 
veľmi dobrú športovú i  spoločenskú 
úroveň.

Emil Jung už tradične reprezento
val Malačanov v kategórii veteránov 
Formule 500 V. Po  dvoch pretekoch 
v  Komárne, po  jednom v  Jedovni
ciach a  v Trebčíne (ČR) mu v  celko
vom hodnotení patrí bronzová prieč
ka na majstrovstvách Slovenska. 

Malý oddiel vodného motorizmu 
opäť aj v tomto roku dobre reprezen
toval naše mesto a predseda i prete
kári sa už tešia na novú sezónu.

A. Pašteka

Upršané bežecké jubileum 
s rekordnou účasťou

Malacká desiatka oslávila svoje 30. narodeniny dažďom, no zato re-
kordnou účasťou 235 bežcov. Bežci zo SR, ČR aj z poľského Žnina sa 
prebehli po malackých uliciach v rámci cestného behu, ktorý je sú-
časťou Moravsko-slovenského bežeckého pohára.

Malacký basketbal po rokoch ožíva

Družstvo BaO TJ Strojár: (hore) Filip Brunčák, Tomáš Kadluba, Patrik Rychtarčík, Ja-
kub Klus, Samuel Bojanovský, (dole) David Brandejs, Martin Chamraz, Juraj Haber-
land, Matúš Vrabček, Matúš Mladý, Matej Kurák, trénerka Ľudka Oreská, asistent 
trénera Pavol  Oreský

Memoriál A. 
Reisenauera 
už v sobotu

Výbor Boxing Clubu – RTJ Ma-
lacky pozýva širokú verejnosť 
a priaznivcov boxu na 8. ročník 
medzinárodného galavečera 
Me moriál A. Reisenauera v bo-
xe. Podujatie sa uskutoční v ŠH 
Malina 23. novembra o 16.00 h.

Diváci budú môcť zhliadnuť 9 bo
xerských duelov v rôznych vekových 
a hmotnostných kategóriách a 2 pre
dzápasy (jeden medzi ženami). Vo 
farbách Slovenska sa predsta via šty
ria boxeri domáceho BC RTJ Malacky, 
doplneného výberom Únie boxer
ských klubov Slovenska. Súpermi  
Slovákov budú boxeri z  Moravy 
a Ma ďarska. 

V programe sa predstavia mažo
retky ELLA, tanečníci salsy i orientál
na tanečná skupina HANIN. Spestre
ním bude exhibičné vystúpenie 
ka ratistov Strojára Malacky, Fight 
DivisionStrojár Malacky, Aikida na 
čele s majstrom Štefanom Kurillom. 
Uvidíte tiež ukážku bojového ume
nia pochá dzajúceho z  Izraela Krav 
Maga a  pred staví sa aj domáci tím 
TaeBo. Chý bať nebude laserová 
show a tom bo la s hodnotnými cena
mi. Vstupné je 4 €.

A. Reisenauer (upr.)

Ľadová plocha na hádzanárskom 
ihrisku v Zámockom parku sa už pri
pravuje na tohtoročnú sezónu. Od 
18. novembra začali pracovníci AD 
HOC s montážou ľadovej plochy. Vy
konali všetky potrebné revízie. 

Podľa Slovenského hydrometeo
rologického ústavu by mali teplo
ty v  budúcom týždni klesať. V  noci 
pôjde o mínusové čísla a cez deň sa 
teploty neprehupnú nad 6 °C. A to je 
ideálny stav na prípravu ľadu. Prvý 
raz bude ľadová plocha otvorená 5. 
decembra, kedy v  Malackách priví
tame Mikuláša v rámci happaningo
vého podujatia Adventné Malacky. 
Vstup bude v tento deň už tradične 
zadarmo. Za poplatok 1 € si môžete 
požičať i  korčule. Ceny vstupného 
zostali oproti minulému roku ne
zmenené.

Nájdete ich na www.malacky.sk. 
Text: N. Slobodová, foto: archív

Ľad už 
chystajú
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