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úvodník

Čaká nás
mikulášsky
víkend
„Na svätého Mikuláša neučí sa
neskúša sa!“ Aj vy si pamätáte túto
formulku, ktorú sme používali vždy
6. decembra v škole? Niektorí učite
lia bývali zhovievaví, iní nie.
Tento rok sa deti zrejme na Mi
kuláša nebudú môcť vyhovoriť. 6.
december totiž padol na sobotu.
„Mestský“ Mikuláš príde do Mala
ciek až v nedeľu, kedy je v Zámoc
kom parku pripravený program
v rámci Adventných Malaciek. Ešte
predtým, v piatok 5. decembra za
víta na sídlisko Juh a do všetkých
škôl v Malackách. Neobíde ani ďal
šie organizácie v našom meste.

Čarovný koncert
odštartoval advent
v Malackách

K večeru už uzly viažu,
škriepok tam ver` žiadnych niet,
a na váhach prevažujú...
Či to slýchal kedy svet?
Potom nosia na dlhý stôl
účty celkom hotové,
svätý Mikuláš z nich číta radom
slovo po slove.
Keď už všetko videl, čítal,
potom svoje vysloví:
„Dobrým veľa cenných vecí,
zlým len prútik brezový.“
-red-

Advent v Malackách sa každoročne začína koncertom vo františkánskom kostole. Inak to nebolo ani tento rok. Prvú sviecu na mestskom
adventnom venci v nedeľu 30. novembra zapaľovali súčasný i budúci primátor mesta spoločne. Jedinečný zážitok z koncertu Detského
a dievčenského zboru Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta
Adriana Kokošku si nenechalo ujsť množstvo Malačanov.
Kostol Nepoškvrneného počatia
Panny Márie sa krátko pred začiat
kom avizovaného koncertu zaplnil.
Po úvodných slovách riaditeľky MCK
Jany Zetkovej veniec posvätil dekan
Ján Hudec. Slovo dostal úradujúci
primátor mesta Jozef Ondrejka, kto
rý na zapaľovanie prvej sviece prizval
aj novozvoleného primátora Juraja

Říhu. Ten do úradu nastúpi 15. de
cembra. Zapaľovanie sviečky sa teda

Kanalizácia: Pripojiť sa
treba do konca roka!
Mesto Malacky je z veľkej časti odkanalizované. Podarilo sa to vďaka
získaniu nenávratných prostriedkov z Európskej únie v rámci jedného
z najväčších projektov mesta s názvom Záhorie, Malacky – odkanalizovanie. Celkový rozpočet projektu bol 14 661 632,38 €, z toho nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu Európskej únie cez
operačný program Životné prostredie vo výške 12 462 387 € pokryl
85 % nákladov. 10 % nákladov je pokrytých zo štátneho rozpočtu
a zvyšných 5 % nákladov, teda 733 081,62 €, pokrylo mesto Malacky.

Oprávnené využitie prostried
kov EÚ je viazané na predpokladané
množstvo pripojených domácnos
tí do roku 2015, pričom hodnotia
cim ukazovateľom je práve počet
pripojených domácností. Úspešnosť
projektu bude prísne posudzovaná

podľa tohto hodnotiaceho ukazova
teľa. Ak ho mesto nesplní, hrozí nám,
že alikvótnu časť získaných pro
striedkov budeme musieť vrátiť, čo
by bola obrovská škoda. Kanalizácia
je tu totiž pre ľudí. Je nevyhnutnou
súčasťou životného štandardu v tre

ťom tisícročí a prostriedkom na udr
žanie kvality životného prostredia.
Napriek tomu, že kanalizácia bola
skolaudovaná už v januári 2014, stá
le je ešte dosť domácností, ktoré sa
na ňu zatiaľ nepripojili. Čas však letí
a s ním sa približuje aj termín – ko
niec roku 2014, dokedy sú majitelia
nehnuteľností povinní na verejnú
kanalizáciu sa pripojiť. Ak si majitelia
nehnuteľností túto povinnosť nespl
nia, dopúšťajú sa priestupku proti
Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 6/2009 o odvádzaní odpadových
vôd verejnou kanalizačnou sieťou
v meste Malacky aj proti zákonu

uskutočnilo tak, že dekan podal svet
lo primátorovi Jozefovi Ondrejkovi
a ten ho podal Jurajovi Říhovi, ktorý
sviecu zapálil.
Potom si už všetci prítomní vy
chutnali nádherný koncert. Jednot
livé piesne boli doplnené aj recitá
ciou jednej zo speváčok. Publikum
bolo nadšené, a tak si dievčatá vy
slúžili záverečný potlesk v stoji. Na
koncerte zazneli slovenské i anglic
ké koledy a tiež piesne známych au
torov. Vrcholom večera bola Tichá
noc, ktorú zbor zaspieval len pri
svetle dvoch sviečok.
Text, foto: N. Slobodová

o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o regulácii v sieťo
vých odvetviach. Za takéto poruše
nie odbor starostlivosti o životné
prostredie OÚ v Malackách ukladá
pokutu do výšky 331 €.
Na pripojenie bez sankcií majú
obyvatelia mesta čas len do kon
ca tohto roka – teda jeden mesiac!
Po ukončení lehoty pripojenia mesto
listom upozorní nepripojených ob
čanov na povinnosti, ktoré im vyplý
vajú z platného VZN a zákona, a lis
tom im určí nový termín napojenia
na kanalizáciu. Ak sa majiteľ nehnu
teľnosti ani dovtedy nepripojí, mesto
občana predvolá na úrad na prešet
renie porušenia zákona a platného
VZN. Potom prípad postúpi na pre
rokovanie Okresnému úradu Malac
ky, kde nebude ľahké vyhnúť sa fi
nančnému postihu.
T. Búbelová

Akú funkciu
plnia rady škôl?
Rady škôl sú v našom meste zria
dené pri každej zo škôl a tiež pri CVČ.
Poslaním rady školy je vyjadrovať
a presadzovať verejné záujmy, zá
ujmy žiakov, rodičov a zamestnan
cov školy či školského zariadenia
v oblasti výchovy a vzdelávania. Čin
nosť rady školy môže byť
veľmi prospešná i zriaďo
vateľovi.
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Viac na
strane

Dopoludnia vypisujú
rôzne značky z hrubých kníh,
popoludní ukladajú
dobré skutky vedľa zlých.

Top someliér
je Malačan

O tom, že v Malackách žije jeden
z najlepších someliérov na Sloven
sku, sme už v Malackom hlase písali
pri príležitosti jeho úspechu v iných
súťažiach. Tomáš Vyšvader sa však
nedávno stal majstrom Slovenska vo
svojom odbore, za čo sa
mu pripisujú vo svete jeho
konkurentov body.
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Viac na
strane

Na svätého Mikuláša
v nebi býva veľký ruch,
anjelici všetkým deťom
robia účty zo zásluh.

Vlado Gembeš
unikol nešťastiu

Expedícia Daulághirí 2014 si dala
ambiciózny cieľ zdolať siedmy naj
vyšší vrch sveta a naspäť ho zlyžovať.
Keby sa zámer podaril, slovenskí
a českí horolezci a skialpinisti by vy
tvorili svetový rekord. Osud to však
chcel inak. Prečítajte si
rozhovor s V. Gembešom,
ktorý unikol smrti.
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Viac na
strane

Prajeme vám teda
príjemný mikulášsky
víkend!
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SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Mesto Malacky

vyhlasuje výberové konania
na obsadenie pracovných pozícií

referent
požiarnej
ochrany
Pracovná náplň:
• plní úlohy vyplývajúce z legislatívy
a vnútorných predpisov na úseku
ochrany pred požiarmi
• vypracováva požadovanú doku
mentáciu na úseku požiarnej ochra
ny
Pracovný pomer: na dobu neurčitú
Pracovný úväzok: skrátený
Nástup: 1. januára 2015
Kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady:
• úplné stredné vzdelanie s maturi
tou
• odborná spôsobilosť na výkon fun
kcie technika požiarnej ochrany
Iné kritériá a požiadavky:
• občianska bezúhonnosť
• ovládanie PC na bežnej úrovni uží
vateľa
Výhodou je prax v oblasti požiarnej
ochrany.

21/2014

Kríž na Stupavskej
dá mesto opraviť
Kríž pri ceste na Stupavskej ulici si Malačania pamätajú oddávna ako
súčasť tejto ulice. Často boli pod ním položené kvety a zapálené sviečky. Už takmer mesiac je však dlhoročná súčasť tejto lokality zvalená a znehodnotená. Ako sa to stalo, nikto nevie. Ľudia, ktorí bývajú
v jeho susedstve, hovoria, že zvalený ho našli ráno po „Dušičkách”.
Nič však nepočuli, ani si nič nevšimli.
Keďže však na podstavci, kto
rý zostal neporušený, vidno stopy
zvetraných spojov, zjavne na zrúte
nie starého a dlhodobo neopravo
vaného kríža nebola potrebná mi
moriadna námaha. V tom čase však

terného počasia (výstraha 1. stupňa)
počas noci, keď k poškodeniu prišlo.
Napriek tomu, že kríž na Stupavskej
ulici nie je vedený v zozname pamia
tok mesta Malacky, je neodmysliteľ
nou súčasťou tejto lokality a mesto

Donebavolajúce
vandalstvo

referent BOZP

Pracovná náplň:
• plní úlohy vyplývajúce z legislatívy
a vnútorných predpisov na úseku
bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci
• vypracováva požadovanú doku
mentáciu na úseku bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
Pracovný pomer:
na dobu neurčitú
Pracovný úväzok: skrátený
Nástup: 1. januára 2015
Kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady:
• úplné stredné vzdelanie s maturi
tou
• odborná spôsobilosť na výkon fun
kcie bezpečnostného technika
Iné kritériá a požiadavky:
• občianska bezúhonnosť
• ovládanie PC na bežnej úrovni uží
vateľa
Výhodou je prax v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, osvedčenie
o absolvovaní kurzu lektorov bezpečnosti práce, potvrdenie o absolvovaní
kurzu prvej pomoci.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť na výberovom kona
ní (uviesť aj telefonický kontakt)
• štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o vzdelaní
• kópia dokladu o odbornej spôsobi
losti na výkon funkcie technika po
žiarnej ochrany (prac. pozícia č.1)
• kópia dokladu o odbornej spôsobi
losti na výkon funkcie bezpečnostné
ho technika (prac. pozícia č. 2)
Dátum a miesto podania žiadostí
o účasť na výberových konaniach:
Žiadosti o účasť na výberových ko
naniach s priloženými požadovaný
mi dokladmi je potrebné doručiť do
8. 12. 2014 na adresu: Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01
Malacky. V prípade zasielania poš
tou je rozhodujúci dátum poštovej
pečiatky.
Termín a miesto
výberových konaní:
Výberové konania sa uskutočnia
17. 12. 2014 o 13.00 h v MsÚ Malac
ky, Radlinského 2751/1, Malacky.
J. Ondrejka, primátor mesta

SPP vykoná
valo v okolí stavebné
práce súvisiace s výmenou plynové
ho potrubia, objavili sa aj otázky, či
poškodenie nevzniklo v dôsledku
stavebnej činnosti. „Hneď po zistení
poškodenia sme urobili obhliadku za
účasti stavbyvedúceho a hliadky MsP.
Na mieste sme nezaznamenali nijaké
známky cudzieho zavinenia ani násilia,“ povedala M. Gajdárová z MsÚ,
a tak ďalšie úvahy smerujú len k pred
pokladom o vplyve mimoriadne ve

ho dá opraviť. „Zatiaľ odborník vykonal obhliadku a usúdil, že stavbu je
možné zrekonštruovať opravou pôvodných častí,” vyjadrila sa M. Gajdá
rová z oddelenia územného rozvoja
a životného prostredia, ktorá práce
zabezpečuje. Mramorové časti a sta
rožitnú porcelánovú sochu Ježiša má
remeselník už u seba v dielni, medzi
článok počas zimy mesto uschová.
Kríž by mal byť opravený na jar 2015.
Text: T. Búbelová; foto: -msp-

Vo štvrtok 20. 11. vodca malac
kých skautov Kamil Ftáčnik (Gordon)
dostal avízo, že známy tzv. Červený
kríž, o ktorý sa skauti dlhodobo sta
rajú a ktorý len vlani kompletne zre
konštruovali a dali opätovne vysvätiť,
je zdevastovaný. „Je to nepochopiteľné a surové a človek sa musí len čudovať nad tým, čoho sú ľudia schopní,“
pozastavuje sa nad tým rozhorčený
Gordon. Ohrada okolo kríža je zde
molovaná a kríž poškodený násilným
vytrhnutím liatinovej sochy Ježiša.
Zdemolovaná zostala aj plastová
tabuľka s nápisom Ak chceš vidieť

Božiu lásku, zastav sa pod krížom.
Ak chceš vidieť Božiu všemohúcnosť,
choď do hôr.
„Nedáme sa týmto vandalstvom
odradiť. V priebehu niekoľkých dní kríž
a jeho okolie dáme do poriadku a ďalej
sa oň budeme starať,“ odhodlane vy
hlásil Gordon. Ide totiž o miesto čas
tých dopravných nehôd, kde sa po
zostalí chodievajú pomodliť a zapáliť
sviečky. Dobre im padne aj lavička,
ktorú sem skauti umiestnili. Využí
vajú ju na oddych aj cyklisti a hubári.
Vandalstvo je nahlásené na polícii.
Text: -tabu-, foto: -gor-

Pošta mení
otváracie hodiny

Od 1. decembra sa v zmysle zlepšenia dostupnosti univerzálnej poštovej
služby menia otváracie hodiny na pošte na Zámockej ulici. Od pondelka do
piatka bude pošta otvorená od 7.30 h do 18.00 h a v sobotu bude otvorená tak
Text: -naty-, foto:-tabuako doteraz, od 8.00 h do 10.30 h.

AD HOC Malacky
príspevková organizácia mesta

vypisuje podľa § 5, ods. 9 zákona NR SR č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstaráva
ní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 1. 2. 2002 výberové
konanie na poskytovanie služieb v oblasti na výkon:
• technika požiarnej ochrany
• technika bezpečnosti práce
• niektorých činností pracovnej zdravotnej služby pre kategóriu 1 a 2.
Prihlášku s príslušným oprávnením na poskytovanie uvedených služieb
aj s cenovou ponukou zašlite v zalepenej obálke s nápisom „Neotvárať” do
15. 12. 2014 písomne poštou alebo osobne na adresu:
AD HOC Malacky, p. o. m.
Sasinkova 2, 901 01 Malacky
Tel.: 0905 50 95 54, 034 772 32 02
Bližšie informácie poskytneme telefonicky alebo na uvedenej adrese.
Mesto Malacky prijme do pracovného pomeru

obslužného pracovníka
oddelenia služieb a údržby.
Pracovný pomer je na dobu určitú – zastupovanie počas práceneschopnosti.
Náplň práce: robotnícke práce na údržbe miestnych komunikácií a ve
rejnej zelene
Podmienky prijatia: základné alebo stredné vzdelanie
Výhodou je vodičský preukaz skupiny C.
Nástup: podľa dohody
Žiadosti s profesijným životopisom (uveďte aj telefonický kontakt) zasielajte
do 4. decembra 2014 na adresu: Mesto Malacky, Mestský úrad Malacky,
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.
Bližšie informácie budú podané na tel. č. 034/796 61 80.
J. Ondrejka, primátor mesta

JUDr. Michal Mišík, so sídlom Prievozská 4B, 821 09 Bratislava,
zn. správcu S 1358, správca úpadcu Zuzana Zieglerová, nar. 19. 7. 1976,
bytom J. Hollého 2789/60, 901 01 Malacky,

oznamuje konanie dražby.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Malac
ky, obci Malacky, katastrálnom území Malacky, zapísané v LV č. 5417, a to
pozemok parc. reg. „E“ parc. č. 1843, druh pozemku: orná pôda o výmere
2446 m2. Dražba sa uskutoční 16. 12. 2014 o 11.00 h na adrese Prievozská
4B, 821 09 Bratislava, Apollo Business Center II, blok C, 3. poschodie.
Najnižšie podanie je vo výške 1403,22 €. Minimálne prihodenie je vo
výške 5 % z najnižšieho podania. Dražobná zábezpeka je vo výške 150,– €.
Termín obhliadky, stav nehnuteľnosti ako aj ostatné podmienky dražby
sú uverejnené v oznámení o dražbe, ktoré je prístupné na úradnej tabuli
mesta Malacky, alebo na vyžiadanie od dražobníka, a to telefonicky na t. č.
02/20 86 21 32, poštou alebo elektronicky na adrese asistent2@akmisik.sk.
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Adventné Malacky:

Čo nás čaká?
Mesto Malacky každý rok spríjemňuje predvianočný čas svojim obyvateľom organizáciou
koncertov, vystúpení miestnych umelcov, známych hudobných interpretov či skupín, ale
aj vianočných trhov v Zámockom parku. Podujatie si za dlhé
roky svojej existencie získalo
obľubu a názov Adventné Malacky láka do okresného mesta
na Záhorí aj hostí z blízkeho či
vzdialenejšieho okolia.

„Z technického a organizačného hľadiska je všetko pripravené ako
po minulé roky,“ povedal prednosta
MsÚ Dušan Vavrinec ešte pred začiatkom Adventných Malaciek. Rozdiel je len v tom, že tento rok počas
adventu nebude prístupný Malacký kaštieľ. „Prosíme hostí o strpenie
s týmto obmedzením. Vstup do kaštieľa je v čase tohto hojne navštevovaného podujatia zakázaný z bezpečnostných dôvodov a súvisí s aktuálnou
opravou strechy a komínov,“ dodal
prednosta MsÚ.
Okrem ostatných predajných
stánkov s občerstvením a darčekovými predmetmi bude počas adventných nedieľ ľuďom k dispozícii
stánok mesta pred kaštieľom. Ak
vám bude pri sledovaní programu
zima, práve tu vám ponúknu teplý
čaj zadarmo. Dostanete tu aj aktuál
ny kultúrny program podujatia
a na predaj budú nástenné kalendáre na rok 2015 s motívmi Zámockého
parku.
V blízkosti frekventovaných miest
s kultúrnym programom budú
po celý čas umiestnené dve mobilné toalety pre všetkých, ktorí sa
rozhodnú v parku na Adventných
Malackách stráviť viac času. Zo vzdialenejších lokalít mesta sa do miesta
diania Malačania dostanú špeciálnou
kyvadlovou dopravou, ktorá sa ako
novinka ujala počas tohto podujatia
minulý rok, a preto ju mesto zabezpečilo aj tento raz.
Výdavky spojené s organizáciou
Adventných Malaciek mesto čerpá
z vlastného rozpočtu. „Zabezpečenie
kultúrneho programu je po finančnej
stránke plne v réžii mestského centra kultúry a z celoročného príspevku
25 000 € na tento účel MCK vyčlení asi
2000 €. Organizačno-technické zabezpečenie a služby spojené s prípravou
podujatia mesto budú stáť asi 3800 €.

Prvá adventná nedeľa patrila krásnemu koncertu v kostole. Druhú adventnú nedeľu, 7. decembra, príde
medzi nás Mikuláš a s ním spojený
program pre deti. Predstaví sa tiež
skupina Wooders. V tento deň je
vstup na ľadovú plochu na hádzanárskom ihrisku od 14.00 h pre deti
s rodičmi zadarmo. Chýbať nebude
ani ohňostroj, ktorý bude tento raz
sprevádzať aj hudobný podklad.
Tretiu adventnú nedeľu, 14. decembra, bude všetkých záujemcov
zabávať Otto Weiter a Andrea Fischer,

umenie ďalej v programe predvedie
muzikálový herec Janko Slezák, Katarína Ščevlíková, speváčka známa
zo šou Milujem Slovensko, so svojou
kapelou a dobrú náladu iste podporí
i hudobné zoskupenie hrajúce ľudovú hudbu Fidlikanti.
Program Adventných Malaciek je
obohatený o dva stredajšie koncerty
vo veľkom kostole. V stredu 10. decembra sa uskutoční Slávnostný adventný koncert žiakov ZUŠ a v stredu
17. decembra to bude Slávnostný adventný koncert učiteľov ZUŠ.
Podujatie vyvrcholí 6. januára
Trojkráľovým koncertom vo františkánskom kostole. Program má
názov Keď máš kam ísť. Pôjde o hudobno-poetický vianočný recitál
šansonierky Aleny Čermákovej v gitarovom sprievode Ivana Čermáka
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Vianočná výstava
Art clubu 2002
Celý rok tvorili, aby vám mohli
spríjemniť predvianočné chvíle. Výtvarníci z Art clubu 2002
opäť vystavujú svoje diela v Galérii MCK na Záhoráckej ulici.

V minulosti vystavovala šestica
umelcov v zložení Rozália Habová,
Eva Režná, Libuša Čtveráková, Martin Hajdin, Pavel Žák a Richard Grega.
Posledný menovaný tento rok svoje
diela verejnosti neukáže, keďže je odcestovaný v zahraničí. Diela Libušky
Čtverákovej, ktorá taktiež minulý rok
vystavovať nemohla, neuvidíme ani
tento rok. V týchto dňoch totiž vystavuje v Bratislave. Výstava je prehliadkou celoročnej tvorby spomínaných

autorov, ktorí sa venujú rôznym technikám – maľba na hodváb, akryl, olejomaľba či tvorba keramiky z hliny.
Diela si môžete aj kúpiť.
„Ide o našu výtvarnú výpoveď, vnútorné rozhovory,“ zhodujú sa výtvarníčky R. Habová a E. Režná. „Srdečne
všetkých pozývame,“ dodávajú spoločne.
Vernisáž vianočnej výstavy, ktorá
sa tento rok uskutočňuje už po trinásty raz, sa konala vo štvrtok 27.
novembra. Výstavu môžete navštíviť
do 21. decembra od utorka do piatka
v čase od 9.00 do 17.00 h a v sobotu
a v nedeľu od 14.00 do 17.00 h.
Text, foto: N. Slobodová

O kalendár je záujem

Páni času a Elán Kontraband. Pre
štvrtú adventnú nedeľu je už typická kapustnica, ktorú zvykne primátor mesta rozdávať všetkým ľuďom
dobrej vôle. Tradíciou sa stalo aj rozšírenie betlehemského svetla, ktoré na podujatie prinesú skauti zo
69. zboru gen. M. R. Štefánika. Svoje

obohatený o hudbu renesančných
dychových nástrojov formácie Corna
Musica. Recitál je spojený s čítaním
žalmov kráľa Dávida, prebásnených
slovenským básnikom Milanom Rúfusom. Na všetky koncerty a sprievodný program je vstup zadarmo.

hádzané na zemi a podľa nich tam bola nepríjemne hlučná hudba.
„Povedzte organizátorom, že mohli pustiť nejaké
pekné koledy...“ odkázali.
Vnútri si však atmosféru viacerí vychutnali a odchádzali spokojní, lebo našli, čo potrebovali.
„Aha, mám nový kabát, len škoda, že tu pre mňa
nie sú aj topánky,“ ukazuje na svoje nohy v gumených šľapkách rómska žena z Plaveckého Štvrtka.
„Je to pre nás dobré, že to tu je zadarmo, nemáme
peniaze... Vybrala som niečo aj pre deti,“ dodáva spokojne a ukazuje nám s úsmevom svoj úlovok.
•••
Možno by bolo čo vylepšovať, ale hlavné je, že
akcia pomohla tým, ktorí si na luxus nepotrpia...

lendár, ktorý zobrazuje chránenú
kultúrnu pamiatku Zámocký park.
V súčasnosti je park s jeho rozlohou
približne 30 ha najväčším a najobľúbenejším parkom v Malackách. To
deklaruje aj záujem obyvateľov mesta o kalendár.
Jednotlivé mesiace v kalendári
krášli jedna alebo dve fotografie zachytávajúce lokality parku alebo len
zaujímavé detaily z jeho prostredia.
Zábery zobrazujú všetky štyri ročné
obdobia.
Kalendár mesta na blížiaci sa
rok 2015 je vytlačený v obmedzenom množstve. Kúpiť si ho môžete
v klientskom centre v MsÚ, v Turisticko-informačnej kancelárii v Inkubátore alebo počas podujatia Adventné Malacky v Zámockom parku
v stánku MsÚ za 4 €.

Text, foto: T. Búbelová

Text: -red-, foto: -naty-

Text: -tabu/naty-, foto: -naty-

Mesto Malacky vydalo na rok
2015 reprezentačný nástenný ka-

Zóna bez peňazí niektorých potešila
Projekt Zóna bez peňazí sa v Malackách
uskutočnil v sobotu 29. 11. už po druhý raz.
Sokolovňu navštívilo dosť ľudí, ktorí uvítali možnosť poprehrabávať sa v hŕbach
obnoseného šatstva pre deti i dospelých.
Našli sa i hračky, vianočné dekorácie, topánky... Niektorí odišli domov aj v „nových“ kabátoch či bundách.

Telocvičňu, ktorá sa zmenila na predajnú miestnosť, kde rebriny slúžili ako vešiaky, sme navštívili
s fotoaparátom okolo 15.00 h. To už akcia štyri hodiny trvala a tri mala pred sebou. Pri vchode sme
stretli štvoricu ľudí v pokročilejšom veku – jedného
muža a tri ženy. Odchádzali s prázdnymi rukami.
„Nič ste si nevybrali?“ spýtali sme sa. „Trošku nás to

sklamalo. Zobrali sme na akciu hostí z Dánska, ale
teda nič moc...“ dostali sme odpoveď. Týmto návštevníkom prekážalo, že oblečenie bolo len tak po-
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Akú funkciu
plnia rady škôl?

Súčasťou Koncepcie rozvoja školstva v Malackách na roky 2014
až 2020 sú aj výsledky ankety o oblasti školstva. Anketové otázky
boli zverejnené v Malackom hlase a distribuované v školách. Odpovedalo na ne 600 respondentov. Odpovede sú zverejnené zväčša
v podobe grafov. Niektoré výsledky boli prezentované len slovne,
ako napríklad odpovede na otázku Poznáte kompetencie rady školy?, na ktorú 55 % respondentov odpovedalo „nie”.

Preto uvádzame základné infor
mácie o orgánoch školskej samo
správy, t. j. o radách škôl a mestskej
školskej rade. Rady škôl sú v našom
meste zriadené pri každej zo škôl
a tiež pri centre voľného času. Posla
ním rady školy je vyjadrovať a presa
dzovať verejné záujmy, záujmy žia
kov, rodičov a zamestnancov školy
či školského zariadenia v oblasti vý
chovy a vzdelávania.
Činnosť rady školy, ktorá rozvíja
svoje aktivity v súlade s platnými
právnymi predpismi a je iniciatív
nym a poradným orgánom, môže
byť škole i zriaďovateľovi veľmi pro
spešná. Rady škôl plnia funkciu ve
rejnej kontroly, nemajú však právo
moc zasahovať do oblastí, ktoré jej
neprislúchajú, ako napríklad oblasť
pracovno-právna, odmeňovanie
zamestnancov, riešenie sťažností,
kontrola výchovno-vzdelávacieho
procesu. Uznesenie zo zasadnutí
je zväčša formulované ako návrh,
stanovisko, vyjadrenie, odporúča
nie. Rada školy nevydáva rozhod
nutia alebo príkazy, neukladá úlo
hy zamestnancom alebo riaditeľovi
školy.
Dôležitou kompetenciou rady
školy je uskutočnenie výberového
konania na funkciu riaditeľa školy,
kedy sú členovia rady výberovou

komisiou a víťazného kandidáta na
vrhujú zriaďovateľovi na vymeno
vanie do funkcie riaditeľa. Výberové
konanie sa realizuje raz za päť rokov.
Rada školy má zvyčajne jedenásť
členov, v zákonom stanovenom
počte sú v nej zastúpení rodičia, pe
dagogickí i nepedagogickí zamest
nanci školy, zástupcovia zriaďovate
ľa a v stredných školách i zástupca
študentov. Okrem zástupcov zria
ďovateľa, ktorí sú zriaďovateľom
delegovaní, ďalší členovia sú vole
ní, a to vždy voličmi z príslušnej
skupiny. Rodičia žiakov školy volia
zástupcov rodičov, pedagógovia si
voľbou vyberajú svojich zástupcov
atď. Funkčné obdobie rady je štvor
ročné.
Rady škôl sa schádzajú na pôde
školy, ako hosť na prerokovanie nie
ktorých bodov býva prizývaný ria
diteľ školy. Na čele stojí predseda,
ktorého spomedzi seba volia členo
via rady nadpolovičnou väčšinou
hlasov.
Predsedami rád škôl
na území mesta sú:
ZŠ Dr. J. Dérera:
Andrea Adamovičová (zástupca
pedagogických zamestnancov)
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ZŠ Štúrova:
Ľubica Gavurová (zástupca peda
gogických zamestnancov)
ZŠ Záhorácka:
Peter Jordán (zástupca pedago
gických zamestnancov)
Materská škola:
Zuzana Baligová (zástupca zria
ďovateľa)
Základná umelecká škola:
v súčasnosti prebiehajú voľby
členov na nové funkčné obdobie
Centrum voľného času:
Mária Brázdovičová (zástupca
pedagogických zamestnancov)
Spojená škola sv. F. Assiského:
Gabriel Koch CR (zástupca zria
ďovateľa)
Gymnázium Malacky:
Eva Filipová (zástupca pe
dagogických zamestnancov)
Spojená škola, Pribinova ul.:
Denisa Fábryová (zástupca peda
gogických zamestnancov)
Mestská školská rada
je pre celé Malacky jedna spoloč
ná. Jej predsedom je Anton Pašteka,
medzi 11 členmi sú zástupcovia ria
diteľov škôl, rodičov, predsedov rád
škôl a zástupcovia mesta – dvaja
poslanci mestského zastupiteľstva.
Mestská školská rada sa vyjadruje
k činnosti zriaďovateľov škôl na úze
mí mesta, ku koncepcii rozvoja škôl,
rozpisu finančných prostriedkov
a k ďalším skutočnostiam týkajúcim
sa školstva. Jej funkčné obdobie je
štvorročné. Schádza sa zvyčajne 4x
ročne v mestskom úrade.
A. Hrnková

Cukrovka vie očiam
poriadne „osladiť” život
K najčastejším, no zároveň
najzávažnejším komplikáciám
cukrovky patrí okrem tzv. diabetickej nohy aj poškodenie
zraku. Deje sa tak v dôsledku diabetickej retinopatie, ktorá nezriedka končí slepotou. Aj
preto si pri príležitosti 14. novembra, Svetového dňa diabetu počas špeciálnych novembrových Dní zdravia v Nemocnici Malacky posvietili na cukrovku z pohľadu očí.

Diabetická retinopatia je v pod
state najčastejšou príčinou slepoty,
a to nielen u nás, ale aj vo vyspelých
štátoch. Väčšinou sa objavuje u po
kročilých cukrovkárov, ktorí s ocho
rením žijú aspoň 5 rokov. Riziko
oslepnutia je preto v prípade diabe
tikov približne 10 až 20-krát vyššie
ako u nediabetikov.
Zákernosť ochorenia spočíva
v tom, že v počiatočných štádiách
je neviditeľné, pretože nebolí a nie
vždy spôsobuje problémy s vide
ním. „Zhoršenie zraku pacienti pripisujú pribúdajúcim rokom a starobe.
Treba si však uvedomiť, že starecká

slabozrakosť do blízka je naozaj normálna, ale keď pacient začne horšie
vidieť do diaľky, môže už ísť o chorobnú zmenu,“ objasňuje Anna Beláč
ková z Očného centra Nemocnice
Malacky. Cukrovka však postihu
je očné cievy nazývané kapiláry.
V oku sa tak môžu tvoriť malé vy
dutiny, nové nefunkčné cievky. Keď
prasknú, krv sa dostane do sietnice
a vznikne v nej opuch. Ten môže
v konečnom dôsledku spôsobiť sú
visiace komplikácie, následkom kto
rých pacient nezriedka prichádza
o zrak.
Postihnutie sietnice môže zistiť
len lekár pri preventívnej prehliad
ke očného pozadia, i keď práve
prevenciu očí nepovažujeme za dô
ležitú. Opätovnú pozornosť jej pre
to venovali v Nemocnici Malacky,
ktorá v dňoch 26. až 28. novembra
v rámci už pravidelných mesačných
Dní zdravia ponúkla všetkým svojim
pacientom a návštevníkom rôzne
preventívne vyšetrenia zamerané

na oči v spojení s cukrovku. Najväčší
záujem bol o meranie vnútroočné
ho tlaku, ako aj o testovanie zraku
oftotypom.
Malačania nepodcenili ani mera
nie cukru v krvi a poradenstvo od
borníkov, keďže dlhodobo zvýšená
hladina cukru môže byť kľúčovým
varovným signálom. Okrem toho je
potrebné vyhýbať sa fajčeniu, alko
holu a dbať na správnu výživu vrá
tane fyzickej aktivity.
Diabetická retinopatia sa nedá
vyliečiť, liekmi môžeme len spoma
liť jej postup. Ideálne je ochorenie
správne diagnostikovať ešte v po
čiatočných štádiách a odstrániť no
vovytvorené nefunkčné cievky lase
rom.
„Na prepojenie cukrovky a očí sme
sa zamerali aj v našom Očnom centre,
k dispozícií máme prístroj umožňujúci
najpresnejšiu diagnostiku štruktúry
sietnice, ako aj najnovší laser, ktorý
okrem iných očných ochorení umožňuje i liečbu diabetickej retinopatie.
Spolupráca s diabetológmi je samozrejmosťou, keďže ide o prepojené
nádoby,“ vysvetlila MUDr. Beláčková.
-pr-

Erasmus+

pre angličtinárov
z malackej
„Dérerky”

Žiaci zo ZŠ Dr. J. Dérera pôjdu opäť do sveta! Na nasledujúce dva
školské roky získala totiž Základná škola Dr. J. Dérera grant v rámci
nového európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu,
mládež a šport Erasmus+.

Náš projekt Bags to do in your
city stojí na školskom partnerstve
a medzinárodnej spolupráci medzi
európskymi školami. Cieľ školských
partnerstiev spočíva v posilnení eu
rópskej dimenzie vo vzdelávaní pro
stredníctvom aktivít nadnárodnej
spolupráce medzi školami. Zapoje
nie do partnerstva poskytuje žiakom
a učiteľom jedinečnú možnosť ko
munikovať v cudzom jazyku, nadvia
zať medzinárodné priateľstvá, ba aj
zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka.
V nadchádzajúcich dvoch škol
ských rokoch bude ZŠ Dr. J. Dérera
spolupracovať s partnerskými ško
lami z Turecka, Poľska, Španielska,
Talianska, Dánska a Portugalska. Zá
kladná škola Dr. J. Dérera v Malac
kách sa stala i koordinátorom celého
projektu. Prostredníctvom projekto
vých činností sa predstavia part
nerské krajiny, regióny i jednotlivé
zúčastnené mestá. Uskutočnia sa
i medzinárodné výmeny žiakov. Žiaci
budú spoznávať podobnosti a roz
diely v štýloch života obyvateľov
partnerských krajín, v činnostiach sa
bude zdôrazňovať porozumenie od
lišnosti kultúr.

Počas trvania projektu budú žia
ci spolupracovať so zahraničnými
kamarátmi na stanovených úlohách
s využitím prostriedkov IKT. Niekto
rí žiaci sa s úlohami popasujú spolu
so zahraničnými kamarátmi pria
mo v školách počas výmeny v part
nerských krajinách. V januári 2015
čaká učiteľov a žiakov prvé pracov
né stretnutie v Taliansku, na ktorom
bude detailne rozpracovaný harmo
nogram projektových aktivít a náv
štev na nadchádzajúce obdobie.
„Veríme, že pripravovaný projekt
žiakov zaujme. Azda sa nám s partnerskými školami postupne podarí
naplniť všetky stanovené ciele projektu. Jeho najväčším prínosom bude,
ak žiaci okrem nových poznatkov
a úžasných zážitkov spoznajú i rovesníkov, s ktorými zostanú v kontakte
aj po skončení projektu,“ hovorí M.
Kristínová zo ZŠ J. Dérera.
Za obsah predmetného článku
zodpovedá autor. Európska komisia
ani Národná agentúra Programu ce
loživotného vzdelávania nenesú zod
povednosť za použitie vyššie uvede
ných informácií.
M. Kristínová
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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OBDARUJTE
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PETER NAGY a INDIGO
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Top someliér
je Malačan

Posedenie
seniorov
v Perneku

Aká to bola súťaž, v ktorej ste sa
zase tak výrazne blysli?
9. októbra 2014 sa v hoteli Devín
v Bratislave konali prvé majstrov
stvá someliérov Slovenska 1961 Art
Trophée Sommelier. Súťaž organi
zovala firma Ilt, spol. s r. o., a Asociá
cia someliérov Slovenskej republiky
(ASSR), na ktoré som bol tak troška
dotlačený, ale na konci o to šťastnej
ší. Ide o súťaž profesionálov, kde sme
si mohli preveriť a doplniť vedomos
ti o vínach, vínnych odrodách, pesto
vaní viniča, slovenských aj svetových
vínach a iných ušľachtilých nápo
joch (whisky, koňakoch, destilátoch)
a pochutinách (čajoch, čokoládach).
Prezentovali sme správny servis a po
stup pri otváraní vín a, samozrejme,
sme degustovali víno.
Koľko súťažiacich sa zúčastnilo
súťaže?
Bolo nás trinásť. Pre niekoho to je
nešťastné číslo, no pre mňa už dlho
šťastné. V tejto súťaži nie sú žiadne
kategórie. Súťažiaci sú si rovnocenní
a podmienkou je len vek 18 rokov.
Všetci trinásti sme mali na za
čiatku písomný test z oblasti some
liérstva a vyššie uvedených disciplín.
Potom nasledovala anonymná de
gustácia a opis (farba, vôňa, chuť,
ročník, odroda, krajina, teplota podá
vania, ideálne spojenie s jedlom, vy

zrievací potenciál vína) vzorky biele
ho a červeného vína. Ďalšou úlohou
bolo spárovať víno so syrom, ktorý
sme museli pomenovať a vybrať spo
medzi troch druhov. Každý zo súťa
žiacich potom prezentoval servis
vína. Po zrátaní bodov z jednotlivých
disciplín porota vybrala troch finalis
tov. Na finálové kolo sme mali každý
20 minút, počas ktorých sme museli
zvládnuť päť disciplín: opravu vín
nej karty, priradenie vín ku konkrét
nym pokrmom, v jednej disciplíne
dekantáciu, teda oddelenie depotu
(vyzrážaného vínneho kameňa, far
biva a minerálnych látok) od vína
do karafy a servis bieleho vína, ďalej
slepú degustáciu bieleho a červené
ho vína, destilátu a na záver pomeno
vanie troch premietnutých obrázkov.
Znamená pre vás víťazstvo postup
na nejakú vyššiu súťaž?
Majstrovstva someliérov SR sa
konajú každý rok pod záštitou ASSR
a sponzora. Každá súťaž je vynikajú
ca, pretože nám dáva možnosť po
rovnať si vedomosti, zručnosti, ale
najmä príležitosť stretnúť sa s kole
gami z brandže a degustovať spolu
vynikajúce moky. Pre mladých ale
bo budúcich someliérov je to skvelý
štart do pracovného života, pretože
nikdy nevedia, kto sedí v porote či
v publiku, kto si ich tam všimne a po

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU
DOSTUPNÉ ÚVERY NA BÝVANIE
SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY NA VYBAVENIE
DOMÁCNOSTI
ATRAKTÍVNE STAVEBNÉ SPORENIE
ONLINE SPORENIE LIŠIAK – PENIAZE
K DISPOZÍCII KEDYKOĽVEK, BEZ POPLATKOV
VÝHODNÉ POISTENIE PRE VAŠU RODINU
A BÝVANIE
FINANCOVANIE OBNOVY BYTOVÝCH
DOMOV

Pozývame vás do kancelárie
obchodných zástupcov
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
w

R
Malacky – INKUBÁeTO
č. 126
vchod A od hlavnej križovatky prízemi
vedľa kaviarne a detského kútika

Bližšie informácie vám rada poskytne:

Ing. Sylvia Emríšek Sadovská
tel. 0904 688 466
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

Otváracie hodiny
–
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
–
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00

13.00 – 18.00
13.00 – 17.00
13.00 – 18.00
13.00 – 17.00
13.00 – 16.00
–

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

BlahoželaniA

V nedeľu 23. novembra sa v per
neckom kultúrnom dome uskutoč
nilo posedenie seniorov. Tradičnú
akciu otvoril svojim príhovorom
starosta obce František Bokes. Deti
z miestnej školy pripravili pekný kul
túrny program. V rámci podujatia sa
uskutočnila aj krst piesne s názvom
Pernecká baňa. Autorom textu je M.
Palkovič. Do tanca vyhrávala kape
la Záhorienka. Prítomní si pri vínku
a chutnom občerstvení posedeli do
neskorých nočných hodín.

O tom, že v Malackách žije jeden z najlepších someliérov na Slovensku,
sme už v Malackom hlase písali pri príležitosti jeho úspechu v iných
súťažiach. Tomáš Vyšvader sa však nedávno stal majstrom Slovenska
vo svojom odbore, za čo sa mu pripisujú vo svete jeho konkurentov
body. Ten, kto ich za tento rok získa najviac, postúpi na majstrovstvá
Európy a majstrovstvá sveta. Môže to byť práve on, skúsený ochutná
vač kvalitných mokov, ktorý si cibrí svoje skúsenosti ako zamestnanec
exkluzívnej tematickej reštaurácie v Modre, ktorá je trikrát za sebou
ohodnotená cenou Gurman Awards ako najlepšia na Slovensku.

K. Čulen

núkne im prácu. Ako víťaz som si pri
písal body do rebríčka slovenských
someliérov, ktoré sa na konci roka
všetkým zrátajú a dvaja najúspešnej
ší súťažiaci postúpia na majstrovstvá
Európy a majstrovstvá sveta.
Čo pre vás toto skvelé umiest
nenie znamená?
Súťaže beriem najmä ako stretnu
tie s priateľmi po dlhom čase, preto
že počas roka nie je toľko príležitostí
stretnúť sa. No len čo nám rozdajú test,
sme ako športovci – každý bojuje za
seba. Z víťazstva sa nadmieru teším
a vážim si ho. Venujem ho svojej pria
teľke Marike, ktorá ma na súťaž do
tlačila a povzbudzovala slovami: „Uč
sa, uč sa poriadne, nech im to ukážeš!”.
Už sa o súťaži a o vašom umiest
není písalo. Kde?
Finálové kolo bolo verejné a zú
častnili sa na ňom rôzni ľudia aj z mé
dií, predovšetkým však z odvetvia
gastronómie. Písal o nás týždenník
Trend, časopis Inbar, webové portály
zamerané na víno a gastronómiu.
Posúva vás tento úspech nie
kam v profesionálnom živote?
Všetko ma posúva v profesionál

nom živote ďalej – každá otvorená
fľaša vína, ktorú môžem ochutnať.
Chystáte sa v blízkej budúcnos
ti na nejaké ďalšie súťaže?
Pravdupovediac, súťaženie
chcem prenechať mladším somelié
rom a someliérkam, ale neznamená
to, že som povedal posledné slovo.
Tejto špecializácii sa chcem venovať
naďalej, vzdelávať sa, degustovať,
objavovať a bádať...
Zhovárala sa: T. Búbelová
Foto: archív T. V.

Poďakovanie
Chcem sa poďakovať MUDr. Pet
rovi Hegyimu, Gastroenterologic
kej ambulancii, s. r. o., v Malackách.
Už pár rokov sa ja a môj manžel
uňho liečime a sme veľmi spokoj
ní. Aj tento rok som mala problé
my a robil mi veľa vyšetrení. Je to
veľmi múdry, citlivý a šikovný le
kár. Aj s jeho asistentkou G. Uhrí
kovou sú dobrý tím a majú zlaté
ruky. Veľká vďaka a pevné zdravie,
aby nás mohli ešte dlho liečiť.
Alžbeta D.

SPOMIENKY
13. novembra sme
si pripomenuli 5.
vý
ročie, čo nás
nav ždy opustil
náš drahý manžel
a otec Ján Hesek.
S láskou a úctou
spomína manželka, dcéra a syn
s nevestou. Kto ste ho poznali, spo
mínajte spolu s nami.
Kto ju poznal, spomenie si,
kto ju mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
21. novembra sme
si pripomenuli 3.
výročie úmrtia na
šej drahej zosnulej
Márie Duchoňovej
(rod. Kurovej). S lás
kou na ňu spomína
smútiaca rodina.
Len kytičku kvetov na jej hrob
môžeme dať a s úctou a láskou
na ňu spomínať...
28. novembra
sme si pripome
nuli 3. výročie,
kedy nás navždy
opustila naša dra
há mama a bab
ka Irena Letková. S úctou a láskou
spomínajú synovia Miro, Vlado,
dcéra Vlasta a vnúčatá.
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Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
9. decembra uply
nú tri roky, čo nás
nav ždy opustil
manžel, otec, brat,
dedko, pradedko,
svok or Jaroslav
Prokop z Malaciek.
S láskou a úctou spomína celá
smútiaca rodina.
Sú vety, ktoré Vám už
nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré
nikdy nezabudneme.
Sú okamihy,
na ktoré stále spomíname.
20. novembra sme si pripomenu
li 10. výročie úmrtia našej mamky,
babky a prababky Cecílie Tanči
bokovej z Malaciek. S láskou a úc
tou spomína syn Marián, Ľubomír
a dcéra Jarmila s rodinami.
27. novembra sme
si pripomenuli
5. výročie úmr
tia našej drahej
mamičky, babky,
a prababky Anny
Hallonovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S úctou a láskou spo
mína celá rodina.

Milá naša mamička Valéria Smo
linská, milý tatko Augustín Smo
linský, ste spolu 50 rokov. Pol sto
ročia jeden spolu s druhým, tešíte
sa spoločne, starosti si delíte, po
máhate si. Váš život nebol ľahký,
všelijaké ťažkosti sa museli preko
nať. Ste ako dva stromy, čo zrástli
spolu a vytvorili mohutný a silný
kmeň. Sme Vám nesmierne vďační,
že sa o ten kmeň môžeme oprieť
a čerpať z neho energiu. A tak sa
my, Vaše deti a vnúčatá, chyťme za
ruky, aby sme tento veľký strom,
stojaci päť desaťročí, objali a vyjad
rili tak našu lásku, poďakovanie...
Ak vo veku, keď si sami zasluhuje
te pokoj a oddych, nad nami stále
neochvejne držíte ochrannú ruku
a obetavo rozprestierate svoje
krídla a chránite nás... Z celého srd
ca Vám za to úprimne ďakujeme
a želáme si, aby ste s nami v zdraví
ešte dlho nažívali. Ste našou isto
tou a pevným bodom vo vesmíre.
Deti Tatiana, Zuzka a Dušan s rodi
nami.
3. decembra sa
žíva 75 rokov
do
Mráz
Mic hal
z Malaciek. K ži
votnému jubileu
blahoželajú man
želka Eva, deti
Janka, Michal, Martin a Eva i celá
ostatná rodina.
MALACKÁ MATRIKA
od 15. do 30. 11. 2014
Naši jubilanti
80 – Jaroslav Hodek, Mária
Ivanová, Silvester Kotes,
Ľudmila Osuská, Antónia
Tichá; 85 – Rozina Jankovičová, Jo
zef Merc; 90 – Róbert Tomek, An
na Trenčanská; 91 – Vlasta Nemeč
ková, Helena Pullmannová; Mária
Švecová; 95 – Cecília Blažíčková
Povedali si áno
Daniel Bakoš a Stanislava
Tanáčová, Andrej Píla a Lýdia Fol
týnová
Nie sú medzi nami
Agoston Szlovak, Rohož
ník, *1944; Peter Krasňan
ský, Malacky *1972; Jozef
Janeček, Malacky, *1942; Rudolf
Jurkovič, Veľké Leváre, *1939; Vin
cenc Lapin, Malacky, *1925; Alžbe
ta Sedláková, Malacky, *1922; Má
ria Kuklovská, Malacky, *1939; Má
ria Sedláčková, Studienka *1929
riadková inzercia
• Predám 3-izb. byt v centre Malaciek,
Ul. 1. mája, oproti gymnáziu. Výmera:
71,70 m2, pivnica: 10,04 m2. Byt je
predajom voľný.
Kontakt: 0903 20 30 39

Máte tip na zaujímavý
rozhovor?

Dajte nám vedieť na:
malackyhlas@malacky.sk
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Vlado Gembeš
unikol nešťastiu
len o vlások

21/2014

Aklimatizácia na nadmorskú výšku sa musí budovať pomaly. Prespávanie v tábore sa trénuje po etapách.
Najprv na jednu noc, potom si treba
aspoň dva dni oddýchnuť v základnom tábore. Potom postupne dve
noci a viac. 10. a 11. októbra som pre
spal s Jankom Matlákom v druhom
tábore a vtedy sme zažili prvú ozaj
nepokojnú noc. Bola víchrica, snežilo, ale ráno bolo opäť pekne. Zbehli
sme do základného tábora kvôli aklimatizácii, no práve vtedy nám prišlo
hlásenie o zhoršení počasia. Počítali sme s tým, že tri až päť dní sa do
hôr nedostaneme. Lenže počasie sa
zhoršilo všade. Vytrvalo snežilo až do
pádu lavíny. Raritou je, že padla na
mieste, kde bežne lavíny nepadajú.
Presne 14. októbra pred ôsmimi rokmi ste boli priamym svedkom jednej horolezeckej tragédie na neďalekom vrchole Tilicho
Peak. Lavína pod Daulághirí vám
vtedy vzala dvoch kolegov. Je tento dátum zakliaty alebo ide o výstražný prst osudu?
Sám neviem, ale je to zvláštne.
Krátko pred nešťastím sme sa z dru
hého tábora pozerali na neďalekú
Anapurnu. Za ňou je krásne vidieť
aj Tilicho. Vzdušnou čiarou je vzdialené možno 50 km. Na jeho vrchole vo výške 7134 m som stál 14. 10.
2006 s Ivanom Prokopom a Petrom

Kostolanským. V ten deň pri zostupe
Ivan zahynul. Zrútil sa. Takmer všetci členovia expedície ho poznali, tak
sme naňho spomínali, aj sme si naňho pripili. To, čo sa stalo tento rok,
je možno pre mňa znamenie. Celá
horolezecká výbava mi zostala pod
snehom, rovnako ako ostatným.
Náradie sme si nechávali v prvom
a druhom tábore, kde sme sa už po
páde lavíny nedostali. Zostal mi tam
fotoaparát, horolezecká technika,
páperové oblečenie, spacáky, karimatky, keďže veci na spanie neprenášame a máme ich v každom tábore. Manželke som po návrate sľúbil,
že nové si už kupovať nebudem – aj
kvôli deťom...
Osem ľudí zostalo po páde lavíny v malom priestore stanu pod
dvojmetrovou vrstvou snehu. Ako
ste to mohli prežiť?
Tých šťastných „náhod“, ktoré
nám pomohli prežiť, bolo niekoľko.
Aj to, že odkedy snežilo, sneh sme od
stien hlavného stanu neodhadzovali.
Zvnútra sme ho však vlastnými telami spevňovali, takže vznikli steny. Lavína sa teda takpovediac pošmykla
ponad náš stan. My sme zostali síce
uväznení, ale živí v priestore, ktorý
vznikol vďaka snehovým múrom. Ja
som zostal zatlačený na stôl, ďalší
člen pod stolom, ale ostatní boli pomerne voľní. Našťastie mali pri sebe

von. Jedine vďaka nemu sme neskôr
mohli privolať pomoc.
Čo nasledovalo, keď ste sa dostali von zo závalu?
Nemysleli sme na nič iné, len
ako nájsť a rýchlo pomôcť Jankovi
Matlákovi a Vladovi Švancárovi, ktorí s nami nezostali, pretože išli skôr
spať. Ich stan zasypalo úplne. Rozdelili sme sa na dve skupiny po štyroch a išli sme vyhrabávať na miesta,
kde mal byť ich stan. Lavína spadla
o 22.00 h. Keď sa nám nepodarilo
nájsť kamarátov do 23.00 h, už sme
vedeli, že taký dlhý čas pod snehom
nie je možné prežiť. Keďže bolo zlé
počasie a sami sme nemali teplé oblečenie a možnosti boli len obmedzené, sústredili sme sa na vlastnú
záchranu. Pozbierali sme, čo nám zostalo, a snažili sme sa ubrániť omrzlinám. Rukavice nám zostali v tábore, ale zachránil som si ponožky, tak
som si na ruky dal tie, hlavu som si
omotal do uteráka namiesto čapice
a zabalili sme sa do plachiet. Predpokladali sme, že po malej lavíne príde
ďalšia – väčšia, preto sme prešli do
protisvahu, ukryli sme sa za veľký
kameň a urobili záhrab, ktorý nás
ochránil pred mrazom a fujavicou.
Až po polnoci sme cez satelitný telefón oznámili manželkám, čo sa stalo,
tie kontaktovali nepálsky zastupiteľský úrad a na druhý deň okolo 10.00

nožíky, rozrezali plachtu a začali hrabať v dvoch skupinách a v dvoch
smeroch. Z jednej strany vykopali
asi dva metre bez výsledku. Z druhej
strany asi po 1,5 m vyhrabali otvor,
cez ktorý sme sa dostali von. Bolo
to nadoraz, zostávalo nám vzduchu
možno tak na päť až desať minút.
Keď sa to stalo, netušili sme, koľko
snehu je nad nami. Bolo jasné, že ide
o všetko. Nikto však nestratil hlavu
a každý začal robiť, čo bolo treba.
Kamarát pod stolom bol síce uväznený, ale aj on pomohol. Vypol plynový ohrievač, ktorý spadol na zem
a zapálil sa z neho koberec. V malom
priestore teda bol ešte aj dym a keby
sa ohrievač nepodarilo vypnúť, možno by sme sa udusili. Než sme sa vyhrabali, ubehlo asi 20 minút. Krátko
pred pádom lavíny ktosi telefonoval satelitným telefónom, a tak bol
poruke a zo závalu ho niekto dostal

h nám prišiel na pomoc prvý vrtuľník.
Memento mori – Pamätaj na
smrť!
Keď ideme do hôr, nikto to nikdy
neberie na ľahkú váhu. Nešťastie sa
môže stať. V tomto prípade sme však
postupovali takmer ideálne a neurobili sme nijakú horolezeckú chybu.
Lavína padla na neobvyklé miesto
a zasypala okrem dvoch členov expedície aj troch nepálskych vodcov,
našich priateľov. Ostatní sme mali
veľké šťastie a azda aj pomoc nejakej vyššej sily. Hoci sa nám zdalo, že
vrtuľník prišiel po nás veľmi neskoro, dôvod sme pochopili, keď sme sa
dozvedeli, že v tú istú noc kúsok od
nás, pod Anapurnou, zahynulo pre
zlé počasie ďalších 35 ľudí – trekerov.

Expedícia Daulághirí 2014 si dala ambiciózny cieľ zdolať siedmy najvyšší vrch sveta a naspäť ho zlyžovať. Keby sa zámer podaril, slovenskí
a českí horolezci a skialpinisti by vytvorili svetový rekord. Osud to
však chcel inak...

Zažili ste v horách tragédiu
a unikli ste smrti. Čo nešťastiu
predchádzalo?
Všetko išlo normálne. Prvá skupina odletela do Nepálu 4. septembra
a ja som bol v druhej partii, ktorá odlietala 8. septembra. Predtým som
vám ešte stihol do mestskej redakcie
zavolať a dať vedieť. Lavína spadla
14. októbra. Dovtedy sme stihli postaviť prvý tábor vo výške 5700 m
a druhý vo výške 6650 m. Už sme
boli aj aklimatizovaní a dokázali sme
tam prespať, teda chystali sme sa na
prípravu tretieho tábora vo výške

7500 m. Počasie bolo normálne, len
pravidelne každý deň medzi 13.00
a 13.30 h pršalo a fúkal vietor. Vždy
to bolo len prechodné. Spolu s nami
boli v základnom tábore traja nepálski šerpovia – kuchári, z ktorých sa
stali naši kamaráti. Boli sme na jednej lodi. S agentúrou v Káthmandú
sme udržiavali spojenie prostredníctvom satelitného telefónu. Mali sme
dohodu, že ak sa dozvedia o zhoršení počasia, dajú nám vedieť.
Zasypalo vás v základnom tábore. Ako to, keď už ste mali postavený prvý aj druhý tábor?

MÁTE BOLESTI?
Zažívacie, kožné,
dýchacie, kĺbové a iné?
Ponúkame novú pomoc –
biorezonančné vyšetrenie

DIACOM

odhalí príčinu vášho problému
(mikroorganizmy, parazity,
chemické látky).
Navrhneme vám terapiu
novými účinnými
biopreparátmi.
Odborné vyšetrenie v cene 15 €
je vhodné aj pre deti.

Info: 0911 94 18 87
www.novaterapia.sk
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Zhovárala sa: T. Búbelová
Foto: archív V. G.
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