vaše noviny · malackyhlas@malacky.sk · www.malackyhlas.sk · 0 €

dvojtýždenník · 18/XXV · 21. 10. 2015

ÚVODNÍK

Dušičky

Októberfest
v Malackách
Milovníci piva a dobrého jedla
si prišli na svoje v sobotu 17.
októbra na 1. ročníku Záhoráckeho Októberfestu. Usporiadatelia sa inšpirovali tradičnými
bavorskými ľudovými slávnosťami. Doprava na Sasinkovej
ulici bola uzatvorená a stojace
autá vystriedali stany.

Viac na
strane

Pripravené zabíjačkové dobroty
– jaternice, jelitá, tlačenka i opekané prasiatka - sa minuli rýchlosťou
blesku. A tak niektorí návštevníci, ktorí na podujatie zavítali neskôr, zostali
trocha sklamaní. Náladu im hádam
vylepšilo pivo, ktoré na akcii tieklo
potokom. „O trinástej sa minuli všetky zabíjačkové špeciality. Na podujatie sme pripravili výrobky z 20 prasiat a nečakali sme taký obrovský
záujem. O tri týždne preto usporiadame zabíjačku a opäť pripravíme
pochúťky z dvadsiatky prasiat. Všetkých Malačanov srdečne pozývame,“ hovorí organizátor
podujatia Branislav Orth.

Alfréd Swan – čestný občan
mesta Malacky
Detstvo a študentské roky prežil v Malackách. Po absolvovaní VŠMU sa usadil v Bratislave, ale na svoje Malacky nezabudol a často sem chodí. Pomáha mladým recitátorom či historikom z mestského centra kultúry, je
krstným otcom Divadla na hambálku a ako životnú rolu mu pripisujú stvárnenie rodáka z neďalekého Kostolišťa, maliara Martina Benku, v televíznom filme Zastretý farebný svet. V súčasnosti ho vidíme v postave farára
v seriáli Búrlivé víno, v ktorom hrá aj jeho manželka Ľudmila. Zbytočné sú akékoľvek ďalšie slová, stačí iba
povedať: čestný občan mesta Malacky Alfréd Swan!
Najskôr prišiel návrh poslanca
Martina Macejku, aby mesto udelilo čestné občianstvo svojmu slávnemu rodákovi. Tento názor si osvojila
kultúrna komisia, ktorá návrh predložila mestskému zastupiteľstvu. Poslanci mesta Malacky 25. júna tohto
roka návrh odsúhlasili a rozhodnutie
o udelení čestného občianstva mesta
hercovi Alfrédovi Swanovi je už realitou. Meno nového čestného občana

je do histórie nášho mesta zapísané od 16. októbra 2015. Na slávnosti v kine sa zúčastnilo vedenie mesta,
poslanci mestského zastupiteľstva,

členovia kultúrnej komisie, zástupcovia mestských organizácií a škôl, ale
aj jeho „krstniatka“ z Divadla na hambálku. Medzi pozvanými hosťami boli
samozrejme aj príbuzní a priatelia
pána Swana.
„Keď mi prezradili, že niečo takéto sa chystá, sám som tomu neveril.
Nevedel som, že niečo ako čestné občianstvo existuje,“ hovorí Alfréd Swan.
„Ale potom som zistil, že čestnými ob-

čanmi Malaciek sú napríklad prvý
slovenský kozmonaut Ivan Bella, zakladateľ františkánskeho gymnázia
Mansvét Olšovský či politik Ivan Dérer.
Je mi cťou, že som sa ocitol v takej
dobrej spoločnosti.“
Tesne po slávnosti dostal od svojich vnúčat vlastnoručne vyrobený darček: šerpu s nápisom „najlepší
starký“. Platí to aj naopak? „Samozrejme, každý starý rodič považuje svoje vnúčatá za tie najlepšie. Deti nášho staršieho syna, 11-ročná Emma
a 7-ročný Daniel, tancujú vo folklórnom súbore Kremienok v Bratislave.
Od mladšieho syna máme
ročnú vnučku Ellu,“ hovorí
A. Swan.
Viac na
strane

„Novembrové chryzantémy, dážď
dušičkový“ – spieva v jednej zo svojich
piesní Marika Gombitová. Áno, Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých sú tu. V najbližších dňoch sa
celé Slovensko dá do pohybu a každý
z nás navštívi miesta posledného odpočinku svojich blízkych. Postojíme
v tichu, pomodlíme sa a zaspomíname
na všetko milé, príjemné a pekné, čo
sme spolu prežili. V mihotavom svetle sviečok si znovu pripomenieme, že
naša existencia na tomto svete je iba
dočasná. Málokto si pripúšťa názor, že
by sa smrťou malo všetko skončiť a po
nej by mala nasledovať iba tma. Oveľa radšej myslíme na to, ako sa s našimi
milovanými, ktorí nás predišli do večnosti, ešte niekedy stretneme.
Každý z nás už prišiel o niekoho nenahraditeľného – koho by sme chceli mať ešte aspoň na chvíľu pri sebe,
koho sme sa nestihli spýtať na veľa
vecí, komu sme možno málo hovorili,
ako ho máme radi.
A ak pri prechádzke cintorínom natrafíte na neupravený hrob, prípadne
taký, kde nehorí žiadna sviečka, jeden
malý kahanček tam zapáľte. Možno
jeho (alebo jej) príbuzní žijú ďaleko,
možno už ani nežijú. Veď každý z nás
tu má svoj čas presne odmeraný. Presne tak, ako nám to hovorí odkaz od zosnulých, ktorý si môžeme prečítať na
mnohých cintorínoch: „Čo ste vy, boli
sme aj my. Čo sme my, budete aj vy.“

Ľubica Pilzová

Mestské projekty
V našom meste sa realizuje množstvo projektov, o ktorých pravidelne
informujeme. Ponúkame vám ich aktuálny prehľad k októbru 2015.
Pripravuje sa prevzatie:
• elektronizácia služieb samosprávy,
• splittingová linka v Zohore (zariadenie na zhodnocovanie komunálneho odpadu),
• I. etapa revitalizácie lesoparku,
• zrekonštruovaná časť strechy kaštieľa.

V realizácii:
• rekonštrukcia Ulice F. Kostku,
• v ýstavba multifunkčného ihriska
v Zámockom parku,
• rekonštrukcia hádzanárskej tribúny
a fasády,
• v ýstavba parkovísk a chodníkov (vnútroblok na Partizánskej, Veľkomoravská),

• r ekonštrukcia parkoviska na Záhoráckej ulici.
Príprava:
•p
 rojektová dokumentácia rekonštrukcie budovy jaslí, Bernolákova
ulica,
•p
 rojektová dokumentácia rekonštrukcie areálu sociálneho bývania,
Hlboká ulica,
• s tavebné povolenie nadstavby

mestského centra sociálnych služieb,
• projektová dokumentácia významných miestnych komunikácií a križovatiek (Továrenská, Cesta mládeže, Veľkomoravská),
• projektová dokumentácia revitalizácie kruhových objazdov pri vjazde do mesta a krajníc ciest,
• zonácia centra mesta a dizajn manuál (dlažby, mobiliár).
 -Útvar strategického rozvoja-
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MsCSS buduje Seniorpark
Mestské centrum sociálnych služieb
v Malackách (MsCSS) získalo v rámci projektu s názvom Fitpark pre všetky generácie dotáciu vo výške 55 %

z celkových nákladov na zakúpenie
nových exteriérových fitprvkov. Financie poskytla firma Dextrade Žilina, s. r. o., v spolupráci s firmou COL-

Rekreačné pobyty
pre sociálne
slabšie rodiny

MEX, s. r. o., a Nadáciou správneho
životného štýlu. Mesto Malacky podporilo tento projekt sumou 3 650 €.
Do centra tak pribudlo päť strojov,
ktoré poslúžia klientom na zvyšovanie pohyblivosti dolných a horných
končatín, zlepšenie celkovej ohybnosti kĺbov ramien, zápästia, lakťov
a kľúčnych kostí, zvyšovanie kapacity srdca a pľúc. Cieľom projektu je
zlepšenie zdravotného stavu seniorov, odbúravanie predsudkov voči
starobe, vytvorenie priestoru na sociálne kontakty. Stroje sú však určené
pre všetky generácie. Sú umiestnené
v areáli MsCSS, v útulnom prostredí
pod stromami, a môžeme povedať,
že fitpark má už svojich stálych návštevníkov. Zacvičiť si sem chodia nielen klienti zariadenia opatrovateľskej
služby či denného stacionára, ale aj
Malačania, ktorých táto aktivita oslovila. Dvere sú otvorené pre všetkých.

Text, foto: MsCSS

Pobyty pre sociálne slabšie rodiny
v štátnych zariadeniach zadarmo
trenýMI deťmi

iny s nezaopa
rčené pre rod

U

18.11. - 22.11.2015
23.11. - 29.11.2015
09.01. - 12.01.2016

06.11. - 10.11.2015
13.11. - 17.11.2015
18.11. - 22.11.2015
01.02. - 05.02.2016
05.02. - 09.02.2016

Sumy životného minima platné k 1. 7. 2015
Zaopatrené neplnoleté
dieťa alebo
nezaopatrené dieťa

198,09 € / mesiac

138,19 € / mesiac

90,42 € / mesiac

207,29 € / mesiac

Ministerstvo vnútra zadarmo zabezpečuje ubytovanie a plnú penziu pre príslušný počet osôb na príslušný počet
dní/nocí. Dopravu DO a Z rekreačného zariadenia si zabezpečuje žiadateľ individuálne, na vlastné náklady
a zodpovednosť. Žiadosť a prílohy
sa posielajú na adresu úradu práce,

Tlačivo žiadosti dostanete na počkanie v MsÚ Malacky a nájdete ho aj
na www.malacky.sk.
Bližšie informácie:
www.minv.sk

135,63 € / mesiac

sociálnych vecí a rodiny príslušného
k trvalému bydlisku žiadateľa najneskôr 14 dní pred nástupným dňom
zvoleného rekreačného pobytu.
Výsledok spracovania žiadostí bude
oznámený len úspešným žiadateľom
najneskôr do 5 dní pred nástupným
dňom pobytu. 
-ts-

Kontakty na MV SR:
pobyty@minv.sk
0905 38 84 62
bezplatné číslo call centra MV:
0800 222 222
Informovať sa môžete aj v Klientskom centre Mestského úradu Malacky u p. Aleny Kmecovej.	

09.02. - 13.02.2016
13.02. - 17.02.2016
17.02. - 20.02.2016
20.02. - 24.02.2016
24.02. - 28.02.2016

KDE: Krupina Tepličky
04.01. - 07.01.2016

KDE: Bystrá Liptovský Ján

1,5 násobok životného minima
297,14 € / mesiac

12.01. - 16.01.2016
05.03 - 08.03.2016
08.03. - 12.03.2016

KDE: SMREKOVEC DONOVALY

Podmienky žiadania o pobyt:
• istý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac nepresahuje 1,5-násobok životného minima,
• každé nezaopatrené dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa, ktoré má povinnosť plnenia povinnej školskej dochádzky, bez ohľadu na to, či je uvedené v žiadosti
o bezplatný rekreačný pobyt, riadne plní povinnú školskú dochádzku.

Ďalšia spoločne
posudzovaná plnoletá
fyzická osoba

15.01. - 18.01.2016
18.01. - 21.01.2016
21.01. - 24.01.2016
03.02. - 07.02.2016
16.03. - 20.03.2016

KDE: SIGNÁL PIEŠŤANY

V súvislosti s druhým sociálnym balíčkom vlády organizuje Ministerstvo
vnútra SR rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach zadarmo. Pobyty sa uskutočnia v zariadeniach MV SR na území celého Slovenska. Žiadatelia majú možnosť
voľného výberu z ponuky rekreačných zariadení a termínov pobytov.

Plnoletá fyzická osoba

19.10. - 22.10.2015
31.10. - 05.11.2015
16.11. - 22.11.2015
12.12. - 18.12.2015
11.01. - 15.01.2016

06.01. – 10.01.2016

Podmienky

KDE: Družba Bardejovské kúpele

Čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny
mesiac nepresahuje 1,5 násobok životného minima.
Každé nezaopatrené dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa, ktoré má
povinnosť plnenia povinnej školskej dochádzky, bez ohľadu na to, či je
uvedené v žiadosti o bezplatný rekreačný pobyt, riadne plní povinnú
školskú dochádzku.

09.11. - 12.11.2015
23.11. - 26.11.2015

09.01. - 13.01.2016
13.01. - 16.01.2016

KDE: Kremenec Tatranská Lomnica

Bezplatný poukaz zahŕňa ubytovanie a plnú penziu na prislušný počet
dní / nocí.

POZOR !

DOPRAVU si zabezpečujete individuálne, na vlastné náklady a zodpovednosť.
Ponuka termínov môže byť priebežne aktualizovaná. Informácie nájdete na www.minv.sk a na bezplatnej linke call centra MV SR.
Tlačivá žiadosti sú prístupné na obecných, mestských, okresných úradoch a úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.
Bližšie informácie poskytne call centrum MV SR v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00 hod na bezplatnom telefónnom čísle
0800 222 222
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Ktoré služby sa budú

dať vybaviť
elektronicky?

Dane, žiadosti a podnety
pohodlne z domu
Mesto Malacky na konci tohto roka rozšíri svoj internetový portál www.malacky.sk o desiatky elektronických služieb. Projekt elektronizácie samosprávy sa zavádza naraz v dvoch partnerských mestách – Malackách a Stupave a realitou by mal byť v decembri 2015. Povinnosť poskytovať služby elektronickou formou určuje verejnej správe
Zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Najneskoršou lehotou podľa tohto zákona je 1. november 2016, čo znamená, že Malacky sú výrazne v predstihu. Na podrobnosti projektu elektronizácie samosprávy Malaciek a praktické
využitie elektronických služieb sme sa spýtali projektového manažéra Mateja Farkaša.
Čo znamená v praxi výraz „elektronická samospráva mesta Malacky“?
Obyvatelia mesta či podnikatelia budú
môcť veľa žiadostí podávať elektronicky, t. j. bez nutnosti prísť osobne na
mestský úrad. V praxi to znamená, že
napríklad priznania k daniam, oznámenia, žiadosti či podnety budú občania
podávať priamo zo svojho počítača.
Ak teda chcem od januára 2016 ako
obyvateľ využiť niektorú z elektronických služieb mesta, čo všetko na
to potrebujem?
Na plnohodnotné využívanie elektronických služieb je potrebné vybaviť si
eID kartu, čo je vlastne občiansky preukaz s čipom. Vydáva ich oddelenie
dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru. Spolu s eIDkartou nezabudnite požiadať o bezplatné vydanie
bezpečnostného osobného kódu, PIN
kódu a certifikátov na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu (ten

je rovnocenný s písomnou podobou
vlastnoručného podpisu). K tomu všetkému dostanete elektronickú čítačku
kariet, ktorú si spolu so softvérom nainštalujete do vášho počítača (vyzerá
a funguje podobne ako napríklad čítačka pamäťovej karty z fotoaparátu).
Uveďme si konkrétny príklad: chcem
podať priznanie k dani za psa a zaplatiť ju.
Po zvládnutí všetkých potrebných prvotných úkonov s inštaláciou môžeme
začať využívať elektronické služby samosprávy Malaciek. Na stránke www.
malacky.sk klikneme na odkaz Elektronické služby mesta a zo zoznamu
si vyberieme konkrétnu službu, v tomto prípade daň za psa. Vďaka eID karte
pripojenej pomocou čítačky do počítača systém natiahne do formulára vaše
údaje ako meno, adresu atď. Systém
zároveň vygeneruje príkaz na úhradu,
ktorý automaticky zašle do vašej elek-

tronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.
sk. Daň uhradíte prostredníctvom jednej z ponúknutých možností.
Čo v takom prípade, ak niekto nemá
elektronický občiansky preukaz, prípadne čítačku, alebo jednoducho mu
viac vyhovuje osobný kontakt...?
Aj naďalej zostane možnosť podávať
podnety osobne v Klientskom centre
MsÚ. Elektronické a osobné podania
budú rovnocenné, a teda občan, resp.
podnikateľ si môže vybrať, akú formu
komunikácie s mestským úradom zvolí.
V akom štádiu je momentálne príprava projektu elektronizácie na
MsÚ Malacky?
V súčasnosti sa jednotlivé moduly inštalujú a konfigurujú, na MsÚ sú školení garanti jednotlivých služieb. Koordinátori projektu intenzívne komunikujú
s orgánmi štátnej správy, pretože celý
systém bude úzko prepojený s rôznymi štátnymi inštitúciami. Tie musia byť
rovnako pripravené, aby projekt elektronizácie samosprávy mohol naplno
a bezproblémovo fungovať.

Za rozhovor ďakuje Ľ. Pilzová

B priznanie k dani z nehnuteľností
B priznanie k dani za psa
B priznanie k dani za predajné automaty
B priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
B ohlásenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej
povinnosti za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
B ohlásenie vzniku činnosti ubytovacieho zariadenia
B ohlásenie zániku činnosti ubytovacieho zariadenia
B výkaz o vybranej miestnej dani za ubytovanie
B žiadosť o zabratie verejného priestranstva
B sťažnosť
B podnet
B ohlásenie poruchy verejného osvetlenia a cestnej
svetelnej signalizácie
B žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
B žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
B žiadosť o určenie, zrušenie alebo zmenu súpisného
čísla a orientačného čísla
B žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona
č. 211/2000 Z. z.
B žiadosť o vydanie povolenia ambulantného predaja
B oznámenie prevádzkovej doby
B žiadosť o potvrdenie výšky záväzkov
B pripomienka k návrhu rozpočtu mesta
B pripomienka k návrhu záverečného účtu mesta
B pripomienka k návrhu alebo nariadeniu mesta
B žiadosť o poskytnutie nenávratnej dotácie z rozpočtu
mesta
B žiadosť o vyhlásenie v mestských médiách
B oznámenie o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
B žiadosť o prenájom nebytových priestorov mesta
B žiadosť o prenájom bytových priestorov mesta
B žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve
mesta
B žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku
B žiadosť o prístup k archívnym dokumentom formou
odpisu, výpisu, potvrdenia alebo kópie
B oznámenie o konaní športovej akcie
B oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
B hlásenie a strate / náleze

Elektronizácia samosprávy Malaciek – fakty a čísla
1. január 2016 – od tohto dátumu bude môcť
občan, resp. podnikateľ elektronicky komunikovať s mestským úradom
49 služieb – bude možné vybaviť elektronicky
eIDkarta (elektronická identifikačná karta) –
nový druh občianskeho preukazu s čipom

732 144 € - celkové náklady na projekt elektronizácie samospráv Malaciek a Stupavy
695 536,80 € - nenávratný finančný príspevok
z OPBK
36 607,20 € - spoločný finančný príspevok
Malaciek a Stupavy

www.slovensko.sk – ústredný portál verejnej
správy (všetky informácie na jednom mieste)
Operačný program Bratislavský kraj (OPBK)
– program EÚ, z ktorého je spolufinancovaná
elektronizácia samosprávy. OPBK je súčasťou
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
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Liečba kmeňovými
bunkami mi vrátila
radosť z pohybu
Keď začali známu hlásateľku Adu Strakovú bolieť kolená, vedela, že niečo nie je v poriadku. Obrátila sa na lekárov, ktorí jej diagnostikovali gonartrózu, artrózu kolenného kĺbu. A keďže pohyb pre ňu vždy znamenal
synonymum zdravia, vyskúšala rôzne liečebné procedúry. Nakoniec jej
pomohla jedinečná liečba kmeňovými bunkami, ktorú podstúpila v Nemocnici Malacky.
Artróza alebo opotrebovanie kĺbov je ochorenie, ktorým trpia nielen
vrcholoví športovci a starší ľudia, ale
aj ľudia v produktívnom veku. Okrem
nadváhy totiž kĺby zaťažujeme aj prácou s ťažkými bremenami, u žien aj
nosením vysokých podpätkov, ktoré
deformujú kĺby a chodidlá. Poškodené kĺby bolia a sťažujú pohyb. Vo vyššom štádiu ochorenia pacienti pociťujú bolesti aj v pokoji.
„Moje problémy s kolenným kĺbom
začali takmer pred štyridsiatimi rokmi,
keď som prekonala reumatickú horúčku so zápalom kĺbov. Po preliečení som
nepociťovala žiadne bolesti, objavili sa
až teraz, päť rokov dozadu. Po viacerých
vyšetreniach mi zistili gonartrózu – ar-

trózu kolenného kĺbu. Bolesti sa stupňovali s úrovňou stupňa gonartrózy, preto
som sa rozhodla pre liečbu kmeňovými
bunkami,“ opisuje Ada Straková.
Liečba kmeňovými bunkami sa za
posledné roky stala prelomom vo viacerých odvetviach medicíny na celom svete. Na Slovensku majú pacienti
možnosť využiť túto modernú metódu na liečbu artrózy bedrových či kolenných kĺbov v Nemocnici Malacky.
„Pri zákroku sú pacientovi odobraté jeho
vlastné kmeňové bunky z tuku a tie sa
následne aplikujú do postihnutého miesta. Celý proces trvá len približne 4 hodiny
a nevyžaduje si následnú hospitalizáciu
pacienta. Liečba prináša pacientovi úľavu od bolesti už po niekoľkých týždňoch.

Ada Straková
a MUDr. Milan Hric

Dĺžka rekonvalescencie závisí od rozsahu poškodenia chrupavky a je veľmi individuálna. Spravidla sa stav poškodenej
chrupavky zlepší do niekoľkých mesiacov“, vysvetľuje liečbu MUDr. Milan Hric,
chirurg z Nemocnice Malacky.
„Už sú to štyri mesiace, čo som aplikáciu kmeňových buniek absolvovala
práve v Nemocnici Malacky. Moje veľké
ďakujem patrí MUDr. Hricovi, ktorý spo-

lu s personálom na sále odviedol skvelú
prácu. Výsledok sa ukázal už po mesiaci.
Táto operácia mi do každodenného života vniesla úplne inú kvalitu. Bolesti kolien,
ktoré ma kvôli gonartróze trápili už dlhšie, a to aj napriek všemožným liečebným
procedúram, neustupovali. Naopak, stupňovali sa, čo ma priviedlo k rozhodnutiu
skúsiť liečbu kmeňovými bunkami. Oplatilo sa a dnes bez problémov zdolávam

schody, kopcovitý či nerovný terén, cvičím
a radujem sa zo života. Hoci viem, že táto
liečba zaberá individuálne a len pri istých
stupňoch ochorenia, určite ju odporúčam“, konštatuje usmiata Ada Straková.
Všetky informácie ohľadom liečby
kĺbov kmeňovými bunkami pacienti nájdu na www.liecbaklbov.sk alebo na bezplatnom telefónnom čísle
0800 30 00 30.
PR

Študenti cirkevného gymnázia v parlamente
Študenti 2. a 4. ročníka Gymnázia sv. Františka Assiského v
Malackách sa zúčastnili na nezvyčajnej exkurzii v priestoroch
Národnej rady SR. Návštevu parlamentu im sprostredkovala jedna z prvých absolventiek školy
a súčasná tlačová hovorkyňa NR
SR Barbora Zajačková.
Hostiteľmi boli podpredsedníčka NR
SR Erika Jurinová a primátor Košíc a zároveň poslanec Richard Raši. Pani Jurino-

vá privítala študentov gymnázia priamo
v rokovacej sále potleskom spolu s ostatnými poslancami. Neskôr počas prednášky odpovedali spolu s R. Rašim na
otázky študentov týkajúce sa aktuálneho
politického diania, ale aj každodenného
života. Po diskusii nasledovala prehliadka ostatných priestorov v budove NR SR
a nezabudnuteľným zážitkom bola aj
účasť na parlamentnom rokovaní.
Na neďalekom Bratislavskom hrade
si študenti prezreli unikátnu výstavu zameranú na obdobie Veľkej Moravy a po-

čiatky kresťanstva na území nášho štátu.
Zvlášť ich zaujala česká expozícia obsahujúca najvzácnejšie nálezy z doby,
ktorá ovplyvnila našu národnú a kresťanskú identitu. Originálne artefakty
z dávnej minulosti vystriedali úvahy nad
budúcnosťou, keďže program študentov pokračoval v Národnom tenisovom
centre na veľtrhu vysokých škôl VAPAC.
Aj napriek chladnému počasiu bol tento deň mimoriadne podnetným spestrením študentského života.
Text: M. Binčík, foto: gymnázium

podávať projekt na rekonštrukciu a rozšírenie zariadenia Vstúpte. Keďže sídlia
v mestskej budove, my budeme hlavným
žiadateľom. Druhým projektom je výstavba chráneného bývania, malo by ísť o sériu
malých domčekov.“

ale aj členky Medzinárodného ženského klubu z Bratislavy. A tak smelo môžeme povedať, že dom číslo 79 v Jakubove
má krásnu históriu aj dušu. Dom Svitania totiž primárne nie je domom z tehál,
ale tvoria ho konkrétni ľudia. Paťka, Monika, Martina, dve Janky, Kamilka, Majka,
Zdenka, Robo, Ľubko, dvaja Peťovia, Marián, Vlado, Tomáš, Dušan, Heňo a Rado
– tí všetci nám odkazujú: „Sme iní, ale nie
horší.“ Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Šťastná trinástka v Jakubove
Tak ako mnohí iní, aj primátor Malaciek Juraj Říha prijal pozvánku na Deň otvorených dverí v Dome Svitania
v Jakubove. A keďže išlo už o 13. ročník, iný ako šťastný byť nemohol.
Dom číslo 79
Dom Svitania v Jakubove je neštátnym zariadením, ktoré poskytuje sociálne služby (rehabilitačné stredisko,
zamestnávanie v chránenej dielni) mladým ľuďom nad 18 rokov s mentálnym
a kombinovaným postihnutím. Toľko
hovorí oficiálna webová stránka www.
domsvitania.sk. Keďže vždy je lepšie
raz vidieť ako tisíckrát počuť, v sprievode primátora Malaciek vchádzame
do domu číslo 79. „Kedysi veľmi dávno
fungoval ako základná škola, neskôr ako
materská škola, no a dnes je druhým domovom pre našich klientov,“ prezrádza
jeho históriu riaditeľka Domu Svitania
Stefi Nováková.
Komentovaná prehliadka
Hneď pri vchode sa nás ujmú zhovorčiví
sprievodcovia – Zdenka a Ľubko. V krátkosti predstavia Dom Svitania a povodia nás po jednotlivých pracoviskách.
Vidíme krajčírsku dielňu, kde vznikajú

obrusy, kuchynské chňapky alebo papuče. Momentálne tam dievčatá vyrábajú krásne cinkajúce vianočné stromčeky
a vianočné ozdoby, vytvorené náročnou
technikou paličkovania.
V kníhviazačskej dielni vidíme, ako
sa robí profesionálny rez knihy a tiež ako
vznikajú krásne diáre, zápisníky či pamätníčky. V tomto priestore tiež dostávajú
knihy druhý život, pretože ak sem prinesiete roztrhanú knihu v takzvanom „šalátovom vydaní“, tu ju vedia dať dohromady. A ešte niečo: každoročne sa tu viažu
kompletné ročníky Malackého hlasu.
V ďalšej miestnosti ticho sedia pri
sebe traja mladí muži. Z diaľky vyzerajú, akoby hrali karty. Keď podídeme bližšie, vidíme, že sa usmievajú a triedia malé
umelohmotné súčiastky pre firmu IKEA
Components. Piplačka, nič pre netrpezlivých. Všetkých klientov Domu Svitania
spája obrovská snaha a radosť z vlastnej
užitočnosti. Opäť hovorí S. Nováková:

„Zariadenie vzniklo v roku 1997 a na jeho
začiatku bola snaha troch mamičiek - vrátane mňa - s postihnutými deťmi poskytnúť im možnosť realizácie a naplnenia.“
Dopĺňa ju J. Říha: „Som dojatý, pretože
som stretol ľudí, ktorí robia záslužnú činnosť, častokrát spoločensky i finančne nedocenenú. Máme tu organizácie, ktoré dopĺňajú, prípadne suplujú úlohy štátu a o to
viac ma mrzí, že sa stretávajú s mnohými
prekážkami. Napríklad na konci každého
roka nevedia, či prežijú ďalší rok.“
Pomoc mesta Malacky
Ako môžu pomôcť samosprávy? Výrazne. Niektorí klienti Domu Svitania už
bývajú samostatne v tzv. chránených
bytoch, ktoré patria mestu Malacky. Samospráva okrem toho finančne podporuje Dom Svitania aj podobné zariadenie
Vstúpte, ktoré pôsobí priamo v Malackách. „Chystáme dva veľké a zaujímavé
projekty“, približuje J. Říha: „Mesto bude

Dom tvoria ľudia
Na Dni otvorených dverí v Dome Svitania
v Jakubove bolo veselo a hostí prišlo veľa:
boli tu ich kamaráti z malackého Vstúpte,
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Zo života Alfréda
Swana a jeho predkov
Starý otec James
Starý otec Alfréda Swana James Watt
sa narodil v škótskom mestečku Newton. Odtiaľ sa presťahoval do Rakúska,
kde sa vo Viedni zosobášil s Angličankou Francis Jane Burdon – Owen. Slúžil na viacerých panstvách, vrátane
rakúskeho Angernu, odkiaľ sa v roku
1894 presťahovali do Malaciek. James
slúžil na panstve Mikuláša Pálfiho ako
cvičiteľ koní. Za službu okrem riadneho platu dostal služobný byt v dome
na Rádku a drevo na kúrenie. Keď James v r. 1904 zomrel (pochovaný je na
starom cintoríne v Malackách), musela sa rodina z domu vysťahovať.

„Najlepší starký“ so svojimi vnúčatami Emmou a Danielom

Alfréd Swan – čestný občan
mesta Malacky
Dokončenie z 1. strany
Slávnosť udeľovania čestného občianstva sa konala v kine. Pán Swan,
priateľmi prezývaný Fredy, má túto
budovu rád už od detstva: „Do kina

som chodil odmalička. Mal som asi 5
rokov, keď som bol s mamou na rozprávke, a pamätám si z titulkov meno
režiséra slovenského znenia - Svätopluk Šablatúra. Pre mňa nielen nezvyklé meno, ale bolo napísané cez celé

Zablahoželať prišli aj krstniatka z Divadla na hambálku.

plátno. Neskôr som s pánom režisérom Šablatúrom robil desiatky dabingov.“ A tu sa už dostávame k tomu, čo
môžeme nazvať darom od Boha. Pán
Swan má krásny zamatový hlas, ktorý
rozdáva ďalej. Zaznieva z audiokníh,
teda kníh načítaných na zvukový nosič.
Spolupracuje so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich a slabozrakých
Mateja Hrebendu v Levoči. „Je to nielen dar od Boha, ale aj dlhoročný dril,
výcvik a tréning. Mali sme nevidiacu
príbuznú, ktorá predtým videla a veľmi
rada čítala. Keď prišla o zrak, rozhodol
som sa, že jej jednu knihu nahrám. Mal
som síce vlastný magnetofón, ale nešlo
mi to. Potom mi manželkin kolega, hlásateľ z rozhlasu Tóno Kaščák, povedal,
aby som sa ozval do Levoče. Odvtedy

Otec William
Otec Alfréda Swana, William, bol 5.
dieťaťom Jamesa a Francis. Po vychodení základnej školy v Malackách pokračoval v štúdiu v Bratislave. Po roku
ho však zanechal a začal pracovať
u kniežaťa Pálfiho. Pokračoval v otcových šľapajach ako cvičiteľ jazdeckých
koní. Od r. 1918 sa zamestnal na pasovom oddelení Okresného úradu
v Malackách. V r. 1945 sa oženil s Auréliou Hurbanovou, s ktorou mal troch
synov. Významne sa zapísal do dejín
malackého futbalu. William so svojimi mladšími bratmi Arthurom a Alfredom a ďalšími priateľmi založil v roku
1914 prvý futbalový klub v Malackách, v ktorom aj hrával a bol funkcionárom do konca života. Zomrel v roku
1965 a pochovaný je v Malackách.

s nimi spolupracujem. Rád tam chodím, je tam veľmi príjemné prostredie.“
Za dlhé roky spolupráce s knižnicou
nahral okolo stovky kníh. A ktorá bola
prvá? „Bola to básnická zbierka Petra
Janíka Načo sú nám rodičia.“ Prezradil
nám tiež, že jeho rekordom v nahrávacom štúdiu je 12-hodinová šichta:
„To znamená dvanásť trištvrtehodinových textov. Keď som potom vyšiel zo
štúdia, ani som nevedel, ako sa volám.
O podobné rekordy sa už nepokúšam,“
dodal so smiechom.

Krátky dotazník
Alfréda Swana
Obľúbené miesta v Malackách: Niektoré z nich už ani neexistujú, napríklad dom mojej starenky na dolnom
konci. Alebo Vozárovie lúka, kde sme
hrávali futbal. Mám rád aj Zámocký park či futbalové ihrisko, veď tam
som býval takmer denne. Vždy sa rád
zastavím v kostole a samozrejme aj
na cintoríne, kde sú pochovaní moji
starí rodičia a rodičia.
Obľúbené osobnosti z dejín Malaciek: páter Štefan Muška. Keď likvidovali kláštory, musel z z Malaciek odísť,
ale neskôr sa vrátil. Mával úžasné kázne. A druhým je posledný františkán,
fráter Elzeár Jakubík. Bol to skutočný
anjel v ľudskej koži. Učil nás katechizmus, všetky deti ho neskutočne milovali a nádherne hral na organe.

Obľúbený herec: môj strýko Jožko
Kroner
Obľúbená herečka: Milka Vášáryová
Obľúbené jedlo: makové slíže, slivkové alebo čerešňové gule, fazuľová polievka
Obľúbená farba: Kedysi to bola hnedá, občas aj modrá a teraz prechádzam od sivej k čiernej. To preto, ak
by som sa zle cítil, aby so mnou nebolo veľa roboty (smiech).
Obľúbený záhorácky vtip: Jedú Záhorák ze Záhoráčkú vlakem. Po púhodziňe sedzeňá v kupé ríká muž:
„Mariško, pot si ke mňe sednút.“ Mariška ceuá naradovaná vyskočí: „Ná
Janku, a co?“ A on pokračuje: „Víš, už
sa na tebja nemožem kukat.“

-lubi-

Alfréd Swan so spolužiačkou zo základnej školy Annou Rusňákovou (Písečnou)

Fredy
Najmladší syn Williama a Aurélie Alfréd - sa narodil 14. 10. 1950. V rokoch 1957 – 1966 navštevoval Základnú školu v Malackách. Od roku
1960 pôsobil v ochotníckom divadelnom súbore Mladosť pri Dome osvety. V rokoch 1966 – 1970 navštevoval
Strednú všeobecnovzdelávaciu školu
v Malackách a popri tom naďalej rozvíjal svoj herecký talent v divadelných
hrách. Fredy pokračoval v šľapajach
svojho otca a v mladosti hrával za malacký futbalový klub. Dodnes je futbal
jeho záľubou.
V roku 1973 absolvoval odbor herectvo na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave. Už tri roky predtým však účinkoval v Slovenskom
národnom divadle v hre Jána Palárika Dobrodružstvo pri obžinkoch (réžia Karol L. Zachar). Počas vojenskej
služby v rokoch 1973 – 1974 vystupoval vo Vojenskom umeleckom súbore
v Bratislave. Na televíznej obrazovke
debutoval v roku 1975 vo filme Pani
Heléne.
Neopakovateľný hlas robí z Fredyho obľúbeného umeleckého prednášateľa na rozličných podujatiach.
V roku 2006 získal na prestížnom česko-slovenskom festivale v Poděbradoch najvyššie ocenenie Krištáľová
ruža za prednes poézie a prózy. Pôsobí aj v rozhlasových a dabingových
štúdiách a upravuje texty pre slovenský dabing.
-MCK-

Uplynulý týždeň bol pre Alfréda
Swana výnimočný. Dva dni pred udelením čestného občianstva oslávil životné jubileum – 65 rokov. V mene
všetkých Malačanov mu želáme pevné zdravie, veľa spokojnosti a radosti
z práce i z rodiny. Tešíme sa na ďalšie
stretnutia – predovšetkým osobné,
ale aj tie prostredníctvom rozhlasového éteru a televíznych obrazoviek.
 Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský
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Prehliadky cintorína a krýpt
„Vlani sme toto podujatie organizovali prvýkrát. S propagáciou cintorína ako pamiatky sme však začali
už v roku 2006 v rámci občianskeho
združenia (vtedy MLOK, dnes Malacké pohľady), keď sme osadili pamätnú
tabuľu. MCK - Múzeum Michala Tillnera na to nadviazalo vydaním bulletinu
o cintoríne. Odvtedy sa stále mapujú
významné hroby, ktoré mesto Malacky zaradilo do všeobecne-záväzného
nariadenia,“ dodal Martin Macejka.

Text, foto: N. Jánošová

Už počas blížiacich sa sviatkov
v dňoch 30. októbra – 1. novembra sa môžete opäť zúčastniť na
obľúbenom podujatí Historické
potulky Malackami. Tentoraz vás
sprievodcovia prevedú starým
cintorínom a kryptami v Čiernom kláštore. Spoznáte miesta
posledného odpočinku významných osobností z Malaciek. Historické súvislosti o ich živote
spätom s naším mestom vám prezradí sprievodca Martin Marek
a študenti z gymnázií.

Organizátori podujatia, MCK Múzeum M. Tillnera a OZ Malacké
pohľady, sa rozhodli týmto podujatím obohatiť pietny čas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých
„Počas sviatkov príde na starý cintorín
iste veľké množstvo Malačanov, ale aj
tých, ktorí žijú inde, no majú tu pochovaných blízkych. Práve v tomto čase
budeme robiť prehliadky cintorína
s výkladom, aby mali ľudia možnosť
pozrieť sa na toto miesto inak ako doteraz,“ prezradil nám za organizátorov Martin Macejka.

ANKETA

Októberfest v Malackách
Dokončenie z 1. strany
V samostatnom stane sa predstavilo 8 pivovarov, ktoré predstavili 50
pivných špecialít. Zo záhoráckych

pivovarov mohli návštevníci ochutnať domáceho Muádka, pivá z minipivovaru Šandorf v Prievaloch či
Stramáka zo Senice. Hosťami boli aj
pivovary Karpat z Trnavy, Březňak zo

Severných Čiech a Radničný pivovar
z Jihlavy. „Väčšina pivovarov predala všetko pivo a niektorí museli dopĺňať zásoby aj niekoľkokrát počas dňa,“
prezradili organizátori.

Uznávate Dušičky alebo
Halloween?
„Som veľmi spokojný s tým, ako to
dopadlo. Bál som sa termínu, počasia a
toho, že nám niečo zásadné zlyhá, čo sa
až na pár výpadkov elektrickej energie
nestalo. Ľudia prichádzali počas celého
dňa a myslím, že odchádzali spokojní.
V závere sa dokonca rozprúdila
spontánna tanečná zábava,“ hovorí B.
Orth.
V programe, ktorý bol naplánovaný do 21. hodiny, sa predstavili viacerí hudobníci: tanečná ľudová muzika Bečkovi chlapci, Polák
Band zo Stupavy, muzika Osička
z Moravy, folková skupina Jara Chrupku, Olympic Revival, folková muzika Osudy a Cimbalofka Leváranek
z Veľkých Levár.
Branislav Orth: „Rád by som poďakoval ľuďom, ktorí mi pomáhali pripraviť a zorganizovať celú akciu, hlavne
samotné postavenie a zloženie areálu
bolo veľmi náročné. Väčšina z nás pracovala viac ako 50 hodín bez spánku a
išli sme na doraz. Chcem poďakovať aj
mestu za spoluprácu, partnerom festivalu a všetkým, ktorí sa na organizácii podieľali. Máme veľmi pozitívne reakcie a už teraz sa tešíme na budúci
ročník, ktorý sa uskutoční v septembri
2016.“
Text: N. Jánošová, foto: S. Osuský

Silvia, 61 r.,
podnikateľka
Dušičky, pretože
je to náš katolícky sviatok, ktorý sa
uznáva v Európe,
a žiadnu amerikanizáciu tu nemusíme mať. Je pekné mať na balkóne
halloweensku výzdobu, ale ten sviatok nijako zvlášť neoslavujeme.
Peter, 30 r.,
operátor
Dušičky, pretože sú
slovenské. Haloween je pre mňa len
komerčný sviatok.
Jana, 36 r.,
čašníčka
Viac uznávam Dušičky. Je to pekné,
keď sa chodí na
cintoríny pomodliť za tých, ktorí už nie sú medzi nami.
Ľudovít, 76 r.,
dôchodca
Dušičky, pretože to
je u nás zaužívané.
Ja mám zásadne rád
naše domáce zvyky.


Text: -naty, foto: -otano-

SPEKTRUM / ŠPORT

18/2015

Výstava v areáli
kúpaliska

Okresná výstava zvierat, ktorú už dlhé roky pripravuje Slovenský zväz
chovateľov (základná organizácia Malacky), sa uskutočnila v dňoch 9. –
11. októbra v areáli letného kúpaliska.
Chovatelia ponúkli na obdiv približne 80 králikov, 100 sliepok a kohútov, 220 holubov, vodnú hydinu
aj exotické vtáctvo. Napriek nepriaznivému počasiu prilákalo podujatie
množstvo návštevníkov. Prítomní odborníci vyhodnotili najkrajšie zviera-

tá a odmenili ich majiteľov, ktorým
ceny odovzdal primátor Malaciek Juraj Říha. Keďže išlo o 19. ročník výstavy, chovatelia si do budúcoročného
jubilea želajú najmä krajšie počasie.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

BLAHOŽELANIA
Sú také dni, keď sa
obyčajné chvíle stávajú neopakovateľnými. A tento je
jedným z nich. Ku
krásnym 88. narodeninám Jaroslava
Kadlubu prajú všetko najlepšie dcéra Jarka, syn Jozef s rodinami, vnúčatá
a pravnúčatá.

Text: N. Jánošová/K. Ftáčnik, foto: KF

Tekvicové strašidlá v Cvečku - pozvánka
Centrum voľného času pozýva
všetky deti a rodičov na jesenné podujatie Tekvicové strašidlá, ktoré sa uskutoční v piatok 23. októbra o 16.10 h
v budove CVČ na Rázusovej ulici.
Nezabudnite si priniesť tekvicu
a pomôcky na dozdobenie (listy,
konáriky...).

Program:
• dielničky
z tekvičiek,
• papierové masky,
• maľované líčka ( maľovanie na tvár),
• súťaž o NAJ tekvičku.
-cvč-

SPOMIENKY
5. októbra sme si
pripomenuli 2. výročie úmrtia milovaného syna, brata, strýka a švagra Dušana
Hajdúcha. S láskou v srdci spomína
mama, otec a sestra s rodinou. Kto ste
ho poznali, spomínajte spolu s nami.
Čas plynie ako tichej
rieky prúd, kto Ťa mal
rád, nevie zabudnúť...
8. októbra sme si pripomenuli 6. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca
a deda Jána Zajaca z Malaciek. S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry
a syn s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
19. októbra sme si pripomenuli 2. výročie
úmrtia našej milovanej dcéry Janky Leitner – Flamíkovej.
S láskou v srdci spomínajú dcéry Nicol,

Vanesska, manžel, rodičia, sestra Ivetka
s rodinou a krstný Mário z Malaciek.
Dopracovali usilovné ruky, stíchlo navždy predobré srdce.
Očami drahými sa
už nepozrieš, teraz
pokojným spánkom
odpočívaš.
28. októbra si pripomíname 4. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otecka a starého otca Ladislava
Hrčku. S láskou spomínajú manželka Angela, deti s rodinami a ostatná
rodina.
20. októbra by sa
dožila 90 rokov
naša matka a starká Štefánia Palková, ona však už
spí svoj večný sen,
a my jej môžeme
len sviečku zapáliť, kvety na hrob položiť a poslať do neba pozdrav a poďakovanie, že tu s nami bola. S bolesťou v srdci spomína celá rodina.
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MALACKÁ MATRIKA od 10. 9.
do 19. 10. 2015
Povedali si áno
Alexander Babjak a Katarína
Demetrová, Peter Zuzák a Jana Žilavá,
Róbert Kučera a Soňa Lukačovičová,
Pavol Martinka a Oľga Lintnerová
Vítame medzi nami
Alex Cauner, *10. 9., Emma
Ondrovičová, *29. 9.
Nie sú medzi nami
Valéria Holešová, Malacky, *1929; Mária Žáčková, Malacky,
*1928; Alojz Maruška, Gajary,*1941;
Matilda Pálková, Jakubov,*1934; Marta Halasová, Malacky, *1952; Matilda
Gočmanová, Malacky, *1926

OZNAM O ÚMRTÍ
10. októbra vo veku
37 rokov nás navždy
opustila naša drahá,
milovaná
Gabika
Černá – Vitteková
z Malaciek. S láskou a veľkým smútkom v srdci spomína
manžel Roman, syn Christiánko, otec
Dušan, teta Marta, sestra Silvia, švagor Marek, krsniatko Kristínka, babka
Vierka a ostatná rodina.
Kto ste našu Gabiku poznali a mali
radi, spomínajte spolu s nami.

Nádejný strelec
Marian Petráš
Mladučký, 17-ročný študent malackého gymnázia Marian Petráš sa
vo voľnom čase venuje neobvyklému športu – streľbe na asfaltové terče
v olympijskej kategórii TRAP. Za jediný rok sa vypracoval tak, že sa mohol
zúčastniť na majstrovstvách Slovenska a v kategórii kadet získal hneď
1. miesto. V kategórii junior vybojoval
3. miesto. Za veľa vďačí Marian svoj-

mu dedkovi Jánovi Švecovi, ktorý ho
k tomuto športu priviedol. Sám je dlhoročným úspešným strelcom a spoločne s Vojtechom Vargom (otcom
majstra sveta v tomto športe Erika Vargu) mladíka trénujú.
Marianovi želáme veľa šťastia na
ďalších súťažiach!


Text: -red-, foto: archív MP

Hádzanársky oddiel

TJ Strojár Malacky pozýva
Staršie aj mladšie žiačky hrajú v piatok 23. októbra so začiatkom o 16.45 h
svoje zápasy v rámci majstrovskej súťaže Bratislavského krajského zväzu hádzanej.
Mladšie malacké dievčatá privítajú doma súperky zo Stupavy a staršie
hráčky svoje tradičné rivalky z ŠKP Bratislava. Družstvo Bratislavčaniek je podľa názoru našich trénerov najväčšou
prekážkou na ceste na majstrovsvá Slovenska v kategórii starších žiačok. Príď-

te povzbudiť naše dievčatá v ich boji
o víťazstvo!
Muži hrajú tiež doma
Naši muži v rámci 1. ligy privítajú doma
mužstvo zo Stupavy. Zápas sa odohrá
v sobotu 24. októbra o 13.30 h v ŠH
Malina. 
-ts-

Nábor do basketbalového
družstva
Nábor sa uskutoční každú stredu od 16.00 do 17.30 h
v ŠH Malina. V prípade bližších informácií kontaktujte
trénerov: Tomáša Schreibera (0949 12 22 64), Pavla Oreského (0905 41 37 02) alebo Branislava Ortha
(0907 95 88 37).
Klub sa dlhodobo venuje trénovaniu mládeže. Počas uplynulého obdobia dosiahli jeho zverenci mnohé
úspechy a ocenenia.
-ts-
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Okresné kolo cezpoľného behu
s rekordným počtom účastníkov
V piatok 2. októbra sa v areáli Zámockého parku v Malackách uskutočnilo Okresné kolo cezpoľného behu základných a stredných škôl. Na podujatí sa zúčastnilo rekordných 206 pretekárov z 11 škôl okresu.

Hádzanári 35+
bronzoví v Európe!
V úvode októbra sa hádzanárske družstvo seniorov TJ Strojár Malacky 35+ (t. j. hráči nad 35 rokov) zúčastnilo na Európskych športových
hrách vo francúzskom Nice. Na podujatí celkovo súťažilo v jednotlivých disciplínach až 6 000 športovcov z celej Európy.
Malačania so ziskom 5 bodov a skóre +1 obsadili v skupine skvelé druhé
miesto, čo znamenalo boj o bronzovú
medailu proti druhému družstvu zo skupiny B. Súperom im bol jeden z najúspešnejších tímov Dánska – Kolding.
„Zápas o bronzové medaily sa pre nás
nezačal dobre a vinou nepremenených gólových šancí sme polčas prehrali 5 : 8. Napriek tomu sme do druhej polovice nastúpili s veľkým odhodlaním a bojovnosťou, a to
znamenalo obrat v zápase,“ hovorí tréner

Jiří Juhas. Malačania súpera prevalcovali a prepukla u nich ohromná radosť z víťazstva a zisku bronzových medailí.
V malackom tíme bol aj náš kolega
z mestského úradu Vilo Konček, a preto nás úspech hádzanárov teší ešte
väčšmi. Naše mesto ďalej reprezentovali: Dušan Roško, Vladimír Gazdič, Pavol Halász, Marián Šupík, Michal Havlík,
Ondrej Sakar, Peter Živica, Vladimír Pavlík, Peter Stachovič, Tomáš Stachovič,
kapitán Pavol Stachovič, manažér Ras-

ťo Tesár, tréner Jiří Juhas a asistent trénera Milan Mikulčák.
„Ďakujeme za podporu firmám IVT
a Peter Stachovič a mestu Malacky, ktoré
sme na tomto významnom športovom európskom podujatí vzorne reprezentovali,“
dodáva tréner mužstva.
Konečné poradie:
1. miesto Porto
2. miesto Rusko
3. miesto Malacky

Text: -J. Juhas/red-, foto: JJ

Zmeny a novinky v ŠH Malina
Nedávno sme vás informovali, že po rozsiahlej rekonštrukcii ženských šatní plaváreň opäť funguje v pôvodnom režime. Riaditeľ AD HOC Dušan Rusňák však pre milovníkov plávania pripravil predsa len nejaké zmeny
a novinky. Čoho sa týkajú, nám prezradil v rozhovore.
dotáciu nedostávame, aj keď naše služby využíva verejnosť z celého okresu. Je
logické, že občania Malaciek by mali byť
nejakým spôsobom zvýhodnení. Funguje to tak aj v iných mestských plavárňach, napr. v Pezinku či Senci.

V plavárni v ŠH Malina zavádzate
nový cenník služieb. Ako sa ceny
zmenili a koho sa zmeny dotknú?
Ceny za vstup do plavárne sme zvýšili
približne o 20 %, pričom občania s trvalým pobytom v Malackách majú zľavu, vďaka ktorej zaplatia v priemere len
o 10 centov viac ako doteraz. Verím, že
ľudia to pochopia, najmä keď uvidia,
čo sme v plavárni zatiaľ stihli upraviť.
A prerábať sa chystáme aj v budúcom

roku (rekonštrukcia mužskej šatne a
vybudovanie wellness centra). Ceny za
vstup do sauny zostávajú nezmenené
aj napriek tomu, že aj v nej sa uskutočnili nejaké zmeny a vylepšenia.
Prečo zvyšujete ceny pre Nemalačanov?
Prevádzka plavárne je v súčasných podmienkach stratová a musí byť dotovaná
z rozpočtu mesta Malacky. Žiadnu inú

Zmeny sa dotýkajú aj otváracích
hodín plavárne. Ako?
Poobedné hodiny pre verejnosť zostávajú nezmenené. Pribudlo vyznačenie
dvoch plaveckých dráh pre rýchlych
plavcov. Tie sú k dispozícii na prenájom pre jednotlivcov, organizované
skupiny, príp. firmy. Novinkou je ale
ranné plávanie v čase od 7.00 do 8.00
h počas každého pracovného dňa. V
saune sme prichystali tiež jednu novinku – spúšťame skúšobnú prevádzku spoločného saunovania mužov a
žien. Reagujeme tak na požiadavky
našich klientov. Pôvodných termínov
sa to nedotkne, pretože zmiešané saunovanie bude v nedeľu, keď bývalo
doteraz zatvorené.
Cenník služieb nájdete na
www.adhocmalacky.sk

Zhovárala sa: N. Jánošová

Foto: S. Osuský

Organizátori už niekoľko rokov pripravujú podujatie aj pre kategórie najmladšieho a mladšieho žiactva. Tento rok ich milo prekvapil vysoký počet
účastníkov. Vo väčšine žiackych kategórií súťažilo až po 30 pretekárov.
Najpočetnejšie zastúpenie mali najmladší žiaci - tých štartovalo neuveriteľných 43. Na jednej strane mali rozhodcovia plné ruky práce, na tej druhej
však organizátorov teší čoraz väčší záujem detí o beh.
Najúspešnejšou školou sa stala
ZŠ Záhorácka z Malaciek, ktorej žiaci získali až 10 medailových umiestne-

ní s bilanciou 4 – 3 – 3. Do Krajského
kola v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutoční 27. októbra na dostihovej dráhe
v Bratislave, postúpili víťazní jednotlivci a najúspešnejšie družstvá. V kategórii starších žiakov si postup vybojovali
chlapci ZŠ Záhorácka, žiačky Gymnázia
na Ul. 1. mája a Emma Hubeková (ZŠ
Zohor). V kategórii študentov zvíťazili
študenti a študentky Gymnázia, Ul. 1.
mája, medzi jednotlivcami Monika Haringová (SŠ sv. F. Assiského, Malacky).
Podujatie zorganizovalo centrum
voľného času v spolupráci so ZŠ Záhorácka.
Text, foto: P. Filip

Pozvánka na futbalové zápasy ŠK Žolík
ŠK Žolík pozýva všetkých fanúšikov a futbalových priaznivcov na najbližšie
domáce súťažné zápasy, ktoré sa odohrajú na ihrisku v Zámockom parku.
II. liga starší dorast ZsFZ
24. 10. 10.00 h ŠK Žolík Malacky - MFK Topvar Topoľčany

II. liga mladší dorast ZsFZ
24. 10. 12.30 h ŠK Žolík Malacky - MFK Topvar Topoľčany

Dva úspešné víkendy
pre Fight Division Malacky
Bojovníci z Malaciek nechýbali na prestížnom podujatí MMA Arena Cup
v Brne (Medzinárodné OPEN majstrovstvá MMA a turnaj v grapplingu), ktoré
sa konalo 26. septembra. Vyhrali cenné kovy a nestratili sa ani na medzinárodnom galavečere GLADORK 6, ktorý sa konal 2. októbra v Znojme.

Na prvom podujatí sa v juniorskej kategórii grappling +70 kg presadil Simon Michálek, ktorý získal zlato,
a Lukáš Piffko, ktorý vybojoval bronz.
V juniorskej kategórii MMA nemal Simon Michálek súpera, takže bol so

súhlasom trénera nominovaný do
mužskej kategórie MMA -120 kg. Tam
zúročil disciplinovaný a zodpovedný
prístup v tréningovej a predzápasovej
príprave a vybojoval si zlato.
Na druhej súťaži mal FDM Combat
Team zastúpenie v kategórii K-1 -90 kg.
Milan Jančárek v prvom kole systematickým tlakom na prednú nohu „rozobral“ súpera a ten následne po ďalšom
zranení nebol schopný pokračovať, čo
potvrdil aj prítomný lekár.
„Zverencom ďakujem za reprezentáciu i dosiahnuté úspechy a teším sa
s nimi. Svedčia o ich komplexnej pripravenosti a sú odmenou za ich drinu a čas
strávený v telocvični,“ uviedol tréner Marian Strelecký.
 Text: -M. Strelecký/red-, foto: MS
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