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ÚVODNÍK

Milí priatelia,
otvárate posledné tohtoročné vyda-
nie Malackého hlasu. V  nasledujú-
cich riadkoch by som sa vám preto 
rada poďakovala za priazeň, ktorú 
ste nám počas celého roka venovali. 
Malacký hlas 2016 – to bolo 22 vy-
daní mestských novín, čo znamená 
188 strán informácií vrátane foto-
grafií, na kvalite ktorých si – verím, že 
právom - zakladáme. 
 Pre naše mesto to bol zaujímavý 
rok: spustili sme elektronické služby 
samosprávy a Odkaz pre starostu, 
začali sme s  postupnou rekonštruk-
ciou verejného osvetlenia, verejnosti 
sa opäť odkryla kaplnka v  kaštieli, 
máme nový skejtpark, množstvo ve-
rejných priestranstiev dostalo novú 
tvár (cesty, chodníky, priechody, ze-
leň), pokračovalo sa v  rekonštrukcii 
škôlok, mestský úrad sa presťaho-
val do nových priestorov. Urobilo 
sa množstvo ďalších väčších či men-
ších krokov k  tomu, aby sa v  našom 
meste dobre žilo. 
 Zmeny nastali aj v  našej redakcii: 
v lete odišla redaktorka Natália Jáno-
šová plniť to najkrajšie poslanie ženy 
a na jej miesto nastúpila skúsená no-
vinárka Ingrid Sochorová. Okrem toho 
sme na základe súťaže cez elektronic-
ké trhovisko zmenili dodávateľa grafi-
ky a tlače týchto novín. 
 Milí čitatelia, v mene nášho mini-
kolektívu, ktorý tvorí redakciu Malac-
kého hlasu, vám všetkým želám pokoj-
né a  príjemné prežitie Vianoc s  tými, 
ktorých máte radi a ktorí majú radi vás. 
Dobre sa naštartujte do nového roka, 
aby sme sa znovu stretli pri budúcich 
vydaniach Malackého hlasu. Prvé no-
voročné číslo vyjde 18. januára 2017. 
Teším sa na ďalšie stretnutia s  vami. 

Ľ. Pilzová 

Malacký betlehem obdivujú deti i dospelí
K symbolom Vianoc neodmysliteľne patrí betlehem, teda zobrazenie Svätej rodiny, pastierov, troch kráľov, anjelov a prípadne zvierat. Naše 
mesto má svoj historicky prvý betlehem. Je vystavený pri strome vo vianočnej dedinke v centre mesta a možno pri ňom postáť, obdivovať ho 
alebo sa pri ňom pomodliť.

 Autorom postáv v  životnej 
veľkosti je rezbár Alojz Machaj z Pla-
veckého Štvrtka a spolupracovníkmi 
boli Peter Šrank a Miroslav Kinder.
 Dva betlehemy majstra Macha-
ja možno v tomto období vidieť aj 
v našom hlavnom meste – jeden je 
v  Primaciálnom paláci a  druhý na 
nádvorí Bratislavského hradu. 
 Ako nám prezradil, ten náš 
malacký je veľmi špecifický. „Jed-
notlivé postavy sú jemne koloro-
vané olejovými farbami. Vytvoril 
som ich z  duba a jelše, Ježiško 
je z javora. Všetko sú to odolné dru-
hy dreva,“ začal svoje rozprávanie 
majster Machaj. 
 Výroba trvala mimoriadne 
krátko, iba mesiac: „Môj prístup 

k  tomu, čo práve tvorím, vychádza 
z  témy. Priznávam ale, že čím som 
starší, tým viac to prežívam.“ 
 Pozorní návštevníci vianočnej 
dedinky si všimli, že črty tvárí pos-
táv malackého betlehemu sú priro-
dzené, čo nebýva vždy pri takomto 
diele samozrejmosťou. Pán Machaj 
na to poeticky reaguje, že necháva 
„hovoriť“ samotný materiál: „Drevo 
si to vypýta, tie črty prídu samy. Naj-
viac nehy vychádza z tváre Jezuliatka 
a Panny Márie.“
 Výrobu malackého betlehemu 
finančne podporili Vojenské lesy 
a  majetky SR, za čo im v  mene ce-
lého mesta a  obyvateľov srdečne 
ďakujeme. 

Text a foto: Ľ. Pilzová

Redakcia Malackého hlasu vám 
všetkým želá pokojné prežitie Vianoc 

Vianočné trhy v plnom prúde
Adventné Malacky 2016 pokračujú v týchto dňoch vianočnými trhmi v centre mesta, ktoré potrvajú do piatku 23. decembra. Trhy otvorili v pia-
tok 16. decembra primátor mesta Juraj Říha a farár Miloš Kohútek, ktorý zároveň požehnal nový malacký betlehem. 

A  potom sa to už všetko rozbehlo 
naplno: Miro Jaroš, Cigánski diabli, 
Janais, dychová hudba Malačané, 
Mia pre deti, Jadranka, Ďuri a Sten-
ly, Bukasový masív, Funny Fello-
ws, Billy Barman, folklórny súbor 
Macejko, cimbalová hudba bratov 
Wimmerovcov, BL Gospel, Oldym-
pic, Malackí fešáci, Darzoy. V  deň, 
keď vyšlo toto číslo Malackého hlasu 
(streda 21. decembra), nás ešte čaka-

li Bečkovi chlapci, Klaudia Říhová, 
Divadlo na hambálku, Mirka Part-
lová, Stano Král a Ján Slezák. 
 Od pondelka 19. decembra do 
štvrtka 22. decembra sa na pódiu pred-
stavili naše šikovné deti zo ZUŠ, ma-
terskej školy, základných škôl a  CVČ.  
Podľa konceptu zástupkyne riaditeľky 
ZUŠ Katky Trenčanskej postupne pred-
stavili a  znázornili biblické, ľudové, 
duchovné i  čarovné odkazy Vianoc.  

Vianočná dedinka, ktorej dominuje 
prekrásny 16-metrový strom ozdobe-
ný 26 tisíc svetielkami, nebola od otvo-
renia ani na chvíľu prázdna. Nemožno 
ani povedať, o  čo je najväčší záujem: 
či o kultúrny program, zvončeky šťas-
tia,  rôzne voňavé dobroty alebo o fo-
tografovanie s  obľúbenými rozpráv-
kovými postavičkami snehuliakom 
Olafom, sobom, Mášou a medveďom. 
 Naše veľké poďakovanie pat-

rí spoločnosti FYTOPHARMA, a. s., 
za sponzorský dar v podobe voňavého 
čaju pre účinkujúcich a organizátorov 
počas všetkých dní vianočných trhov. 
 Aktuálne informácie sú dostup-
né na www.adventne.malacky.sk 
alebo prostredníctvom mobilnej ap-
likácie VIANOČNÉ MALACKY. 
 Fotogalériu nájdete na dvoj-
strane 4 - 5. 

-lubi/otano-

Trojkráľový koncert
 Podujatie Adventné Malacky sa 
tradične končí na Sviatok Troch 
kráľov. Pozývame vás v  piatok 
6. januára 2017 do Kostola Ne-
poškvrneného počatia Panny Má-
rie na Trojkráľový koncert.
 Predstavia sa Henrietta  Led-
nárová (soprán),  Soňa Mareč-
ková (flauta), Adriana Antalová 
(harfa) a Ulrich  Ulmann (ume-
lecké slovo).  Okrem iných zazne-
jú aj skladby Ch. Gounoda, G. Do-
nizettiho či L. Cohena. 
 Koncert pripravuje Mestské 
centrum kultúry Malacky v  spo-
lupráci s  Hudobným centrom 
v Bratislave. 

-red-

Najbližšie číslo Malackého hlasu 
vyjde 18. januára 2017.  
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Mesto má rozpočet 
na rok 2017 

Na rokovaní MsZ 8. decembra mali poslanci na stole množstvo materiá-
lov, vrátane dôležitých ekonomických bodov (návrh rozpočtov mesta 
a mestských organizácií). Rozpočet mesta poslanci schválili bez zmien. 

Rozpočet 2017 
 Základný dokument života mes-
ta je koncipovaný ako vyrovnaný, 
s  celkovými príjmami i výdavkami 
vo výške 13 296 993 €. Najvyššie in-
vestičné výdavky pôjdu do rôznych 
druhov rekonštrukcií: miestne ko-
munikácie a verejné priestranstvá 
500 tisíc €, materská škola 300 ti-
síc €, kaštieľ 200 tisíc € a  verejné 
osvetlenie 115 tisíc €.  Primátor 
mesta Juraj Říha: „Teší ma jednohlas-
ná podpora rozpočtu aj slová, ktoré 
zazneli v diskusii, keď poslanci ocenili 
vysokú odbornú prípravu rozpočtu aj 
rozloženie hlavných investičných pri-
orít. Zároveň poslancom ďakujem za 
vecnú diskusiu a  podporu nášho ná-
vrhu. V  budúcom roku pokračujeme 
ďalej: zameriame sa okrem iného na 
rekonštrukciu materskej školy a ciest.“ 
Rozpočet sa dá jednoznačne charak-
terizovať ako rozvojový, o čom sved-
čí aj skladba kapitálových výdavkov: 
„Oproti tomuto roku je výrazne vyšší. 
Významná časť výdavkov smeruje do 
investícií,“ dodal J. Říha. 

Miestny poplatok za rozvoj 
 Od 1. januára dostane mesto 
nový druh príjmu – miestny popla-
tok za rozvoj. Platiť ho bude fyzická 
alebo právnická osoba, ktorej bolo 
ako stavebníkovi vydané stavebné 
povolenie. Jeho sadzba je 35 € za 
štvorcový meter. Výnos z poplatku 
za rozvoj je možné použiť výlučne na 
financovanie kapitálových výdavkov 
vybraných verejnoprospešných sta-
vieb vrátane vysporiadania pozem-

kov na tento účel. Téme sa budeme 
venovať v budúcom vydaní Malacké-
ho hlasu. 
 
Z  ďalších prerokovaných bodov 
MsZ 
•	 MsZ	zobralo	na	vedomie	správu	
hlavnej kontrolórky mesta z kontroly 
výdavkov na rekonštrukciu strechy 
kaštieľa v rokoch 2014 - 2015. Kon-
trolórka nezistila porušenie všeobec-
ne záväzných právnych predpisov.
•	 Mesto	získalo	od	ŠK	Žolík	bezod-
platným prevodom futbalové ihrisko 
pri Zámockom parku (bývalé škvaro-
vé ihrisko).
•	 Zástupcom	 mesta	 v  dozornej	
rade Tekos sa stala poslankyňa MsZ 
Zuzana Baligová. 
•	 Novými	 členmi	 Komisie	 pre	 fi-
nancie, legislatívu a správu majetku 
sú Gabriela Janíková, Milan Malata, 
Zuzana Dobrodenková, Ladislav 
Horáček, Pavol Bordáč, Bronislav 
Vosátko, Ester Bujnovská a  Miroslav 
Zobok.
•	 MsZ	 vzalo	 na	 vedomie	 hodno-
tenie prioritných cieľov primátora 
za rok 2016.
•	 Dom	smútku	a priľahlé	priestory	
má v  odplatnom prenájme na 5 ro-
kov Pohrebníctvo ECKER (1. 1. 2017 
– 31. 12. 2021).

Komplexné informácie:
www.malacky.sk, časť MESTO – 
SAMOSPRÁVA MESTA. 
Záznam z rokovania MsZ: 
www.zastupitelstvo.sk 

Ľ. Pilzová 

Ďalšie mestské projekty

Vývoz odpadu 
v januári a februári 2017

Január 2017
STREDA 4. 1. – papier rodinné domy 
STREDA 11. 1. – plasty rodinné domy I. a II. obvod
ŠTVRTOK 19. 1. – plasty rodinné domy III. obvod 

Február 2017
STREDA 1. 2. – papier rodinné domy
STREDA 8. 2. – plasty rodinné domy I. a II. obvod  
STREDA 22. 2. – plasty rodinné domy III. obvod  

  Každá domácnosť v Malackách dostane od spoločnosti TEKOS prehľad-
ný kalendár s rozpisom termínov vývozu odpadu na rok 2017 a s ďalšími 
užitočnými informáciami (zberné dvory atď.).

TEKOS

Nový priechod a chodníky pri ne-
mocnici
Pred nemocnicou na Ulici Duk-
lianskych hrdinov slúži verejnosti 
nový priechod pre chodcov, ktorý 
sa na oboch stranách bezbariéro-
vo pripája na nové chodníky. No-
vovybudovaný chodník z  jednej 
strany nového priechodu plynu-
lo pokračuje k už existujúcemu 
priechodu cez Ulicu Duklianskych 
hrdinov. Ten bol ešte nedávno po-
merne nebezpečný, pretože chod-
ci z  neho vstupovali priamo na 
parkovisko pri nemocnici a  pred 
autami ich chránilo dočasné zna-
čenie. Vybudovanie priechodu 
pri vchode do areálu nemocnice 
v  Malackách podporila ČSOB na-
dácia sumou 5 tisíc €. 

Areál sociálneho bývania
  Areál sociálneho bývania na Hl-
bokej ulici prešiel rekonštrukciou. 
V rámci nej vznikli tri byty nižšieho 
štandardu a miestnosť určená na 
stretnutia miestnych obyvateľov 
a na výkon terénnej sociálnej prá-
ce. Príležitosť by mali dostať tí ná-
jomníci z areálu, ktorí sa správajú 
voči mestskému majetku zodpo-
vedne a riadne si plnia svoje po-
vinnosti.
 Tento projekt bol realizovaný 
s finančnou podporou Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky 
– Úradu splnomocnenca vlády 
Slovenskej republiky pre rómske 
komunity. Za obsah projektu je 
výlučne zodpovedný príjemca – 
mesto Malacky.

Cesta mládeže 
Po dvoch mesiacoch je Cesta mlá-
deže opäť prejazdná. Časť cesty 
bola v rekonštrukcii a kvôli nesta-
bilnému podložiu išla oprava do 
maximálne možnej hĺbky. Cesta 
mládeže bola dlhodobo mimo-
riadne problémovou lokalitou 
mesta, pretože jej zlý technický 
stav znásoboval zvuk i  tak hluč-
ných prechádzajúcich nákladných 
vozidiel z  neďalekého priemysel-
ného areálu. Oprava úseku od Zá-
horáckej po Veľkomoravskú stála 
takmer 400 tisíc € z  mestského 
rozpočtu.

-lubi/otano-

Kaštieľ 
Na našom kaštieli znovu vyrástlo 
lešenie. V  novembri sa začala ďalšia 
etapa rekonštrukcie strechy, ktorá by 
podľa plánu mala trvať do júna 2017. 
K novej streche na východnom a se-
vernom krídle tak postupne pribud-
ne aj južné (od fontány) a  západné 
(čelné, s  balkónom). Súčasťou prác 
je rekonštrukcia krovu, výmena streš-
nej krytiny a oprava komínov. Mesto 
na rekonštrukciu vyčlenilo 466 tisíc €. 

Blížiaci sa koniec roka neznamená útlm v projektoch mesta. Práve naopak, čerstvo zrekonštruovaná je hádza-
nárska tribúna v Zámockom parku či Cesta mládeže, pribudli ďalšie priechody pre chodcov a chodníky, aj cez 
prelom rokov pokračuje rekonštrukcia kaštieľa.

Voľné miesto v MsP 
 Mesto Malacky vyhlasuje prijíma-
cie konanie na obsadenie miesta 
príslušník Mestskej polície Malacky. 
Ide o zastupovanie počas materskej 
dovolenky.
 Pohovory sa budú konať v stre-
du 11. januára o 9.00 hod na  
Mestskej polícii (Radlinského 1, 
Malacky). Záujemcovia nemusia

posielať žiadosti ani životopisy, sta-
čí iba prísť na pohovor. 
Podmienky prijatia:
•	 stredoškolské	 vzdelanie	 s	 ma-
turitou
•	 minimálny	vek	21	rokov
•	 bezúhonnosť
•	 telesná	a	duševná	spôsobilosť

MsP
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Invázia hračiek v malackom 
Cvečku – Ježiško bude štedrý 

Nie je ťažké predstaviť si detské oči pri pohľade na akúkoľvek hračku. Pre veľkých možno už všedné, pre 
malých magické – také sú všetky tie rôznorodé vecičky, ktoré detstvom sprevádzali každého z nás. Na-
priek dobe všemožných technológií tu tradičné hračky zostávajú. Bábiky či autíčka, stavebnice, skladačky 
aj plyšoví miláčikovia sú už po niekoľko generácií neodmysliteľným inventárom detských izieb. V jedných 
prebýva množstvo hračiek, neraz drahých a honosných, v ďalších je všetkého akurát. No sú aj miesta, kde 
nielenže chýbajú samotné detské izbičky či kútiky na hranie, ale hrať sa ani poriadne nie je s čím.

 Centrum voľného času v  Malac-
kách v  spolupráci so  Slovenským 
zväzom telesne postihnutých - Ok-
resným centrom Malacky a Klubom 
zdravotne postihnutých detí a mlá-
deže Malacky usporiadali tradičnú 
zbierku pod názvom Hračky pre 
Ježiška. Na výzvu reagovali stovky 
ľudí nielen z Malaciek. Priestory cen-
tra zaplnilo nespočetné množstvo 
škatúľ a tašiek plných hračiek. „Máme 
pripravený zoznam rodín, kde majú 
buď hendikepované deti alebo sociál-
ne problémy,“ priblížila Zuzana Led-
nárová z CVČ s tým, že deti dostanú 
hračky takpovediac „na telo“ – podľa 
veku aj pohlavia. Dobrovoľníčky za-
balili roztriedené hračky do veľkých 
ozdobných vriec s  mašľami, v  kto-
rých poputujú za svojimi novými ma-
lými majiteľmi. „Všetkým srdečne ďa-
kujeme a verte, že sa detičky takémuto 
Ježiškovi potešia. Darcom i  obdaro-
vaným prajeme šťastné a  radostné 
Vianoce,“ dopĺňajú sa navzájom Viera 

Janečková a Mária Trenčíková za spo-
luorganizátorov. Riaditeľka CVČ Alž-
beta Šurinová pripomína, že zbierku 
začalo pred niekoľkými rokmi organi-
zovať ako prvé Združenie zdravotne 
postihnutých Viktória a  pekná tradí-
cia nielenže pokračuje, ale z roka na 
rok pribúda štedrých darcov.
 Asi najviac darčekov pod strom-

čekom predstavujú práve hračky 
- Vianoce predsa patria deťom. Aj 
tento rok mnohé z  nich vyslovi-
li svoje priania a  adresovali tajné 
sníčky a  vyznania tam, kde veria 
v zázraky. Vďaka dobrým ľuďom sa 
tak splnia aj  deťom, s  ktorými 
sa osud nemazná.

Text a foto: I. Sochorová      

Benefičná dražba s koncertom 
Staň sa Anjelom pomohla už desiatim deťom
Kultúrní domeček v Malackách patril večer 8. decembra všetkým, ktorí si našli čas a prišli podporiť 4. ročník 
vyvrcholenia benefičnej dražby umeleckých diel Staň sa Anjelom. Finálnym bodom akcie bol koncert s rovno-
menným názvom. S myšlienkou pomáhať týmto spôsobom prišla pred štyrmi rokmi Malačianka Mária Rušná-
ková, ktorá spolu so svojou nevestou, výtvarníčkou Veronikou Rusňákovou, usporiadala benefičný koncert 
pre Emku, kde sa dražilo Veronikin obraz Anjela. 

 Peniažky, ktoré sa vtedy podarilo 
dať dohromady pre malú bojovníčku 
s detskou mozgovou obrnou, splnili 
svoj účel - rodičia mohli Emke zakú-
piť kočík. A zmysluplná tradícia po-
kračovala. Veronika oslovila svojich 
známych a priateľov - výtvarníkov 
a umelcov, rokmi sa postupne pridá-
vali ďalší a ďalší. V aktuálnom ročníku 
sa pomáhalo Marečkovi Jurkovičovi, 
Martinkovi Belkovi a Ivankovi Janči-
mu. Všetky tri deti boli po celý večer 
aj na koncerte a ich rodičia ochotne 
vyšli na pódium, aby rozpovedali 
svoje príbehy.

Každý rok pomoc pre tri iné deti
 Keď začne dieťa bojovať so zdra-
votnými problémami, odrazu sa 
rodina ocitá v novej situácii, bojuje 
a pre svoje dieťa chce urobiť všetko, 
čo je v jej silách. Na terapie, ktorých 
je síce na Slovensku dostatok, však 
mnohí rodičia nemajú dostatok fi-
nancií. Preto tí, ktorí majú to šťastie 
byť zdraví a schopní pomôcť, by ne-
mali zabúdať na iných. V tom je aj 
hlavné poslanie benefičnej dražby 
Staň sa Anjelom. Vďaka pediatrič-
kám Eve Slávikovej a Marcele On-
drovičovej sa tento rok pomohlo 
spolu už desiatim deťom.   „Detičky 
vždy vyberám a konzultujem veľmi 
dôsledne spolu s pediatrami, za čo im 
veľmi ďakujem. Lekárky dobre pozna-
jú zdravotný stav detí a najlepšie vedia 

posúdiť, kto z ich pacientov  pomoc v 
danom čase najviac potrebuje,“ uvied-
la organizátorka benefičnej dražby 
a koncertu V. Rusňáková.

Pomoc statočným rodinám
 Tento rok stúpol počet auto-
rov, ktorí venovali svoje diela do 
dražby, až na 34 – spolu venovali 
až 47 diel. Celková suma za ich dra-
žobný predaj, ktorý od novembra 
2016 prebiehal na sociálnej sieti 
Facebook, je 5013 eur. „Vydražená 
suma sa do Vianoc rozdelí rovnakým 
dielom medzi všetky tri deti, aby im 
rodičia – podľa vlastného uváženia 
- mohli dopriať práve to, čo najviac 
potrebujú,“ dodala spokojná V. Rus-
ňáková. Nevydražených sedemnásť 
diel sa symbolicky dražilo veľmi na-

pínavo práve na koncerte. Je skvelé, 
že všetky našli svojich majiteľov.
Účinkujúci dokázali nabiť malacké 
kino neopakovateľnou atmosférou. 
Vystúpili muzikálový herec a spe-
vák Janko Slezák, speváčky Simon-
ka Rusňáková a Patricia Turiničová 
a moderovanie mala pod palcom už 
po tretí rok po sebe Barbora Zajačková. 
 Organizátorka Veronika Rusňá-
ková ďakuje všetkým autorom, ktorí 
venovali diela do dražby, všetkým ľu-
ďom dobrej vôle, ktorí si ich zakúpili, 
účinkujúcim na benefičnom koncer-
te, Mestskému centru kultúry a jeho 
riaditeľke Jane Zetkovej, sponzorom 
Ľubici Fiľakovskej, vinárstvu PEREG - 
Marcela Hrozeková a rodine Rúžovej.

Text a foto: -bz-

Na ZŠ Štúrova 
prišli Vianoce vo veľkom
 Vestibul ZŠ Štúrova sa premenil 
na kúzelnú vianočnú dedinku. Tvo-
rilo ju niekoľko predajných miest 
a  predávajúcimi nebol nik iný ako 
žiaci školy, kde je predvianočný jar-
mok už tradíciou. Akciu zastrešujú 
pedagogičky Gabriela Krajčírová 
a Ľubica Gavurová, ktorým sú ručné 
práce a  výroba dekoračných pred-
metov veľmi blízke. K zručnostiam 
vedú aj svojich žiakov. „Jarmok sme 
po prvýkrát zorganizovali pred sied-
mimi rokmi. Výrobky tvorili nielen 
deti, ale zapojili sa i rodičia či starí 
rodičia, ako aj ďalšie naše kolegyne. 

Predali sme všetko. Výťažok z predaja 
pôjde na účet rodičovského združe-
nia a  použije sa na potreby pre žia-
kov školy,“ priblížila G. Krajčírová.
 Vianočné pečivo, svietniky, anje-
li, závesné ozdoby na stromček, pe-
čený čaj, sušené hríby a ovocie a veľa 
ďalšieho – to všetko sa míňalo veľmi 
rýchlo.  Nechýbalo ani tradičné via-
nočné občerstvenie – chlebík s mas-
ťou a cibuľou, punč a palacinky. Kto 
chcel, mohol si ozdobiť svoj medov-
níček. Átrium ZŠ Štúrova rozvoniava-
lo široko-ďaleko. 

Text a foto: I. Sochorová
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Hľadáme NAJ obec a mesto 

na Záhorí 2016
 Rozhodnite v internetovom hla-
sovaní o meste alebo obci, ktoré je 
podľa vás to NAJ na Záhorí. O mieste, 
kde žijete, alebo kde by ste chceli žiť. 
O meste a obci, kam sa radi vraciate.
 Spravodajský web Záhorí.sk – 
správy z vašej ulice, v spolupráci 
s týždenníkom Záhorák a Záhorác-
kym rádiom, vyhlasuje 5. ročník an-
kety o NAJ obec a mesto na Záhorí. 

Hlasovanie potrvá do 31. decembra 
a môžu sa na ňom zúčastniť aj oby-
vatelia mimo Záhoria.
 ROZHODNITE o tej NAJ obci alebo 
meste 2016 priamo vy! Stačí len hla-
sovať na webe www.najnazahori.
sk. Tak čo, milí Malačania, vieme, za 
aké mesto budeme hlasovať?

-red-

Úplne nová pekáreň 
a viac čerstvých potravín čaká na zákazníkov 
vo vynovenom Kauflande v Malackách

Úplne nová pekáreň, kompletne vymenené regále, ale aj chladiace 
pulty. Zákazníci Kauflandu v Malackách majú od 1. decembra 2016 
v  zrekonštruovanom obchodnom dome viacero noviniek, vďaka 
ktorým je nakupovanie v Kauflande prehľadné a rýchle. 

 „Najdôležitejším pilierom našej 
filozofie je pestrosť i  čerstvosť po-
núkaného sortimentu – od ovocia 
a zeleniny, cez pekárenské výrobky až 
po mäsové špeciality. Záleží nám na 
spokojnosti zákazníkov, a preto naše 
úsilie smeruje k tomu, aby mali pri 
nakupovaní lepší prehľad a väčší kom-
fort,“ uviedol Martin Gärtner, hovor-
ca spoločnosti Kaufland Slovenská 
republika, v. o. s.  
 Obchodný reťazec Kaufland sa 
tradične zameriava na rozširovanie 
ponuky čerstvého tovaru, ktorý je 
zákazníkmi dlhodobo veľmi pozi-
tívne hodnotený. Vo vynovenom 
obchodnom dome v  Malackách je 
sortiment umiestnený v nových re-
gáloch, ktoré sú rozostavené tak, aby 
zákazníci jednoduchšie našli všetko, 
čo hľadajú. 
 Novinkou je pekáreň, ktorá už 
z diaľky láka teplými rožkami, voňa-
vým chlebíkom, slaným i  sladkým 
pečivom či originálnymi pekáren-
skými výrobkami vlastnej produkcie. 
 Ťažiskovým tovarom je oddele-
nie ovocia a zeleniny, ktoré je denne 
zásobované čerstvým tovarom. Zá-
kazníci nájdu na nových, prehľadnej-
ších regáloch stály aj sezónny tovar 
- od tradičnej domácej zeleniny cez 
špeciálne a v súčasnosti veľmi obľú-
bené balené šalátové zeleniny až po 
exotické ovocie. 
 Nové chladiace a obslužné pulty 
ponúkajú zákazníkom celý rad mäso-
vých špecialít určených na pečenie, 

dusenie alebo grilovanie, údeniny, 
lahôdky domácej a medzinárodnej 
kuchyne, rôzne druhy syrov, šalátov 
aj rôzne pochúťky pre gurmánov.  
 Okrem potravinového sortimen-
tu Kaufland ponúka aj kvalitný a ce-
novo výhodný tovar v oddeleniach 
domácich potrieb, textilu, elektra, 
papiernictva a hračiek, ďalej sezón-
ne výrobky a akciový nepotravinový 
tovar, ktorý sa každý týždeň mení. 
Informácie o dostupnom sortimente 
nájdu zákazníci v Kaufland novinách, 
doručovaných do schránok alebo 
z letáku, ktorý je dostupný na webo-
vej stránke www.kaufland.sk.
 V  zrekonštruovanom Kauflande 
v  Malackách sú taktiež samozrej-
mosťou tradične nadštandardné ser-
visné a zákaznícke služby.

Spoločnosť Kaufland
 Spoločnosť  Kaufland patrí k  líd-
rom medzi obchodnými reťazcami 
a  v  súčasnosti prevádzkuje viac ako 
1  150 samoobslužných obchodných 
domov v Nemecku, Českej republike, 
Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bul-
harsku a na Slovensku. Obchodné 
domy  Kaufland ponúkajú veľa rôz-
nych značkových produktov, atrak-
tívne privátne značky a širokú škálu 
regionálnych produktov. Spoločenská 
zodpovednosť a ochrana životného 
prostredia je neoddeliteľnou súčasťou 
korporátnej politiky Kauflandu. Viac 
informácií na: www.kaufland.sk.

Nová spolužiačka na Štúrke
 Volá sa Matilda. Poviete si, nič 
mimoriadne, veď noví spolužiaci pri-
chádzajú často. Lenže ona neprišla. 
My sme si ju adoptovali na diaľku. 
Zvláštne však? Matilda Furaha Thoya 
pochádza	z Kene.	Žije	neďaleko	mes-
ta Malindi. Je to veľmi chudobný kút 
sveta, v ktorom sa ľuďom ťažko žije. 
 Matilda je milé, aj keď trošku 
nesmelé 10-ročné dievčatko. Spolu 
s  piatimi súrodencami žije vo veľmi 
skromných pomeroch v hlinenom 
domčeku. Všetci súrodenci spia na 
spoločnej posteli. Jej otec je zdra-
votne ťažko postihnutý. Rodinu živí 
matka, ktorá je nezamestnaná a vy-
konáva len príležitostnú prácu. Jej 
úsilie je niekedy márne a vtedy musí 
uložiť svoju rodinu spať bez jedla. 
Ak má Matilda dostať šancu mať iný 
život ako jej matka, musí najskôr do-
stať vzdelanie. Vedia to aj jej rodičia, 
ktorí však nemajú prostriedky na to, 
aby rodine zabezpečili jedlo a súčas-
ne deťom kúpili uniformu, zaplatili 
školské poplatky, zošity či učebni-
ce. Preto sme sa rozhodli zapojiť sa 
do projektu občianskeho združenia 
Dvojfarebný svet. Jeho cieľom je 
sponzorsky podporovať deti v  Keni 
a  dať im tak šancu na lepší život. 
Netreba veľa. 300 eur zabezpečí Ma-
tilde všetko, čo potrebuje na to, aby 
mohla chodiť do školy, mala potreb-
né oblečenie a nebola hladná. 
 Nám, žiakom zo Základnej školy 
na Štúrovej ulici, to nie je jedno, a tak 
sa dievčatko Matilda stalo našou no-
vou spolužiačkou. I  keď iba diaľku. 
Možno  sa s ňou nikdy nestretneme, 
ale urobíme všetko pre to, aby sme 
jej aspoň trošku pomohli. 
 Pod hlavičkou RZ pri ZŠ Štúrova 
142/A v spolupráci s OZ Margarétka 
vyhlasujeme dobrovoľnú zbierku, 

ktorej výťažok bude slúžiť na zapla-
tenie štúdia, študijných pomôcok 
a  iných nevyhnutných potrieb pre 
zabezpečenie vzdelania Matildy. 

Výťažok zo zbierky bude použitý vý-
hradne na tento účel. Spravovať ho 
bude naše rodičovské združenie.

ZŠ Štúrova INKUBÁTOR MALACKY, n.o., 901 01  Malacky, Bernolákova 5188/1A, 

prenajme  od 1. 1. 2017 
nebytový priestor – kanceláriu 40 m2 

na 2. poschodí . K dispozícii je výťah, recepcia, ochrana objektu 
kamerovým systémom napojeným na Mestskú políciu, 

spoločná kuchynka a sociálne zariadenie. 

Mesačné nájomné 8,298 €/m2 a záloha na energie.

Informácie na telefónnych číslach 034/772 6136
alebo 0905 282 062.

Na Vianoce a v novom roku 
vinšujeme vám zdravie, šťastie na 
každom kroku, teplé slnko nad 
domovom, dobré skutky s dobrým 
slovom, aby vás mal každý rád.
Krásne a požehnané Vianoce želá 
Jednota dôchodcov Malacky.

Všetkým členom a ich najbližším, darcom 
2-percentnej dane a sponzorom želáme pokojné 
vianočné sviatky plné lásky, radosti 
a nezabudnuteľných chvíľ. 
Do Nového roka veľa šťastia a pevné zdravie, 
ktoré si ceníme najviac. 

Výbor Slovenského zväzu telesne postihnutých, 
ZO Malacky 

Na Vianoce 
a v novom roku 

vinšujeme vám zdravie, 
šťastie na každom kroku, 

teplé slnko nad domovom, 
dobré skutky s dobrým 

slovom, aby vás mal 
každý rád.

Krásne a požehnané 
Vianoce želá Jednota 
dôchodcov Malacky.
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  Opustili nás:
Ján Kortiš,  Malacky, *1950
František Pejša, Malacky, *1939
Dušan Bulejka, Bratislava, *1951
Gerhard Prachár,  Malacky, *1934
Jozef Fila, Plavecký Štvrtok, *1929
Fedor Ščasný, Devínska Nová Ves, 
*1957

MALACKÁ MATRIKA 
od 5. 12. do 19. 12. 2016

SPOMIENKY

Všetko najlepšie 
k 74. narodeninám našej drahej 
maminke Anne Višváderovej 

z Malaciek, ktoré slávi 
29. decembra.

Pevné zdravie, veľa šťastia 
a Božieho požehnania zo srdca 
želajú dcéra a syn s rodinami.

BLAHOŽELANIAJubilanti 
v januári 2017
80 Matej Jurkovič
 Emília Kuklovská
 Jozef Mackových
 Ján Pokorný
 Emil Šelc
 Štefan Šuster
85 Alžbeta Dubajová
 Ján Hraško
 Emil Jančovič
91 Alica Demjánová
92 Mária Kopřivová
94 Štefan Petrivalský

Srdečne blahoželáme!

Najbližšie číslo Malackého hlasu 
vyjde	 18.	 januára	 2017.	 Želáme	
vám príjemné predvianočné dni.

22. decembra pred 60 rokmi 
si povedali svoje ÁNO 
Štefánia a Jaroslav 

Danihelovci. 

Znamená to, že teraz oslavujú 
DIAMANTOVÚ SVADBU. 

Želáme	vám	zdravie,	spokojnosť	
a veľa pokoja, aby ste v láske 
dlho medzi nami žili. Všetko 

najlepšie želajú deti s rodinami. 
Vnúčatá a pravnúčatá 

posielajú pusu.

V nebeskom raji pokoj večný maj, 
buď naším anjelom na zemi 

a nás chráň. 

21. decembra si pripomíname 
5. výročie úmrtia našej 

milovanej dcéry 
Katky Doležalovej. 

S úctou a láskou spomínajú 
rodičia a brat Martin.

Dotĺklo srdce, čo sme milovali, 
klesli ruky, čo tvrdo pracovali. 

Zhasli oči, stíchol hlas, 
vďaka Ti, otec, za všetkých nás. 

26. decembra si pripomíname 
5. výročie úmrtia nášho 

milovaného otca a dedka 
Imricha Hrúza z Malaciek. 

S láskou a úctou 
spomínajú synovia, dcéry, 
vnúčatá a ostatná rodina.

Hoci si odišla, nie si medzi nami, 
ale v našich srdciach 
stále budeš s nami...

24. decembra  
si pripomíname 5. výročie 

úmrtia, čo nás opustila naša drahá 
Anička Fábryová, 

rod. Húšťavová z Malaciek.

S úctou a láskou spomínajú 
deti s rodinami.

Kto ju poznal, spomenie si.
Kto ju mal rád, nezabudne.

Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali.

25. decembra si pripomenieme 
8. výročie úmrtia našej 

Zitky Markovej.

S láskou spomína celá rodina.

28. decembra 
si pripomíname 15. výročie 

úmrtia otecka, dedka 
a pradedka Jozefa Osleja.

S láskou a úctou spomínajú 
deti, vnuci a pravnuci. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Už len kytičku kvetov na hrob Ti 
môžeme dať, spokojný a večný 

spánok môžeme Ti priať. 

10. decembra 
sme si pripomenuli 3. výročie, 

čo nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, svokor a dedko 

Miloš Skokánek. 
V tichej modlitbe s láskou a úctou 

spomínajú manželka a dcéra 
s rodinou. 

28. decembra uplynie 
25 rokov, odkedy Pán 

do večnosti povolal nášho 
drahého otca a starečka 
Antona Trenčanského.

S úctou a láskou naňho 
spomínajú deti Tóno, Elena 

a Andrej s rodinami.

24. decembra 
si pripomíname 24. výročie, 

čo nás navždy opustil náš 
manžel, otec a dedko 

Marek Višváder  z Malaciek.

S láskou a úctou 
spomínajú manželka, dcéra 

a syn s rodinami. 
Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku. 

Oslava výročí na Spojenej cirkevnej škole
8. decembra sme na našej 
škole oslavovali dve výročia 
súčasne: 25 rokov od založe-
nia ZŠ Mansvéta Olšovského 
a  20 rokov od znovuobnove-
nia  Gymnázia sv. Františka 
Assiského.  

 Sviatočný deň sa začal slávnost-
nou  svätou omšou v Kostole Nepo-
škvrneného počatia Panny Márie, 
ktorú celebroval Mons. Stanislav 
Zvolenský spolu s kňazmi našej far-
nosti. Vo svojej kázni sa poďakoval 
všetkým, ktorí sa podieľali a podieľa-
jú na chode školy. Zároveň  podčiar-
kol potrebu katolíckej školy, ktorá 
vychováva mládež v kresťanskom 
duchu a kvalitnými vedomosťami ju 
pripravuje do života. 
 Na svätej omši boli prítomní 

i hostia – zakladatelia, pedagógovia 
pôsobiaci na škole počas jej doteraj-
šej existencie, rodičia terajších žia-
kov i  bývalí absolventi školy. Súčas-

ní žiaci svojím spevom a hrou pod 
vedením pani učiteľky Slezákovej, 
čítaním i  obetnými darmi prejavili 
vďaku škole i farnosti. Po svätej omši 
sa všetci presunuli do spoločenskej 
miestnosti školy, kde sa konala sláv-
nostná akadémia. V  programe sa 
predviedli žiaci školy, ktorí pod vede-
ním Beáty Reifovej a učiteliek Vierky 
Slezákovej a Lucky Nemčekovej uká-
zali svoje schopnosti v  speve, tanci, 
dramatickom umení i v recitácii. Ce-
lou školskou akadémiou sa prelínala 
myšlienka „Nechci byť milovaný, ale 
miluj!“. Oslavu zavŕšila recepcia, kto-
rá sa niesla v priateľskom duchu spo-
mínania a  želaní všetkého dobrého 
do budúcnosti.

Text a foto: 
Spojená cirkevná škola

Ukáž, čo vieš v CVČ 
 V hudobno-tanečnom prog-
rame vystúpili „loptičky a loptoši“ 
z tanečnej rytmiky, speváci, gitaristi 
a flautisti. Tanečnice z krúžkov mo-

derného tanca sa premenili na víly 
z ľadového kráľovstva a na vianočné 
hiphoperky.  

Text a foto: CVČ



22/2016

Dvojtýždenník Malacký hlas vydáva mesto Malacky, Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. IČO: 00304913 Vedúca redaktorka: Mgr. Ľubica Pilzová, redaktorka: Mgr. Ingrid Sochorová, jazyková redaktorka: Mgr. Gabrie-
la		Krajčírová	•	Redakčné	uzávierky	na	www.malackyhlas.sk	•	Nevyžiadané	rukopisy	nearchivujeme	a	nevraciame,	vyhradzujeme	si	právo	na	úpravu	a	krátenie	rukopisov	•	Grafika	a	polygrafická	príprava:	DIZART,	s.r.o.	•	Tlač:	Lapcom	
Kiadó	Zrt.,	Győr	•	Adresa	redakcie:	Malacký	hlas,	Mestský	úrad,	Bernolákova	5188/1A,	901	01	Malacky,	tel.:	034	796	61	73,	malackyhlas@malacky.sk	•	Registrácia:	MK	SR,	EV	3278/09	•	ISSN	1338-967X

8 ŠPORT

Ľadová plocha 
v Zámockom parku 
je už v prevádzke
 Od štvrtka 8. decembra je ot-
vorená ľadová plocha, ktorá sa 
po roku opäť vrátila do Zámoc-
kého parku. Každý deň v čase 
14.00 – 18.00 h je vyhradená pre 
verejné korčuľovanie a od 19.00 
do 24.00 h je k dispozícii organi-
zovaným skupinám. Okrem rekre-
ačných korčuliarov svoje aktivity 
naplno rozbehli predovšetkým 
hokejové „partie“ – rozpis nájdete 

na www.adhocmalacky.sk.
 Návštevníci majú k  dispo-
zícii nové a  príjemné zázemie 
zrekonštruovanej hádzanárskej 
tribúny. Vnútri je nová sanita 
a  podlahy na chodbách, ob-
kladačky sú vyčistené a  steny 
vo všetkých miestnostiach vy-
maľované. Samozrejmosťou sú 
aj plastové okná a  zateplenie. 

Text a foto: -red-

Zimná halová liga CVEČKA sa už začala!
	 Futbalový	 klub	 ŠK	 Žolík	 v  spo-
lupráci s  Centrom voľného času 
v Malackách  každoročne organizu-
je zimné halové ligy (ZHL CVČ) pre 
kategórie starší žiaci, mladší žiaci, 
staršia prípravka a mladšia príprav-
ka. O účinkovanie v lige je každoroč-
ne veľký záujem. Vysokú úroveň ZHL 

CVČ a kvalitu jednotlivých zápasov si  
pochvaľujú aj kluby z okresu Malac-
ky a blízkeho  okolia. 
	 Za	14	rokov	dokázal	Žolík	vytvo-
riť silnú trénerskú skupinu a štruktú-
ru výchovy mládeže od mini prípra-
viek až po starší dorast. Počet detí, 
ktoré trénujú v  jednotlivých kate-

góriách sa každoročne rozrastá, a to 
nás zaväzuje do ďalšej práce. Práve 
tento rok sme zaznamenali najväčší 
nárast detí v  kategóriách prípraviek 
a mini prípraviek.   V ZHL CVČ prípra-
viek ročníkov narodenia 2006 – 2009 
bude preto štartovať až päť družstiev 
pod	názvom	CVČ	Žolík	Malacky.

ZHL CVČ  2016 - zloženie skupín

Starší žiaci 
(nar. po 1. 1. 2002 a mladší)

Skupina A: 
CVČ	Žolík,	FC	Rohožník,	ŠK	Hargašo-
va Záhorská Bystrica, FK Studienka 
Skupina B: 
FK TJ Kúty, ŠK Lozorno, FC Zohor,  
FKP Dúbravka 

Mladší žiaci 
(nar. po 1. 1. 2004 a mladší)

Skupina A:
CVČ	Žolík		A,	ŠK	Hargašova	Záh.	Bys-
trica, TJ Záhoran Jakubov, FC Rohož-
ník, ŠK Závod 
Skupina B: 
CVČ	 Žolík	 B,	 FKP	 Dúbravka,	 FK	 TJ	
Kúty, TJ Nafta Gbely, ŠK Lozorno

Staršia prípravka 
(ročníky 2006 – 2007)

Skupina A: 
CVČ	Žolík	r.	2007,	TJ	Slavoj	Moravský	
Ján, FC Rohožník, FKP Dúbravka, ŠK 
Láb, TJ Nafta Gbely

Skupina B:
CVČ	Žolík	 r.	2006,	ŠK	Hargašova	Zá-
horská Bystrica, FC Zohor, FK TJ Kúty, 
ŠK Závod, 
ŠK Vrakuňa

Mladšia prípravka 
(ročníky 2008 – 2009)

Skupina A: 
CVČ	 Žolík	 r.	 2009,	 FKP	 Dúbravka	
Bratislava r. 2009, FKM Karlova Ves r. 
2009, FC Zohor, 
FC	Rohožník,	CVČ	Žolík	r.	2008/2009
Skupina B: 
CVČ	Žolík	r.	2008,	FKP	Dúbravka	Bra-
tislava r.2008, FK TJ Kúty, ŠK Hargašo-
va Záhorská 
Bystrica, TJ Lakšárska Nová Ves, ŠK 
Láb

 Aj tento rok sa naše družstvá 
starších a  mladších žiakov  pred-
stavia na zimnom halovom turnaji 
o Pohár predsedu BSK, ktorý orga-
nizuje Bratislavský futbalový zväz 

a  koná sa pod záštitou predsedu 
BSK Pavla Freša. 
Treba len spomenúť, že v kategórii 
mladších žiakov futbalisti Žolíka 
získali trikrát po sebe 1. miesto! 
ZHL BFZ - zloženie skupín

Starší žiaci (16 družstiev)
Skupina B: 
ŠK Žolík, ŠK Vrakuňa, MŠK Iskra 
Petržalka, FK Slovan Ivanka pri 
Dunaji, SDM Domino BA B, FKP 
Dúbravka B, NMŠK 1922 BA – 
žiačky

Mladší žiaci (20 družstiev)
Skupina D: 
ŠK	Žolík,	MŠK	Iskra	Petržalka	B,	MŠK	
Kráľová pri Senci,  NMŠK 1922 BA A, 
FK Karpaty Limbach 

Bližšie informácie 
na www.skzolikmalacky.sk.

ŠK ŽOLÍK

V šachovej Grand Prix 
mládeže uspela Malačianka 

17. decembra sa v Trnave – Modranke uskutočnil Trnavský šachový 
festival detí a mládeže Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí 2016. 

 V rámci šachovej Grand Prix mlá-
deže 2016/2017 sa turnaja zúčastni-
lo 92 šachistov a šachistiek z rôznych 
šachových oddielov. Medzi nimi 
sa pekným výkonom prezentovala 
Silvia Fajtáková, ktorá reprezentuje 
Interchess CVČ Malacky. Turnaj sa 
hral na sedem kôl s hracím tempom 
15 minút na partiu. Silvia si počína-
la výborne, päť partií vyhrala, ďalšie 
dve remizovala a so ziskom 6 bodov 
sa dostala na vedúce priečky tabuľky 
spolu s ďalšími dvomi hráčmi, ktorí 

získali tiež 6 bodov. V prípade rov-
nosti bodov rozhodovalo pomocné 
hodnotenie, z ktorého vyšla Silvia 
víťazne a zaslúžene si odniesla pohár 
pre víťaza turnaja. Tiež si zabezpečila 
prvé miesto v kategórii dievčat do 
14	 rokov	v  rámci	 seriálu	GPX.	V	cel-
kovom	 poradí	 seriálu	 GPX	 jej	 patrí	
4. miesto z 277 zúčastnených hráčov. 
Silvii ku krásnemu výsledku gratu-
lujeme a želáme veľa ďalších úspeš-
ných turnajov!

R. Fajták

Na majstrovstvách Slovenska 
sa darilo žiačkam z Malaciek

Vo štvrtok 15. decembra sa Topoľčany stali dejiskom vyvrcholenia naj-
väčšej šachovej súťaže na Slovensku – postupového školského šampi-
onátu – Majstrovstiev Slovenskej republiky žiakov a žiačok základných 
škôl a  študentov a  študentiek stredných škôl, ktorého sa zúčastňuje 
dovedna cez 2500 školákov z niekoľkých stoviek slovenských škôl.

 Po výborných výkonoch v ok-
resnom a krajskom kole si účasť vo 
finálovom turnaji zabezpečili aj tri 
šachistky z  Malaciek – Adriana Vo-
zárová (ZŠ Dr. J. Dérera Malacky), 
Silvia Fajtáková (ZŠ Štúrova) a Adela 
Sobeková (Spojená škola sv. Františ-
ka Assiského Malacky), ktorá sa však 
z  vážnych dôvodov finálového tur-
naja nezúčastnila.
 Ostatné dve reprezentantky ma-
lackého šachu sa v ťažkej konkurencii 
najlepších	 šachistiek	 nestratili.	 Žreb	
v  treťom kole rozhodol, že malacké 
šachistky budú hrať proti sebe. Partia 

bola vyrovnaná, sledovalo ju veľa di-
vákov, trénerov a rozhodcov. Skončila 
sa spravodlivou remízou. Obe malac-
ké šachistky sa do konca turnaja sna-
žili o  získanie maximálneho počtu 
bodov. Konečným výsledkom bolo 
výborné 6. miesto Adriany s bilanciou 
4 víťazstvá, 1 remíza a 2 prehry. Silvia 
obsadila v  konkurencii 27 šachistiek 
18. miesto s  bilanciou 2 víťazstvá, 
2 remízy a 3 prehry. Obom dievčatám 
patrí pochvala za predvedený výkon, 
úspešnú a vzornú reprezentáciu ško-
ly, mesta, okresu a kraja. 

P. Ondruš 


