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ÚVODNÍK

Krvavé udalosti 
vo Francúzsku

V piatok 13. novembra sa v Malackách skončila polročná dopravná trauma. O 10.50 h prešlo otvoreným zre-
konštruovaným nadjazdom prvé auto (mimochodom, s bratislavským evidenčným číslom, čo len potvrdzuje 
fakt, že nadjazd je životne dôležitou komunikáciou pre celý región).  

Železničné priecestie 
Radlinského − Pezinská 
zrekonštruujú

Nadjazd konečne otvorený 

Od 1. januára by sa mal zmeniť spôsob zberu triedeného odpadu v ro-
dinných domoch. Plastový odpad budú majitelia zbierať do plastových 
vriec. Každý rodinný dom dostane v najbližšom čase žlté vrece na PET fľa-
še, tetrapakové obaly a plechovky. V bytových domoch zostane zber trie-
deného odpadu v pôvodnom režime, t. j. obyvatelia budú odkladať od-
pad do farebne rozlíšených spoločných kontajnerov. Zmeny ešte musia 
schváliť poslanci mestského zastupiteľstva formou všeobecne záväzného 
nariadenia. 

Veľký rozhovor s  riaditeľom spoločnosti TEKOS Jurajom Schwarzom 
o zmenách, ktoré v odpadovom hospodárstve nastanú od 1. januára, pri-
nesieme v niektorom z budúcich vydaní Malackého hlasu.  -lubi-

Vo štvrtok 19. novembra začí-
najú Železnice Slovenskej republi-
ky (ŽSR) rekonštruovať železničný 
prejazd medzi ulicami Radlinského 
a Pezinská (trať Devínska Nová Ves 
– Kúty). Uzávierka potrvá 16 dní 
a skončí sa vo štvrtok 4. decembra. 

Ide o  plánovanú opravu technic-
kého stavu prejazdu. ŽSR ho chceli 

rekonštruovať už začiatkom októbra 
- po tom, ako sa pôvodne mal do 
užívania odovzdať zrekonštruovaný 
diaľničný nadjazd v centre Malaciek. 
Regionálne cesty Bratislava však pre-
dĺžili opravu nadjazdu o  6 týždňov  
a ŽSR museli ponechať prejazd otvo-
rený, pretože ním viedla obchádzko-
vá trasa. 

 -lubi-  

V marci budeme voliť

Mimoriadne mestské 
zastupiteľstvo 
tento štvrtok 

Nadjazd bol uzavretý od 25. mája, 
teda takmer pol roka. Pôvodným ter-
mínom jeho odovzdania bol 30. sep-
tember, avšak rekonštrukcia sa pre-
dĺžila o  ďalších 6 týždňov.  Spôsobila 
to nepredvídaná chyba na prechodo-
vej doske, ktorú museli komplet-
ne opraviť.  Okrem toho sa zistilo, že 
most pred 40 rokmi stavali nedôsled-
ne a  napríklad do betónu zaliali kusy 
dreva, ktoré sa časom začali rozkla-
dať. Narúšal sa tak betón a  jeho kusy 
padali na zem.   Primátor Malaciek 
Juraj Říha: „Opätovne ďakujem všet-
kým Malačanom za pochopenie a  ob-
rovskú dennodennú trpezlivosť. Ve-
rím, že všetko nepríjemné je už za nami 
a  nadjazd bude spoľahlivo slúžiť mo-
toristom.“ Majiteľom a správcom nad-
jazdu je Bratislavský samosprávny kraj. 

Predseda BSK Pavol Frešo pripomenul, 
že ide o  najvyťaženejší most v  sprá-
ve župy: „Most v súčasnom stave vydrží 
ďalšie desiatky rokov. Po tejto generálnej 
oprave môžeme povedať, že z technolo-
gického hľadiska je skoro ako nový.“

Kompenzácie pre Malacky
Most postavili v  roku 1975 a  bol ur-
čený na neporovnateľne nižšiu záťaž 
ako dnes. V roku  2010 ním prešlo 19 
tisíc áut za deň, dnes sa ich množstvo 
odhaduje na 20 tisíc. Náklady na re-

konštrukciu – okolo 900 tisíc eur – fi-
nancoval BSK zo svojho rozpočtu. Pri-
mátor Malaciek počas slávnostného 
odovzdania mosta verejnosti otvo-
ril ďalší finančný rozmer uzávierky: či 
a ako bude zhotoviteľ opravy – spoloč-
nosť Regionálne cesty Bratislava (RCB) 
– kompenzovať mestu Malacky škody 
na obchádzkovej trase Pezinská - Rad-
linského. Pol roka totiž po nej jazdili 
nielen autobusy, ale aj nákladné autá. 
Generálny riaditeľ RCB Milan Valašik: 
„Než sme začali rekonštrukciu mosta, 
vyhotovili sme si detailné záznamy, ako 
po technickej stránke vyzerala obchádz-
ková trasa. Presne vieme určiť, aké škody 
vznikli v dôsledku uzavretia mosta. Bu-
deme sa to snažiť riešiť.“ RCB momen-
tálne pripravuje investičný plán na bu-
dúci rok.

Odbočovanie po novom
Sprevádzkovanie mosta prinies-

lo dve zásadné zmeny v doprave. „Na 
našu žiadosť sa predĺžilo ľavé odbočenie 
smerom do mesta. Znamená to, že autá 
odbočujúce z  mosta doľava sa budú 
môcť radiť do svojho pruhu už vo väčšej 
vzdialenosti pred križovatkou než dote-
raz. Toto nové značenie pomôže zlepšiť 
plynulosť dopravy predovšetkým v  ran-
ných špičkách,“ hovorí J. Říha. Druhá 
zmena sa týka pravého odbočenia 
od parkoviska LIDL na most: „Nesúvi-
sí to síce priamo s rekonštrukciou mosta,  
avšak mesto dalo reťazcu podmienku na 
dobudovanie pravého odbočenia. Autá, 
ktoré od parkoviska išli rovno aj dopra-
va, mali doteraz spoločný jazdný pruh. 
V  súčasnosti sú vyznačené samostatne. 
Mesto okrem toho nanovo vymaľovalo 
stožiare verejného osvetlenia pri nadjaz-
de a  novú sviežu farbu dostali aj piliere 
mosta.“ 
 Text: Ľ. Pilzová, foto: N. Jánošová

V  sobotu 5. marca 2016 sa budú 
konať voľby do Národnej rady SR. Ter-
mín vyhlásil predseda parlamentu Pe-
ter Pellegrini. „Občania SR budú mať od 
roku '89 po deviaty raz možnosť vybrať si 
svojich zástupcov v slobodných voľbách,“ 
oznámil P. Pellegrini a zároveň vyzval na 
slušnú predvolebnú kampaň: „Chcel by 
som vyzvať všetky politické strany a hnu-
tia, aby viedli kampaň férovú, korektnú, 
slušnú. Aby ju viedli o svojich programoch, 
návrhoch riešení a aby neskĺzli k rôznym 
nekalým praktikám a možno aj nemiest-
nym útokom na jednotlivé osoby.“ Korekt-
ná a slušná kampaň môže podľa jeho 
slov prispieť k zvýšeniu volebnej účasti.
 -www.nrsr.sk-

Vo štvrtok 19. novembra o 16. hodi-
ne bude mimoriadne rokovať mestské 
zastupiteľstvo. Jediným bodom roko-
vania je žiadosť o schválenie dotácie na 
dofinancovanie ústavnej pohotovost-
nej zdravotnej starostlivosti. Dotáciu pre 
Nemocnicu s  poliklinikou v  Malackách 
vo výške takmer 555 tisíc eur schválili 
poslanci zastupiteľstva BSK 28. októbra. 
Priebeh rokovania MsZ môžete naživo 
sledovať na www.zastupiteľstvo.sk. -red-

Zber triedeného odpadu 
po novom

Na tomto mieste mal byť pôvodne 
úvodník k 17. novembru 1989. Ku dňu, 
ktorý zmenil naše dejiny a otvoril hrani-
ce. Vďaka tomu dnes študuje, pracuje 
a zbiera skúsenosti v zahraničí množstvo 
Slovákov. Medzi nimi sú aj Malačianky 
Karolína a  Kristína Reifové, ktoré študu-
jú na univerzite vo francúzskom Lyone. 
Po krvavých udalostiach v  Paríži, ktoré 
otriasli celým svetom, sme sa s nimi spo-
jili. V krátkosti nám opísali, ako poznačili 
teroristické útoky ich život vo Francúzsku.

Kristína Reifová: „Aj keď nie sme bez-
prostredne v Paríži, cítime tlak a následky 
týchto ohavných činov. Všetky kultúrne a 
športové akcie boli zrušené, ľudia sú opa-
trní. V  metre, obchodných centrách a na 
námestiach sú policajti. Je vidieť, že ľudí sa 
to dotklo, je to hlavná téma rozhovorov aj 
medzi našimi rovesníkmi v škole. Aj na na-
šej univerzite sme si tak ako ľudia vo svete 
uctili zosnulých minútou ticha. Keď sme sa 
zhromaždili, na všetkých bol vidieť obrov-
ský zármutok a súcit s pozostalými. Či už 
išlo o študentov z Francúzska alebo z iných 
krajín. Po minúte ticha sme začali spontán-
ne spievať francúzsku hymnu.“

Karolína Reifová: „So sestrou sme teraz 
veľmi ostražité. Uvedomujeme si vážnosť 
situácie, ale aj to, že treba ísť ďalej. Väčšina 
mŕtvych boli naši rovesníci. Sme mladí, štu-
dujeme, cestujeme, spoznávame svet a stať 
sa to mohlo pokojne aj nám. Česť pamiatke 
všetkých obetí.“ N. Jánošová
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V  Malackách sa aktuálne rekonštruujú dve parkoviská (na uliciach Veľkomoravská a  Radlinského), vďaka 
čomu pribudnú takmer dve desiatky parkovacích miest. Rekonštrukcie povrchov parkovacích plôch financu-
je mesto Malacky. 

Výzva na úhradu poplatkov

Nové pracovné miesta

Pribudnú nové 
parkovacie miesta 

Na Veľkomoravskej ulici vyrastie 
13 nových parkovacích miest. Upra-
ví sa tiež časť chodníka, ktorá leží ne-
prakticky medzi parkujúcimi autami 
a  cestou, čo počas vjazdu a  výjazdu 
áut spôsobuje nebezpečné situácie. 
Bezpečnosť pohybu v  tejto lokalite 
zvýši aj nový priechod  pre chodcov. 
Architekt Branislav Škopek: „Rád by 
som zdôraznil, že práce na Veľkomo-

ravskej sú naplánované bez výrubu čo 
i  len jedného z existujúcich stromov. 
Okrem toho, všetku dlažbu z  pôvod-
ného chodníka použijeme na výstavbu 
nového.“ Rekonštrukcia parkoviska na 
Veľkomoravskej sa začala v  ponde-
lok 9. novembra a potrvá približne 3 
týždne.

Práce na parkovisku vo vnútroblo-
ku na Radlinského ulici sa začali v so-

botu 7. novembra. Parkovacie plochy 
sú plné jám a  na jednom mieste sa 
prepadla kanalizačná vpusť. Pribud-
ne 6 nových parkovacích miest a sto-
jisko na kontajnery. Novinkou bude 
úprava existujúcich boxov: parkova-
cie miesta budú mierne odsunuté od 
obytných domov, takže autá nebudú 
ničiť fasádu.  

 Text: -lubi-, foto: -naty-

Odstávka elektrickej energie – 20. novembra
Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že bude 

vykonávať plánovanú prácu na zariadeniach distribučnej 
sústavy. 20. novembra budú preto v čase od 8.10 h do 

16.20 bez dodávky elektrickej energie tieto ulice:
Kukučínova č. 37. 39
M. Rázusa č. 1, 3, 5, 7, 9 , 11, 13, 15, 17, 19, 

Aktívni občania majú 
v Malackách zelenú

Malacky chcú zvýšiť účasť občanov 
na vzniku dôležitých rozhodnutí, kto-
ré ovplyvnia život v meste, a  ponúkajú 
občanom aktívnu účasť v oblasti tvorby 
parkovacej politiky, cyklokoncepcie 
a zavedenia participatívneho rozpoč-
tu. Primátor Juraj Říha: „Väčšie zapojenie 
občanov do rozhodovania mám vo svo-
jich prioritách na aktuálne volebné obdo-
bie. Mali sme napríklad verejné zhromaž-
denie k  téme Cesta mládeže, z  ktorého 
vzišli zaujímavé podnety a pripomienky. 
Aktívne občianstvo som podporoval už 
ako mestský poslanec a podporujem ho 
aj ako primátor.  Teraz k tomu prišla pri-
daná hodnota v  podobe ponuky spolu-
práce od OZ Malacké pohľady.“

 Mesto sa zaviazalo, že s OZ Malac-
ké pohľady bude spolupracovať na rea-
lizácii verejnej politiky s názvom Udrža-
teľná mobilita pre mesto Malacky. „Na 
prvé počutie to možno znie komplikovane. 
Pod pojmom verejná politika si môžeme 
predstaviť rôzne projekty, stratégie či iné 
dôležité materiály, ktoré majú dlhodobé 
následky pre život obyvateľov mesta,“ vy-
svetľuje Juraj Říha a  dopĺňa: „V skutoč-
nosti ide o podporu aktívneho občianstva, 
teda zapojiť čo najviac našich občanov 
do rozhodovania o  dôležitých témach.“ 
Mesto zároveň podporilo projektovú 
žiadosť o zaradenie verejnej politiky Udr-
žateľná mobilita pre mesto Malacky do 
celoslovenského projektu účasti obča-
nov na tvorbe verejných politík.

Oficiálny názov projektu je Podpo-
ra partnerstva a dialógu medzi verej-

nou správou, občanmi a  mimovlád-
nymi neziskovými organizáciami 
na národnej, regionálnej a  lokálnej 
úrovni v oblasti participatívnej tvor-
by verejných politík. Jeho cieľom je 
spolupráca a dialóg medzi verejnou 
správou, občanmi a mimovládnymi or-
ganizáciami. Jeho konkrétnym výsled-
kom by mala byť nielen vyššia účasť 
občanov na živote mesta, ale aj kvalit-
né návrhy strategických materiálov 
či konkrétnych riešení. Projekt je sú-
časťou Operačného programu Efektív-
na verejná správa a je financovaný z eu-
rópskych štrukturálnych a  investičných 
fondov. 

V Malackách sa tretí sektor i aktívni 
občania zapájajú do tvorby verejných 
politík, avšak táto spolupráca nemá 
ustálenú podobu. Milan Ondrovič, zá-
stupca primátora Malaciek: „Pociťuje-
me potrebu väčšej spolupráce s občanmi. 
Predstavenie   samotného problému a zá-
meru ho riešiť spolu s návrhmi možných 
riešení a následne výberom toho najvhod-
nejšieho spolu s  verejnosťou – to všetko 
prispieva k skvalitneniu riešení a k tomu, 
že verejnosť toto riešenie akceptuje.“  Ak 
sa Malacky dostanú medzi 12 pilotných 
projektov, proces zapájania sa občanov 
bude vyhodnocovať Úrad splnomoc-
nenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti. „Ak budeme úspešní, stane-
me sa vzorom pre ostatné samosprávy 
na Slovensku, ako spolupracovať s občan-
mi. A to už je naozaj veľká výzva,“ dodáva  
J. Říha. Ľ. Pilzová

Mesto Malacky ako správca dane vyzýva všetkých občanov, podnikateľov a os-
tatné právnické osoby, ktoré si nesplnili svoju povinnosť a do 31. augusta 2015 
neuhradili poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň 
z nehnuteľnosti, daň za psa a daň za ubytovanie za rok 2015 a predchádza-
júce roky, aby tak urobili v  čo najkratšom čase.  Nedoplatky na daniach je možné 
uhradiť do pokladne MsÚ v Malackách alebo prevodom na účty mesta Malacky. 
Číslo účtu 3200105003/5600 – daň z  nehnuteľnosti,  daň za psa a  daň za  
ubytovanie. 
Číslo účtu 3212811001/5600 – poplatok za komunálne odpady a  drobné 
stavebné odpady. 
V  opačnom prípade budú všetky nedoplatky odstúpené na exekučné  
vymáhanie. MsÚ

Do priemyselného parku pribu-
dol ďalší investor – spoločnosť Maplan. 
V ich priestoroch sa vyrábajú elektrické 
rozvádzače pre stroje na spracovanie 
gumy. Momentálne vo výrobe pracujú 
traja zamestnanci a v tomto roku k nim 
pribudne ešte jeden. „Do konca  budú-
ceho roka plánujeme mať 14 zamestnan-
cov a v roku 2017 by ich malo byť dvadsať,“ 
hovorí prokurista Peter Barniak a dodá-
va: „Naši rakúski majitelia chcú v priemy-
selnom parku kupovať ďalší pozemok, 
kde bude v  horizonte 2 až 3 rokov stáť 
nová hala pre približne stovku zamest-
nancov.“  Primátor Malaciek Juraj Říha 
počas slávnostného otvorenia prevádz-
ky pripomenul, že začiatkom tohto roka 
rokoval s majiteľmi, ktorí hľadali vhodnú 
lokalitu na západnom Slovensku. „Vyvi-

nul som maximálne úsilie, aby sa rozhodli 
práve pre Malacky, a som rád, že sa to po-
darilo.“ 

Ide o prvú prevádzku rakúskej firmy 
Maplan GmbH na Slovensku. Peter Bar-
niak: „Budeme potrebovať technické pro-
fesie ako elektrikári, mechanici, zámoční-
ci, konštruktéri či inžinieri - technici. Naším 
cieľom nie je striedať zamestnancov, ale 
chceme im vytvoriť motivujúce podmien-
ky. Pretože čím dlhšie tu budú pracovať, 
tým bude ich prínos pre firmu väčší.“ 

Výrobky z Malaciek poputujú do Ra-
kúska, kde sa robí finálna montáž stro-
jov.  Firma Maplan je na trhu etablovaná 
už niekoľko desaťročí, jej stroje sú zná-
me po celom svete: od USA a Kanady 
cez Európu až po Japonsko, Čínu a Aus-
tráliu.   -lubi-
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Areál MŠ na Štúrovej  
oficiálne otvorený

Do lesoparku  
sa vracia život

Aktuálna etapa rekonštrukcie 
kaštieľa finišuje

Elokované pracovisko Materskej 
školy na Štúrovej ulici po rekon-
štrukcii je už oficiálne otvorené. 

Areál prešiel rozsiahlou rekonštruk-
ciou v  rámci Operačného programu 
Bratislavský kraj ISRMO (Integrova-
né stratégie rozvoja mestských ob-
lastí). Jej súčasťou bolo najmä zatep-
lenie budov, oprava striech, výmena 
okien, pergolové zastrešenie komuni-
kácií, oprava chodníkov, osadenie no-
vých hracích prvkov. Najvýraznejšou 

zmenou bola nadstavba hospodár-
skeho pavilónu, kde vznikla nová trie-
da. Primátor Malaciek Juraj Říha: „Pro-
jekt od začiatku sprevádzali problémy 
technického a  finančného charakteru. 
Žiaľ, pripravoval sa ešte za bývalého ve-
denia mesta, a tak zmeny po mojom ná-
stupe už neboli možné. Určite sa z toho 
poučíme pri príprave ďalších projektov. 
Dneškom je to ale za nami a my sa môže-
me tešiť z toho, že deti dostali jednu z naj-
modernejších škôl v Malackách.“  Riadi-
teľka MŠ v Malackách Silvia Gabrielová 

doplnila: „Táto škôlka naozaj zodpovedá 
štandardom 3. tisícročia. Páči sa deťom 
aj rodičom a my sme radi, že sme koneč-
ne naštartovali normálny prevádzkový 
režim.“

Celkové náklady na rekonštrukciu 
boli 571 500 €, pričom mesto Malac-
ky spolufinancovalo práce vo výške 
28 575 €. Počas rekonštrukcie zhoto-
viteľ diela požadoval dofinancovať od 
mesta nadpráce 115 700 €. Okrem do-
financovania základného projektu si 
areál materskej školy vyžadoval do-
datočné financovanie položiek, kto-
ré bolo nutné uhradiť pre spustenie 
prevádzky. Mesto zaplatilo žalúzie, zá-
bradlie a bezpečnostné fólie do nad-
stavby a  materská škola financova-
la dodatočné výdavky cca 25 tisíc €. 
„Bola to pre mňa veľká škola a jedna 
z najnáročnejších stavieb, akú som kedy 
viedol,“ priznáva projektový manažér 
Matej Farkaš. 

Primátor Malaciek zdôrazňuje: „Ob-
rovská vďaka patrí tiež poslankyniam  
a poslancom mestského zastupiteľstva. 
Bez ich súhlasu s navýšením rozpočtu na 
škôlku by sme stavbu nedokončili. Mest-
skí poslanci naše vysvetlenie akceptova-

li a spoločne sme si povedali, že urobíme 
všetko, čo je v záujme detí.“  Ako poveda-
la predsedníčka rady školy Zuzana Ba-
ligová, nikdy nestratila nádej, že škôlka 
sa dokončí. Tento rok však mala veľmi 
netradičné leto: „Rozhodla som sa, že 
obetujem prázdniny svojho syna, a  tak 
som dennodenne trávila leto na stavbe.“ 

Rekonštrukcia sa začala na jar tohto 
roka. Deti zo Štúrovej boli rozdelené do 
ostatných elokovaných pracovísk MŠ 
a časť z nich prichýlila susedná Základ-
ná škola na Štúrovej ulici do priestorov 
školského klubu. J. Říha: „Stanovili sme 
si cieľ, že každý rok zrekonštruujeme je-

den pavilón škôlky. Nechceme iba rozši-
rovať kapacity, ale predovšetkým skvalit-
ňovať existujúce priestory.“ 

Na záver ešte raz jedno veľké poďa-
kovanie všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, 
že deti sa môžu hrať a vzdelávať v no-
vých a  bezpečných priestoroch: riadi-
teľke MŠ Silvii Gabrielovej, predsedníč-
ke Rady školy pri MŠ Zuzane Baligovej, 
projektovému manažérovi Matejovi 
Farkašovi, riaditeľovi ZŠ Štúrova Duša-
novi Šusterovi, všetkým poslankyniam 
a poslancom MsZ, rodičom i pedagó-
gom MŠ.  

 Text, foto: Ľ. Pilzová

Na základe tejto dohody lesníci za-
bezpečili prerezávku suchých stromov 
a mesto začalo s úpravami parku. Pô-
vodné futbalové ihrisko už bolo zba-
vené hustej náletovej zelene a v  jeho 
blízkosti sa stavia nové ohnisko. One-
dlho pribudnú lavičky a nové futbalo-
vé brány. Vďaka dotácii z Envirofondu 
bola zlikvidovaná čierna skládka pri 
vstupe do lesoparku. Primátor Mala-

ciek Juraj Říha: „Chceme do tejto lokali-
ty vrátiť život. Symbolickým prvým kro-
kom bol tohtoročný Deň Zeme v  apríli, 
keď sme spolu s  malackými deťmi za-
sadili prvú lipu. Rád vidím, ako práce na 
skrášlení lesoparku pokračujú. Naším zá-
merom je vytvoriť prírodný a  kultúrno–
športovo-rekreačný areál regionálneho  
významu.“ 

 Text, foto: -lubi-

Malacký lesopark, ktorý sa nachádza  v časti Rádek, dostáva krajšiu 
tvár. V najbližšom období sa končí prvá etapa jeho revitalizácie. Ide 
už o prvé reálne výsledky Dohody o spolupráci pri vybudovaní mest-
skej rekreačnej oblasti Lesopark – Šťuvík medzi mestom a Vojenský-
mi lesmi a majetkami (VLM). Dokument na jar tohto roka podpísali 
primátor Malaciek Juraj Říha a riaditeľ VLM, odštepný závod Malac-
ky, Peter Bartošek. 

V  objekte rekonštruovaného 
Malackého kaštieľa sa za účasti zá-
stupcov mesta, stavebného dozoru 
a zhotoviteľskej firmy konal kontrol-
ný deň. „Práce v aktuálnej etape re-
konštrukcie kaštieľa finišujú. Strecha 
na dvoch krídlach kaštieľa vrátane 
vzácnych francúzskych komínov je už 
takmer hotová, zostáva ešte dokončiť 
malú časť hrebeňa strechy,“ informo-

val projektový manažér Matej Far-
kaš. Do vikierov pribudnú nové oke-
nice a na roh strechy sa osadí replika 
historickej koruhvy s pálfiovským er-
bom a letopočtom 1664. Skončenie 
aktuálnych stavebných prác vrátane 
vypratania staveniska sa predpokla-
dá do konca novembra. 

 
 Text: -lubi-, foto: -naty-
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Každý túži prežiť svoju jeseň života dôstojne a v pohodlí domova. Nie vždy je ale našim najbližším dopriate užiť si 
tieto roky života naplno. Práve naopak, často sa pre svoje zdravotné ťažkosti nedokážu už v tomto období o seba 
postarať. Aj keď sme im vďační za všetku lásku a starostlivosť, ktorú nám dali, nie je v našich silách venovať sa im 24 
hodín denne. No i napriek tomu túžime, aby prežili svoju starobu dôstojne a šťastne. Aj vy stojíte pred rozhodnutím, 
kde umiestniť svojich blízkych? Senior – geriatrické centrum, n. o., v Malackách ponúka vašim blízkym nielen príjem-
né prostredie, profesionálny a ľudský prístup, ale tiež komplexnú zdravotnú starostlivosť.

Na benefičnom koncerte Svitania 
 vystúpi aj Nela Pocisková

Divadlo na hambálku 
sa spojí v tretiu 
novembrovú sobotu 
s celým Slovenskom

V nedeľu 22. novembra sa vo františkánskom kostole uskutoční už 12. roč-
ník benefičného koncertu Svitania. Program každoročne podporujú známe 
osobnosti, ktoré vystupujú bez nároku na honorár. Tentokrát sa môžete tešiť 
na speváčku a herečku Nelu Pociskovú, operného speváka Martina Mala-
chovského, ale aj čestného občania Malaciek herca Alfréda Swana. Moderá-
torkou tohto ročníka je herečka Karin Haydu. 

Divadlá sa spoja presne o 19.00 h, keď vo všetkých naraz zaznie spoloč-
ný potlesk.

SENIOR – geriatrické centrum
Druhý domov pre vašich blízkych

Hľadanie druhého domova pre va-
šich najbližších nie je otázkou jedné-
ho dňa. Ak chcete, aby sa v  ňom cítili 
príjemne a  prežili svoje posledné roky 
tak, ako sa patrí, mali by ste zvážiť mno-
ho faktorov. Je prirodzené, že vaše roz-
hodnutie do vysokej miery ovplyvňu-
je vaša finančná situácia, keďže okrem 
poplatkov za starostlivosť v  centre pre 
seniorov toho musíte mesačne uhradiť 
omnoho viac. Na druhej strane by ste 
mali myslieť na kvalitu poskytovaných 

služieb a pokiaľ je to možné, radšej sa 
poskladať s ďalšími členmi rodiny a do-
priať vášmu seniorovi spokojnú starobu.  
Ľudia vo vysokom veku sú príliš naviaza-
ní na svoje rodinné prostredie a niet sa 
im čo čudovať, veď v ňom prežili takmer 
celý život. Zvyknúť si na nový domov 
býva veľmi ťažké, preto by ste im to mali 
čo najviac uľahčiť.

Prečo SENIOR centrum v Malackách?
SENIOR – geriatrické centrum, n. o., 
v Nemocnici Malacky má za sebou viac 
ako 10-ročné skúsenosti s  poskytova-
ním opatrovateľskej sociálnej služby.  
A  čo viac, spojením sociálnej a  zdra-
votnej starostlivosti sa stalo jediným 
svojho druhu v  bratislavskom regió-
ne. Vaši blízki tak budú mať k dispozí-
cii okamžitú a  komplexnú zdravotnú 
starostlivosť, čo vám iné zariadenia pre 

seniorov neposkytnú. V tomto špecia-
lizovanom centre sa o vašich blízkych 
postarajú aj v prípade, keď sú chorí ale-
bo odkázaní na nepretržitú 24-hodino-
vú opatrovateľskú službu. Dôležité je, 
aby sa tu každý cítil príjemne a udržal 
si dobrú fyzickú aj psychickú kondíciu.

Ako sa staráme o vašich blízkych
»  poskytujeme im nepretržitú 24-ho-

dinovú opatrovateľskú službu na lôž-
ku, ak si to stav vyžaduje, aj zabez-
pečenie nevyhnutných úkonov ako 
polohovanie, prebaľovanie, pomoc 
pri kŕmení, manikúru, pedikúru...;

»  máme 1 – 2 lôžkové izby s balkónom 
s nádherným výhľadom na Zámocký 
park, ktoré sú moderné, bezbariéro-
vé a poskytujú dostatok pohodlia aj 
súkromia, vybavené sú novou sani-
tárnou a hygienickou technikou;

»  stravovanie zabezpečujeme 5x denne;
»  využiť u nás môžete aj upratovanie,-

pranie či žehlenie pre vašich blízkych;
»  ponúkame komplexné rehabilitačné 

služby, ako aj rôzne druhy masáží;
»  systematicky so seniormi trénujeme 

psychické schopnosti, aby sme spo-
malili prirodzený proces starnutia;

»  sprevádzame našich klientov pri pre-
chádzkach v nemocničnom parku, 
pomáhame im aktívne tráviť voľný 
čas a realizujeme rôzne socializačné 
aktivity;

»  náš prístup je individuálny a snažíme 
sa u nás vytvárať rodinné prostredie;

»  k dispozícii je skúsený a odborný 
personál nemocnice, 25 odbor-

ných ambulancií a 5 lôžkových od-
delení, ako aj všeobecný lekár;

»  o našich klientov sa stará 21-členný 
tím: 1 sociálny pracovník, 1 liečebný 
pedagóg, 1 vrchná sestra, 5 zdravot-
ných sestier a 13 opatrovateliek.

Senior – geriatrické centrum sa na-
chádza priamo v budove Nemocnice 
Malacky, ktorú obklopuje Zámocký 
park so svojou príjemnou a pokojnou 
atmosférou. Príďte sa sami presved-
čiť, či nebude práve toto miesto tým 
pravým domovom pre vašich blíz-
kych. Všetky informácie nájdete na  
www.seniormalacky.sk alebo na tele-
fónnom čísle 034/28 29 500.  -PR-

Odozva účinkujúcich poteší
Vyskladať plejádu účinkujúcich v tomto 
roku nebolo náročné. „Pozitívna odozva 
nás vždy poteší a v tomto roku sme boli 
v  relatívne krátkom čase úspešní,“ vravia 
organizátori. Popri celoslovensky zná-
mych menách nebudú chýbať ani do-
máci – dvojica Zuzana Alenová – Puche-
rová a Matej Fischer. Vystúpia tiež klienti 
neziskovej organizácie Vstúpte. Pozva-
nie na  účinkovanie prijali aj speváčka 
z Trnavy Jana Andevská a mladá talen-
tovaná organistka Laura Tománková. 

Osviežujúcim spestrením iste bude vy-
stúpenie päťčlennej a capelly For You. 

Dotlač vstupeniek
„Veľmi nás teší, že vstupenky sa minuli šma-
hom ruky, a preto sme už dali urobiť dotlač 
ďalších päťdesiatich,“ prezradili vo Vstúp-
te. Tesne pred uzávierkou novín nám 
však organizátori oznámili, že aj dotlače-
né lístky sa už predali. Spolu so Vstúpte 
sa úprimne tešíme, že Malačania majú 
chuť pomáhať aj touto formou.  
 L. Vidanová/-red-

Noc divadiel 2015 po šiestykrát 
otvorí návštevníkom dokorán divadlá 
a kultúrne centrá. Ponúkne výnimoč-
né predstavenia, stretnutia s obľúbe-
nými protagonistami, ako aj nové ne-
tradičné zážitky. Počet prihlásených 
účastníkov opäť láme rekordy a v so-
botu 21. novembra prepojí 62 kultúr-
nych subjektov z  18 miest a  obcí na 
Slovensku, medzi ktorými sú profesi-
onálne aj ochotnícke divadlá, nezá-
vislé kultúrne centrá, umelecké školy. 
Program Noci divadiel po prvýkrát pri-
pravil aj zahraničný kultúrny inštitút 
a účasť potvrdili hneď dva divadelné 
festivaly. 

Nezapadli ste?, pýtajú sa plagáty 
a  propagačné materiály celosloven-
ského podujatia Noc divadiel 2015. 
Motto šiesteho ročníka noci otvore-
ných divadiel a  zážitkov je adresova-
né všetkým priaznivcom divadla, ktorí 
v  sobotu 21. novembra určite neza-

padnú. Držať na výslní ich budú nie-
len divadelné reflektory... 

Kompletný program Noci divadiel 
2015 nájdete na www.nocdivadiel.sk
Facebook: www.facebook.com/Noc.
divadiel /

Herci z Divadla na hambálku srdeč-
ne pozývajú verejnosť: „Pre našich di-
vákov máme pripravený naozaj pestrý 
program. Predstaví sa Divadlo z  domče-
ka z Veľkých Levár s detským divadelným 
predstavením na motívy ľudovej rozprávky 
Boženy Němcovej – O dvanástich mesiači-
koch. Detské divadelné štúdio Divadla na 
hambálku si pripravilo pre najmenších di-
vákov rozprávočky: Opletanček, Martinko 
Klingáčik, O troch prasiatkach a Na Luciu. 
A samozrejme Divadlo na hambálku odo-
hrá svoje predstavenie Ženský zákon, ktoré 
hrá už štrnásť divadelných  sezón. Srdečne 
vás pozývame a tešíme sa na vás.“ -ts-

NOC  DIVADIEL  2015, MALACKY
21. november 2015

11.00 h
DIVADLO Z DOMČEKA, VEĽKÉ LE-
VÁRE: 
O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH
vstup voľný

15.00 h
DETSKÉ DIVADELNÉ ŠTÚDIO DNH:
Opletanček, Martinko Klingáčik, 
O troch prasiatkach, Na Luciu
vstup voľný

19.00 h
Spoločný potlesk vo všetkých di-
vadlách zapojených do Noci diva-
diel

DIVADLO NA HAMBÁLKU
J. G. TAJOVSKÝ, J. a Š. MORAVČÍKOVCI: 
ŽENSKÝ ZÁKON
vstupné: 4 €

MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3, Malacky
www.divadlonahambalku.sk, 
www.mckmalacky.sk

V pondelok 23. novembra sa o 15.00 h uskutoční v Knižnici MCK na Záhorác-
kej ulici slávnostné otvorenie výstavy Hviezdy na viac spôsobov. Ide o vyvrchole-
nie niekoľkomesačného projektu Astrofoto klienta Vstúpte, n. o., Michala Sojáka, 
na ktorý získalo zariadenie finančnú podporu 1200 € z programu Opora Nadácie 
SPP. Michal fotí už niekoľko rokov a zaostriť na vesmírne objekty bola pre neho 
veľká výzva. Spolu s ním vystavuje svoje hviezdne úlovky aj Kamilka Sestrienková 
z Domu Svitania. Tá sa s obľubou už niekoľko rokov fotí so známymi osobnosťami. 
A tak budú priestory knižnice až do 18. 12. skrášľovať hviezdy na viac spôsobov. 
Môžete ich navštíviť cez pracovný týždeň v čase od 10.00 h do 18.00 h.  -ts-

Hviezdy na viac spôsobov
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Krásny dvor vo Vstúpte  
vďaka sponzorom

Vo Vánku sa striedajú generácie

Darcovia krvi získali  
ocenenia

Na ulici Martina Rázusa bolo opäť rušno. V materskom centre Vánok sa  
7. októbra uskutočnilo valné zhromaždenie, kde si členky (mamičky 
dobrovoľníčky) volili svoju novú štatutárku, podštatutárku, zástupkyňu 
a členky kontrolnej rady. 

Anežka Kujanová, držiteľka 
diamantovej plakety

Novou štatutárnou zástupkyňou 
sa stala Lenka Straská, ktorá je členkou 
centra už tretí rok a doposiaľ pôsobila 
ako zástupkyňa už dvom štatutárkam 
- Anne Slezákovej a jej nasledovníčke 
Simone Skalovej. Podštatutárkou sa 
stala Martina Horváthová, staronová 
členka, ktorá pôsobila vo Vánku ešte 
so svojimi dvomi staršími deťmi pred 
štrnástimi rokmi. Zástupkyňou je po 
novom Iveta Ďurmeková, mladá, ale 
veľmi schopná mamička malej Viktó-
rie, ktorá má široké skúsenosti v oblas-
ti účtovníctva a môže ich opäť využiť. 

Pre väčšinu členiek bola voľba ve-
denia nová skúsenosť. Od septembra 

2015 má totiž centrum aj úplne novú 
členskú základňu. „Pridali sa k  nám 
také šikovné žienky ako napríklad per-
sonalistka Katarína Krajčí, Veronika 
Chlebáková, ktorá má ruky plné fantá-
zie, a Monika Hajdínová, ktorá má zase 
organizátorský talent,“ prezrádza Len-
ka Straská.  Momentálne vedie Vánok 
11 členiek. Je tu však priestor aj pre 
nové tváre. „Ak by mali mamičky na 
materskej či rodičovskej dovolenke záu-
jem, môžu sa k nám prísť pozrieť a stať 
sa členkami Vánku. Ale môžu sa prísť aj 
len tak nezáväzne pohrať s deťmi, či ab-
solvovať vzdelávacie a záujmové krúžky 
a  kurzy. Ich schopnosti tak počas ma-

terskej dovolenky nezostanú v  zabud-
nutí, ale môžu ich plnohodnotne a šľa-
chetne využívať práve tu,“ hovorí Lenka 
Straská.

Viac o materskom centre Vánok
Okrem toho, že sa vo Vánku stretáva-
jú mamičky na materských a  rodičov-
ských dovolenkách, vymieňajú si medzi 

sebou rôzne skúsenosti. Ich deti sa v ko-
lektíve socializujú a čiastočne sa pripra-
vujú do materskej školy. Materské cen-
trum organizuje pravidelne každý rok 
burzy detského a tehotenského obleče-
nia, sezónne akcie, akými sú veľkonoč-
né a vianočné tvorivé dielničky, výroba 
lampášikov, večierok so sv. Mikulášom, 
Míľa pre mamu, Škôločka (príprava detí 
od 2 a pol do 4 rokov na nástup do ma-
terskej školy), kurz profylaktickej prípra-
vy pred pôrodom so Zdenkou Slobo-
dovou a cvičenia s pesničkami pre deti 
s Marcelkou Csillaghyovou. Okrem toho 
sa tu konajú aj rôzne nepravidelné pred-
nášky a  kurzy, týkajúce sa stravovania, 
vzdelávania, nástupu do práce. 

Viac informácií nájdete na webovej 
stránke www.mcvanok.sk alebo na fa-
cebookovom profile mcvanok.

 Text, foto: MC Vánok

Oznam pre darcov krvi:
Držitelia zlatých plakiet prof. MUDr. J. Janského:
B  bezplatná mestská hromadná doprava v pásme 100 + 101, ako i platnosť ružo-

vých preukážok DARCA KRVI skončila dňom 8. 11. 2015. Po tomto dátume je ne-
platná. Pozor, pri kontrole si vie revízor overiť dátum jej vydania. 

Držitelia diamantových plakiet prof. MUDr. J. Janského a  medailí 
prof. MUDr. J. Kňazovického:
B  bezplatná mestská hromadná doprava v pásme 100 + 101 a ružové preukážky 

DARCA KRVI platia do 31. 12. 2015. Od 8. 11. 2015 je však potrebné revízorom 
predložiť i preukážku k diamantovej plakete prof. MUDr. J. Janského alebo k me-
daile prof. MUDr. J. Kňazovického;

B  kto nechce so sebou nosiť preukážku k danej plakete, môže si od 1. 11. 2015 vy-
baviť bezkontaktnú čipovú kartu s predplatným lístkom na 90 % zľavu v pásme 
100 + 101 (dá sa použiť aj pôvodná ružová karta). Ak bude pôvodná ružová kar-
ta prečipovaná, nie je potrebné nosiť preukážku k plakete;

B  držitelia diamantových plakiet prof. MUDr. J. Janského a medailí prof. MUDr. J. 
Kňazovického s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji (okresy Malacky, Pezinok 
a Senec) si budú môcť uplatniť 90 % zľavu v pásme 100 + 101 na nové bezkon-
taktné čipové karty. Pri vybavovaní predložia OP a preukážku k danej plakete.

V piatok 6. novembra ocenili zá-
stupcovia Červeného kríža 111 
darcov krvi z okresu Malacky.

Bronzové plakety prof. MUDr. Jána 
Janského za 10 bezpríspevkových da-
rovaní získalo 47 darcov krvi. Strieborné 
plakety (20 darovaní) odovzdali zástup-
covia Červeného kríža 38 darcom. Zla-
té plakety (ženy 30, muži 40 darovaní) 
si odnieslo 19 obyvateľov nášho okre-
su. Diamantovými plaketami, ktoré si 
vyžadujú až 60 darovaní krvi, ak je dar-
com žena, a 80 darovaní, ak je darcom 
muž, ocenili troch darcov. Medaily prof. 
MUDr. Jána Kňazovického získavajú ľu-
dia, ktorí neváhali darovať krv až neu-
veriteľných 100 a viac ráz. Tento rok ich 
odovzdali trojici mužov. 

Tridsiatka darcov je priamo z Mala-
ciek. Medzi držiteľmi diamantovej pla-
kety je aj naša kolegyňa z  mestského 
úradu Anežka Kujanová. Keďže krv da-
rovala už 60-krát, zaujímalo nás, či si 
spomína na prvý raz, keď sa rozhodla 
urobiť tento šľachetný skutok. „Mala 
som 32 rokov a moja vtedajšia kolegyňa 
ma presvedčila, aby som išla darovať krv. 
Veľmi po tom túžila, no žiaľ, napokon zisti-
li, že ona sama krv nikdy darovať nemôže, 

a tak som sa rozhodla, že budem chodie-
vať pravidelne, minimálne kvôli nej,“ ho-
vorí Anežka Kujanová. „Už to beriem ako 
prirodzenú súčasť života. Nemám žiadne 
zdravotné problémy, takže krv rada daru-
jem 3 až 4-krát do roka,“ hovorí s hrdos-
ťou držiteľka diamantovej plakety. 

 Text, foto: N. Jánošová

Nezisková organizácia Vstúpte 
na Ul. 1. mája sa za krásnym mo-
zaikovým plotom už môže pýšiť 
aj vynoveným dvorom. Revitali-
zácia exteriéru, ale aj zriadenie 
komunitnej záhrady sa podarili 
zrealizovať vďaka skvelému prí-
stupu sponzorov a  úspechu vo 
viacerých projektoch, ktoré vo 
Vstúpte aktuálne manažujú. 

Silvinka túžila po záhradníčení
Zamestnankyňa chránenej dielne 
Vstúpte a klientka na podporovanom 
bývaní Silvia už roky túžila po vlastnej 
záhradke. „Keďže kladieme dôraz na 
individuálny prístup a snažíme sa plniť 
priania našich klientov, pokúsili sme sa 
získať grant z programu Opora Nadá-
cie SPP a boli sme úspešní,“ teší sa ria-
diteľka M. Ambrušová. Vďaka týmto 
prostriedkom si Silvinka už počas leta 
dopestovala vlastnú zeleninu, zasadi-
la ríbezle a teší sa na to, keď si z nich 
sama uvarí prvý džem. Záhradkárče-
niu sa chce poctivo venovať. Odbor-
nými radami jej pri tom pomáha asis-
tentka Diana Jantová. 

Zamestnanci Nafty s veľkým srdcom 
a šikovnými rukami
Zriadením záhradky to neskončilo. Pred 
letom navštívil Vstúpte riaditeľ divízie 
služieb spoločnosti Nafta Ing. Michal 

Ševera. Vedenie mu predstavilo myš-
lienku revitalizácie dvora s odstránením 
nebezpečných vyštrbených betóno-
vých plôch. Do uskutočnenia premeny 
exteriéru vo Vstúpte sa zapojili zamest-
nanci najskôr zbierkou. Vyzbierali 885 €  
a spoločnosť cez Nadáciu SPP prispela 
grantom 900 €. Pri finančnej podpore 
to však nezostalo. V októbri prišiel tím 
ľudí, ktorí pod vedením M. Ševeru po-
kladali celý deň zámkovú dlažbu na vo-
pred pripravenú plochu. Stredovú „ze-
lenú časť“ sponzorsky skrášlil Ing. Jozef 
Pullman zo spoločnosti KONSAD. 

Pomohlo aj mesto 
Nezisková organizácia využila na obno-
vu dvora aj dotáciu od mesta Malacky 

vo výške 600 €. Investičnú akciu tiež do-
financovala materská organizácia Svita-
nie ZPMP Malacky. Z externých zdrojov 
bola čiastočne zaplatená aj prístavba zá-
hradného domčeka. V  budúcom roku 
by radi upravili sedenie pod altánkom, 
ktorý by mohol slúžiť aj na spoločné 
akcie so susediacim mestským cen-
trom sociálnych služieb. „Máme úžas-
ný pocit z toho, čo všetko sme vo Vstúp-
te za ostatné mesiace urobili, a to vďaka 
veľkým srdciam a  štedrosti jednotlivcov 
aj firiem. Zo srdca im ďakujeme,“ dodáva  
M. Ambrušová. 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka fi-
nančnej podpore Nadácie SPP a Nafty, 
a. s.  

 Text, foto: L. Vidanová

Silvinka si nedávno 
v záhradke vo Vstúpte 
vysadila šesť kríčkov 
ríbezlí. Už sa teší na 
úrodu, o ktorú sa rada 
podelí so svojimi ka-
marátmi. Na fotografii 
s asistentkou Diankou.

Zamestnancov Nafty vo Vstúpte 
počas brigády pohostili výbor-
ným gulášom a domácou jabl-
kovou štrúdľou, ktorú pripravili 
klienti s asistentkami. Pre spo-
mienku dostali aj maľované po-
háre na sušené hríby. 



20/2015 7SPEKTRUM / INZERCIA

Plameň sviece, čo 
sprevádza krok, slo-
víčko duše, čo trhá 
nám srdce, a hoci už 
plní sa bolesťou de-
siaty rok, spomien-
ka ostáva. Tak na-

budúce...
18. novembra si pripomíname nedoži-
tých 73 rokov nášho „fatiho“ a „opapu“  
Aliho Reisenauera z Malaciek. 
S úctou spomína manželka Mária, sy-
novia Ali a Robo s rodinami.

Dni a roky ubiehajú, 
no spomienky v na-
šich srdciach zostá-
vajú.

17. novembra sme 
si pripomenuli 3. vý-

ročie úmrtia Karola Kuru. 
S  láskou a  úctou spomína manželka  
a deti s rodinami.

15. novembra by 
sa dožil krásnych 
50 rokov syn, brat, 
strýko, švagor Sta-
nislav Kúra z Mala-
ciek.
Osud je krutý, nevrá-

ti, čo raz vzal, zostanú iba spomienky 
a žiaľ.
S úctou a láskou spomína mama a ses-
try s rodinami. 
Odpočívaj v pokoji.

...nikto celkom ne-
odíde, pretože na-
vždy zostáva s  Te-
bou v Tvojom srdci... 

18. novembra si pri-
pomíname nedoži-

tých 69 rokov Zitky Markovej.
Spomína celá rodina. Kto ste ju pozna-
li, venujte jej tichú spomienku.
Ďakujeme.

SPOMIENKY

MALACKÁ MATRIKA od 1. 11. 
do 15. 11. 2015

Nie sú medzi nami
Anton Valent, Malacky, *1933; 

Karol Ščepánek, Malacky,*1934; Otí-
lia Ludašová, Studienka, *1938; Ivan-
ka Žáčková, Malacky,*1944; Silvia 
Zemanová, Rohožník, *1961; Jozef 
Pullmann, Malacky,*1938; Anna Klí-
mová, Malacky, *1928; Maximilian 
Bordáč, Kuchyňa, *1929

Novéna k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

BLAHOŽELANIA

14. novembra sa 
dožila 80 rokov pani 
Viera Kurová.
Prajeme Ti šťastie, 
prajeme Ti zdravie, 
nech Ti naša láska 
nikdy nezhrdzavie.

To Ti zo srdca prajú deti s  rodinami 
a ostatná blízka rodina.

Náhla zmena počasia prináša účastníkom cestnej premávky rôzne ná-
strahy. Práve hmlisté počasie, námraza a nepozorná jazda sú príčinou 
tragických dopravných nehôd v tomto ročnom období. Zvyšuje sa tiež 
počet dopravných nehôd s účasťou chodcov alebo cyklistov. 

Mesiac november sa v Materskej škole na Rakárenskej ulici začal veselo. 
V pondelok 9. novembra v MŠ privítali starých rodičov, pre ktorých de-
tičky s pani učiteľkami pripravili krásne besiedky. 

V dňoch od 29. novembra do 7. decembra bude v Malackách novéna k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Koná sa pri príležitosti začiatku Svä-
tého roka milosrdenstva a tiež ako príprava na veľké fatimské jubileum zjavenia 2017. Témou novény je Bolestný ruženec. Organizátorom je farnosť 
Najsvätejšej Trojice v Malackách.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Jesenné nástrahy na cestách

Lampiónový sprievod so starými rodičmi 

Rozprávkový sprievod na sídlisku Juh

Program:
Nedeľa 29. november
16.00 h Adventný koncert (organi-
zuje mesto), požehnanie mestského 
adventného venca a zapálenie prvej 
sviečky na adventnom venci spolu s 
primátorom mesta
17.45 h  Bolestný ruženec (členovia 
vojenskej farnosti sv. Jána Pavla II. pri 
VÚ v Kuchyni)
18.30 h  Pobožnosť novény a sv. 
omša obetovaná za vojenskú far-
nosť sv. Jána Pavla II. pri VÚ v Kuchy-
ni - celebruje  J. E. Mons. František 
Rábek, diecézny biskup Ordinariátu 
ozbrojených síl a ozbrojených zborov 
SR, téma: Bolesť a utrpenie v živote 
kresťana premenené na obetu

Pondelok 30. november 
17.45 h Bolestný ruženec (farnosť 
Plavecký Štvrtok)
18.30 h Pobožnosť novény a sv. 
omša obetovaná za farnosť Plavecký 
Štvrtok - celebruje ThLic Rudolf Uher, 
SJ, provinciál Jezuitov - téma: Ježiš, 
ktorý nech osvecuje náš rozum

Utorok 1. december 
17.45 h Bolestný ruženec (farnosť 
Kuchyňa)
18.30 h Pobožnosť novény a sv. 
omša  obetovaná za farnosť Kuchy-
ňa,   celebruje ThDr. Ing. Vladimír 
Thurzo, PhD., dekan RKCMBF UK - 
téma: Ježiš, ktorý nech upevňuje 
našu vôľu

Streda 2. december
17.45 h Bolestný ruženec (farnosť 
Láb)
18.30 h Pobožnosť novény a sv. 
omša obetovaná za farnosť Láb - ce-
lebruje doc. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D. 
Th. dekan TF TU – téma: Ježiš, ktorý 
nech posilňuje našu pamäť

Štvrtok 3. december
17.45 h Bolestný ruženec (farnosť 
Gajary) 
18.30 h Pobožnosť novény a sv. 
omša obetovaná za farnosť Gajary  - 
celebruje Mons. ThLic. Marián Gaven-
da, PhD., pápežský prelát  – téma: Je-
žiš, ktorý sa pre nás potil krvou

Piatok 4. december
8.00 – 17.45 h Adorácia v  kaplnke 
Božieho milosrdenstva   
8.00 h Sv. omša (cirkevná škola)
12.00 h Sv. omša (cirkevná škola)
15.00 h Ruženec Božieho milosr-
denstva pred Sviatosťou oltárnou v 
kaplnke Božieho milosrdenstva
17.45 h Bolestný ruženec (Spojená 
cirkevná škola v Malackách)
18.30 h Pobožnosť novény a sv. 
omša obetovaná za Spojenú cirkev-
nú školu v Malackách - celebruje Mgr. 
Milan Bubák, SVD - Ježiš, ktorý bol 
pre nás bičovaný

Sobota 5. december
12.00 h Pobožnosť krížovej cesty
17.45 h Bolestný ruženec (farnosť 
Lozorno)
18.30 h Pobožnosť novény a sv. 
omša obetovaná za farnosť Lozorno 
- celebruje ThLic. Ing. Peter Mášik   – 
téma: Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním 
korunovaný 
22.00 h Mládežnícka sv. omša - ce-
lebruje Vdp. Ján Sitár

23.00 h Celonočná adorácia (nede-
ľa ráno 6.45 h -  ukončenie adorácie 
a požehnanie)

Nedeľa 6. december
17.45 h Bolestný ruženec (farnosť 
Malé Leváre)  
18.30 h Pobožnosť novény a sv. 
omša obetovaná za Malé Leváre - ce-
lebruje Mons. Ján Formánek, pápež-
ský prelát  – téma:  Ježiš, ktorý pre 
nás niesol kríž 

Pondelok 7. december 
17.45 h Bolestný ruženec (farnosť 
Malacky)
18.30 h Pobožnosť novény a sv. 
omša obetovaná za farnosť a de-
kanát Malacky, zasvätenie farnosti, 
mesta Malacky a  celého malackého 
dekanátu Nepoškvrnenému počatiu 
Panny Márie  – celebruje  J. E. Mons. 
Jozef Haľko, pomocný biskup, gene-
rálny vikár Bratislavskej arcidiecézy – 
téma: Ježiš, ktorý bol pre nás ukri-
žovaný

Polícia preto vyzýva občanov, aby: 
» zvýšili opatrnosť na cestách
»  znížili rýchlosť, prispôsobili rých-

losť jazdy svojim schopnostiam, 
vlastnostiam vozidla a nákladu, po-
veternostným podmienkam

»  opatrnejšie a pomalšie vchádzali 
do zákrut

»  sa v  hmle držali čo najbližšie pri 
stredovej čiare, nie pri krajnici

»  si nechávali väčšie odstupy od 

druhých vozidiel
»  si vymenili zimné pneumatiky, ak 

tak ešte neurobili
»  si z  vozidla pred jazdou odstránili 

námrazu, ktorá by im mohla brániť 
vo viditeľnosti

»  sa správali na cestách disciplinova-
ne a ohľaduplne

»  nepodceňovali používanie reflex-
ných prvkov za zníženej viditeľnosti

»  predvídali, prechádzali cez cestu na 

miestach na to určených, vyhýbali 
sa rizikovým úsekom

Hrozbu na cestách v tomto ročnom 
období predstavuje najmä: 
»  odpad na ceste z jesenných poľno-

hospodárskych prác
» mokré opadnuté lístie
» lesná a poľná zver
» ranné a nočné primŕzanie vozovky
» hmla
»  nedostatočne viditeľný chodec, cyklista

Predvídavosťou možno predchádzať 
mnohým dopravným nehodám!    
 -ORPZ- 

Po predstaveniach sa všetci stret- 
li na školskom dvore na spoločnom 
lampiónovom sprievode.  Deti mali 

rôzne lampášiky či svietiace dopln-
ky, čo vytváralo čarovnú večernú  at-
mosféru. Po návrate pred škôlku si 

všetci s nadšením a radosťou pozreli 
prekvapenie - ohňovú šou, za ktorú 
sa poďakovali výdatným potleskom. 
Po nej nasledovala opekačka a  po-
sedenie pri ohníku. Deti sa vyšantili 
a  s  krásnymi zážitkami sa vo večer-
ných hodinách rozišli domov.  -ts-

„Vo svetle lampiónikov sme sa spolu 
mohli opäť na krátku chvíľu vrátiť do 
čias nášho detstva a už po druhýkrát 
sme sa nechali niesť čarom rozpráv-
kového sveta,“ povedal nám organi-
zátor rozprávkového lampiónové-
ho sprievodu na sídlisku Juh Štefan 
Hronček.

Spolu s neposlušnou princeznou 

deti prežívali jej dobrodružnú cestu 
a stretnutia s tajomnými čarodejni-
cami či obávanými pirátmi. Nezľakli 
sa ani hašterivých čertov, s ktorý-
mi si pripili magickou čertovinou. 
A napokon, keď princeznú zajali vo-
jaci, sprevádzali ju až ku kráľovnej a 
tam ju odvážne bránili a presvied-
čali, že neposlušná princezná už nie 

je neposlušnou. Za odvahu dostali 
od kráľovnej zaslúženú sladkú od-
menu. 

Š. Hronček: „Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa prišli s nami zabaviť a pripo-
menúť si čaro rozprávok. Veríme, že 
sa vám páčilo, a o rok sa na vás opäť 
teší MŠ Štúrova, čertice a Lukostrelec-
ký klub Sagittarius.“ -ts-
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V atletickom klube AC Malacky rastie talent, aký sme na Slovensku už dlho nemali. Volá sa Marcel Žilavý a je dr-
žiteľom niekoľkých slovenských rekordov. Študuje na Gymnáziu sv. F. Assiského v Malackách, trénuje v priesto-
roch ZŠ Záhorácka, ktorá má výborné podmienky na šport, a býva v „liahni“ atletických talentov – v Závode.

Boxeri Alpha Boxing Clubu (ABC) Malacky Dávid Michálek a  Róbert 
Danihel si z Majstrovstiev Slovenska starších dorastencov priviezli zla-
té medaily. Šampionát sa konal pod Zoborom, v športovej hale Olym-
pia v Nitre. 

V krajskom kole v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a študentov SŠ, ktoré sa 
uskutočnilo na dostihovej dráhe v Starom háji v Bratislave, vybojovali 
žiaci okresu Malacky dve bronzové medaily.

Malacky reprezentovali na medzinárodnom podujatí v grapplingu  
NO - GI Cup v Trenčíne dvaja pretekári z Fight Division Malacky Combat 
Team. Juniori Simon Michálek a Natália Janiuková zamiešali karty v kon-
kurencii súťažiacich z Česka, Azerbajdžanu, Izraela a ďalších krajín.

Marcel Žilavý – všestranný atlét 
s ambíciou stať sa majstrom sveta

Majstri Slovenska  
z ABC Malacky

Dvakrát bronz z krajského 
kola v cezpoľnom behu

Október víťazne pre FDM 
Combat Team 

Toto nám o  Marcelovi Žilavom prezra-
dil jeho tréner Vladimír Handl. Netrvalo 
dlho a  s  talentovaným mladíkom sme 
si dohodli rozhovor. Napriek tomu, že 
Marcel je len v prvom ročníku gymná-
zia a má iba 15 rokov, za sebou má už 
obrovské množstvo úspechov na rôz-
nych úrovniach. Je 19-násobným maj-
strom Slovenska, 5-násobným vicemaj-
strom a  4-krát sa umiestnil na treťom 
mieste v  rôznych atletických disciplí-
nach. Na konte má aj 2. miesto z Maj-
strovstiev strednej Európy vo Varšave 
v skoku do diaľky, 1. miesto z medzištát-
neho stretnutia v  Konyi (Turecko) za 
štafetu 4 x 100 metrov, kde získal aj 2. 
miesto za 100 m v behu cez prekáž-
ky. Medzi jeho najvýznamnejšie úspe-
chy patrí aj 1. miesto z medzištátne-
ho stretnutia v Břeclave (ČR) za 100 m  
v behu cez prekážky a 3. miesto z Eu-
rópskeho olympijskeho festivalu mlá-
deže v Tbilisi (Gruzínsko) za štafetu  
4 x 100 m. Okrem toho je Marcel  
držiteľom slovenských rekordov na  
60 a 100 m v behu cez prekážky, 60 m 
cez prekážky v  hale,  150 m v  hale  
a 60 m v šprinte  (tieto rekordy sú v ka-
tegóriách starších a mladších žiakov).

Odkedy sa atletike venuješ? Kto ťa 
k nej priviedol? Ako to celé začalo? 
Atletike sa venujem od svojich 12 ro-
kov. Priviedla ma k nej moja učiteľka 
angličtiny zo základnej školy Dana 
Zajacová. Na okresných pretekoch 
v  atletike mi dohodla prvý tréning 
s učiteľom telesnej výchovy a tréne-
rom Vladimírom Handlom, ktorý ma 
trénuje doteraz. Nebyť tejto náhody, 
nikdy nezistím, čo sa vo mne skrýva.

Čo by si chcel v tomto športe do-
kázať, aké sú tvoje ambície?
V atletike by som sa chcel prebojo-
vať medzi svetovú špičku. Mojím at-
letickým snom je stať sa majstrom 
sveta.

Čo je tvojou motiváciou?
Mojou motiváciou je obdiv iných. Je 
to super pocit, keď mi niekto povie, že 
som vzorom pre mladších žiakov a at-
létov, alebo ma slovne podporí. Každá 
pochvala ma však dokáže dobre  na-
kopnúť. A samozrejme ma motivuje aj 
môj sen, ktorý som spomínal.

Keďže sme z úst tvojho trénera po-
čuli, že si veľmi všestranný atlét, zau-
jíma nás, ktorá z atletických disciplín 
ti ide najlepšie?
Z atletických disciplín, na ktoré sa zatiaľ 
zameriavam, mi momentálne idú naj-
lepšie šprinty cez prekážky. Okrem toho 
robím aj skok do diaľky a šprinty. Prekáž-
ky mi však idú najlepšie. Mojou obľúbe-
nou disciplínou je skok do diaľky. 

Nedávno si prekonal slovenský re-
kord v behu na 100 metrov cez pre-
kážky, ktorý vydržal 25 rokov. Aký 
to bol pocit? 
Ten pocit bol neopísateľný. Bol som ne-
uveriteľne šťastný a  pri pomyslení na 
to, že na Slovensku nie je a ani 25 ro-
kov nebol nikto rýchlejší ako ja, som 
si uvedomil, že tá drina na tréningoch 
stojí za to. 

Čo ťa na atletike baví najviac?
Na atletike ma baví všetko a po všet-
kých stránkach. V tomto športe som sa 

jednoducho našiel. Myslím si, že ak nie-
kto robí niečo, čo ho nenapĺňa a neba-
ví, nemôže byť nikdy stopercentný.  

Kto je tvojím najväčším podporova-
teľom?
Veľkú podporu mám v  rodine. Rodičia 
hovoria, že im robím radosť, a sú na mňa 
hrdí. Okrem morálnej podpory ma rodi-
čia podporujú aj finančne, za čo som im, 
samozrejme, veľmi vďačný. Najväčší fa-
núšik a podporovateľ, niekedy až fana-
tický, je asi môj otec, ale ako bývalému 
atlétovi sa mu vôbec nečudujem. 

Medzi mojich podporovateľov za-
raďujem aj vedenie školy, ktorú navšte-
vujem. Bezvýhradne mi vychádzajú 
v ústrety a podporujú ma, za čo im veľ-
mi pekne ďakujem. 

Existuje niečo, čoho sa kvôli športu 
vzdávaš?
Jedine voľného času. Kvôli športu ne-
mám zatiaľ nič zakázané. Trénujem od 
pondelka do soboty a v utorok a piatok 
trénujem dvojfázovo, takže iné aktivity 
ako šport a školu jednoducho nestíham. 

Marcelovi želáme najmä pevné zdra-
vie a nezlomnú vôľu na ceste za jeho 
snom. Úprimne sa tešíme, že talent ta-
kýchto rozmerov je práve zo Záhoria. 
 
 Za rozhovor ďakuje N. Jánošová.

Róbert Danihel sa predstavil 
v hmotnostnej kategórii do 64 kg. V se-
mifinálovom dueli bojoval s Martinom 
Hýllom z BC Veľké Leváre, s ktorým sa 
veľmi dobre poznajú nielen z  trénin-
gov, ale aj zo súkromia. Martin svojimi 
skúsenosťami na nášho boxera nesta-
čil, a tak do finále postúpil Robo v po-
mere 3:0.

Vo finále ho čakal boxer ŠKP Bra-
tislava Daniel Varga, ktorý boxuje 
v opačnom postavení. Aj napriek dlhej 
prestávke zvládol náš boxer zápas nad 
očakávanie. Údery viedol z dlhej vzdia-
lenosti. V  treťom kole mu síce chýba-
li fyzické sily, ale víťazstvo si nenechal 
ujsť. Svoj druhý titul majstra Slovenska 
získal zaslúžene v pomere 3:0 na body.

V  najťažšej hmotnostnej kategó-
rii (nad 91 kg) štartoval za ABC Malac-
ky reprezentant SR Dávid Michálek 
(účastník majstrovstiev sveta, 5. miesto 
na majstrovstvách Európy a  dvojná-
sobný majster SR). Jeho štart na domá-
com šampionáte bol pritom ešte týž-
deň pred jeho začiatkom pre zranenie 
neistý. Dávid v semifinále vyradil o hla-
vu vyššieho boxera zo Stropkova. Ma-

lačan sa držal dohodnutej taktiky do 
bodky a súpera sériou ťažkých úderov 
deklasoval už v prvom kole. Po ďalších 
dvoch počítaniach musel ringový roz-
hodca stretnutie ukončiť v  prospech 
reprezentanta SR verdiktom TKO.

Vo finále Dávid čelil domácemu bo-
xerovi z Pro Box Team Nitra Marošo-
vi Krajinčákovi. Súper nášho borca bol 
opäť o  hlavu vyšší. Do druhého kola 
vstúpil Dávid razantnejšie a  po prvej 
tvrdej sérii poslal súpera do počítania, 
po ktorom prišiel ťažký zdvihák pravej 
ruky. Bol to posledný úder zápasu a Dá-
vid získal už tretí titul majstra Slovenska 
za sebou. Text, foto: ABC Malacky

O prvú sa postarala žiačka ZŠ Ob-
chodná, Zohor, Emma Hubeková, 
druhý bronz pridal Marek Havlík (ZŠ 
Záhorácka, Malacky). Obaja o  svo-
jom úspechu rozhodli výborným fi-
nišom.

Medzi stredoškolákmi najlepšie 
obstál Jakub Kopiar (Gymnázium 

Malacky), ktorý v  kategórii študen-
tov finišoval na 8. mieste.

V súťaži družstiev, ktorá sa hodno-
tí na základe súčtu umiestnení prvých 
dvoch členov družstva v celkovom po-
radí, sa spomedzi škôl nášho okresu 
najviac darilo ZŠ Záhorácka. Jej žiakov 
klasifikovali na 4. priečke. Petr Filip

Simon (17 rokov) nemal v  junior-
skej kategórii súpera, preto nastúpil 
v kategórii muži - 99 kg. V troch zápa-
soch nedal starším oponentom šancu 
a  všetky svoje víťazstvá ukončil sub-
mission pred časovým limitom (1x fly-
ing armbar, 2 x škrtenie) a získal zlatú 
medailu.

Podobne na tom bola aj Natália. Ke-
ďže v  juniorskej kategórii nemala sú-
perku, nastúpila v kategórii  ženy - 60 

kg a získala pre FDM pekné 3. miesto 
a bronzovú medailu.

Aj 25. októbra mal FDM Combat 
Team zastúpenie na medzinárodnej 
amatérskej súťaži MMAA 4.  ARENA 
CUP v Jihlave. Simon Michálek nemal 
ani tu v juniorskej kategórii súpera, ta-
kže nastúpil do zápasu proti 33-ročné-
mu súperovi z ČR, ktorého porazil v 3. 
kole TKO a získal zlato pre Malacky. 

 M. Strelecký

Marcel na fotografii so súrodencami dvojičkami


