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ÚVODNÍK

Novinka: Mikuláš príde do centra mesta 
Tohtoročný Mikuláš poteší všetky deti v pondelok 5. decembra o 18. hodine. Oproti minulým rokom 
je tu však jedna zásadná zmena: príde do centra k Inkubátoru. Sprevádzať ho budú anjeli a čertíci. 
Nebude chýbať ani sladká či vitamínová nádielka pre našich najmenších. Deti spolu s Mikulášom a pri-
mátorom mesta rozsvietia veľký vianočný strom, ktorý nám bude spríjemňovať celé predvianočné i via-
nočné obdobie. 

-red-  

Začínajú sa 
Adventné Malacky 2016

Prvá adventná nedeľa v Malackách už tradične znamená začiatok najväčšieho mestského podujatia Ad-
ventné Malacky. Tohtoročný advent privítame v nedeľu 27. novembra o 16. hodine v Kostole Nepoškvrne-
ného počatia Panny Márie slávnostným koncertom. 

 Začiatok adventu nám sprí-
jemní vystúpenie husľového vir-
tuóza Petra Michalicu, klaviristky 
Viery Bartošovej, barytonistu Ľu-
bomíra Popika a huslistu Farhada 
Ashumova. Ešte pred koncertom 
budeme svedkami zapálenia pr-
vej sviece na mestskom advent-
nom venci. 
 Pár dní po prvej adventnej 
nedeli príde do mesta Mikuláš 
(pondelok 5. decembra), ktorý po-
teší všetky deti a rozsvieti vianočný 
strom v  centre mesta. Prejde ďal-
ších 11 dní, vyplnených bohatým 

sprievodným programom, a  zač-
nú sa Vianočné trhy. V porovnaní 
s  vlaňajškom budú trvať až 8 dní 
(16. – 23. decembra) a  na pódiu 
sa vystriedajú deti malackých 
škôl, naše hudobné zoskupenia 
a mimomalackí hostia. Oproti mi-
nulému roku pribudne aj niekoľko 
stánkov s občerstvením i ručnými 
prácami. Svoje výrobky budú po-
núkať Jednota dôchodcov, Klub 
dôchodcov, Základná umelecká 
škola, Mestské centrum sociál-
nych služieb, Cirkevná základná 
škola, Centrum voľného času, 

Vstúpte a Dom Svitania. 
 Adventné Malacky zakončíme 
až v  budúcom roku tradičným 
Trojkráľovým koncertom v  Kos-
tole Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie. Podrobný program 
Adventných Malaciek nájdete 
na strane 3 tohto vydania Ma-
lackého hlasu. Pravidelne ho 
budeme aktualizovať na www.
malacky.sk a  na facebookovej 
stránke mesta.

-lubi-

Program Adventných Malaciek na strane 3Rok sa 
s rokom zišiel
 Približne pred rokom sme na 
tomto mieste zverejnili úvodník 
s  názvom Advent. Nič objavné, sa-
mozrejme. Téma prípravy na Viano-
ce a  očakávania príchodu Božieho 
dieťaťa je tu po roku znovu. Opäť 
sa tešíme: niektorí na voľné dni, 
iní na taniere sladkostí, ďalší zasa 
na stretnutia s príbuznými a priateľ-
mi. Tešia sa aj obchodníci, pretože  
vianočná výzdoba v  predajniach 
vyrástla snáď ešte pred Dušičkami 
a aj ľudí v obchodoch je akosi viac. 
To prirodzene prináša vyššie zisky. 
Zdá sa mi, ako keby vo mne chcel 
niekto vyvolať pocit, že ak hneď 
a zaraz nekúpim salónky, tak zajtra 
nastane koniec sveta. Verím, že nie 
som sama, kto tejto manipulácii 
odoláva. Nedajme si vziať z Vianoc 
tú príchuť výnimočnosti a  sviatoč-
nosti. Sviatky predsa nie sú o plných 
stoloch, ale o plných srdciach. 
 Už túto nedeľu sa v  našom 
meste začnú Adventné Malacky. 
Až do 6. januára nás čaká boha-
tý kultúrny i  duchovný program 
a,  samozrejme, nebude chýbať 
ani čo-to pod zub. Všetkým Ma-
lačanom želám požehnané pred-
vianočné obdobie. Nech nám 
svetlo adventných sviec prine-
sie svetlo aj do našich životov.  

Ľ. Pilzová 
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Milí deviataci!

• Chcete sa pripravovať 
na svoje povolanie vo firmách 

priamo v našom regióne?

• Chcete si počas štúdia zarábať?

• Chcete mať záruku, 
že po ukončení školy budete mať 

zamestnanie?

Pozývame vás na stretnutie 
riaditeľov stredných  škôl, zamestnávateľov, vás 

deviatakov a vašich rodičov, na ktorom sa dozviete 
všetko o duálnom vzdelávaní v Malackách.

ŠKOLY: ZAMESTNÁVATELIA:
SOŠ elektrotechnická,  HSF, s. r. o.
Učňovská 700/6, Gbely IKEA Industry, s. r. o.
 IKEA Components, s. r. o.
SOŠ technická,  Business and Drive, s. r. o.
Vranovská 4, Bratislava Tower Automotive, a. s.
  
   

Stretnutie sa uskutoční 
v stredu 30. 11. 2016 o 18.00 h
v  Kultúrním domečku (kine), 

Hviezdoslavova 3, v Malackách

O návrhu novej diaľničnej križovatky 
O  nevyhnutnosti odkloniť tranzitnú dopravu z  Malaciek sa hovorí už dlho, avšak až v  poslednom roku 
nadobúda riešenie tejto situácie reálnejšie kontúry. Na svete je totiž návrh novej diaľničnej križovatky 
v dvoch alternatívach, pričom v tomto období sa končí proces posudzovania vplyvov na životné prostre-
die (EIA). Hoci križovatka je stále iba vo verzii štúdie, Malačania dostali možnosť vyjadriť svoj názor. 

 Na verejné prerokovanie za účas-
ti vedenia mesta a  zamestnancov 
Národnej diaľničnej spoločnosti priš-
li predovšetkým obyvatelia lokality, 
v blízkosti ktorej by sa mala križo-
vatka stavať. Okrem iného sa pýtali, 
ako  výstavba a následná prevádzka 

križovatky ovplyvní kvalitu ich živo-
tov a od NDS žiadali určité garancie, 
napríklad protihlukovú stenu. 
 Ako počas diskusie niekoľkokrát 
zaznelo, sme stále iba vo fáze štú-
die a od realizácie je ešte relatívne 
ďaleko. Urobilo sa však množstvo 

zásadných krokov vpred. „Odbreme-
nenie mesta od tranzitnej nákladnej 
dopravy je však nevyhnutné, a preto 
je diaľničná križovatka D2 - Rohožník 
strategickou záležitosťou,“ povedal 
zástupca primátora Milan Ondrovič.

-lubi-

Milión eur pre mesto!
Malacky boli úspešné v ďalšej žiadosti o dotáciu. Od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
sme získali 1,1 milióna eur na projekt zefektívnenia zberu, zvozu a spracovania biologicky rozložiteľného 
odpadu a stavebného odpadu. 

 Konateľ mestskej obchodnej 
spoločnosti Tekos Juraj Schwarz:
„Takáto veľká investícia je pre mest-
skú spoločnosť obrovská pomoc, 
pretože sami by sme milión eur 
z  vlastných zdrojov nezvládli. Dotá-
cia bude mať výrazný pozitívny vplyv 
na zber odpadov v Malackách a oko-
litých obciach.“ 
 Tekos kúpi nové zberové vozid-

lo s  funkciou umývania smetných 
nádob, drvičku stavebného aj biolo-
gického odpadu. Pribudne aj ďalšia 
technika na zber, ktorá predstavuje 
posun k modernému, profesionálne-
mu prístupu k  zberu a  spracovaniu 
odpadov. „Súčasťou projektu sú aj 
zberné nádoby na biologický odpad 
z  domácností, čím opäť prispejeme 
k  triedeniu a  znižovaniu množstva 

zmesového komunálneho odpadu, 
ktorý končí na skládkach,“ dodáva 
J. Schwarz. 
 Dotácia je výnimočná nielen pre 
svoju výšku, ale aj preto, že sme na 
začiatku nového programového ob-
dobia eurofondov. Lepší štart pre 
Malacky sme si ani nemohli želať. 

Ľ. Pilzová 

Nové dopravné značenie 
V troch lokalitách nášho mesta pribudlo nové dopravné značenie. Niektoré menia doterajšie zaužívané 
pravidlá, napríklad na Ulici 1. mája či Hlbokej. Prosíme preto všetkých – vodičov, cyklistov i chodcov - aby 
boli navzájom obozretní a ohľaduplní.

Opäť budeme mať 
ľadovú plochu
 V  pondelok 5. decembra otvá-
rame ľadovú plochu pre verejnosť. 
Po ročnej prestávke sa znovu vracia 
do Zámockého parku, na miesto 
multifunkčného ihriska. „Ak bude 
priať počasie, čiže ak bude dosta-
točne chladno, na budúci týždeň sa 
začne inštalácia plochy. Na montáž 
všetkých dielov potrebujeme zhruba 
5 dní a  potom už môžeme začať ľa-
dovať,“ informuje riaditeľ AD HOC 
Dušan Rusňák.  
 Rekreační korčuliari aj hoke-
jové partie budú môcť využívať 
nové a  príjemné zázemie, pretože 
v týchto dňoch sa končí rekonštruk-
cia staručkej hádzanárskej tribúny.  
Ako pre Malacký hlas povedal Ma-

rek Gašpar z  útvaru strategického 
rozvoja MsÚ, vnútri je nová sanita 
a nové podlahy na chodbách, obkla-
dačky sú vyčistené a steny vo všet-
kých miestnostiach vymaľované. 
„Vymenili sme okná za plastové, fasá-
du sme zateplili a dali novú omietku,“ 
vyratúva M. Gašpar a  dodáva, že 
zmeny sú aj v  exteriéri: „Schody na 
sedenie zostanú slúžiť ako lavičky, av-
šak po oprave dostanú nové drevené 
prvky. Od zadnej časti tribúny, teda 
od kurtov, bude nový chodník a lavič-
ky.“ Budova i okolie budú upravené 
aj po estetickej stránke, takže špor-
tovať sa bude nielen vo funkčnom, 
ale aj vkusnom prostredí.

-lubi/otano-

Hádzanárska tribúna pri budúcej ľadovej ploche dostáva nový šat.-lubi/otano-

Ulica 1. mája 
Autá a  cyklisti sa na Ulici 1. mája 
v  úseku od Pribinovej po Břec-
lavskú riadia novými pravidlami. 
Parkovanie sa presunulo na pravú 
stranu, t. j. v  smere jazdy, cyklisti 
jazdia v  protismere a  z  chodníka 
zmizli nebezpečné červené stĺpi-
ky. Okrem nového vodorovného 
značenia pribudli aj zvislé doprav-
né značky. 
„Prvomájku“ vytipovala verejnosť 
spolu s  iniciatívou MALACKY NA 
KOLO ako prioritnú lokalitu pre tzv. 
cyklozásahy (opatrenia na zlepšenie 
podmienok pre cyklistov a  cyklo-
dopravu). 

Štúrova ulica 
Parkovisko pred Základnou školou 
Štúrova bolo dlhodobo kritickým 
bodom tejto lokality. Problémom 
boli najmä neusporiadane parku-
júce autá, ktoré bránili otáčaniu 
sa autobusov, čo zasa znamenalo 
ohrozenie pre deti i  dospelých. 
Dnes sú na parkovisku vyznačené 
parkovacie miesta  tak, aby mali 
dostatok priestoru aj autobusy. 

Hlboká ulica 
Táto lokalita dostala označenie 
„obytná zóna“, čo znamená maxi-
málnu povolenú rýchlosť 20 km/h. 
Z  Hlbokej sa stala jednosmerka, 
pričom priestor, ktorý touto zme-
nou vznikol, je určený ako spoloč-
ný pruh pre chodcov a  cyklistov 
(obojsmerne). 
Pribudli spomaľovače a vyznačili sa 
miesta, kde sa parkovať môže a kde 
je to zakázané. Vjazd nákladnej do-
pravy je povolený iba pre doprav-
nú obsluhu. 

Štúrova ulica 

Hlboká ulica

Ulica 1. mája 
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Konvália – príbeh 
osudovej lásky z Malaciek

Slovenskú premiéru mala na nedávnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v  Bratislave a  pár dní nato sme 
ju privítali v Malackách. Nie je náhodou, že útla knižka s poetickým názvom Konvália a jej autorka, novi-
nárka a spisovateľka Denisa Fulmeková, prišli práve k nám. Príbeh knihy totiž hovorí o veľkej láske, ktorá 
sa zrodila v Malackách. O láske medzi židovským dievčaťom Valériou Reiszovou a františkánskym mníchom 
Rudolfom Dilongom (mimochodom, jedným z popredných predstaviteľov slovenskej katolíckej moderny).

Osudové stretnutie 
 Písal sa rok 1936. V malackom hos-
tinci Bersón bola beseda so známym 
spisovateľom, miestnym rodákom 
Ľudom Zúbkom. Prišla na ňu aj vte-
dy 19-ročná Valika a o 12 rokov starší 
Rudolf. Františkán sa jej pri odchode 
prihovoril otázkou, či má rada poéziu. 
A tak sa to všetko začalo: láska to bola 
veľká, vášnivá, zakázaná, čiastočne na-
plnená a predovšetkým nešťastná. 
 Po niekoľkých rokoch vzťahu 
sa mladým zaľúbencom narodi-
la dcéra Dagmar. Bola však vojna 
a  štát posielal vlastných obyvateľov 
židovského pôvodu na istú smrť. Di-
long mal dobré kontakty na najvyš-
šie kruhy vtedajšieho Slovenského 
štátu, a  vďaka tomu uchránil Valiku 
pred deportáciou do koncentrač-
ného tábora. „Až pri písaní Konválie 
som si uvedomila, ako sú naše životy 
ovplyvňované dejinami krajiny, v kto-
rej žijeme. Ako nám častokrát tie „veľké 

dejiny“ komplikujú vzťahy a  neumož-
ňujú žiť tak, ako si my predstavujeme,“ 
povedala pri prezentácii svojej knihy 
v Malackách autorka.

„To bylo v Malackách veliké haló“  
 A  prečo sa práve ona pustila 
do napísania tohto príbehu? Nuž pre-
to, lebo sama je jeho pokračovateľkou. 
Tá maličká Dagmar, ktorá sa narodila 
z  veľkej lásky Valiky a  Rudolfa, je jej 
mama. Znamená to, že Denisa Fulme-
ková je vnučkou Rudolfa Dilonga. De-
duškom však celý život nazývala iného 
muža; toho, za ktorého sa jej babička 
Valika, v  tom čase slobodná matka 
so 6-ročnou dcérkou Dagmarkou, 
vydala. Autorka sa ešte ako dievčat-
ko dozvedela celú pravdu o zložitých 
rodinných vzťahoch. Babička jej často 
rozprávala o svojej mladosti. Aj o tom, 
ako si dokázala obhájiť svoju lásku 
a ustáť aj tehotenstvo, hoci v tom čase 
byť slobodnou matkou a  mať dieťa 

s mníchom (to sa v Malackách vedelo) 
bolo niečo nemysliteľné. Po rokoch 
však pani Valika dokázala spomínať 
aj s úsmevom a svojej vnučke hovorila: 
„To bylo v Malackách veliké haló.“
 
Za všetkým je...
 Emigráciou Dilonga v roku 1945 
sa ich životné cesty rozdelili, avšak 
nie úplne. Dôkazom toho sú listy 
a fotografie z  osobného stretnutia 
po rokoch. Každému vnímavému 
človeku sa prirodzene natíska otázka: 
ako je vôbec možné, že v čase nastu-
pujúceho fašizmu a neskoršieho ho-
lokaustu vznikol a  niekoľko rokov 
trval úprimný vzťah medzi židov-
ským dievčaťom a  františkánom, 
ktorý navyše netajil svoje sympa-
tie k  ideológii Slovenského štátu? 
Denisa Fulmeková má jednoznačnú 
odpoveď: za všetkým je láska. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský 

Autorka Denisa Fulmeková číta zo svojej knihy 

„Urobiť radosť druhým, nemusí stáť veľa.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj v našom okolí je veľa detí, pre ktoré dostávať hračky nie je 
samozrejmosťou. 
Ak máte doma hračku, ktorou chcete potešiť  druhé deti, prineste ju 
do Cvečka. Ježiškovi pomocníci sa postarajú o to, aby sa dostala do 
správnych rúk. 
 

Centrum voľného času v Malackách spolu so Slovenským 
zväzom telesne postihnutých organizuje PREDVIANOČNÚ 
ZBIERKU HRAČIEK.  
Vyzbierané hračky poputujú deťom zo sociálne slabších rodín. 
 

Hračky môžete priniesť do Centra voľného času v 
Malackách, M. Rázusa 30 od 1. 12.  do 14. 12. 2016. 
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Tri letušky v Malackách... vlastne v Paríži 
Divadlo na hambálku má za sebou dve premiéry predstavenia Tri letušky v Paríži. Originálny názov diela je Boeing Boeing a, keď malo v roku 1960 premiéru v Paríži, jeho autor Marc 
Camoletti určite ani vo sne netušil, že raz z neho bude najuvádzanejšia francúzska hra na svete (a to majú Francúzi takých dramatikov ako Moliére či Feydeau...).

 Hlavnou postavou je Bernard,  
úspešný parížsky architekt a pre-
svedčený odporca monogamie. Jeho 
život – to je byt s krásnym výhľadom 
a  troma snúbenicami – letuškami. 
Samozrejme, jedna o  druhej ne-
vedia. Bernard si schôdzky s  nimi 
plánuje podľa letových poriadkov. 
Všetko funguje takmer ideálne, 
až kým... časy príletov a  odletov 
sa nečakane zmenia a  všetky tri 

slečny sa naraz ocitnú v  jeho byte. 
Okrem nich je prítomná aj služob-
ná Berta a Bernardov priateľ Robert. 
Viac už prezrádzať nebudeme, aby 
sme divákov nepripravili o  vtipnú 
pointu.„So skúšaním hry sme mali 
problémy, niekoľkokrát sme dokonca 
odkladali termín premiéry, ale sme 
radi, že napokon sa to podarilo a pred-
stavenie je na svete. Z  dvoch premiér 
máme veľmi dobré ohlasy a  veríme, 

že to tak bude aj naďalej,“ povedala 
pri záverečnej klaňačke asistentka 
réžie a  predstaviteľka Berty v  alter-
nácii Zuzana Chrustová.
Druhou premiérou (sobota 19. no-
vembra) sa Divadlo na hambálku za-
pojilo do celoslovenského podujatia 
Noc divadiel. Najbližšie predstavenie 
Troch letušiek pre verejnosť je v pon-
delok 28. novembra. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský 

1. 
december

ŠTVRTOK 1700

8. 
december

ŠTVRTOK 1800

12 -18. 
december

NEDEĽA 1600

6. 
december

UTOROK 1000

11. 
december

NEDEĽA 1700

6. 
december

UTOROK 1000 12. 
december

PONDELOK 1700

17. 
december
SOBOTA  
800 – 1230

7. 
december

STREDA 
830 – 1230 14. 

december
STREDA 1700

25. 
december

NEDEĽA 1500

7. 
december

STREDA 
1700 – 2130

16. 
december

PIATOK 1700

25. 
december

NEDEĽA 1630

ART CLUB 2002: 15. VIANOČNÁ VÝSTAVA 
vernisáž 
MCK – galéria, Záhorácka 1919 
vstup voľný

4. ročník benefičného koncertu 
STAŇ SA ANJELOM 
MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3
vstupné ľubovoľné

VIANOČNÝ TÝŽDEŇ BEZ POKÚT 
Čitatelia knižnice majú možnosť 
vrátiť knihy po termíne výpožičky 
bez pokuty.
MCK – knižnica, Záhorácka 1919

ROZPRÁVKOVÁ MAMA MAŤKA A KUBKA 
otvorenie výstavy 
k 75. výročiu narodenia M. Grznárovej
MCK – knižnica- detské oddelenie, 
Záhorácka 1919

Rozprávková nedeľa spojená 
s tvorivou dielňou
DIVADLO ŽIHADLO: MED NAD ZLATO
Premiéra novej inscenácie Divadla Žihadla
MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3 
vstupné: 3 €

HVIEZDNY PAVOL 
otvorenie výstavy 
k 95. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava
MCK – knižnica- dospelé oddelenie, 
Záhorácka 1919

Tanečný koncert 
SALTATRIX: MY FIRST ENGLISH DANCE 
PARTY
MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3 
vstupné: 4 €

ZIMNÁ ZBERATEĽSKÁ BURZA 
organizátor: Klub filatelistov 52 – 32 
ZŠ Dr. J. Dérera 
vstupné: 0,50 €

Medzinárodný festival filmov
EKOTOPFILM – JUNIOR
www.ekotopfilm.sk
MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova  3
vstup voľný

Tanečný koncert 
SALTATRIX: 
MY FIRST ENGLISH DANCE PARTY
MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3, vstupné: 4 €

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
Vystúpia deti malackej farnosti 
a Spevokolu Svätej rodiny z Malaciek
kostol Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie 
vstup voľný

Medzinárodný festival filmov
EKOTOPFILM
www.ekotopfilm.sk
MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova  3
vstup voľný

Tanečný koncert 
SALTATRIX: MY FIRST ENGLISH DANCE 
PARTY
MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3 
vstupné: 4 €

VIANOČNÝ KONCERT
spevokol Svätej rodiny 
a spevácky zbor VOX Humana
vstup voľný

MESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY MALACKY
DECEMBER 2016   •   www.mckmalacky.sk



20/20166 SPEKTRUM / INZERCIA

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Do Spojenej školy 
už prišli Vianoce 

Spojená škola na Pribinovej ulici v Malackách bola dejiskom tvori-
vých dielní, na ktorých sa okrem hlavného organizátora zúčastnili 
aj školy zo Senice, Pezinka, Modry, Veľkých Levár, Senca a Bratislavy. 

 Po úvodných slovách a  privítaní 
účastníkov riaditeľkou školy Máriou 
Míznerovou sa všetci pustili do prá-
ce. Učiteľky spolu s  deťmi zhotovo-
vali netradičné ozdobné vianočné 
gule, čím si už s predstihom vytvorili 
sviatočnú atmosféru. Zo svojich die-
lok mali neskrývanú radosť. „Školy 
prizývame k spoločnej činnosti každý 
rok. Vždy vyrábame niečo tematicky 

iné, deti aj pedagógovia vítajú nové 
techniky. Ide však predovšetkým 
o  spoločné stretnutie, výmenu skúse-
ností i spontánne posedenie,“ priblíži-
la zástupkyňa riaditeľky Iveta Čepko-
vá. Spojená škola na Pribinovej ulici 
v  Malackách je teda už na Vianoce 
pripravená. 

Text a foto: I. Sochorová 

Viac informácií:

034/28 29 700
www.nemocnicamalacky.sk

4D ultrazvuk
NEMOCNICA MALACKY

Jeden obrázok, ktorý povie tisíc slov,
 jeden moment, ktorý vyjadrí tisíc pocitov.

Kačica na streche 
 Videli ste niekedy uprostred síd-
liska kačicu? My z  MsÚ áno. Minulý 
týždeň, v  sychravý novembrový deň, 
sme si ju všimli z okien našich kance-
lárií. Pohybovala sa po streche činžia-
ka na Bernolákovej ulici. Ako sa tam 
dostala, presne nevieme. Keďže sme 
sa obávali, že môže byť zranená, kon-
taktovali sme pána Rudolfa Jurečka 

zo Správy CHKO Záhorie. Od neho 
sme sa dozvedeli, že ide o  kačicu 
pižmovú, ktorá sa u nás bežne chová 
a pravdepodobne uletela z  niekto-
rého dvora. Asi po hodine naša „su-
sedka“ zmizla. Zranená teda nebola 
a snáď sa dostala do dobrých rúk.  

Text a foto: -lubi-

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Čo len s tebou bude, 
keď vyrastieš?

EKOTOPFILM | ENVIROFILM
FESTIVAL FILMOV O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI

MALACKY
7. 12. 2016 I 17.00 – 21.30

KINO ZÁHORAN

VSTUP VOĽNÝ!
W W W . E K O T O P F I L M . S K

GENERÁLNY PARTNER OFICIÁLNI PARTNERISPOLUORGANIZÁTORI HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI

ŽIJEME TECHNIKOU
www.nay.sk

REKLAMNÍ PARTNERI

t h e  p r i n t i n g  c o m p a n y

DESTINAČNÝ 
PARTNER

MEDIÁLNI PARTNERI FESTIVAL PODPORILI

Č
LO

VE
K

DOKUMENT

PR
ÍB

EH

&VAŠA TELEVÍZIA NA CESTÁCH

ŠPECIÁLNY PROGRAM:  
NÁRODNÝ PARK 

PODUNAJSKO

ekotopfilm_roadshow_poster_2016_Malacky_A3_v1.indd   1 9.11.16   11:12
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  Povedali si ÁNO:
Katarína Kujanová a Patrik Forman 
Ivana Ufrlová a Alexander Kovárik 

  Opustili nás:
František Lonček, Malacky, *1944
Blažena Havlíková, Malacky, *1941
Berta Andrašková, Malacky, *1926
Emília Osuská, Malacky, *1934
Ján Línek, Malacky, *1945

Amália Haluzová, 
Vysoká pri Morave, *1924
Peter Kühtreiber, Čerčany (ČR), *1964
Eva Šurinová, Malacky, *1940
Anna Zmeková, Malacky, *1924
Rudolf  Janovič, Malacky, *1948
Boris Barinka, Marianka, *1967
Milan Falát, Malacky, *1946

MALACKÁ MATRIKA 
od 7. 11. do 14. 11. 2016

SPOMIENKY

Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali,

zhasli oči, utíchol hlas,
mal rád život a všetkých nás.

18. novembra uplynulo 12 rokov, 
čo nás navždy opustil 

Ali Reisenauer.
S láskou spomínajú manželka a 
synovia Ali a Robo s rodinami.

28. novembra by sa náš drahý otec 
a vnúčatami milovaný stareček 

František Hájek 
z Kostolišťa dožil 118 rokov.  

S úctou a bôľom v srdci spomínajú 
dcéra Gitka, vnúčatá a pravnúčatá. 

Nikdy nezabudneme!

29. novembra si pripomenieme 
5. výročie úmrtia nášho drahého 

otca, dedka a pradedka 
Františka Osuského.

S láskou a úctou spomínajú dvaja 
synovia, dcéra s rodinami a ostatná 

rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 

s nami tichú spomienku.

26. novembra uplynie 
5 rokov od úmrtia 

Jána Stacha z Malaciek. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, syn s rodinou 

a ostatná rodina. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Nie je medzi nami, 
ale stále v srdciach našich a s nami...

18. novembra sme si pripomenuli 
nedožitých 70 rokov 

Zitky Markovej. 

S láskou spomína celá rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 

spomienku. 

Uctili sme si pamiatku vojnových obetí

Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme. Na oblohe škovránky statočne
svoju pieseň spievajú, hukotom zbraní
pod nimi neprestajne rušenú.

My už však nevstaneme a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme, milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme na tejto flámskej pláni.
Náš boj však zasa iní prevezmú.

Do vašich rúk dáme svoju pochodeň
a vy ju neste v diaľ. Ak by vám zhasla,
spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené ďalej rastú
na poliach flámskych.

(John McCrae: In Flanders Fields, 
zdroj: časopis Obrana)“ „

 Táto báseň sa stala symbolom 
1. svetovej vojny. Jej autorom je chi-
rurg John McCrae, ktorý sa v  máji 
1915 zúčastnil na veľkej krvavej bit-
ke o belgické mestečko Ypres. Hoci 
bol lekárom, nevedel si zvyknúť na 
utrpenie a  bolesť, ktoré tam zažil. 
Hrôzy vojny sa skončili 11. novem-
bra podpisom prímeria pri fran-
cúzskom meste Compiègne. Preto 
sa symbolicky práve 11. november 
stal na celom svete Dňom veteránov 
(v rôznych verziách Deň vojnových 
veteránov či Deň červených makov). 
 Obete vojen sme si pripomenu-
li aj v  Malackách. Pietna spomienka 
sa začala 11. 11. o 11. hodine na Rad-
linského ulici pri Pomníku obetiam 
vojen za prítomnosti primátora mes-
ta Juraja Říhu, prednostu Okresného 
úradu Jozefa Mračnu, členov Jednoty 
dôchodcov Slovenska, Klubu dôchod-
cov, Dobrovoľníckeho hasičského 
zboru a Klubu vojenských veteránov. 
Predsedníčka JDS v Malackách Danie-
la Bukovská v príhovore pripomenula 
tri symboly úcty vojnovým obetiam. 
Prvým sú kvety červených makov, 
ktoré zakvitli nad hrobmi tisícov pad-
lých pri Ypres. Druhým symbolom 
je 22-tonový zvon z  talianskeho Ro-
verata. Je odliaty zo zbraní a nábojníc, 
ktoré pozbierali na okolitých bojis-
kách obyvatelia mesta. Tretím symbo-
lom sú plamienky horiacich sviečok. 
Na pietnej spomienke v  Malackách 
sme mali všetky tri symboly – červené 
maky v kyticiach položených na pom-
ník, zapálené sviečky a hlas zvonu 
z neďalekého Kostola Nepoškvrnené-
ho počatia Panny Márie.  

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

POĎAKOVANIE
 Chceli by sme vyjadriť veľké ďakujem za citlivý a ľudský prístup všet-
kým zamestnancom Mestského centra sociálnych služieb na Ulici 1. mája 
v Malackách, ktorí sa 12 rokov obetavo starali o pani Annu Zmekovú. 

Naša milovaná maminka a starká nás navždy opustila 20. novembra.
Dcéra a syn s rodinami.  

Svätý Martin zapálil deťom 
svetielka v lampášikoch

V novembri kráčajú ulicami sprievody ľudí s lampášikmi a sprevá-
dzajú jazdca na koni. Pripomínajú si tak svätého Martina. Svätomar-
tinský lampášikový sprievod sa uskutočnil aj v našom meste. 11. 
novembra v Zámockom parku deťom zapálil svätý  Martin svetielka 
v ich lampášikoch a pridal aj sladký rožok. 

 
 Svätomartinský lampášikový 
sprievod je v  Malackách už tradič-
ným podujatím. Prvý raz sa konal 
v roku 2003, keď ho zorganizovalo 
občianske združenie MLOK - dneš-
né Malacké pohľady. Hlavnou myš-
lienkou sprievodu s  lampiónikmi 
je osloviť deti aj dospelých cez prí-
beh sv. Martina,   ktorý je vzorom 
v konaní dobra. „V dnešnej dobe je 
to príležitosť inšpirovať sa k vnímaniu 
ľudí okolo seba, aby sme si jeden dru-
hého všímali a vedeli sa rozdeliť. K to-
muto sme vyzvali aj deti, napríklad pri 
rozdávaní martinských makových rož-
kov - každý, kto si zoberie rožok, sa má 
s niekým   podeliť,“  priblížila Alžbeta 
Šurinová, riaditeľka Centra voľného 
času  Malacky.  Zaujímalo nás, kde 
sa vzal svätý Martin na živom koni 

v  Zámockom parku. „Jazdec a kôň 
pochádzajú z Kuchyne - vďaka patrí 
pánovi  Merkovi, ktorý spolupracuje 
na podujatí už štvrtý rok. Kostým svoj-
pomocne vyrobili organizátori, plášť 
zabezpečilo CVČ,“ dodala riaditeľka.

 A  kto všetko sa podieľal na prí-
prave vydareného podujatia? 
V súčasnosti je hlavným organizáto-
rom OZ DaR a OZ Malacké pohľady. 
Spoluorganizátormi sú farské spo-
ločenstvo, Spevokol Sv. rodiny, CVČ, 
Vstúpte,  Ľudia pre Malacky a MCK.
 Ohlasy na svätomartinský lam-
pášikový sprievod sú veľmi dob-
ré, a  preto sa určite bude konať 
aj na budúci rok.

Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský
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VSTUPNÉ   2 EUR

2016 / 2017

STROJÁR
MALACKY

MUŽI
SLOVAN MODRA

MUŽI
ŠH MALINA MALACKY

26.11.2016      18:00 HOD

VSTUPNÉ   2 EUR

2016 / 2017

STROJÁR
MALACKY

MUŽI
SLOVAN MODRA

MUŽI
ŠH MALINA MALACKY

26.11.2016      18:00 HOD
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8 ŠPORT

Víťazná premiéra v juniorskej extralige 
zanechala dobrý dojem 
 V  prvom kole extraligy juniorov  
vo futsale  Malacky vyhrali nad bra-
tislavským tímom: 
Slov-Matic FOFO Bratislava - 1.SFC 
Canaria Team Malacky  2:7 (0:1)
 Úvod  zápasu sa začal z  oboch 
strán opatrne, ale postupne sa viac 
do tempa dostávali hostia z  Mala-
ciek. Po vyložených šanciach, ktoré 
zostali nepotrestané, udreli Záhoráci 
strelou z diaľky v 10. minúte Máriom 
Lorinczim a  stav bol 0:1. Napokon 
to bol jediný zásah v prvom polčase. 
 Do druhého polčasu nastúpili 
lepšie Malačania, keď sa v 23. minúte 
trafil kapitán Čeřovský. Po individu-

álnej akcii cez malackú obranu bol  
v 27. minúte stav 1:2. Postupne sa 
však znova ukázali väčšie skúsenosti 
na strane hostí. V 31. minúte sa gólom 
presadil Foltýn a upravil stav na 1:3. 
Malacky postupne trafili ešte 3 razy, 
strelcami boli Buzek, Čeřovský a Mifko-
vič. Bratislavčania znižovali v 34. minú-
te na 2:6. 
 Posledné slovo v  zápase mali 
opäť Malačania, záverečný gól strelil 
v 36. minúte Mifkovič a upravil skóre 
na konečných 2:7. 
 Malacky vo svojom premiérovom 
zápase  v juniorskej extralige zanechali 
dobrý dojem. „Začiatok zápasu bol z kaž-

dej strany opatrný, hráči sa zoznamovali 
s  juniorskou extraligou, ale postupne 
sa ukazovala naša väčšia skúsenosť, 
aj vzhľadom na vekový priemer domáce-
ho Slov-Maticu. V druhom polčase sme sa 
presadili gólovo, ale nevyhli sme sa tiež 
chybám, ktorých sa musíme vyvarovať,“ 

povedal Pavol Fehér, prezident klubu 
1. SFC Canaria Team Malacky.

Zostava: Salinka, Závoník – Vaniš, 
Hitmar, Sova, Buzek, Čeřovský „C“,  
Foltýn, Mário Lorinczi, Mifkovič, Tu-
hovčák.

Góly: 2 Mifkovič, 2  Čeřovský , Foltýn, 
Buzek, Mário Lorinczi.
Žltá karta: Mário Lorinczi.
Rozhodovali: Martiš, Hajnala.

Text a foto: 
1.SFC Canaria Team Malacky


