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ÚVODNÍK

Buďme féroví 
 V  posledných dňoch veľa pre-
mýšľam o význame a obsahu výrazu 
„fair play“. Motivovali ma k tomu dve 
situácie, ktoré sa týkajú Malaciek. 
Tou prvou je súťaž o  detské ihrisko 
Žihadielko. Ihrisko je krásne, videla 
som ho na vlastné oči v bratislavskej 
Dúbravke. Po minuloročnom neús-
pechu sme boli presvedčení, že tento 
rok „to dáme“. Spočiatku to tak aj 
vyzeralo, boli sme dokonca prví. Si-
tuácia sa však v  priebehu troch dní 
zmenila a my sme spadli na 3. mies-
to. Čo sa stalo? Nuž za veľmi krátky 
čas nás predbehli dve mestá, ktoré 
hlasujúcim ponúkajú tablety, pou-
kážky či iné vecné ceny od výmyslu 
sveta. A  presne tu niekde sa stráca 
radosť z hry. Jedinou a hlavnou mo-
tiváciou má byť predsa nové detské 
ihrisko. A  dokonca aj rivalita medzi 
záhoráckymi mestami nadobudla 
nezdravý rozmer. Ide o slogan „chyť 
Mauačana“, ktorým sa hecovala istá 
komunita zo Senice, ešte keď boli 
v poradí ďaleko za nami.  
 Momentálne trošku strácame 
dych, ale pred nami je ešte takmer celý 
mesiac a  zatiaľ nevešiame hlavu. Ve-
rím, že to dobojujeme čestne. A férovo.
 Druhým impulzom na premýšľa-
nie o  férovosti bola návšteva pred-
sedu vlády SR Roberta Fica v  Ma-
lackách. Negatívnych komentárov 
– osobných i  facebookových - bolo 
neúrekom. Nemusíme súhlasiť so 
štýlom jeho politiky, avšak faktom je, 
že Robert Fico je ústavným činiteľom. 
Najlepšie, čo mohol primátor a  jeho 
spolupracovníci pre Malacky urobiť, 
bolo to, že ho prijali slušne a dôstoj-
ne. Aby premiér od nás odchádzal 
s  dobrým pocitom a  presvedčením, 
že mesto sa rozvíja správnou cestou. 
A že keď sa bude na najvyšších mies-
tach rozhodovať o  peniazoch na 
projekty, možno sa k  nám prikotúľa 
aj nejaké to euro. 

Ľ. Pilzová

Žihadielko ešte nevzdávame
 Po výbornom štarte v  hlasova-
ní o  detské ihrisko Žihadielko sme 
sa v  priebehu pár dní prepadli na 
3. miesto za Senicu a  Handlovú. Ešte 
ale nie je všetkým dňom koniec, hlasu-
je sa do 28. februára. Priatelia, zapoj-
te do hlasovania všetkých svojich 
kamarátov, známych, kolegov i prí-
buzných – nemusia byť ani z Mala-
ciek – aby sme sa znovu vrátili do 
hry o  ihrisko. Bola by veľká škoda, 
keby sme si túto šancu nechali ujsť. 
POSTUP PRI HLASOVANÍ:
1. zadajte zihadielko.lidl.sk alebo 
zihadielko.sk, 
2. kliknite na možnosť HLASUJ,
3. do vyhľadávacieho riadku zadajte 
MALACKY,
4. pri prvom hlasovaní treba vyplniť 

registračné údaje (mailová adresa, 
meno, priezvisko, súhlas s  pravidlami 
a spracovaním osobných údajov),
5. na zadanú mailovú adresu vám 
príde potvrdenie registrácie, po kto-
rom už môžete hlasovať. 
PRAVIDLÁ HLASOVANIA
 Internetové hlasovanie sa začalo 
v pondelok 16. januára a potrvá do 28. 
februára. Každý registrovaný použí-
vateľ môže každý deň získať celkovo 

2 hlasy. Po registrácii prostredníc-
tvom e-mailu a potvrdení prihláse-
nia alebo cez facebookové konto 
môže používateľ hlasovať automa-
ticky za svoje mesto. Zároveň môže 
získať bonusový hlas, ak úspešne 
zvládne hru Uletená Maja.
POMÔŽME SI NAVZÁJOM! ZABO-
JUJME SPOLOČNE! ĎAKUJEME ZA 
VŠETKY VAŠE HLASY. 

-red- 

Pochvala pre MsÚ
Na facebookovej stránke Malaciek sa v piatok 27. januára objavil po-
chvalný komentár od používateľa Michala Marušku:  

 „Chcem sa s vami podeliť 
o príjemný zážitok z návštevy 
Mestského úradu a pochváliť 
jeho pracovníčky. Napriek tomu, 
že som prišiel podať daňové 
priznanie na poslednú chvíľu, 
v  kancelárii 314 som sa stretol 
pre mňa s  neskutočne dobrým 
prístupom - pani ma usadila, že 
nech to nepíšem na chodbe, po-
radila mi so všetkým, čo som mal 
vypísať, pomohla nájsť potrebné 
údaje. Obe pracovníčky sa stále 
usmievali a  panovala tam veľmi 

príjemná nálada. A to bolo ráno, 
keď ľudia bývajú obyčajne ešte 
„prispatí“. Držím palce, nech im 
to vydrží.“ 
 Pochvala patrí našim kolegy-
niam – daniarkam Ivete Dobroc-
kej a  Ivane Spustovej. Ďakuje-
me Michalovi a  ubezpečujeme 
všetkých čitateľov, že s  rovnakým 
prístupom sa stretnú na ktorom-
koľvek oddelení Mestského úradu 
v Malackách. 

-red-

Predseda vlády SR: Malacky sú oázou pokoja
V rámci série pracovných výjazdov do regiónov navštívil predseda vlády SR Robert Fico minulý piatok okres Malacky. Sprevádzali ho podpred-
seda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a štátna tajomníčka ministerstva vnútra Denisa Saková. Každý z nich mal svoj vlastný 
program a na záver sa spoločne stretli s vedením nášho mesta. 

 „Pracovný výjazd členov vlády po-
važujem za jedinečnú príležitosť komu-
nikovať témy týkajúce sa mesta i  regi-
ónu,“ povedal primátor. Premiérovi 
predstavil projekty, ktoré Malacky fi-
nancujú samy: rekonštrukcia verejné-
ho osvetlenia, obnova kaštieľa a opra-
va ciest. J. Říha: „Sú však témy, kde sa 
samospráva musí oprieť o pomoc štátu 
– či je to projekt dvoch diaľničných kri-
žovatiek na D2, podpora nájomného 
bývania, alebo modernizácia želez-
ničnej stanice a trate prechádzajúcej 
Malackami.“ Na spoločnom rokovaní 
s primátorom Jurajom Říhom, zástup-

com primátora Milanom Ondrovičom, 
prednostkou Ľubicou Čikošovou 
a  hlavnou kontrolórkou Petrou Ko-
žuchovou sa hovorilo predovšetkým 
o témach, dôležitých pre Malacky: 
nájomné byty, dopravný obchvat 
mesta, nedostatok kvalifikovanej 
pracovnej sily a  možnosti čerpania 
eurofondov.  

Kvalifikovaní zamestnanci 
 Predseda vlády ocenil nízku 
mieru nezamestnanosti v našom re-
gióne. Po návšteve priemyselného 
parku však skonštatoval, že rozširo-

vanie výroby prináša vážny problém: 
nedostatok kvalifikovanej pracovnej 
sily. „Podľa nášho názoru to v  blízkej 
budúcnosti bude znamenať, že firmy 
sa budú predbiehať v tom, ako si udr-
žať zamestnanca. Môžeme očakávať 
posilňovanie sociálnych programov 
a možno aj malé mzdové preteky.“ 

Nájomné bývanie 
 S (ne)dostatkom zamestnancov 
súvisí aj nájomné bývanie, ktoré by 
výrazne mohlo pomôcť väčšej mig-
rácii obyvateľov za prácou v  rámci 
Slovenska. Pri výstavbe nájomných 

bytov v súčasnosti platí model 70:30, 
t. j. samospráva si môže zobrať úver 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
vo výške 70 percent a  zvyšných 30 
percent financuje štát formou nená-
vratného príspevku. „Hoci ide o  vý-
hodný úver, budeme hľadať možnosti, 
aby mohol byť príspevok od štátu ešte 
vyšší,“ prisľúbil R. Fico. „My ako sa-
mospráva sme pripravení reagovať. Je 
potrebné, aby sa podpora nájomného 
bývania sústredila do 
okresov, kde je veľká po-
treba mobility pracov-
ných síl,“ doplnil J. Říha. Vi
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Oznam žiadateľom 
o nájomné byty 
 Oznamujeme žiadateľom o ná-
jomné byty na Ul. Pri Maline v Ma-
lackách, ktorí boli na základe vyhod-
notenia žiadosti zaradení do eviden-
cie, aby podľa § 3 ods. 7 Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Malacky 
č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými 
bytmi vo vlastníctve mesta Malacky 
v úplnom znení (ďalej len „nariadenie“) 
aktualizovali svoju žiadosť o nájom-
ný byt. Zároveň musia do 30. apríla 
2017 predložiť potvrdenie o čistom 
mesačnom priemernom príjme každej 
posudzovanej osoby za rok 2016.

 V prípade, ak sa zmenil niektorý 
z osobných údajov (napr. stav, trva-
lý pobyt, narodenie dieťaťa a pod.), 
zmenu treba uviesť v  dotazníku. Je 
k  dispozícii na internetovej stránke 
mesta www.malacky.sk, časť OB-
ČAN – NÁJOMNÉ BYTY.
 V opačnom prípade bude žiadosť 
o nájomný byt podľa § 3 ods. 8 naria-
denia vyradená z evidencie. Žiadateľa 
o  tejto skutočnosti písomne obozná-
mime do 30 dní od uplynutia lehoty na 
doplnenie požadovaných dokladov. 

-MsÚ-

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto 

kuchár / kuchárka

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Miesto výkonu práce: Ul. 1. mája 9, 901 01  Malacky

Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: 37,5 hod. (úväzok 100%)
Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie bez maturity v odbore kuchár
Ďalšie požiadavky: zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť 
tímovej práce, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania.
Písomnú žiadosť spolu s  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť 
do sídla zamestnávateľa najneskôr do 8. februára 2017. Na oneskorene 
podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované 
doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú 
pozvaní na výberové konanie.

Predseda vlády SR: 
Malacky sú oázou pokoja
(dokončenie zo str. 1)

Eurofondy 
Okres Malacky ako súčasť Bratislav-
ského kraja má obmedzené možnos-
ti čerpania eurofondov. Juraj Říha pri 
tejto téme použil príklad, keď bola 
súbežne vyhlásená výzva na zatep-
ľovanie verejných budov z  eurofon-
dov aj zo štátneho Envirofondu. Kri-
tériá sú však nastavené tak, že väčšie 
šance na peniaze z  oboch zdrojov 
majú regióny mimo Bratislavského 
kraja. Preto by privítal určité zmeny, 
aby tí, ktorí nemajú šancu na euro-
fondy, mohli čerpať  peniaze od štá-
tu „Nastavením parametrov je možná 
určitá pozitívna diskriminácia pre regi-
óny, vylúčené z  čerpania eurofondov. 
Sme predsa v  území hlavného mesta 
a nemali by sme zabúdať, že sme jeho 
rozvojovým pólom. Sme v  tejto otáz-
ke pripravení otvorene komunikovať 
a  byť nápomocní vláde,“ vyhlásil pri-
mátor. Vicepremiér Pellegrini zmeny 
pripúšťa: „Diskutovali sme, ako inými 
nástrojmi vykompenzovať tento hen-
dikep. Možnosťou by bola pozitívna 
diskriminácia pre okresy, ktoré sa 
nemôžu uchádzať o  štrukturálne pe-

niaze. Vláda o tom bude uvažovať pri 
novelizácii zákona.“ 

Služby pre občana na jednom 
mieste 
Rokovanie J. Říhu s  D. Sakovou 
prinieslo novú tému – poskytova-
nie služieb štátu a  samosprávy na 
jednom mieste. „Teší ma, že sme 
s  pánom primátorom otvorili novú 
víziu vytvorenia spoločného klient-
skeho pracoviska, ktoré by poskyto-
valo služby štátnej správy a  zároveň 
aj samosprávy. Verím, že v  krátkom 
čase sa nám to podarí zrealizovať 
v  prospech všetkých občanov okresu 
Malacky,“ skonštatovala štátna ta-
jomníčka. Primátor v tejto súvislosti 
spomenul oplotený a  zaburinený 
pozemok vedľa Okresného úradu, 
ktorý sa snaží malacká samospráva 
získať do vlastníctva. Pozemok síce 
patrí štátu, avšak ten ho už pred 
niekoľkými rokmi vyhlásil za nad-
bytočný. Po spoločnom rokovaní so 
štátnou tajomníčkou svitá nová ná-
dej na skoré riešenie prevodu vlast-
níctva na mesto.

Malacky: oáza pokoja
„Vnímam Malacky a  okolie ako oázu 
pokoja. Takýto výraz použil dnes aj pri-
mátor. Myslím, že je to dané aj výbor-
nou spoluprácou poslancov MsZ s  ve-
dením mesta,“ povedal počas tlačovej 
konferencie R. Fico a dodal: „Blahože-
lám Malackám k  úspechom, ktoré do-
siahli, aj k  plánom, ktoré majú. Mestu 
želám ďalší rozvoj, pretože má obrov-
ský potenciál. Zároveň som veľmi rád, 
že sa tu rieši aj otázka využitia diaľnice 
na obchvat mesta.“ J. Říha: „Premiérovi, 
ako naturalizovanému Záhorákovi - 
keďže má pri Malých Levároch chatu - 
som v mene mesta i starostov okolitých 
obcí odovzdal oficiálne pozvanie na vý-
jazdové rokovanie vlády.“ Ako miesto 
rokovania navrhol pálfiovský kaštieľ, 
na ktorom sa aktuálne rekonštruuje 
strecha a ešte v tomto roku by mohli 
byť obnovené aj reprezentačné prie-
story. Premiér tento návrh prijal so zá-
ujmom a nevylúčil dokonca prípadné 
rokovanie s predsedom vlády Českej 
republiky práve v Malackách. 
Pripravili: Ľ. Pilzová, I. Sochorová, 

S. Osuský 

P. Pellegrini 
v cirkevnej škole
 Vicepremiér Peter Pellegrini pri-
cestoval do Malaciek vlakom, aby 
na vlastnej koži otestoval kupova-
nie cestovných lístkov online. Jeho 
prvou zastávkou bola Spojená škola 
sv. Františka Assiského. Riaditeľ školy 
Daniel Masarovič mu priblížil deji-
ny areálu vrátane Svätých schodov, 
ktoré sú súčasťou priľahlého kosto-
la Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie. Vicepremiér bol z historických 
školských exteriérov nadšený: „Taký 
krásny vstup do školy na Slovensku 
snáď už nikde nie je. Monumentálna 
prítomnosť kostola  a historické ná-
dvorie vytvárajú neopísateľnú atmo-
sféru,“ povedal.  
 V spoločenskej sále už naňho ča-
kali gymnazisti zo všetkých ročníkov. 
P. Pellegrini odložil sako i  kravatu 

a  svoje rozprávanie začal príznač-
ne s  ohľadom na obecenstvo – od 
počítačov až po pozitíva a  úskalia 
internetu. Zo svojej  pozície, ktorej 
hlavnou náplňou je presadzovanie 
moderných technológií, zdôrazňoval 
študentom, že každý z  nich je zod-
povedný za svoj život. „Preto je nutné 
vždy zvážiť, aké informácie prostred-
níctvom internetu o sebe poskytnete,“ 
zdôraznil P. Pellegrini. Zástupcom 
generácie, ktorá prežíva časť svojho 
života nielen v  realite, ale aj v  digi-
tálnom svete, porozprával niekoľko 
reálnych príbehov ako memento, 
že s  akýmikoľvek informáciami sa 
nemajú zahrávať. Študenti sa spon-
tánne zapájali do debaty a otvorene 
diskutovali o  svojich skúsenostiach 
s informačnými technológiami.

D. Saková: hasiči, 
policajti a záchranári  
 Štátna tajomníčka Ministerstva 
vnútra SR navštívila v Malackách Ok-
resné riaditeľstvo Policajného zboru 
a  Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a  záchranného zboru. „Od roku 2012 
investoval náš rezort v okrese Malacky 
približne 7 miliónov eur. Išlo predovšet-
kým o obmenu automobilovej techniky 

či materiálno-technické zabezpečenie.“
 Ocenila pripravenosť záchran-
nej brigády z Malaciek pomáhať pri 
rôznych krízových situáciách (požia-
re, povodne) aj v  iných regiónoch. 
Zároveň vyzdvihla fakt, že z 25 obcí 
nášho okresu až 21 má dobrovoľný 
hasičský zbor. 

Vianočné stromy 
ako ekologické palivo 
 Počas januára sa v meste dvakrát 
konal celomestský zber vianočných 
stromov. Vyzbieralo sa približne 
20 plných Avií, čo je okolo 80 m3. 
Zatiaľ čo v  období Vianoc stromče-
ky robili radosť, teraz budú užitočné 
inak: skončili ako drevná štiepka, t. j. 
ekologické palivo. 

-red-

Nezabúdajte na zákonnú 
povinnosť údržby chodníkov 
 Pani zima rozhodne nie je na 
ústupe, o  čom sa mohli Malačania 
presvedčiť aj dnes zrána a pred-
poludním, keď mesto opäť pokryl 
drobný snehový poprašok. Najvyššia 
denná teplota má dnes dosiahnuť 
-3 °C  a pocitová denná teplota bude 
dokonca len okolo -10 °C. 
 Meteorológovia avizujú podobné 
teplotné hodnoty v našom meste aj na 
nastávajúcich 15 dní, v predpovedi po-
časia nechýbajú ani snehové prehánky. 
Je preto namieste pripomenúť, že oby-
vatelia by nemali zabúdať na údržbu 
chodníkov priľahlých k  ich nehnuteľ-
nostiam. Túto povinnosť im ukladá 
aj cestný zákon, v  ktorom sa uvádza: 
„Závady v  schodnosti chodníkov pri-
ľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa na-
chádza v súvislom zastavanom území 
a hraničí s cestou alebo miestnou ko-
munikáciou, sú povinní bez prieťahov 
odstraňovať vlastníci, správcovia 

alebo užívatelia nehnuteľností, po-
kiaľ tieto závady vznikli znečistením, 
poľadovicou alebo snehom.“
 Preložené do bežnej reči to zna-
mená, že chodník pri vlastnej ne-
hnuteľnosti ste  povinní udržiavať 
čistý, t.j. bez snehu a  ľadu.  Malača-
nia, myslime na to. Aby sa nestalo, že 
na chodníku pri vašom dome niekto 
spadne a  zraní sa, prípadne vy alebo 
niekto z  vašich blízkych doplatíte na 
niečiu nezodpovednosť a ľahostajnosť. 
Odhliadnuc od problémov, ktoré so se-
bou prináša prípadný súdny spor.

-ing/otano-
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Pracovný výjazd predsedu vlády SR Roberta Fica, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra 
Pellegriniho a štátnej tajomníčky Ministerstva vnútra SR Denisy Sakovej v Malackách

Foto: I. Sochorová, S. Osuský
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MCK bilancuje a pozýva aj v tomto roku 
Činnosť Mestského centra kultúry (MCK) je rôznorodá a rozsiahla - v mestách veľkých približne ako Malacky adekvátne aktivity zastrešujú i tri samostatné odborné organizácie. V na-
šom meste pod MCK spadá kultúrno-vzdelávacia činnosť, knižnica, Múzeum Michala Tillnera, kino Záhoran i záujmovo-umelecká činnosť. Centrum sa podieľa na príprave všetkých 
celomestských kultúrnych podujatí a od roku 2016 prijalo pod svoje  krídla i prevádzkovanie zrekonštruovaných priestorov v pálfiovskom kaštieli a  Turisticko-informačnú kanceláriu. 
Riaditeľke MCK Jane Zetkovej sme v úvode roka 2017 položili niekoľko otázok.   

Mestské centrum kultúry v  roku 
2016 tradične nezaháľalo, môžete 
nám stručne priblížiť a  vyhodnotiť 
jeho aktivity za uplynulý rok?
 S  ohľadom na rozsah aktivít 
zhodnotiť našu činnosť stručne je 
skutočne náročné. 
 V knižnici sa nám vďaka gran-
tom podarilo vynoviť priestory. 
Rozšírili sme knižný fond vrátane 
Záhoráckeho kúta. Rozbehli sme 
medziknižničnú spoluprácu – či-
tatelia si môžu požičiavať knihy i 
z iných slovenských knižníc. Záro-
veň si pochvaľujú aj službu neob-
medzeného 24-hodinového vra-
cania kníh do biblioboxu. Veľkej 
popularite sa teší i  regál Odíď 
s  knihou, ktorý je umiestnený pri 
vchode do budovy MCK na Záho-
ráckej ulici. Slúži na neorganizova-
nú výmenu kníh - niekto prinesie 
nepotrebné knihy a  iný si ich zo-
berie.
 Múzeum Michala Tillnera 
vydalo v  roku 2016  už deviaty 
zborník Malacky a okolie – histó-
ria. Väčšinu jeho obsahu tvoria 
výsledky výskumného projektu 
Remeslá v Malackách. Naše múze-
um uchováva aj niekoľko cenných 
písomností z  18. a  19. storočia. 
V  záujme ich lepšej ochrany sme 
spracovali projekt a  úspešne po-
žiadali o finančnú dotáciu z Fondu 
na podporu umenia, vďaka ktorej 
sme mohli zakúpiť tri rozmerné 
ohňovzdorné skrine s  bezpeč-
nostnými zámkami,  jednu skriňu 
na veľkoformátové dokumen-
ty (napr. mapy) a  kovový regál. 
Historici múzea okrem výskumu 
organizovali zaujímavé a  medzi 
obyvateľmi populárne Stretnutia 
s  históriou na rôzne témy. Som 
veľmi rada, že sa veľkej obľube 
tešia i Historické potulky po 
Malackách, ktoré spolu s občian-
skym združením Malacké pohľa-
dy organizujeme niekoľkokrát do 
roka. Prvé v tomto roku sa budú 
konať 18. februára v rámci Sve-
tového dňa sprievodcov.
 Činnosť múzea je vo veľkom 
prepojená aj s prevádzkova-
ním zrekonštruovaných pries-
torov pálfiovského kaštieľa, ale 
i s činnosťou Turisticko-infor-

mačnej kancelárie (TIK). Napriek 
zmene adresy TIK-u (sídli v budo-
ve MCK na Záhoráckej ulici) sme 
zaznamenali nárast návštevníkov 
i zvýšený počet zahraničných tu-
ristov, ktorí k  nám pricestovali 
z Česka, Rakúska, Nemecka, An-
glicka, ale aj z USA, Kanady, Austrá-
lie a Argentíny. 
 V  roku 2016 sme s  potešením 
– po roku rekonštrukčných prác 
– opäť  otvorili kaštieľ pre verej-
nosť. Počas Prvomájových Mala-
ciek mohli ľudia obdivovať krásu 
sprístupnenej kaplnky. Sezóna pri-
niesla množstvo kultúrnych podu-
jatí pre deti i  dospelých. Pribudli 
tabuľky s popisom malackých pa-
miatok v Braillovom písme. 
 V  prípade kina Záhoran treba 
skonštatovať dôležitý fakt: v  dobe 
plnej konkurencie, či už pochádzajú-
cej z TV, DVD, internetu, ale i blízkos-
ti Bratislavy a multiplexových kín, je 
prevádzkovanie malého kamenného 
kina veľmi ťažké. Patríme medzi jed-
no z mála mestských kín, ktoré počas 
jedného dňa premietajú i  tri filmy. 
Snažíme sa rozširovať ponuku po-
dujatí, nezvyšovať základné vstupné 
určené filmovými distribučnými spo-
ločnosťami - aj napriek tomu, že by 
sme mohli.
 Okrem tradičného premietania 

sme zorganizovali i  filmové festiva-
ly a  množstvo premietaní pre školy 
z Malaciek a okolia. Úspechu sa tešia 
prázdninové detské filmové týždne. 
Práve cez jarné prázdniny nás čaká 
jeden z nich.

Avizovali ste projekt Baby kino, 
v  čom bude spočívať a ako bude 
fungovať? 
 Áno, v  tomto roku „oprášime“  
podujatie Babykino  – premietanie 
filmov pre dospelých divákov. Teda 
nejde o  premietanie rozprávok, fil-
my sú určené pre rodičov s malými 
deťmi, ktorí nemajú možnosť ich 
opatery, takže inak by sa do kina 
nedostali. Vstup do sály je  povo-
lený i  s  detskými kočíkmi. Filmy 
premietame so znížením zvukom 
a  s  miernym svetlom, práve kvôli 
deťom. Prvé Babykino sa bude 
konať už 8. februára o  10.00 h. 
Premietneme úspešný film Všet-
ko alebo nič. 
 V tomto roku ďalej rozšírime svo-
ju ponuku aj  o premietania pre se-
niorov v  popoludňajších hodinách. 
Budeme pokračovať i v ponuke alter-
natívneho programu – v premietaní 
napr. opery z  Metropolitnej opery 
v New Yorku,  divadla – z kráľovské-
ho divadla v Londýne, či baletu z di-
vadla Boľšoj teatr v Moskve.

S akými plánmi ste vstúpili do roku 
2017? 
 Začnem znova u  knižnice - ve-
rím, že vymeníme aj zostávajúcu po-
lovicu starých regálov. Už od januára  
2017 sme rozšírili  ponuku časopisov 
a dennej tlače o tituly: Geo, Eva, Moja 
psychológia, Zázračná planéta, For-
bes, Šikovníček, Maminka, F.O.O.D., 
Moje zdravie. 
 Mojou túžbou je vytvoriť Klub 
priaznivcov literatúry „Do šuflíka“. 
Združoval by ľudí, ktorí sa venu-
jú vlastnej tvorbe. Ďalším mojím 
knižničným želaním je zabezpe-
čiť  výpožičnú službu kníh pre 
seniorov priamo do domácností. 
Verím, že sa nám v  tomto roku 
podarí zakúpiť knihobicykel  pre 
naše knihovníčky. Boľačkou našej 
knižnice sú čitateľské počítače, 
pomaly nám všetky odchádzajú. 
Nádejam sa však, že vyriešime aj 
tento problém.  
 V  múzeu bude rok 2017 na-
ďalej patriť výskumu, stretnutiam 
s  históriou.  Plánujeme zintenzív-
niť  spoluprácu so školami z Mala-
ciek i okolia. Som nesmierne rada, 
že pri múzeu funguje tzv. Klub 
malackých bádateľov, priaznivcov 
malackej histórie, ktorí k nám pra-
videlne prichádzajú a  prinášajú 
nové informácie, fotografie, expo-

náty. Majú pre nás neoceniteľnú 
historickú hodnotu.
 V  rámci TIK-u by sme sa chceli 
zamerať na skvalitnenie sprievod-
covských služieb. Mojou túžbou 
je víkendové otvorenie všetkých 
pamiatok pre verejnosť. Určite roz-
šírime ponuku reklamných pred-
metov, ktoré by pre TIK dodávali 
malackí umelci. 
 Čo sa týka kina, ťažkú hlavu mi 
robí  nedostačujúce odvetrávanie 
sály. Dúfam, že sa nám podarí situ-
áciu aspoň čiastočne zmierniť, preto-
že si vážime každého diváka a naozaj 
by sme boli neradi, keby bol tento 
problém dôvodom ich odchodu ku 
konkurencii. 
 Nemôžem opomenúť a  som 
hrdá na to, že práve Mestské cen-
trum kultúry Malacky je zriaďo-
vateľom Divadla na hambálku – 
úspešného amatérskeho súboru, 
ktorý hrá na profesionálnej úrovni. 
Je skoro neskutočné, že v  tomto 
roku je divadlo už 15 rokov súčas-
ťou malackej kultúry.
 Rok 2017 tradične prinesie ne-
spočetné množstvo akcií a  podujatí 
pre všetky vekové kategórie. Mala-
čanov i návštevníkov mesta na ne už 
dnes srdečne pozývam.     

Za rozhovor ďakuje I. Sochorová.

Zo štatistík MCK 
za rok 2016
• PROJEKTY: podaných 15, 
úspešných 9. Získaná suma 
30 645 € bola použitá na skvalit-
nenie poskytovaných služieb
• KNIŽNICA: 7318 návštevníkov, 
2191 čitateľov
• KRYPTY: 1200 návštevníkov
• MÚZEUM MICHALA TILLNERA: 
800 návštevníkov
• KINO: 490 filmových predsta-
vení, 20 183 divákov
• DIVADLO NA HAMBÁLKU: 15 
rokov, 14 inscenácií, 325 predsta-
vení, 53 000 divákov

-ing-

KALENDÁR PODUJATÍ
FEBRUÁR 2017

KNIŽNICA
MCK, Záhorácka 1919

6. 12. 2016 – 28. 2. 2017 
– Dospelé oddelenie
HVIEZDNY PAVOL                    
Výstava k 95.výročiu úmrtia Pavla O.
Hviezdoslava          

6. 12. 2016 – 28. 2. 2017                                     
– Detské oddelenie
ROZPRÁVKOVÁ MAMA MAŤKA A KUBKA
Výstava k 75.výročiu narodenia Marianny 
Grznárovej

Otvorené:
po - pia: 10.00 – 18.00 h
so:   9.00 – 12.00 h 

GALÉRIA
MCK, Záhorácka 1919, 1. poschodie

9. 2.  – 5. 3. 2017
Ján Hladík: V PRIESTORE A ČASE                          

Otvorené:
po – št: 9.00 - 17.00 h
pia :  9.00 – 20.00 h
so:   9.00 – 12.00 h 
__________________________________

MÚZEUM MICHALA TILLNERA
MCK, Záhorácka 1919, 2. posch.

HISTORICKÉ PEČATE, PEČIATKY A ERBY
Z MALACIEK

Otvorené:
ut - pia:   9.00 –17.00 h
so: 9.00 – 12.00 h 

Vstupné: dospelí 2,00 €; deti 1,00 €

Krypty  pod františkánskym kostolom sú
otvorené na požiadanie aspoň deň vopred
na tel. č. 034 772 21 10.

Z dôvodu rekonštrukcie striech a komínov 
bude kaštieľ do odvolania pre 
verejnosť uzatvorený.

__________________________________

CVEČKO
Martina Rázusa 2383/30

7. 2. o 8.00 h
OK – Geografická olympiáda – kat. E, F, G 
ZŠ Dérera 

9. 2. o 8.00 h
Miniľadový hokej – žiaci  
Zámocký park 

10. 2. o 8.45 h
Miniľadový hokej – žiačky 
Zámocký park

10. 2. o 10.20 h
Miniľadový hokej – študenti
Zámocký park

14. 2. o 8.30 h
OK- Dejepisná olympiáda – kat. C,D,E, F
CVČ

16. 2. o 8.30 h
OK Biológia – kat. C
CVČ

20. 2. – 24. 2.  8.00 - 15.30 h
Jarné prázdniny v Cvečku
CVČ

február – marec
Zázraky z odpadu – súťaž tvorivosti pre
MŠ a ZŠ

Turisticko-informačná kancelária mesta Malacky,
Info: +421 34 772 20 55, tik@malacky.sk,  www.tik.malacky.sk

 

KALENDÁR PODUJATÍ
FEBRUÁR 2017

1. 2. o 17.00 h
Detské predstavenie
PACI PAC
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3                    
Vstupné 6 €

7. 2. o 18.00 h
Motivačná prednáška
PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3                    
Vstupné 7 €

8. 2. o 14.00 h
Organizované pre školy a ŠK
DETSKÝ TVORIVÝ ATELIÉR
MCK – Tvorivý ateliér,
Záhorácka 1919
Vstup voľný

9. 2. o 17.00 h
Vernisáž výstavy 
Ján Hladík: V PRIESTORE A ČASE
MCK – galéria,
Záhorácka 1919
Vstup voľný

11. 2. o 18.00 h
Divadelné predstavenie 
DIVADLO NA HAMBÁLKU
M. Camoletti: TRI LETUŠKY V PARÍŽI 
Réžia: Vlado Zetek                            
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3                    
Vstupné 5 €

15. 2. o 18.00 h
Filmový festival
JEDEN SVET
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3                    
Vstupné 4 €

16. 2. o 18.00 h
PÁLENICA BORISA FILANA
s hosťom Oliverom Filanom
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3                    
Vstupné 10 €

18. 2. od 13.00 h
SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV
CESTOVNÉHO RUCHU V MALACKÁCH 
Prechádzka Malackami so sprievodcom,
bezplatná prehliadka galérie MCK, Múzea
M. Tillnera a krýpt
stretnutie vo farskom kostole Najsv. Trojice

19. 2. o 17.00 h
DIVADLO PIKI: BABIČKA Z VAJÍČKA
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3                    
Vstupné 4 €

22. 2. o 18.30 h
ARTETERAPIA PRE DOSPELÝCH
MCK – Tvorivý ateliér,
Záhorácka 1919
Vstupné dobrovoľné

23. 2. o 18.00 h
Stretnutie s históriou
RADLINSKÉHO ULICA V MALACKÁCH
Beseda spojená s premietaním
historických fotografií
MCK – galéria,
Záhorácka 1919
Vstup voľný

28. 2. o 18.00 h
Klub cestovateľov – O. Z. Zenit
MARTIN MAREK: Život v Sydney
Beseda na cestovateľskú tému spojená
s premietaním fotografií
MCK – galéria,
Záhorácka 1919
Vstup voľný

Turisticko-informačná kancelária mesta Malacky,
Info: +421 34 772 20 55, tik@malacky.sk,  www.tik.malacky.sk
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Túlavé topánky: 
riečka Malina

Malina preteká územím okresu Malacky. Je to ľavostranný prítok rie-
ky Morava a vlieva sa do nej pri Devínskom jazere. 

 Má dĺžku 47 km a pramení v Ma-
lých Karpatoch na severozápadnom 
svahu Krížnice v  nadmorskej výške 
450 metrov. Od prameňa tečie naj-
skôr na severozápad, kde vstupuje 
do  Borskej nížiny a  stáča sa na zá-
pad. Za vojenským letiskom Kuchy-
ňa vstupuje do Vojenského výcviko-
vého priestoru Záhorie, kde napája 
Rakárenské rybníky, kedysi nazýva-
né i pálfyovské. Tieto rybníky vznikli 
v  prvej polovici 18. storočia nielen 
kvôli chovu rýb, ale slúžili aj ako 
protipovodňová ochrana Malaciek. 
Zaujímavá je práve časť toku riečky 
Malina v  okolí Rakárenských rybní-
kov. Môžeme tu vidieť, ako vyzerali 
naše toky v  minulosti  – meandre 
(meander – odchýlka vodného toku 
od priameho smeru vo  forme oblú-
ka) i neupravený breh. Zachovali sa 
tu i  pôvodné brehové porasty. Pri 
vode rastú najmä jelše, na suchších 
miestach nájdeme nádherné duby, 
bresty a jasene. 
 Na Rakárenských rybníkoch je 
i  bohatý výskyt vodného vtáctva. 
Je tu možnosť pozorovať napríklad 
volavku popolavú i bielu alebo nád-
herné potápky chocholaté. Vyskytuje 

sa i rybárik riečny, ktorý tu má vhod-
né možnosti na hniezdenie. Nájdeme 
tu i  niektoré druhy vážok, napríklad 
vážku ploskú a šidlo obrovské. V blíz-
kosti vody je taktiež možnosť vidieť 
skokany zelené a  štíhle alebo zná-
meho predátora – užovku obojkovú. 
V  borovicových porastoch nad rieč-
kou Malinou  je možnosť spozorovať 
jaštericu zelenú aj krátkohlavú. 
 Riečka Malina tiekla v  minulosti 
i cez Malacky, kde poháňala tri vodné 
mlyny, z ktorých sa dodnes zachoval 
iba mlyn na Dolnom konci. Začiat-
kom 70. rokov 20. storočia však potok 
odviedli do kanála pod  mestom, čo 
vzhľad Malaciek, žiaľ, veľmi zmenilo.

Text a foto: M. Mráz

5SPEKTRUM

11-ročná spisovateľka Ivanka Kozárová
stavila na veselé príbehy

Na Ivanku nás upozornila jej mama Andrea. „Chcem vám predstaviť našu dcéru, malú spisovateľku z Ma-
laciek,“ napísala do redakcie Malackého hlasu. Neváhali sme a dohodli si stretnutie, ktoré mamine slová 
potvrdilo.

 „Už v  škôlke tvorila vlastné kniž-
ky, vtedy som k obrázkom dopisovala 
krátky text ja. V  druhom ročníku sa 
naučila písať na počítači a odvtedy ho 
mám zaplavený rozprávkami. Z  témy 
o  smajlíkoch vznikol ucelený príbeh, 
ktorý Ivanka stále rozvíja. Preto sme 
sa ako rodičia rozhodli vydať jej na 
vlastné náklady knižku – prvou bola 
rozprávka Naše mesto Smajlíkovo,“ 
spomína hrdá mama. Knižku aj s ve-
novaním si priamo od Ivanky kúpili 
kamaráti. Dvadsaťkusový náklad bol 
počas dvoch týždňov preč, posledné 
tri sa predali v mestskej knižnici. Ro-
dičia nechali urobiť dotlač. 
 V tom čase mala Ivanka 9 rokov 
a  o  rok neskôr napísala tri ďalšie 
pokračovania. Medzitým dokonči-
la aj iný, dávno rozpísaný príbeh. 
V  súčasnosti má na svojom konte 
už tri knižky. Okrem prvej menova-
nej sú to Ema a koník - o dievčatku, 
ktoré si hľadá najlepšiu kamarátku, 
Smielovo a Smajlíkovo.
 Dnes má malá spisovateľka 
11 rokov a od 5. ročníka navštevuje 
školu pre mimoriadne nadané deti 
v Bratislave, kam prestúpila z malac-
kej „Štúrky“. Ako sa jej v novom pro-
stredí páči? „Učíme sa iným spôsobom 
a rýchlejšie,“ hovorí Ivanka a dodáva: 
„V každej triede budeme písať roční-
kovú prácu, takú malú bakalárku. Té-
mou tej tohtoročnej sú futbalové finty 
veľkých futbalistov. A každý mesiac 
musíme prečítať jednu knihu a o všet-
kom napísať do čitateľského denní-
ka. Teraz sú to Staré grécke povesti 
a báje.“ Okrem slovenčiny Ivanku 
baví aj matematika, anglický i  ne-
mecký jazyk, výtvarná, telesná aj hu-
dobná výchova.
 Avšak okrem školy je tu stále šty-
ridsaťdva smajlíkov, ktorí neustále 
nedajú pokoj jej fantázii. Naše mes-
to Smajlíkovo a  olympijské hry – 
zrodí sa čochvíľa nový príbeh. O čom 

bude? „Moji hrdinovia budú cestovať 
zo Saturnu na Mars a tam medzi sebou 
zápoliť,“ smeje sa všetečná piatačka. 
Aktuálne sa dáva do tlače ďalší prí-
beh z mesta Smajlíkovo - Ručičkine 
príhody – ide o všelijaké dobrodruž-
stvá, dokonca aj kuchárske.
 Okrem písania aj športuje. Hrá 
futbal v ČSFA v Malackách a s diev-
čatami v bratislavskom Slovane. 
A aby toho nebolo málo, „chytilo“ ju 
programovanie počítačových hier. 
Kedy ju potom - popri tých všetkých 
aktivitách - stihne „kopnúť múza“? 
„Hneď po vyučovaní,“ bez váhania od-
povedá Ivanka.  
 Medzi jej obľúbené spisovateľky 
patrí Gabriela Futová a  podľa ma-
mičky práve prvá prečítaná kniha 
od tejto autorky v  nej vyvolala túž-
bu písať. V  budúcnosti vraj nielen 
o smajlíkoch, ale aj o ľuďoch, napo-
kon - príbeh Ema a  koník takým je. 

Predovšetkým vždy pôjde o to, aby 
jej  rozprávanie bolo veselé. A  aby 
dobro víťazilo nad zlom. 
 Ivanka si svoje knižky sama aj 
ilustruje. Všetky doterajšie titulné 
strany zdobia reprodukcie jej obráz-
kov, ktoré namaľovala akvarelmi na 
plátno. Všestranná je táto nadaná 
školáčka! Túžbou dievčatka je, aby 
jej príbehy niekto stvárnil aj na fil-
movom plátne, v  podobe kreslenej 
rozprávky.  Na toto sa teší aj Ivankin 
brat Adam, ktorý takisto prišiel na 
naše stretnutie a  živo sa zapájal do 
diskusie.  
 Knižky, ktoré Ivanka Kozárová 
doteraz napísala, nájdete v malackej 
knižnici. Malej spisovateľke z  nášho 
mesta želajme veľa tvorivých chvíľ 
a  fantastických nápadov pri ďalšej 
tvorbe. 

Text a foto: I. Sochorová 

Milí čitatelia, 

 v tomto vydaní Malackého hlasu spúšťame novú rubriku Túlavé topánky. 
Pripravujeme ju v spolupráci s ochranárom, veľkým znalcom prírody a zároveň 
poslancom MsZ Martinom Mrázom. Do každého čísla pripraví článok o zaují-
mavej lokalite buď z nášho mesta, alebo okolia. Máme tu množstvo miest, ktoré 
stoja za výlet či prechádzku. Veríme, že vás inšpirujeme obuť si túlavé topánky. 

Meander Maliny

Štvrtý rybník 

Rosnička zelená

Mestský 
kalendár 2017
 Turisticko-informačná kancelária 
(budova MCK, Záhorácka 1919) po-
núka mestský kalendár na tento rok. 
 Jeho témou sú pamiatky Ma-
laciek a nájdete v ňom zábery na-
šich najznámejších budov vrátane 
detailov z  netradičného pohľadu 
(Kostol Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie, Kostol Najsvätejšej 
Trojice, synagóga, kaštieľ, bašta). 
Autorom fotografií je Vlado Jurko-
vič. Kalendár stojí 4 €. 

Klientske hodiny TIK Malacky
 
PONDELOK – PIATOK 9:00 – 17:00
SOBOTA 9:00 – 12:00
NEDEĽA zatvorené
 
Kontakty:
telefón: 034 / 772 20 91
mail:     tik@malacky.sk

-red-
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Kurz 
Nordic Walking v Malackách

Máš záujem naučiť sa walkovať?
Kurzy už aj v našom meste, pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť

základy Nordic Walkingu. 

Prvý kurz už v sobotu 11. februára 2017
v Zámockom parku.

Info: 0905 747 562, 0903 500 933

Dobrý skutok, 
    ktorý môže
zachrániť aj váš život!
O krvi sa nie nadarmo hovorí, že je životodarnou tekutinou. Nikto z nás nevie, v ktorej 
chvíli nám krv dobrovoľne darovaná iným človekom, pomôže písať náš životný príbeh 
ďalej. Vážme si túto šancu, ktorú držíme v našich rukách aj my pre iných.

ktorá túto aktivitu organizuje v spolupráci so Združením darcov krvi 
Malacky a neziskovou organizáciou dziMÄ. Krv môže darovať každý 
zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní 
do 65 rokov) s hmotnosťou nad 50 kg. Všetkých záujemcov o 
darovanie krvi chceme z dôvodu efektívnosti organizácie veľmi pekne 
poprosiť, aby sa nám ozvali vopred - najneskôr do 8. februára 2017 
na adrese dobryskutok@nemocnicna.sk, kde je potrebné uviesť svoje 
základné osobné údaje (meno, priezvisko, kontakt).

príďte preto 9. februára 2017
v čase od 8.00 do 11.00 hod.
dobrovoľne darovať krv do Nemocnice Malacky,

Tešíme sa na vás a ďakujeme!

SKENAR  SLOVAKIA bioregeneračné centrum s.r.o.
 

Máte dlhodobé zdravotné problémy a neviete ich riešiť?  Príďte k nám! 
Nielen poradíme, ale ich aj vyriešime. Sme firma s 15-ročnou tradíciou 

v oblasti alternatívneho odstraňovania bolesti, kĺbových, kožných  
a iných zdravotných problémov. 

Odstraňujeme: 
• problémy pri bolestiach chrbtice, hlavy a krku
• príčiny migrén 
• problémy s trávením 
• fyziologické príčiny depresií
• bolesti kĺbov a ich príčiny
• nefunkčnosť orgánov (žlčník, obličky)
• svalové problémy a iné

Biorezonančnou metódou zisťujeme celkový stav, v akom sa človek nachádza: 
jeho stav v oblasti mikroorganizmov; aké baktérie, vírusy, plesne či alergény sa 
v jeho tele nachádzajú. Po pri zistení problému ich vieme likvidovať.

Na riešenie týchto problémov ponúkame nasledovné služby:
IMAGO  
biorezonančný prístroj, ktorým bezbolestne robíme celkovú analýzu 
stavu človeka, stav imunitného, lymfatického a iných systémov a s tým 
spojený stav mikroorganizmov 
BIOFREG  
prístroj, ktorým dokážeme premnožené mikroorganizmy likvidovať
SKENAR 
jeden z najväčších patentovaných vynálezov. Zabudovaný do prístroja, 
ktorý dokáže bezbolestne a s vysokou účinnosťou - až 96%  - odstrániť 
bolesti a riešiť problémy vymenované v úvode
ENERGETICKA DEKA  
patentovaný vynález, ktorý pomáha odstraňovať kĺbové problémy. Ob-
novuje energetický obal človeka a jeho energetický stav.
MASÁŽ 
(klasická, športová alebo akupresúrna) je doplnkom k udržaniu si dobré-
ho pocitu zo života
PRACOVNÝ TÍM  
Spája nás dlhoročná takmer 20-ročná skúsenosť. Chceme odovzdať 
ľuďom čo najviac našich znalostí. Pri všetkých činnostiach garantujeme 
individuálny a dôverný prístup ku každému návštevníkovi.

KDE NÁS NAJDETE? 
Naším sídlom je historické mesto Pezinok.  Sídlime na adrese: 
M. R. ŠTEFÁNIKA 6 (1. poschodie nad cukrárňou vedľa Prima banky)

KONTAKTY 
IMAGO 0914 332 233
SKENAR 0918 455 490
MASÁŽ 0908 281 755
mail: skenarimago@gmail.com
web: www.skenarslovakia.sk

Všetci, ktorých trápia problémy a chcú ich vyriešiť, 
neváhajte a kontaktujte nás. 
Pracovnú dobu vieme prispôsobiť pracujúcim aj matkám s deťmi. 

TEŠÍME SA VAŠU NÁVŠTEVU!

Ponúkame klietky pre chov pre-
pelíc a pasce na líšky a kuny, liah-
ne na vajíčka. 

Viac na www.123nakup.eu
Tel. 0907 18 18 00

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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  Vítame medzi nami:
Gréta Masrnová, *13. 11. 2016
Emil Šefčík, *16. 11. 2016

  Opustili nás:
Viera Olšovská, Rohožník, *1960
František Bodžár, Kuchyňa, *1948
Miroslav Jurkovič, Malacky, *1955
Mária Knotková, Malacky, *1930
Mária Kravecová, Malacky, *1933
Juliana Ozábalová, Malacky, *1928
Milan Orešanský, Malacky, *1936
Marie Hlinková, Malacky, *1931
Mária Šramková, Pernek, *1942

MALACKÁ MATRIKA 
od 16. 1. 2017 do 30. 1. 2017

ZA IVANOM 
POPELÁROM 
 25. januára v nemocnici v Brati-
slave–Ružinove náhle zomrel stre-
doškolský profesor Ivan Popelár, 
ktorý pôsobil v  60. rokoch minu-
lého storočia na Strednej všeobec-
novzdelávacej škole v  Malackách 
(terajšie gymnázium) ako učiteľ de-
jepisu, slovenského a  nemeckého 
jazyka. 
 Zanechal výraznú stopu v  ma-
lackom kultúrnom živote ako or-
ganizátor a režisér piatich divadel-
ných inscenácií so študentmi SVŠ.
Česť jeho pamiatke.

Pripomenuli sme si 11 
rokov od leteckej tragédie 
 
 Vojenské letisko v Kuchyni bolo 
dejiskom smútočnej spomienky na 
najväčšiu leteckú tragédiu v  deji-
nách Slovenska, ktorá sa odohrala 
na kopci Borsó neďaleko obce Hejce 
v Maďarsku. Štyridsaťdva ľudí na pa-
lube vojenského špeciálu – vojakov 
a zamestnancov rezortu obrany – sa 
z polročnej operácie KFOR v Kosove 
domov už nevrátilo. Osem členov 
posádky pochádzalo zo samostatnej 
dopravnej letky v Kuchyni: čat. Bro-
nislava Gregorovičová, pplk. Miro-
slav Novák, kpt. Róbert Soľava, práp. 
Ondrej Keszi, kpt. Tomáš Žipaj, kpt. 
Norbert Kumančík, npor. Ján Hejduk, 
nrtm. Karol Malatin. 
 „Písal sa 19. január 2006. Poča-
sie bolo rovnako mrazivé ako dnes. 
Najväčší chlad však zavládol v našich 

srdciach,“ zaznelo v  smútočnej reči. 
Na spomienkovom akte si zosnulých 
uctili viceprimátor mesta Malacky 
Milan Ondrovič, veliteľ Dopravné-
ho krídla Kuchyňa plk. Peter Prokop 
a ordinár Ozbrojených síl a ozbroje-
ných zborov SR Mons. František Rá-
bek, ktorý viedol aj duchovnú časť 
spomienky v priestoroch vojenskej 
kaplnky.  Tragédiu spred jedenástich 
rokov si pripomenuli aj zástupcovia 
Okresného úradu v  Malackách, Vo-
jenského obvodu Záhorie a  Klubu 
vojenských veteránov, starostovia 
okolitých obcí, ale predovšetkým ro-
dinní príslušníci, ktorí už jedenásť ro-
kov hrdinsky nesú smútok za svojimi 
najbližšími.  

Text a foto: -ing-  

Voľné miesto: 
správca domu smútku

Mestská spoločnosť TEKOS hľadá 
správcu domu smútku. Môže ísť 
o  dôchodcu alebo dôchodkyňu, 
prípadne aj ako forma privyro-
benia si popri inej práci. Úväzok 
nie je fixne určený, podľa dohody 
môže byť plný alebo polovičný. 
Podmienkou je trvalý pobyt v 
Malackách, resp. bývanie v  Ma-
lackách. 
Záujemcovia prosím kontaktujte 
mobilné telefónne číslo 
0940 63 19 32. 
• dôchodca / dôchodkyňa, 
• aj ako forma privyrobenia 
 popri inej práci, 
• polovičný alebo plný úväzok, 
• trvalý pobyt, resp. bývanie 
 v Malackách.

SPOMIENKY

Odišiel si tichučko, ako odchádza 
deň, a v našich srdciach zostáva 

spomienka len. Tak snívaj ten svoj 
večný sen a ver, že nikdy 

nezabudneme na ten smutný deň.
2. februára si pripomíname 

1. výročie, čo nás navždy opustil náš 
milovaný Radovan Ruža. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka Andrea, dcéry Simonka, 

Natálka a celá rodina.

Len okamih rozhoduje o osude 
a živote človeka.

26. januára sme si pripomenuli 
4. výročie úmrtia našej drahej 
manželky, mamičky a babky 

Anny Dojčákovej, rod. Bogdalíkovej. 

S láskou a úctou spomínajú manžel 
Rudolf a syn Branko s rodinou.

Tá rana v srdci bolí 
a zabudnúť nedovolí.

7. februára by sa dožila 
78 rokov naša drahá 

Marcelka Dávidová z Malaciek. 
S úctou a láskou spomína 

manžel Emil a blízka rodina. 
Kto ste ju poznali, venujte 

jej tichú spomienku.

JDS blahoželá jubilantkám

Jednota dôchodcov Malacky srdečne 
blahoželá svojim členkám k významným 
životným jubileám.  
Viole Kráľovej, Elene Kopčovej, 
Daniele Bukovskej 
a Františke Kaňkovej želáme 
veľa zdravia a do ďalších rokov samé 
pekné a príjemné dni, plné 
pohody a lásky.
                                                             JDS Malacky

Jubilantky 
vo februári 
80 Františka Kaňková

 Eva Kollová
 Anna Lončeková
 Alena Michálková
 Valéria Poláková

90 Anna Michalcová
 Rozália Tomeková
92 Irma Šifelová

Srdečne blahoželáme!

V Malackách máme 
najlepšiu hráčku žolíka 
 Členovia ZO JDS Malacky sa 
koncom januára zúčastnili v Sološ-
nici na okresnom turnaji dôchod-
cov v kartovej hre žolík. Podujatie 
zorganizovala miestna ZO JDS v 
spolupráci s Okresnou organizá-
ciou JDS Malacky. Našich osem 
statočných zo všetkých síl bojo-
valo o čo najlepšie umiestnenie. 
Víťaznú trofej si priniesla domov 

naša členka Anna Kaffelová, ktorá 
v poslednej sérii hier porazila dve 
súperky z Jablonového. 
 Srdečne jej blahoželáme. Pani 
Kaffelovej a  ostatným našim čle-
nom ďakujeme za úspešnú repre-
zentáciu našej organizácie.

Text a foto: Výbor ZO JDS Malacky
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Strojár hrá najbližšie 
dva zápasy doma 
V ďalšom stretnutí Malačania pri-
vítajú v sobotu 4. februára o 18. 
hodine Hlohovec. Stretnutie sa 
odohrá v rámci turnaja dorasten-
cov ZORNO CUP 2017, ktorý sa 
bude konať v Malackách od piatka 
3. februára do nedele 5. februá-

ra. Ďalej vás pozývame v stredu 
8. februára o 18:30 na extraligo-
vú dohrávku Strojár   Malacky  - 
Tatran Prešov.  Tešíme sa na vašu 
podporu. 

-MM- 

Strojár aj po druhýkrát zdolal Agrokarpaty Pezinok
 Hádzanári Strojára Malacky sa 
v piatok 27. januára po druhý raz tešili 
z víťazstva vo svojej prvej sezóne v ex-
tralige mužov. Predposledné mužstvo 
Malaciek si s  posledným Pezinkom 
poradilo na jeho palubovke 27:24 a do 
tabuľky si pripísalo dva body za víťaz-
stvo. Celkovo ich Strojár nazbieral päť. 
 Úvod zápasu vyšiel lepšie do-
mácim Pezinčanom, ktorí sa viac 
dostávali k  nebezpečným zakonče-
niam. Od začiatku bolo stretnutie 
poznačené početnými vylúčeniami 
na oboch stranách. Malačania sa ve-
denia chopili až v dvadsiatej minúte, 
keď viedli 8:7. Rovnako o gól sa skon-
čilo i úvodné dejstvo – 13:12 v pros-
pech Strojára Malacky. 
 V  druhom polčase sa nervozita 
i početnosť vylúčení a kartových tres-
tov stupňovala, ale hostia začali brať 
zápas definitívne do svojich rúk, keď 
Pezinku odskočili v  priebehu druhej 
polovice aj na rozdiel piatich gólov. 

Zápas 16. kola priniesol skôr boj než 
krásnu hádzanú, o čom svedčí aj fakt, 
že stretnutie nedohralo pre červenú 
kartu až päť hráčov. Na strane Ma-
lačanov boli vylúčení Robert Baláž 
a David Stachovič a v poslednej minú-
te i Martin Sedláček, ktorý si pre diš-
tanc nezahrá domáci zápas s Hlohov-
com. Malacky si aj vďaka výborným 
zákrokom brankára Dušana Roška 
a  využívaniu príležitostí aj v  podobe 
sedemmetrových hodov desať minút 
pred koncom zabezpečili pre Pezinok 
nedostihnuteľný stav 23:18. Domáci 
síce z  manka ukrajovali, no k  vyrov-
naniu im nepomohli ani oddychové 
časy. Zverenci Jána Kordoša po výbor-
nom druhom polčase zvíťazili v  Pe-
zinku 27:24 a  pripísali si vôbec prvú 
výhru na palubovke súpera. 
 Strojár viedli za víťazstvom dvaja 
šesťgóloví strelci Ivan Oslej a  Martin 
Sedláček, ktorým konkurovali Tomáš 
Baláž a  David Stachovič – obaja po 

päť. Malacky sa po 15  odohratých 
zápasoch nachádzajú na 9. priečke 
s  5 bodmi. Za nimi je len Pezinok, 
ktorému sa ešte bodovať nepodari-
lo. V  nasledujúcich dvoch domácich 
stretnutiach najprv Strojár privíta v so-
botu 4. februára o  18:00 hádzanárov 
Hlohovca a v stredu 8. februára v do-
hrávke 9. kola majstra Tatran Prešov. 
Základnú časť extraligy Malačania do-
končia zápasom v Prešove. Držíme im 
palce v ďalšom reprezentovaní mesta! 
ŠHK Agrokarpaty Pezinok - Strojár 
Malacky  24:27 (12:13)
Zostava Malaciek: Roman Piaček 
(Dušan Roško) – Tomáš Stachovič 
(2), Vladimír Pavlík (2), Tomáš Ba-
láž (5), Martin Hlaváč, Robert Baláž 
(ČK), Ivan Oslej (6), David Stachovič 
(5+ČK), Martin Sedláček (6+ČK), To-
máš Stachovič (1), Roman Valacho-
vič, Dušan Frýbert, Peter Stachovič, 
Dominik Grich, Andrej Dobrocký 

Text: M. Binčík, foto: -MM-

Spomíname na 
futbalistu s číslom 9

Na sklonku uplynulého roka nás navždy opustil Štefan Piaček  - le-
gendárny futbalista, ktorý má významné športové zásluhy nielen 
z pôsobenia v stupavskom futbalovom oddiele. Meno stredného 
útočníka s číslom 9 je dobre známe aj v Malackách. 

Pamätníci si určite spomenú na časy, 
keď v rámci tretej ligy proti sebe zápo-
lili mužstvá oboch miest. Za farby náš-
ho mesta spomeňme aspoň známeho 
Františka Vígera. Spomienku na Štefana 
Piačka nám zaslal jeho spoluhráč Jozef 
Dugovič, ktorý je mimochodom v Ma-
lackách známy aj ako projektant všet-
kých troch závodov IKEA v Malackách. 
 Štefan Piaček sa narodil 9. de-
cembra 1933. Po celý život bol futbal 
jeho veľkou láskou a urobil preň veľ-
mi veľa. S futbalom začal v mladom 
veku a venoval mu množstvo voľné-
ho času. Hrával v útoku, od žiakov 
až po seniorov, ako stredný útočník 
s číslom 9.
 Po skončení aktívnej činnosti 
bol v roku 1972 jedným zo zakla-
dateľov kolektívu Internacionálov, 
ktorý sa stal jeho druhou rodinou. 
Každý týždeň pomáhal riešiť malé 
i veľké problémy a úlohy spojené 
s fungovaním družstva. Ako do-
pravný prostriedok používal bicykel 
a spolu s Jozefom Dugovičom a Fran-
tiškom Ivicom dostali od spoluhrá-
čov prezývku Traja králi na bicykloch.
 Štefan Piaček pomáhal neúnav-
ne všade, kde bolo treba: organizo-

val brigády, zábavu starých pánov 
i finančné zbierky na mnohé cesty na 
turnaje do zahraničia - do Francúz-
ska, Talianska, Maďarska a Rakúska.
 Vždy patril medzi najlepších na 
ihrisku, kde strieľal krásne góly - buď 
pravačkou alebo po výskoku hlavou 
až do chvíle, keď sa prihlásil vyšší 
vek. Potom sa venoval viac organi-
zácii a fungovaniu klubu Internaci-
onálov. Nikdy sa nebál pomenovať 
kritické situácie na ihrisku a pomáhal 
ich riešiť. Pri posedeniach a oslavách 
patril k speváckej A skupine. Bol vy-
chýrený spevák, ktorý vždy začínal 
pesničku.
 Za všetky tieto činnosti bol oce-
nený Zlatým prsteňom, čím vstúpil 
do kroniky, respektíve Siene slávy 
stupavského futbalu. Pri 80. výročí 
futbalu v meste (1921 – 2001) navž-
dy zakotvil v zostave Futbalovej je-
denástky 20. storočia.
 Jeho spolupráči a kamaráti si ho 
so spomienkou v srdci budú pripo-
mínať nielen ako futbalistu, ale aj 
ako výborného kamaráta a vzácne-
ho človeka. 

Text: J. Dugovič/-ing-, foto: archív 

ICE WINTER STAVMAT CUP MALACKY 2017
 Malacky majú za sebou troj-
dňový medzinárodný turnaj v  há-
dzanej mladších žiačok. Na veľkú 
radosť organizátorov – hádzanár-
skeho oddielu TJ Strojár Malacky, 
ŠKH Rohožník a  ZŠ Štúrova – sa 
zišla nebývalo silná  konkurencia 
a  dá sa povedať, že v  Malackách 
hrali tímy, ktoré patria vo svojej 
vekovej kategórii k  najlepším na 
Slovensku i v Čechách. Zápasy mali 
mimoriadne dobrú úroveň, turnaj 
bol veľmi vyrovnaný a  až do po-
sledného zápasu nebolo zrejmé, 
ktoré družstvá  odídu s medailami. 
Nakoniec štvrté skončili len o skó-
re práve naše dievčatá. Počas tur-
naja ale odohrali výborné zápasy 
a od medailového umiestnenia ich 
delilo len trocha šťastia.
 Celý turnaj mal výbornú atmo-
sféru, čo potvrdili i tréneri všetkých 
zúčastnených družstiev. Zážitok 
mali dievčatá i  zo stretnutia s  re-

prezentantkou Slovenska Máriou 
Olšovskou, odchovankyňou Ro-
hožníka, teraz hráčkou extraligo-
vého Veselí nad Moravou, ktorá 
odovzdávala ceny.
 V  spoločnom družstve hrali: Sa-
rah Kujanová, Barbora Šmahlíková, 
Vanda Kuračková, Linda Olivová, Lea 
Kolandrová, Vanessa Kimličková, Eva 
Balaščíková, Laura Walterová,  Ester 
Mošovská, Natália Ďurechová, Ka-
rolína Šperglová, Nikola Nemcová, 
Natália Tomaškovičová,  Aneta Mrá-
zová, Adriana Vozárová, Sandra Mit-
rišinová a Mirka Pavlačičová. 
 Veľké poďakovanie patrí všet-
kým organizátorom a rodičom, ktorí 
odviedli skvelú prácu a do organizo-
vania i  povzbudzovania  vložili ob-
rovskú chuť i  energiu. Rovnako ďa-
kujeme všetkým sponzorom,  najmä 
firmám STAVMAT Malacky, TEXPRINT 
Gajary i mestu Malacky. 

Text a foto: D. Šuster

Celkové poradie turnaja: 
1. MŠK Dunajská Streda 8 6 2 0 90:53 14

2. Iuventa Michalovce A 8 6 1 1 82:44 13

3. HC Tatran Stupava 8 5 1 2 72:51 11

4. TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník 8 5 1 2 76:65 11

5. DHC Slávia Praha 8 5 0 3 97:36 10

6. ŠKP Bratislava 8 3 0 5 58:85 6

7. HK Slovan Duslo Šaľa 8 2 0 6 69:83 4

8. SHK Veselí nad Moravou 8 1 1 6 61:98 3

9. Iuventa Michalovce B 8 0 0 8 28:98 0

Výsledky našich dievčat
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník – 
SHK Veselí nad Moravou 14:12
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník – 
HC Tatran Stupava 3:8
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník – 
Iuventa Michalovce B 11:1
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník – 
ŠKP Bratislava 11:7
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník – 
MŠK Dunajská Streda 5:11
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník – 
HK Slovan Duslo Šaľa 14:10
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník – 
DHC Slavia Praha 11:9
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník – 
Iuventa Michalovce A 7:7


