
Na úvod deti privítal riaditeľ ško
ly D. Masarovič. Potom sa už devia
taci predviedli naozaj rozprávko

vým spôsobom 
– zahrali prvá
čikom zábavné 
a  milé „šmolkov
ské“ diva dielko. 
Zlomyseľný Gar
gamel uniesol 
Šmolinku a bolo 
ju treba vyslobodiť. Za skočení Šmol
kovia museli pre jej zá chranu splniť 
niekoľko neľahkých úloh, ale našťas
tie na to neboli sami – prváci im 

ochotne a s radosťou pomohli. A tak 
sa tan covalo, spievalo, recitovalo aj 
počítalo – so šťastným kon com. Na
koniec i  dojatý Gargamel priznal, 
že lepšie je na svete tomu, kto má 

kamarátov, kto
rí mu po má hajú. 
Hrdí pr váčikovia 
boli deviatakmi 
jed nomyseľne 
uzna ní za hod
ných pasovania, 
a tak ich vyzdobi

li krásnymi šerpami a ob darovali pa
mätnými listami a dar čekmi.

Text: -naty/ZŠ-
Foto: N. Slobodová
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Opäť sa blíži odovzdávanie Ceny 
primátora mesta Malacky Jozefa 
Ondrejku Pálfiho srdce. Toto ocene
nie udeľuje primátor raz za  dva 
roky rodákom za  úspeš
nú a  záslužnú činnosť 
v  prospech mesta, ak 
výsled ky ich práce 
v oblas ti špor tu, vedy, 
kultú ry či spoločen
ského života svojím 
vý znamom presiahli 
hranicu Malaciek.

Nominácie osobnos
tí na  ocenenie Pálfiho srd
ce za roky 2012 a  2013 môže
te posielať na media@malacky.sk 
alebo vhodiť priamo do  schránky 
mestských médií pri schodoch MsÚ 
na Radlinského ulici 2751/1 v Malac
kách. Slávnostné odovzdávanie cien 
sa uskutoční vo februári 2014. 

Symbolika Pálfiho srdca pochá
dza zo známej legendy, podľa ktorej 
si významný šľachtic Pavol IV. Pálfi 
z lásky k Malackám nechal po smrti 

vybrať srdce z  hru de, na
bal za mo vať ho a  po

chovať v  rodin nej 
krypte, kde ma lo 
navždy spoči núť 
spolu s pozostatka
mi ostatných ma

lackých Pálfiovcov. 
Tak navždy venoval  

svoje srdce mestu na
priek to mu, že sám je po

cho vaný v  Dóme sv. Martina 
v Bratislave za  zásluhy v bo ji proti 
Tur kom. 

Autorkou symbolických Pálfi ho 
sŕdc z pálenej hliny je známa ma lac
ká ke ramikárka Libuša Čtveráková.

-red-

Kto získa
Pálfiho srdce?
 Nominácie môžete posielať aj vy

 Imatrikulovali prvákov 

Malacká desiatka 
už túto sobotu

Deviateho novembra privítame 
bežcov z celého Slovenska i zo za
hraničia. Uskutoční sa totiž známe 
bežecké podujatie Malacká desiatka, 
ktoré tento rok oslavuje neuveriteľ
né tridsiate narodeniny. 
A chýbať nebude ani zau
jímavá bežecká pošta.

Spoveď duše 
v kaštieli

Nádejná mladá umelkyňa Silvia 
Vanišová Kovárová predstaví svoje 
diela v  Malackom kaštieli. Výstavu 
nazvala Spoveď duše, pretože štet
com a ceruzami vyjadrila práve to, čo 
je v jej duši. V rámci tech
niky využila kombináciu 
maľby a kresby.  

Biologický odpad 
nie je objemný!

Nedávno sa v Malackách uskutoč
nil zber objemného odpadu. Avšak 
nezaobišiel sa  bez problémov. Nie
ktorí občania do objemného odpadu 
nahádzali aj biologický odpad. Ten 
tam ale nepatrí. Má sa kompostovať, 
prípadne voziť na zberné 
dvory na Hlbokej a Parti
zánskej ulici.
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Koncom októbra slávnostne prijali v Spojenej škole sv. F. Assiského 
medzi seba všetkých prváčikov. Ich najstarší spolužiaci, deviataci, 
pripravili imatrikuláciu, ako sa patrí. Prváci  vedeli, čo ich čaká, usmie-
vali sa od ucha k uchu a kým sa všetko začalo, nevedeli ob sedieť.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

MOBILNÉ CENTRUM PÔŽIČIEK

NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA

Nikdy nebolo ľahšie a jednoduchšie si požičať.

až 2 000 € na počkanie

Mobilné centruM pôžičiek nájdete:
11. - 13. 11. Malacky, 
Kláštorné námestie pri fontáne

( 0915 159 222 Malacký hlas číslo 20 
vyjde 21. novembra.

Ktorý 
kandidát?

V  kinách je nový slovenský film 
s  názvom Kandidát. Podľa mnohých 
laických hodnotení či recenzií ide o to 
najlepšie, čo sa v slovenskej kinema
tografii v  poslednom období urodilo. 
Politická fraška smutným i smiešnym 
spôsobom poukazuje na to, čo sa na 
ta kom malom Slovensku môže diať. 
Film satiricky zobrazuje našu spoloč
nosť, ktorá je čoraz viac manipulo
vaná bohatými a  mocnými. 

Zhodou okolností prišiel tento film 
do kín pred voľbami. Možno fakty spo
mínané vo filme a možno i pochmúr
na novembrová nálada vás odrádzajú 
využiť svoje právo. Právo voliť. 

Možno sa vám voľby do VÚC ne
zdajú dôležité. Župy však  každoroč
ne hospodária s 1,14 miliardy € a ma
jú mnohé významné kompe tencie. 
Práve od rozhodnutí župných politi
kov sa odvíja kvalita škôl, nemocníc, 
domovov dôchodcov, divadiel, galérií 
či knižníc v  regiónoch. Okrem toho 
rozhodujú aj o opravách ciest II. a  III. 
triedy, schvaľujú cestnú daň, grafiko
ny, ceny prímestskej autobusovej do
pravy. Vedenie župy vie ovplyvniť aj to, 
koľko peňazí z eurofondov bude prúdiť 
do daného re giónu. 

Ktorí kandidáti teda ovplyvnia dia
nie v našom regióne? Je to na nás!

Natália Slobodová

Blíži sa termín bratislavského kon-
certu Ewy Farnej (18. 11.). Mestské 
médiá a  TRIO PRODUCTION vám 
prinášajú SúťAž O vSTUPENKy. 
Do 13. 11. na media@malacky.sk  
napíšte, ktorá pes nička od E. Far-
nej sa vám najviac pá či. Do pred-
metu napíšte Ewa Farna a uveďte 
kontaktné údaje. Každý výherca 
zís ka 2 vstupenky. viac na strane 5.

mailto:media@malacky.sk
mailto:media@malacky.sk
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 Dostávate
 do schránok 
 Malacký hlas?

Malacký hlas patrí k  nášmu mestu už takmer tak prirodzene ako 
niektoré pamiatky, bez ktorých by maše mesto nebolo také, aké je. 
Niežeby bol taký starý, ale jeho dvojtýždňovú periodicitu, farebnosť 
a donáš ku do schránok zdarma vnímame tak samozrejme ako ran
ný pozdrav od najbližších. Vôbec sa nezamýšľame nad tým, koľko  
úsilia a peňazí to stojí. 

 Pochvala 
 pre naše noviny 

Súčasťou objemného odpadu 
nie je biologický odpad! Ten by mali 
občania kompostovať, prípadne ho 
môžu voziť na zberné dvory na Hl
bokej a  Partizánskej ulici. V  rámci 
uvedeného zvozu objemného od
padu neznámi občania zrejme ne
chtiac založili čiernu sklád ku na rohu 
Novomestského a Štúrovej ulice. Ide 
o  obrovskú hŕbu biologického od
padu pochádzajúceho prevažne zo 
záhrad pri  rodinných domoch. Ak 
by sa podobný incident opakoval, 
MsP v spolupráci so správou zelene 
v  Malackách môže pristúpiť k  na
montovaniu fotopasce, ktorá sa sta
la účinným pomocníkom v boji proti 
čiernym skládkam.

Objemným odpadom sú nepo
trebné, opotrebované, zastarané 
veci, ktorých sa občania potrebujú 
zbaviť. Sú to veci, ktoré majú väčšie 
rozmery (nábytok, koberce, zrkadlá, 
umývadlá, radiátory, vane, matrace 
a pod.) a nemožno ich umiestniť do 
klasických zberných nádob.

Okrem biologického odpadu 
sem nepatrí stavebný odpad, elek
troodpad, pneumatiky či chladničky. 
Stavebný odpad sa odoberá na obi
dvoch odpadových dvoroch, elek
troodpad na odpadovom dvore na 
Partizánskej ul. v spoločnosti Tekos.

Text, foto: N. Slobodová

 Biologický odpad
nie je  súčasťou
objemného odpadu

V pondelky 7. a 14. 10. sa v Malackách uskutočnil zber objemného 
odpadu. Avšak nezaobišiel sa bez nerešpektovania inštrukcií, ktoré 
boli zverejnené v mestských médiách.

Malacký hlas si opäť vyslúžil po
chvalu. Koncom októbra sa zišli 
tvorcovia miestnych novín z celé
ho Slovenska, aby si vymenili skú
senosti a  získali nové poznatky 
od  školiteľov. Takéto stretnutia sa  
konajú každý rok a  ich súčasťou je 
i  hodnotenie jednotlivých miest
nych novín. „Porotkyňou” je členka 
Sloven ského syndikátu novinárov 
s  bohatými skúsenosťami z  regio
nálnych a miestnych médií Katarína 

Čiž máriková. Malacký hlas je podľa 
nej pekný a  kvalitný, s  dobrou gra
fikou i  profe sionálne napísanými 
článkami. Ocenila aj to, že sme vlani 
začali využívať plnofarebnú tlač no
vín, ktorá vynikne najmä pri fotore
portážach (v predošlom vydaní bola 
z Jablkového hodovania). 

Veríme, že sa no viny páčia aj vám. 
Ak máte nejaké pripomienky, kon
taktujte nás na malackyhlas@malac
ky.sk.              M. Janotová

Vydávaním Malackého hlasu si 
mes to a jeho samospráva plní svoju 
oznamovaciu funkciu voči obyvate
ľom, prináša dôležité informácie 
a pes tuje v nich pocit lokálnej spolu
patričnosti. Napriek iným, novším 
me diálnym prostriedkom papierové 
no viny sú vždy žiadané a nie je nad to,  
keď si z nich môžete semtam aj ne
ja ký článok vystrihnúť či odložiť, 
však? 

Mnohí si spomínajú, že pred ro
kom 2005 netrpezlivo čakali na  ter
mín vychádzania svojich novín 
a v uliciach mesta striehli na kolpor
térov, od  ktorých si kupovali vtedy 
ešte mesačník za  päť korún. Mesto 
Malacky v  roku 2005 vyčlenilo pro
striedky z mestského rozpočtu a od
vtedy zaň Malačania nemusia pla
tiť. Za  Malacký hlas však nielenže 
ne  platíme, ale aby sa k nám dostal, 
nemusíme z  domu ani nos vystrčiť. 
Vyberieme si ho jednoducho z poš
tovej schránky. Je to však naozaj tak?

Z  času na  čas sa k  nám dostanú 
chýry o  tom, že niekomu Malacký 
hlas nechodí, niekde ho nedostanú 
do  schránky, ale distribútor ho len 
položí na  radiátor vo vestibule by
tovky. Pri dnešnom životnom tem

pe si človek ani neuvedomí, ako letí 
čas, a  tak si možno ani nevšimnete, 
že ste svoje noviny vlastne vôbec ne
dostali. 

Výroba periodika nie je lacná zá
ležitosť a mesto mesačne na grafiku, 
tlač a  distribúciu novín vynakladá 
su mu viac ako 2000 €. Malacký hlas 
je tu pre vás a bez vašej pomoci sa 
ne do zvieme, či sa do vašich domác
ností dostane tak, ako to má byť. Vie
me, že keď náhodou noviny neprí
du za vami domov, prídete si po ne 
do mestského úradu, kde si ich vždy 
mô žete zobrať v  recepcii, v  klient
skom centre, alebo vyžiadať priamo 
v redakcii. Váš hlad po informáciách 
je uspokojený, no pre nás je dôleži
té vedieť, že sa niekde deje chyba.  
Pre to vás prosíme, ak nedostávate 
Malacký hlas, nahláste to v redak
cii, emai  lom – media@malacky.sk, 
tele fo nicky na č. 034/796 61 74, 
796 61 73 alebo písomne v poda
teľni MsÚ. Uveďte svoje meno, ad
resu a kontakt, kde si neskôr môže
me overiť, či sa udiala náprava. Ma
lacký hlas pripravujeme pre vás, milí 
čitatelia, a neuspokojí nás, že je do
stupný na internete.

T. Búbelová 

Dobrý deň, 
vážení čitatelia!

Po dvoch týždňoch sa znovu 
hlási naše Dopravné okienko. Dnes 
vám predstavíme Okresnú komisiu 
dopravy. Dopravná komisia, ako ju 
skrátene voláme, zasadá každý štvr
tok od 9.00 do 12.00 h. Jej členmi sú 
riaditeľ Okresného úradu v  Malac
kách – odbor dopravy a  cestného 
hospodárstva v  Malackách, vedúci 
strediska Regionálnych ciest Brati
slava, primátori a  starostovia obcí, 
resp. pracovníci ich úradov. Zaujíma 

vás,  čo môžete na takejto komisii 
vyriešiť? Hlavnou náplňou je pre
rokovanie a  schválenie dočasného 
dopravného značenia počas rozko
pávok a  iných obmedzení dopravy, 
ako aj trvalé dopravné značenie. 
Na zasadnutie dopravnej komisie 
môže prísť každý občan, ktorý chce 
riešiť nejaký dopravný problém. Ak 
sa daný problém nevyrieši okamži
te, berieme ho ako podnet na rie
šenie nepriaznivej situácie a v rámci 
kompetencií jednotlivých zúčast
nených úradov na probléme pracu
jeme ďalej. Ako jeden z  viacerých 

prípadov úspešnej spolupráce by 
som uviedol organizáciu dopravy 
na Pezinskej a Továrenskej ulici, kde 
sa riešilo presmerovanie nákladnej 
dopravy. Ďalším prípadom úspeš
nej spolupráce je rozmiestnenie 
dopravných zrkadiel na miestnych 
komunikáciách alebo dopravných 
spomaľovačov – retardérov v našom 
meste. Výsledkom spolupráce BSK 
a  dopravnej komisie bolo zrealizo
vanie nadštandardného označenia 
priechodov na Legionárskej a Záho
ráckej ulici. Do konca októbra toh
to roku bolo v Okresnej komisii do
pravy prerokovaných 149 projektov 
organizácie dopravy, z  čoho 47 sa 
priamo týkalo komunikácií v  meste 
Malacky.

B. Balún, okresný dopravný inžinier

Prvú novembrovú sobotu pokračovalo občian
ske združenie UV v likvidovaní čiernych nelegál
nych skládok v meste. Už po niekoľký raz sme 
boli pri garážach na Mlynskej ulici (smer Veľké 
Leváre). Vďaka našej novej spolupráci s portálom 
TrashOut sme zistili, že práve táto oblasť Malaciek 
je v zúfalom stave.

Nebolo nás veľa, len zdravé jadro. Sme radi za každú 
no vú posilu, a ve ru, každý týždeň prichádza niekto nový. 
Naším cieľom je, aby prostredie okolo nás bolo čisté, ze
lené, udržiavané. Chceme, aby sa všetci naučili, že zber
né dvory sú otvorené a vývoz je zdarma! Chceme, aby 
vyčistené lokality ostali čisté a nezahlcovali sa novým 
odpadom. 

Pred samotnou akciou sme obyvateľom Mlynskej uli
ce a okolia vhodili do schránok oznam o plánovanom 
zbere. Neprišiel síce nik, no veríme, že spoločne si bude
me da nú lokalitu viac všímať a zabraňovať jej opätovné
mu znečisteniu.

Garáže na Mlynskej ulici plánujeme čistiť aj v sobotu 
9. 11. Tento raz nás čaká čierna skládka v opustenej ga
ráži a jej okolie. Ďakujeme za vašu účasť či inú podporu 
tejto aktivity!

Text: F. Prosňák

Spoznávate túto topánku? Nosila ta
kú voľakedy vaša známa? Tak vedz
te, že veľa súdnosti v sebe nemá. V 
lese na konci Jánošíkovej ulice by  
ste ich bo hužiaľ našli  oveľa viac.

 UV_zbery 
 pokračujú

 Dopravná komisia 
 je tu pre všetkých DOPRAVNÉ

OKIENKO

OKOM
OBJEKTÍVU

Komu chýba 
bicykel?

Okresné riaditeľstvo Policajného 
zboru v Malackách hľadá majiteľa 
strateného bicykla. Ide o  horský bi
cykel, ktorý si majiteľ 26. septembra 
odstavil na železničnej stanici v Ma
lackách v  stojane pri novinovom 
stánku. Hoci bol bicykel zamknutý, 
istá osoba sa ho snažila ukradnúť. 
Zámok odstrihla a z miesta incidentu 
utekala. Pri tom ju však pristihli poli
cajti. Bicykel zaistili a páchateľa vzali 
na vyšetrovanie. Bicykel je však u po
licajtov dodnes. Stále sa im neprihlá
sil nikto, komu zmizol. Polícia teda 
vyzýva majiteľa bicykla, aby kontak
toval OR PZ v Malackách, Odbor po
riadkovej polície.        red 

VýzVA Rekonštrukciu 
fontány 
v centre Malaciek 
finančne podporila

Ďakujeme! O  priebehu rekonštruk
cie vás budeme informovať v  ďal
šom vy daní Malackého hlasu.

mailto:malackyhlas@malacky.sk
mailto:malackyhlas@malacky.sk
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Bratislavský samosprávny kraj 
získal 1. miesto v  kategórii Re-
gióny s najvyššou úrovňou roz-
voja v  odbornej štúdii Master-
Card slovenské centrá rozvoja. 
Štú diu spracovali experti z Eko-
nomickej univerzity v  Bratisla-
ve.
Odborníci hodnotili rozvoj a  dy

namiku v  ekonomickej a  sociálnej 

oblasti,  v  infraštruktúre a  vo verej
ných službách. Bratislavský kraj sa 
ukázal ako najrozvinutejší vo všet
kých skúmaných oblastiach. Bratis
lavský región je podľa odborníkov 
lídrom v oblasti regionálneho rozvo
ja. Kraj vyniká predovšetkým v  ob
lastiach podnikateľskej aktivity, kre
ativity, zamestnanosti v  odvetviach 
s  vyššou náročnosťou na  znalosti, 

jeho obyvatelia sú na vysokej úrov
ni vzdelanosti, má kvalitnú dopravnú 
infraštruktúru a vykazuje nízku dlho
dobú mieru nezamestnanosti.

Unikátny projekt MasterCard slo-
venské centrá rozvoja sa na Slovensku 
uskutočnil tento rok po prvý raz. Po
dobný projekt funguje už šiesty rok 
v susednej Českej republike.

TS BSK

 BSK ocenenili za rozvoj

k miestnym 
daniam 
a poplatkom 

Máte pripomienky k miestnym 
daniam a poplatkom? Myslíte si, že 
by mali byť iné? Nenechajte si svoj 
názor pre seba a príďte ho vyjadriť. 
Mestský úrad organizuje stretnutie 
s občanmi, podnikateľskými sub
jektmi a neziskovými organizáciami 
práve na túto tému. Uskutoční sa  
12. novembra o 18.00 h vo veľkej 
zasadačke MsÚ v Malackách. Téma 
znie: Návrh sadzieb miestnych daní 
a poplatkov za komunálny odpad  
a drobný stavebný odpad na rok 
2014. 

Prehľad súčasných miestnych 
daní a poplatkov nájdete na www.
malacky.sk v sekcii občan. 

vyjadRiTE Sa

dane a poplatky
Na  programe rokovania je vše

obecne záväzné nariadene mesta 
(VZN) o miestnych daniach a poplat
koch. Vyslúžilo si totiž protest proku
rátora, a to voči výške dane zo stavieb. 
O čo konkrétne ide a čo hovoria na 
pripomienky mestský úrad a poslan
ci? Nezmeškajte rokovanie zastupi
teľstva! A  nezabudnite, že k  miest
nym daniam a poplatkom sa môžete 
vyjadriť aj vy. Mestský úrad organizu
je stretnutie s občanmi, podnikateľ
skými subjektmi a neziskovými orga
nizáciami práve na túto tému (čítajte 
vyššie – poznámka redakcie).

Názvy ulíc
Poslanci budú rokovať aj o  VZN 

o určení názvu ulíc v Malackách. Kon
krétne pôjde o  názvy nových ulíc. 
V návrhoch názvov je Ulica I. Dérera, 
Ul. P. Straku a Ul. P. Hallona. 

jUdr. ivan dérer sa narodil v Ma
lackách v roku 1884, bol uznávaným 
advokátom, spolutvorcom martin
skej Deklarácie slovenského národa, 
ministrom, protifašistickým bojovní
kom a  predsedom Najvyššieho sú
du. 

Peter Straka bol slovenským  
fol kloristom, múzejníkom, hudob
ní kom, dirigentom, pedagógom  
a  spo luzakladateľom Pedagogické 
ho a vlastivedného múzea v Malac
kách. Zbieral a zapisoval ľudové po 
 ves ti a historické udalosti zo zá hor
skej ob lasti a skúmal tunajšie ná re
čia. 

Mvdr.  Pavol Hallon bol veteri
nárny lekár. Kariéru začal v Gajaroch, 
neskôr sa presťahoval do  Malaciek. 
Zaujímal sa o  históriu a  neskrýval 
ani literárny talent. Je autorom mno
hých článkov a publikácií, pôsobil aj 
ako mestský kronikár. 

Papier vs. moderná technika
Poslanci budú na  novembrovom 

zasadnutí rozhodovať aj o  tom, či 
zač nú používať výdobytky moder
ného sveta a  ušetria tak peniaze 
i  prírodu. Na  rokovania mestského 
zastupiteľstva sa totiž vytlačí veľké 
množstvo materiálov. Tie znamenajú 
značné financie za  papier a  tonery. 
O ochrane lesov či šetrení času už ani 
nehovoriac. Na  zastupiteľstve budú 
teda poslanci zvažovať možnosť, že 
materiály by dostávali a študovali po
mocou čítačiek či tabletov. Takto už 
pracujú napríklad poslanci v Skalici.

Koľko máme žiakov?
Koľko žiakov študuje v malackých 

základných školách? Koľko prvákov 
nastú pilo v  septembri? Koľkí žiaci 
využívajú školské kluby detí? Ako sa 
tieto čísla zmenili v porovnaní s pre
došlým škol ským rokom? Odpovede 
prinesie materiál s názvom Informá
cia o  začiatku školského roka v  Ma
lackách.            M. janotová

Nové dane, nové ulice 
i modernejšie zastupiteľstvo

vo štvrtok 14. novembra o 15.00 h sa uskutoční zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva. Pozrieť si ho môžete aj online na www.malacky.sk.

Za vývoz žumpy v súčasnosti Ma
lačania platia od 1,9 do 4,56 € za 1 m3 
odpadu (v  závislosti od  firmy). Toto 
je však len polovica skutočnej ceny. 
Druhú polovicu platí mesto. Túto fi
nančnú pomoc v minulosti zaviedlo, 
aby podporilo oficiálny vývoz žúmp. 
Niektorí ľudia totiž v snahe ušetriť pe

niaze vypúšťali svoje žumpy nelegál
ne cez takzvané trativody. Len v roku 
2012 na tomto príspevku mesto za
platilo 43 526 €.

Táto finančná pomoc však s vybu
dovaním kanalizácie končí. Zostane 
len tam, kde kanalizácia stále nie je. 
Bez finančnej podpory mesta bude 

vývoz žumpy teda stáť 2x viac, čiže 
3,8 až 9,12 € za 1 m3 odpadu.

V porovnaní s tým je cena za stoč
né naozaj nízka. Maximálna cena 
za odvedenie a  čistenie odpadovej 
vody verejnou kanalizáciou je totiž 
v našom kraji 1,08 €/m3. I v prípade, 
že si k tomu pripočítate cenu za vy
budovanie kanalizačnej prípojky, 
ste po krátkom čase v „zisku“. K ušet
reným peniazom sa pridáva aj väčší 
komfort bývania a ochrana prírody.

-mija- 

Žumpa versus kanalizácia
ja sa na kanalizáciu nepripojím, lebo ma to bude stáť viac. aj takéto 
názory sa ozývajú v súvislosti s pripojením sa na novú kanalizáciu. Keď 
sa však poriadne pozrieme na fakty a čísla, zistíme, že kanalizácia je 
nielen ekologickejšia, pohodlnejšia a civilizovanejšia, ale aj lacnejšia.

Minuloročné drevené pohľad
nice mali veľký úspech a  rýchlo sa 
rozpredali. Museli sme ich niekoľ
kokrát doobjednávať. Preto sme 
sa rozhodli rozšíriť ponuku týchto 
pohľadníc a doplniť ju aj o drevené 
magnetky. Kúpiť si ich môžete v TIK 
Malacky (v  Inkubátore) a  v  Malac
kom kaštieli – pohľadnicu za 1,20 € 
a magnetku za 1 €. 

Drevené pohľadnice vyrába čes
ká firma Toman a Toman. Už od ro
ku 2001 sa venuje ručnej výrobe dre
vených poštových pohľadníc. Tie sú 

radené do  zberateľských sérií a  sú 
číslované. To z  nich robí atraktívny 
turistický suvenír a zberateľskú raritu. 

Drevené pohľadnice vás prevedú 
po  hradoch, zámkoch, historických 
mestách, jaskyniach a iných známych 
a  niekedy aj trochu zabudnu tých 
miestach. Zo Slovenska na nich náj
dete napr. Šarišský i Spišský hrad, 
Bojnický zámok, Červený Kameň 
a Bra ti slavský hrad. Tých, ktorým sa 
pá čia drevené vý robky, potešíme. 
Čo skoro budú v ponuke aj drevené 
prí vesky na kľúče.             TiK Malacky

TiK ponúka nové 
 pohľadnice a magnetky

TiK Malacky pripravila nové reklamné materiály mesta. ide o drevené 
pohľadnice a magnetky s fotografiami mesta. drevené pohľadnice už 
síce poznáte, teraz ich však priná šame s novými obrázkami. Tie sú vo 
farebnom, čiernobielom a v zaujímavom, tak zva  nom sépiovom pre-
vedení. Rovnako magnetky nájdete v týchto troch variantoch. 

výluka trvá, 
vlaky meškajú

V MH č. 16/2013 sme sa venovali 
problémom, ktoré cestujúcim spô
sobujú dlhodobé výluky a meškania 
vlakov. Podľa stanoviska Železničnej 
spoločnosti Slovensko (ZSSK) výluka 
na trati Devínska Nová Ves–Zohor sú
visí s rekonštrukčnými prácami želez
ničného zvršku a spodku druhej tra
ťovej koľaje a železničných priecestí 
a  mala trvať od konca augusta do  
27. 10. t. r. ZSSK však infor mo vala o po
kračovaní výluky od 28. 10. 2013 až 
do odvolania. „Z dôvodu realizácie 
rozsiahlych rekonštrukčných staveb
ných prác na tomto úseku budú nie
ktoré vlaky zo Zohora do Bratislavy 
hlavnej stanice meškať 7 až 15 minút.

Výlukové práce realizujú Železni
ce SR,“ uviedla J. Morháčová zo ZSSK. 
ZSSK sa cestujúcim ospravedlňuje za 
problémy spôsobené obmedzenia
mi v železničnej osobnej doprave.

Predpokladané 
meškanie vlakov:

vlak  príchod  približné
 [BA hl. st.] meškanie

REX 861 06:05 h 9 min.
Os 2007 06:50 h 10 min.
REX 865 07:05 h 9 min.
Os 2011 07:53 h 10 min.
REX 869 08:05 h 9 min.
Os 2025 16:22 h 15 min.
Os 2027 17:22 h 15 min.
Os 2029 18:22 h 15 min.
Os 2031 19:22 h 15 min.
REX 860 05:42 h 7 min.

viac informácií: 
tel. č. 181 88 (nepretržite); 
info@slovakrail.sk; www.slovakrail.sk;
www.facebook.com/slovakrail

Spracovala: T. Búbelová

ad HOC Malacky, p. o. m., 
podľa VZN č. 2/2012 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a os
tatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky
ponúka na prenájom priestory bufetu (123,25 m²)
s celoročnou prevádzkou na Letnom kúpalisku 
v Malackách.
Uvedené priestory je možné prevádzkovať len na účely služieb občerstve
nia a stravovania. V žiadosti o prenájom uveďte ponúkanú cenu za 1 m²/rok. 
Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne el. energiu, teplo a vodu.
Žiadosti doručte na uvedenú adresu poštou alebo osobne v  zalepenej 
obálke s poznámkou „Neotvárať“ do 15. 11. 2013. Bližšie informácie:
ad HOC Malacky, p.o.m., Sasinkova 2, 901 01 Malacky
Tel.: 034/7723202, 0905 50 95 54, e-mail: adhocmalacky@zoznam.sk

http://www.malacky.sk/index.php?page=obcan&menuid=431
http://www.malacky.sk/index.php?page=obcan&menuid=431
http://www.malacky.sk
http://www.malacky.sk
http://www.malacky.sk
mailto:info@slovakrail.sk
http://www.slovakrail.sk
mailto:adhocmalacky@zoznam.sk
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Bez sponzorov by to nešlo
„Ešte sme o zbierke nič nevedeli, keď 

nás pozvali zdravotníci na stretnutie 
a  hovorilo sa o  potrebe kúpiť mamo
graf a zlepšiť tým dostupnosť špecia
lizovanej zdravotnej starostlivosti pre 
ženy v  Malackách,“ povedal bývalý 
za mestnanec a vtedajší poverený zá-
stupca najväčšieho sponzora malac-
kej nemocnice (vtedy NsP Malacky), 
spoločnosti HIROCEM (dnešný Hol-
cim) Rohožník. „Hneď vtedy som po
chopil, že toto je ďalšia príležitosť, ako 
môžeme významne pomôcť regionál
nemu zdravotníctvu a garantoval som 
za našu firmu, že mamograf v Malac
kách bude! Veď už dovtedy HIROCEM 
kúpil pre nemocnicu laparoskop za 1,3 
mil. Sk a iné prístroje za približne 8 mil. 
Sk,“ spomína si pán, ktorý nechcel byť 
menovaný. HIROCEM prispel najväč-
ším podielom k sume potrebnej na 
zakúpenie prístroja, ktorý bol na svoj 
čas prvotriedny a jeden z troch, kto-
ré sa nachádzali na Slovensku. „Jeho 
kúpu sme konzultovali s  prof. MUDr. 
Jurajom Švecom, DrSc., vtedajším pre
zidentským kandidátom, ktorý prístroj 
odporúčal,“ hovorí bývalý zástupca 
najväčšieho mecenáša. Nemožno 
však zabúdať na ďalších podnikateľ-
ských gigantov regiónu, bez ktorých 
by financie nestačili, napr. Nafta, a. s., 
Pozagas, a. s., Malacky a ďalšie. 

Analóg nahradil digitál
„Dôvodom na obzretie nie je len 

okrúhle výročie začiatku mamografie 
v našom meste, ale aj aktuálna kom
pletná rekonštrukcia mamografické
ho pracoviska, ktorú zabezpečilo vede
nie Nemocničnej, a. s. Podstatná je vý
mena prvého analógového prístroja,  
ktorý robí klasické RTG snímky, za 
moderný digitálny mamograf,“ hovo-
rí vedúci rádiologický technik Peter 
Gyur kovics. On sám zakotvil v malac-
kej nemocnici v  roku 2004 a  rozvoj 
rádio logického pracoviska pozoro-
val takpovediac za pochodu. „Aj keď 
kvalita prvého mamografu bola špič
ková a  vedel vykonávať aj presné lo
kálne biopsie, dnes tu máme doslova 
mercedes medzi mamografmi. Jeho 
radiačná záťaž je asi o polovicu nižšia 
ako pri starom prístroji, ktorý aj tak vy
nikal minimálnym únikom škodlivého 
žiarenia. Je konštruovaný na výkon 
veľké ho počtu vyšetrení v  krátkom 
čase. Prie merne na jednom vyšetre
ní nám ušetrí 10 minút času, pretože 
netreba vyvolávať snímky,“ zhodnotil 
pozitíva nového prístroja. Digitálna 
technika navyše umožňuje v  prípa-
de potreby ihneď posielať snímky 
na konzultácie na vyššie pracoviská, 
napr. na Onkolo gický ústav sv. Alžbe-
ty, kde dodnes ako rektorka Rádiolo-
gického oddelenia pracuje docentka 
MUDr. Viera Lehotská, ktorá spolu 
s prof. Jurajom Švecom vyberala pre 
Malacky prvý mamograf a  celkovo 
dohliadala na všetky prípravy. „Pod 
jej záštitou bolo vybudované moder né 

mamodiagnostické centrum,“ vysvet-
lil P. Gyurkovics. 

Zo zápiskov rádiológa 
• 3. 9. 2003 sa vedenia mamogra

fického centra ujala rádiologička z NsP 
Malacky MUDr. Janett Valúchová, kto
rá sa u nás zaslúžila o rozvoj USG vyšet
renia prsníkov. Odborne viedla a učila 
hodnotiť nálezy začínajúce lekárky aj 
rádiologické asistentky, ktoré tak pri
spievali ku kvalitnej diagnostike ocho
renia prsníka v meste a v regióne. Do 
konca roka 2003 vyšetrili 350 pacien
tok.

• V  júli 2004 sa prevádzkovateľom 
NsP Malacky stala Nemocničná, a. s. 
Po kompletnej rekonštrukcii sa všetky 
rádiologické vyšetrenia sústredili na 
jedno miesto. MUDr. Valúchová sa sta
la primárkou oddelenia. V roku 2004 sa 
počet mamografických vyšetrení zvýšil 
na 2800.

• Dobré meno mamografického 
pracoviska rádiologického oddelenia 
v  Malackách sa rýchlo rozšírilo aj do 
iných okresov a krajov. Aj vďaka krát
kym čakacím lehotám prichádzali pa
cientky zo Senice, Skalice, Pezinka aj 
z Bratislavy. V Malackách sa už nevyko
návala len diagnostika, ale aj terapia 
(onkochirurgické operácie prsníkov). 

• V  roku 2005 sa stala primárkou 
MUDr. Tatiana Gajdošová. V tom istom 

roku sa malacké pracovisko zúčastni
lo mamografického auditu, aby na
stavilo tvár zrkadlu pravdy, a  obstálo 
v  prvej desiatke zúčastnených praco
vísk v rámci SR. Vysokou kvalitou ma
modiagnostiky Malacky predbehli do
konca i veľké nemocnice a onkologické 
ústavy. V tomto roku sa počet MMG vy
šetrení vyšplhal na 3800.

• Od roku 2007 je primárkou odde
lenia MUDr. Andrea Šalatková a  hoci 
v  tom čase opustili pracovisko všetci 
skúsení lekári, podarilo sa jej zabezpe
čiť kontinuitu kvalitnej mamodiagnos
tiky. 

• 12. 8. 2013 sa začala skúšobná 
prevádzka na novom digitálnom ma
mografickom prístroji americkej fir
my HOLOGIC – Lorad Selenia. Tým sa 
ukončila postupná digitalizácia rá
diologického oddelenia, ktorá sa za
čala v roku 2004 nákupom CT prístro
ja, 2007 spustením digitálneho RTG 
a magnetickej rezonancie. 
 
A čo s 10-ročným deduškom?

Zatiaľ stojí v nemocnici v sklade. 
„Technickodiagnostické normy ta
kýchto prístrojov sú všade na západe 
stavané tak, že mamograf by nemal 
byť v  prevádzke dlhšie ako sedem ro
kov a k tomu niet čo dodať,“ ozrejmil  
P. Gyur kovics. 

„Ne mocnica má od mes ta ma mo
graf v prenájme od roku 2004 až po  
súčasnosť, za čo sme počas tejto doby 
zaplatili takmer 54 000 €,“ dozvedeli 
sme sa od hovorkyne Z. Kovaľovej.

Prístroj teda patrí mestu a o jeho 
ďalšom osude sa bude rokovať.

T. Búbelová

ZDRAVOTNÍCTVO / ŠKOLSTVO

V októbri sa žiaci malackého  
štátneho gymnázia vy brali 
v  rámci zážitkového vyučova-
nia anglického jazyka spozná-
vať americkú históriu a  kultú-
ru. Počas cesty po východnom 
pobreží Spojených štátov ame-
rických navštívili okrem New 
Yorku aj hlavné mesto Washin-
gton D. C. 

Cesta za veľkú mláku trvá približ-
ne dva dni a je veľmi namáhavá. Zú-
častnili sa jej žiaci a žiačky II. A, II. B, 
IV. A a VII. OB, riaditeľka školy Elena 
Krajčírová a pedagogička Ľubica Kiš-
šová-Vajarská. 

Po prestupe v Lisabone a koneč-
nom pristátí na  letisku v New Yorku 
sa gymnazisti presunuli do historic-
kého Washingtonu, kde dva dni spo-
znávali zákutia mesta a svetoznáme 
pamiatky venované významným 
uda lostiam a  osobnostiam americ-

kých dejín. Na vlastné oči videli Biely 
dom, budovu Capitolu, pamätníky 
Georgea Washingtona, Abrahama 
Lincolna, druhej svetovej vojny, kó-
rejskej a  vietnamskej vojny. V New 
Yorku bsolvovali plavbu loďou okolo 
Manhattanu a  Sochy slobody. Pre-
zreli najznámejšie zákutia tejto met-
ropoly, navštívili trezor centrálnej 
banky, užívali si chaos Times Square, 
prešli sa po Central Parku a vyviezli 
sa na vrchol Rockefellerovho centra, 
odkiaľ sa im naskytol fascinujúci vý-
hľad na  mesto a  Empire State Buil-
ding po západe slnka.

Večer im spestrili muzikáloví herci 
broadwayského divadla na predsta-
vení Fantóm opery. Domov sa vracali 
plní jedinečných zážitkov a  mnohí 
z  nich si predsavzali, že do  týchto 
končín v budúcnosti zavítajú opäť.

Text: G. Kandová
Foto: GMA

Jesenné dni hýriace farbami 
i  dlhé večery priam vábia pre-
žiť niečo neopakovateľné. Je-
dinečnými sa stali aj dva dni 
v znamení svetielok i strašidiel 
v ZŠ Dr. J. Dérera. 

Vstupný priestor hlavnej budovy 
„Dérerky” v  pondelok 28. októbra 
skrášlili nové obyvateľky – vyfinte-
né, nádherne oranžové aj zafarbe-
né, zubaté i  štrbavé, zamračené aj   

vysmia te. Tekvice. Úžasné, nápadité, 
nádherné... Najskôr len trónili pod lo-
gom školy a nechali sa obdivovať, no 
v  utorok doobeda si zahrali hlavné 
úlohy. Ťažko bolo vybrať tú najkraj-
šiu. Všetci tvorcovia si zaslúžene od-
niesli diplom, päť najoriginálnejších 
tekvíc získalo aj pohár víťazov.

V  utorok 29. októbra sa po  zo-
tmení zaplnil školský dvor. To pri-
šli  prvostupniari, ba aj „decká”  
z II. stupňa so svojimi blízkymi. Pred 

osemnástou hodinou sa všetci spo-
ločne vybrali s  lampiónmi, lampá-
šikmi, v maskách i bez na obchôdz-
ku do centra mesta ... a potom sa to 
začalo. 

Prízemie školy zmenilo svoju tvár. 
Obrovská pavučina sa rozprestiera-
la nad hlavami návštevníkov. Nemo 
ich sledoval kostlivec, za  povieva-
júcu bielu plachtu zasa lákala čaro-
dejnica. Vo svietnikoch za  oknami 
a  v  tekviciach do  temného večera 
blikali sviečky. Kdesi škrípali dvere  
a ozývalo sa polnočné odbíjanie ve-
žových hodín. Každý napäto očaká-

val stretnutie s  podivuhodnými by-
tosťami. Múmie, čarodejnice, stra-
šidlá, ježibaby, smrtky vítali prichá-
dzajúcich. A  tí výskali i pišťali, jedni 
oči prekvapene otvárali, iní si ich 
za krývali, smiali sa aj pustili slzičku, 
prekonali svoj strach, stískali ruku 
mamky, ocka, kamaráta, odvážne 
siah li do  pohára a  hľadali drobnú 
sladkosť či hračku, okúsili kúzelný 
nápoj, prešli hustou hmlou, preko-
nali miesta, kde sa zabývali pavúky... 
Báli sa. Krásne sa báli! Vynikajúci za-
čiatok jesenných prázdnin.

Text, foto: K. Habová

 Strašidelná Dérerka

Gymnazisti 
za veľkou mlákou

 Desať rokov mamografie
v Malackách

V  MH č. 18/2013 sme čitateľom pripomenuli, čo viedlo k  založeniu 
prvého mamografického pracoviska v Malackách. S  iniciátorkou ob-
čianskej zbierky pani Máriou Osuskou sme si zaspomínali na neľah-
ké začiatky, ale aj na radosť z rastúcej podpory mesta, podnikateľov 
a zdravotníckych pracovníkov – zamestnancov nemocnice, ktorí sa 
sami podujali pomôcť, aktívne oslovovali pacientov, firmy a svojich 
dlhoročných sponzorov.



19/2013 5KULTÚRA / INZERCIA
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 Trojkoncert – Kamelot, 
Pozdní sběr, Osudy

Príbeh 
Coco 
Chanel

Srdečne vás pozýva
me na divadelné pred
stavenie Príbeh Coco 
Chanel so známymi čes
kými hercami – Michae
lou Dolinovou, Libušou 
Švormovou, Janom Čen
ským,  Lumírom Olšov
ským a Filipom Sychrom, 
pod režisérskou taktov
kou Ji řího Adamca! 

Dozviete sa o osudo
vých láskach kráľovnej 
módy a jednej z  najbo
hatších žien sveta, ktorá 
sa stala legendou. Mala 
šťastie v  hre, ale smo
lu v  láske. A boli to lásky  
z rôznych národov a s rôz
nymi bankovými konta
mi: následník ruského 
trónu, anglický lord, chu
dobný básnik... 

Tešíme sa na vás 
v pondelok  18. 11.  2013 
o 19.00 h v  Kultúrním 
domečku (kino Záho
ran), Hviez doslavova 3. 
Vstupné: 15  €.

-mck-

Nádejná mladá malacká umel
kyňa Silvia Vanišová Kovárová pred
staví svoje diela v Malackom kaštieli. 
Výstavu nazvala Spoveď duše, pre
tože štetcom a  ceruzami vyjadrila 
práve to, čo je v  jej duši. Dvadsiat
ka obrazov je podľa nej okienkom 
do jej duše, sú to doslova pocitové 
obrazy. Pokiaľ ide o  techniku, tak 

využila kombináciu maľby a kresby. 
Umenie Silvie Vanišovej Kovárovej si 
môžete v kaštieli vychutnať od 8. do 
30. novembra. 

Otváracie hodiny:
št, pia: 16.30–18.00 h
so, ne: 15.00–17.00 h
V iných časoch sa môžete objed

nať na t. č.: 034/772 23 87.            -red-

Noc 
divadiel 
2013 
aj u nás
Herci nespia! Príď sa presvedčiť. 
To je motto 4. ročníka projektu 
Noc divadiel, ktorý spojí 16. no-
vembra divadlá po celej Európe.

Toto  európske podujatie prezen
tuje divadlá tvorivým spôsobom 
v netradičnom časovom rozpätí. Ten
to rok sa do projektu zapojilo 40 diva
diel z 15 slovenských miest, vrátane 
Malaciek. Podujatie koordinuje Di
vadelný ústav Bratislava v spolupráci 
s divadlami na celom Slovensku.

Noc divadiel odštartuje aj tento 
rok telemost v  živom vysielaní Slo
venského rozhlasu. Spojí tak naživo 
divadlá po celom Slovensku a poslu
cháči si budú môcť užiť atmosféru 
z rôznych javísk naraz. Divadlá sa spo
ja presne o 19.00 h, keď vo všetkých 
naraz zaznie spoločný potlesk. Spoja 
nás aj herci. Počas Noci divadiel 2013 
nedovolia „zaspať“ žiadnemu divá
kovi. Kompletný program na www. 
nocdivadiel.sk.  

     -mck-  V kaštieli vyspovedáme dušu

Milovníci folk a country hudby! Spríjem
nite si novembrovú nedeľu na trojkoncer-
te skupín Kamelot, Pozdní sběr a Osu dy, 
ktoré patria v  tomto žánri k  špičke v  Če
chách a  na Slovensku. Príďte si oddých

nuť a  zabaviť sa 10. no vembra o  16.00 h 
do  Kultúr ního domečku (kino Záhoran) 
na Hviez doslavo vej 3. Vstupenky je možné 
kúpiť v predpredaji (do 9. 11. – za 13,50 €)  
alebo v deň koncertu (za 15 €).               -mck-

http://www.nocdivadiel.sk
http://www.nocdivadiel.sk
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V  sobotu 2. novembra 
sa v obci Chrast v Čes
kej republike uskutoč
nili Majstrovstvá ČR 
v salse. Keďže súťaž bo
la otvorená, zúčastniť 
sa mohli aj páry z iných 
krajín. Túto možnosť 
vy užili zo Slovenska len 
Malačania Dominika 
Danihelová a Peter Va
šek, ktorí natoľko ohú
rili porotu, že domov 
odchádzali so zlatom 
na hrudi. 
Súťaž zorganizovali 
Svaz učitelů tance ČR 
a Taneční škola BOHÉ
MIA Chrast. Finále, 
kto rému samozrejme 
predchádzalo semifi
nále, sa tancovalo ako 
súčasť programu ple
su tanečníkov. „Dosta
li sme nominačný list 
na  majstrovstvá sveta 
World dance champion
ship Babylon 2013, ktoré 
budú v  Liberci 16.–17. 
no vembra, z čoho sa veľ
mi tešíme,” s  radosťou 
nám prezradila taneč
nica Dominika.

Text: N. Slobodová, 
foto: archív páru

„Je životnou pravdou, že človek sa 
musí chytiť príležitosti vtedy, keď sa 
mu ponúka, a tak to bolo aj v mojom 
prípade,“ hovorí Ján Rozbora, ktorý 
aktuálne vedie v  CVČ lukostrelecký 
krúžok. Už dlhé roky sa J. Rozbora 
venuje lukostreľbe, ktorú každo
ročne učí deti aj na Dni detskej ra
dosti na kúpalisku. „To sa zapáčilo 
riaditeľke CVČ A. Šurinovej, ktorá ma 
oslovila a okamžite si ma získala myš
lienkou založiť lukostrelecký krúžok. 
Ja tvrdím, že v tom okamihu sa mi  
splnil detský sen,“ hovorí s nadšením 
J. Rozbora. „Začiatky boli veľmi roz
pačité. Hoci sme do výstroja dali veľa 
finančných prostriedkov, pravidelne 
chodilo len okolo 6 členov. Postupne 
si J. Rozbora svojou výbornou prácou 
a nadšením pritiahol ďalších záujem
cov,“ hovorí riaditeľka CVČ A. Šurino
vá. Jedným dychom dodáva, že už 

po krátkej dobe dosiahli výborné 
výsledky, a to 3. miesto na majstrov
stvách Slovenska a niekoľko 2. miest 
na rôznych celoslovenských súťa
žiach.

Do krúžku aktuálne chodí osem
násť detí. No občas sa zapájajú aj ro
dičia, ktorí sa niekedy nadchnú pre 
tento šport viac ako samotné deti. 
„Lukostreľbe sa môže venovať kaž
dý – zdravý i telesne postihnutý. Kto si  
len raz vystrelí, už ho to nepustí a my
seľ mu nahlodáva  lukostrelecký čer
víček,“ hovorí s úsmevom J. Rozbora. 
Keď chcete s rodinou stráviť pekný 
deň, podľa neho nie je nič krajšie.

Lukostrelecký šport sa na Slo
vensku rozmáha podľa podmienok, 
ktoré mu vedia jednotlivé mestá po
núknuť. Malacky sú v rámci možnos
tí tomuto športu priaznivo naklone

né a centrum voľného času vytvára 
pre začínajúcich adeptov priaznivé 
podmienky. 

Okrem krúžku v CVČ v Malackách 
funguje aj lukostrelecký klub. Ten 
vám predstavíme v ďalšom čísle Ma
lackého hlasu (20/2013).

Text: N. Slobodová
Foto: archív redakcie

SPEKTRUM

Začiatkom septembra sme vás 
upozornili na  článok na  webovej 
stránke denníka SME v  sekcii re
gióny – Záhorie a  v  MY – 
Týžden níku pre Záhorie. 
V článku sa písalo o unikát
nych zariadeniach – svetel
ných otočných majákoch, 
ktoré pomáhali v 30. rokoch 
minulého storočia česko
slovenským pilotom v  orientácii 
počas nočných letov. Na  Sloven
sku boli tri, a  všetky na  Záhorí. Je
den dokonca priamo v  Malackách, 
o  jeho presnej polohe sa však ne

zachovali žiadne informácie. Médiá 
preto vyzývali tých, ktorí si maják 
pamätajú, aby sa o  svoje informá

cie podelili. A  podarilo sa. 
Ozval sa pedagóg z  Vyso
kej vojenskej leteckej školy 
SNP v Košiciach, neskôr Vo
jenskej leteckej akadémie, 
Voj tech Szijjártó a  redakciu  
SME zaviedol na  miesto, 

kde maják voľakedy stál.
•
Celý článok o nájdení majáka si mô
žete prečítať na www.malacky.sk.

Text: -mija-, zdroj: SME

Záhada svetelného 
majáka odhalená

ČRIEPKY
Z HISTÓRIE

Pokračujeme 
v mapovaní 
po hybových 
či športových 
aktivít v našom 
meste. 
Máte aj vy 
svoju 
obľúbenú?

Svoje tipy spolu 
s kontaktom 
na kompetentnú 
osobu
posielaje na 
media@malacky.sk.

Lukostreľba aj v CVeČku
Kedy?
Každý štvrtok 
o 14.30 h.
Kde?
V lete v CVČ 
a na Včelnici, 
v zime 
v ŠH Malina.
Za koľko?
4 €/mesiac
Viac info:
lukostrelbazaho
rie.webnode.sk

Tanečníci si
vytancovali zlato

Malacká desiatka 
už túto sobotu

Deviateho novembra priví-
tajú Malacky bežcov z  celé-
ho Slovenska i zo zahraničia. 
Uskutoční sa tu totiž známe 
bežecké podujatie Malac-
ká desiatka, ktoré tento rok 
oslavuje neuveriteľné trid-
siate narodeniny. 

Cestný beh po asfaltovom po
vrchu v uliciach mesta je zarade
ný do seriálu Grand Prix Záhoria 
a  do  Moravskoslovenského be
žeckého pohára 2013. Pre dospe
lých má trať dĺžku desať kilomet

rov a pre juniorov a dorastencov 
tri kilometre. Súčasťou Malackej 
desiatky je bežecká súťaž pre žia
kov s názvom Malacký kilometer, 
ktorá je zaradená do  Záhorác
keho bežeckého pohára 2013. 
Pretekári od päť do štrnásť rokov 
budú bežať po umelom povrchu 
na traťovom okruhu s dĺžkou 250 
metrov. Štart aj cieľ oboch bežec
kých podujatí bude tradične v ZŠ 
Záhorácka v Malackách.

Viac o podujatí si môžete pre
čítať na www.malacky.sk

T. Búbelová/A. Pašteka
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Všetko sa začalo na rodinnom 
pohrebe. Veď to poznáte. Ro
dina sa roky nestretne a  po
tom, keď je už neskoro, príde 
sa rozlúčiť s rodinným prísluš
níkom a  opäť sa na dlhé roky 
stratí. Nie je vhodná chvíľa ani 
nálada na dlhé reči a  zisťova
nie, kto ku komu patrí. Jedna 
takáto situácia podnietila Pav
la Škrhu z Malaciek zorganizo
vať rodinné stretnutie potom
kov jeho prarodičov v  príjem
nejšej atmosfére. 

„Prípravy trvali niekoľko mesia
cov a  najťažšie bolo všetkých po
zháňať. Potom sme po večeroch 
zapisovali pozisťované informácie 

a  zostavili sme rodostrom,“ hovorí 
organizátor Pavol Škrha, v  Malac
kách známy ako prednosta Vojen
ského obvodu Záhorie. 

Keďže „starenka a  stareček“ Škr
hovci bývali vo Veľkých Levároch, 
kde sú aj pochovaní, stretnutie sa 
konalo tam. Z  ich deviatich detí 
žijú už len dve dcéry – tety Angela 
a Paula, pričom prvej z nich zdravie 
dovolilo prísť a  bola najvzácnejšou 
osobou celého stretnutia. Kultúrny 
dom vo Veľkých Levároch zrejme 
dávno nezažil taký nápor ako v so
botu 26. 10., keď sa tam zišlo 126 
potomkov rodu Škrhovcov a ich ro
dinných príslušníkov. Mnohí sa vô
bec nepoznali a niektorí sa ešte ani 
poriadne spoznať nestihli. Rodiny 

z Malaciek, Veľkých Levár, zo Závo
du, z Kútov, Kostolišťa, Gajár, Brati
slavy, Veľkého Krtíša, Ostravy, ale aj 
z Nemecka sú si však už bližšie, kon
taktujú sa aj cez Facebook, plánujú 
si návštevy a  tešia sa na stretnutie 
o rok – lebo na prvý pokus nikomu 
spoločne strávených dvanásť hodín 
nestačilo...

T. Búbelová, pravnučka Škrhovcov     
Foto: Jozef Hesek

V rámci októbra – Mesiaca úcty 
k starším – študenti malackého 
gymnázia s  radosťou navštívi
li našich starkých v  Mestskom 
centre sociálnych služieb v Ma
lackách. 
Kultúrny program uviedli ma
turanti IV. B triedy ukážkou 
vážnej hudby na flautu. Nasle
dovali naši primania, ktorí 
v  krás nych krojoch zo Záhoria 
zahrali scénku zo záhoráckeho 
trhu, samozrejme, s  krásnou 
zá horáčtinou. 

Scénka vyvolala nielen búrlivý 
potlesk, ale aj spomienky našich 
starkých. Primania sa nezahanbili  
ani v  ľudovej piesni a  modernom 
tanci. Maturanti pripravili súťažné 
kolo starších populárnych piesní 

a úlohou bolo spoznať názov piesne. 
Starkí piesne nielen poznali, ale spo
lu s ukážkami si aj zaspievali. 

Takto rozradostení starkí s rados
ťou prijali pozvanie na parket od ma
turantov. Spoločné fotografovanie 
a  spomienky nielen na  mladosť 
a  štú dium na  miestnom gymnáziu 
za končili predstavenie a  toto milé 
stretnutie. Pretože sa táto akcia opa
kuje každoročne, naši študenti tu už  
majú svojich známych a  všetci sa 
na toto podujatie tešia. A tak sme sa 
lúčili s radosťou a dobrým pocitom.

Text, foto: V. Dulanská

SPEKTRUM / INZERCIA

29. 10. sme si pripo
menuli 20. výročie 
úmrtia nášho dra
hého otca, strýka, 
starého ot ca Jána 
Pajpacha z  Mala
ciek. S  úctou a  lás

kou spomína syn Jaroslav s rodinou.

S tichou spomienkou 
k Tvojmu hrobu cho-
díme, kvety položí-
me a  pri plamienku 
sviečky za  Teba sa 
pomodlíme. 
29. 10. sme si pripo

menuli 1. výročie úmrtia nášho mi
lovaného manžela Jozefa Matúška 
z  Malaciek. S  láskou a  úctou spo
mínajú manželka, švagriná Helena, 
krstné deti Peter, Ivana,  Dominika 
a Marián.

Len kytičku kvetov 
na  Tvoj hrob mô-
žeme dať a  s  úctou 
a  láskou na  Teba 
spomínať...
30. 10. sme si pripo
menuli nedoži tých 
52 ro kov nášho drahého manžela, 
ot ca, dedka Alfréda Anderlitsch
ka. S láskou a úctou spomína man
želka Anna, synovia Alfréd a Michal 
s rodinou. Kto ste ho poznali, venuj
te mu tichú spomienku.

11. 11. si pripomí
name 3. výročie 
úmr tia Karola Ta
ra bu. S úc tou spo
mínajú syno via 
s  ro dinami. Kto ste 
ho poznali, spo

meňte si s spolu s nami.

Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti 
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
7. 11. si pripomí na
me 20. výročie úmr
tia nášho drahého  
manžela, otca, de
da, pradeda Fran
tiška Ba ďu ru.
S láskou spo mínajú 
manželka Elena, dcéra Anna s man
želom, syn Feri, syn Dušan s manžel
kou, vnúčatá Petruška s manželom, 
Zuzka, Vladko, Patrik, Duško, Kristín
ka a  pravnúčik Samko posiela pra
dedkovi do nebíčka veľkú pusinku. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

9. 11. si pripomína
me 40. výročie  
úmrtia Karola 
Oreského z  Mala
ciek. 16. 11. by sa 
do žil 80 rokov. 
S  láskou spomína 

manželka Mária , synovia Karol, Pa
vol a ostatná rodina.

 3. 11. sme si pripo me
nuli nedožitých 54 
rokov našej drahej  
dcéry, mamy, sestry  
Janky Schrei bero
vej. S  láskou v srdci 
spo mína celá rodina 
a známi. Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku spolu s nami.

8. 11. si pripomína
me 15. výročie úmr
tia, čo nás navždy 
opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko 
a pradedko Mikuláš 
Schreiber. S  láskou 
v srdci spomína manželka Marcela, 
dcéra Vierka, vnúčatá a rodina Ško
dová. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

 14. 11. si pripomína
me nedožitých 46 
rokov nášho drahé
ho syna, otca, bra ta 
Ľubomíra Schrei
bera. S  láskou 
v  srd ci spomína 

ma ma, sestra, dcéra Simonka, rodi
na Škodová, známi a  priatelia. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

SPOMIENKY

MALACKÁ MATRIKA
OD 21. 10. DO 4. 11. 2013

Nie sú medzi nami
Alžbeta Vrbová, Rohožník, 
*1948; Mária Laubertová, 
Malacky, *1928; Róbert 

Ka zimír, Veľké Leváre, *1947; Fran
tišek Štora, Malacky, *1934; Katarí
na Kochanová, Malacky, *1926; Mi
lan Zeman, Stupava, *1942; Veroni
ka Orgoňová, Veľké Leváre, *1929; 
Mária Klimová, Malacky, *1923; La
dislav Špelitz, Malacky, *1925

Povedali si áno
Ján Latinák a Kristína Ba

ginová

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

MÁTE BOLESTI?
Zažívacie, kožné,

dýchacie, kĺbové a iné?
Ponúkame novú pomoc –
biorezonančné vyšetrenie 

DIACOM
odhalí príčinu vášho problému

(mikroorganizmy, parazity, 
chemické látky).

Navrhneme vám terapiu 
novými účinnými 

biopreparátmi.
Odborné vyšetrenie v cene 15 € 

je vhodné aj pre deti.

Info: 0911 94 18 87
www.novaterapia.webnode.sk

 Darujte 
Vianoce!

V rámci charitatívneho progra
mu Darujte Vianoce dostanú 
zne výhodnení ľudia v  tomto 
roku 65  000 €. O  ich rozdelení 
rozhodne aj verejnosť.

„Program Darujte Vianoce umož
ňuje pripraviť krásne sviatky tým, 
ktorí ich nemôžu prežiť plnohodnot
ne alebo v kruhu svojich najbližších 
z  najrôznejších dôvodov,“ pripome
nula Andrea Cocherová, správkyňa 
Nadácie Orange, ktorá program or
ga nizuje už po dvanástykrát. Nápa
dy a  tipy na  pomoc iným mô žu 
žiadate lia posielať do  11. novem
bra prostredníctvom stránky www.
nadacia orange.sk. Hodnotiaca ko
misia z  nich vyberie tie, ktoré naj
lepšie spĺňajú kritériá a  prerozdelí 
medzi ne sumu 50.000 €. O  rozde
lení ďalších 15.000 € môže rozhod
núť aj verejnosť prostredníctvom 
stránky www.dakujeme.sk,“ uvied
la Cocherová a poukázala na fakt, že 
tohto ročná suma, určená na podpo
ru sociálne slabších a  znevýhodne
ných, je historicky najvyššou sumou 
v programe.

tasr

Združenie VIKTÓRIA 
vás pozýva 14. novembra, t. j.  
vo štvrtok, na nákup do 
čOKOLÁDOVNE V   KITTSE. 
Odchod je o 8.00 h z parkoviska 
od BILLY, cena je 5 €. 
Prihlásiť sa môžete u pani Vlko
vej na tel. č. 0908 52 00 68.

 Návšteva v MsCSS

• Pôžičky pre zamestnaných a dô
chodcov. Kontakt: 0905 97 27 59.
Pracujem ako VFA pre spoločnosť 
PROFI CREDIT SLOVAKIA.
• Doučím nemčinu žiakov ZŠ a  SŠ. 
Kontakt: 0915 79 59 84 po 18.00 h.
• Dám do prenájmu zariadený 1izb. 
byt vo V. Levároch (pivnica a záhrad
ka) pre 1–2 osoby. Tel.: 0907 47 03 59.

DROBNÁ INZERCIA

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Stretnutie rodu Škrhovcov

Oslava v klube 
dôchodcov 

Krásneho veku 94 rokov sa dožil 
člen Mestského klubu dôchodcov 
Ján Kilián. Na oslavu svojich narode
nín pozval členov klubu, kde však 
pre vahu tvoria ženy. Tie pomohli 
s prí pravou pohostenia a s obsluhou.

„Dožiť sa takéhoto veku nie je ľah-
ké. Deti sa nám smejú, ale zabúdajú, že 
telo nás už neposlúcha. Ťažko sa ho-
vorí, nemáte cit v prstoch a preto nám 
všetko dlho trvá,“ hovorí oslávenec, 
ktorému za mesto prišla zablahoželať 
vedúca KC v MsÚ A. Kmecová. My sa 
pripájame ku gratulantom a želáme 
vitálnemu pánovi, ktorého vášňou je 
tanec, dobré zdravie a chuť do života.

 tabu

http://www.nadaciaorange.sk
http://www.nadaciaorange.sk
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Cez víkend 26.–27. 10. dosiah
li deti z  ČSFA Malacky výbor
né výsledky. V  sobotu vyhrali 
medzinárodný turnaj v  Opave 
a  mimoriadne výsledky do
siahli aj o deň neskôr v Prahe, 
kde porazili okrem iného aj 
Spartu a Sláviu Praha.

Hráči Halcin, Záhumenský, Ku
bo vič, Danihel, Palka, Vrabček a ďal
ší podali výkon na  hranici možnos
tí. Dú fame, že chlapci z  ČSFA budú 
pokra čovať takto aj ďalej.

Turnaj v Opave bol veľmi kvalitný, 
o čom svedčí účasť Opavy, Vítkovíc, 
Frýdku Místku a  ďalších mužstiev. 
Chlapci z ČSFA Malacky hrali naozaj 
dobre a turnajom prešli bez prehry. 
Súperi hrali agresívny moderný fut
bal. Hlavne Opava, Vítkovice a  Frý
dek hrali výborne a naši určite neza
ostávali, naopak, súperov prevýšili. 
Hra mala hlavu a Malačania sa sna
žili   presadiť moderným futbalom. 
S  celkovým skóre 23:4 sme skončili 
na  1. mieste sobotňajšieho turnaja 
v Opave.

Výsledky ČSFA: Frýdek–Místek: 
5:1, Mokré Lazce: 5:0, SFC Opava A: 
1:0, Vítkovice: 3:1, SFC Opava B: 2:0, 
Bruntál: 3:1, Krnov: 2:0, Slávia Opava: 
0:0, SFC Opava 2005: 3:1

Z  Opavy sa chlapci presunuli na 
pozvanie Sparty Praha na  pražský 

Strahov. Za účasti mužstiev AC Spar
ta Praha, SK Slávia Praha, Dynamo 
České Budějovice a  ČSFA Malacky 
odohrali mimoriadne náročný a kva
litný turnaj. Každé mužstvo malo dve 
družstvá – A a B. Hralo sa každý s kaž
dým a  bolo sa na  čo pozerať. Spar
ta a Slávia patria k absolútnej špičke 
nielen v  Čechách, ale v  mládežníc
kych kategóriách aj v Európe.  V Pra
he hráči futbalovej akadémie ČSFA 
porazili prvýkrát Spartu aj Sláviu 
v  jeden deň, a to po dobrom výko
ne, keď predvádzali veľmi kvalitný 

futbal. Nejde však ani tak o výsledok, 
ale o to, akou hrou  ho dosiahli a ako 
sa v Prahe prezentovali. 

Výsledky ČSFA A: Sparta A+B: 
2:0,1:2, ČB: 9:0,4:3, Slávia A  + B: 
1:5,5:0

ČSFA reprezentovali: J. Halcin, S. Ku
bovič, D. Danihel, D. Vrabček, S. Zá hu
menský, J. Šauša, T. Palka, A. Gele ta,  
J. Bača, M. Rozbora, M. Žáček, A. Šau
ša, A. Puškáč, A. Krajčír, A. Haba. Tré
neri: T. Palka, M. Danihel, V. Žáček, J. Ku
bovič.

Text, foto: T. Lukešová

České Ústí nad Labem bolo  
25.–27. 10. dejiskom prestížne
ho mládežníckeho medziná
rodného Turnaja olympijských 
nádejí v  boxe juniorov.

Turnaja sa zúčastnilo len 36 bo
xerov zo 6 štátov. Slovenskú výpra
vu viedol Dušan Bučko (Dubnica), 
ktorý mal k  dispozícii 5 boxerov. 
V  hmotnosti do 52 kg J. Dydi (Dub
nica) obsadil 2. priečku, keď vo finá
le podľahol nezaslúžene českému 
reprezentantovi 1:2. V  hmotnosti 
do  63 kg T. Hríbik (Košice) prehral 
prvý zápas s  maďarským reprezen
tantom 0:3 na body. V hmotnostnej 

kategórii do  57 kg M. Takacs zvíťa
zil. V  hmotnosti do  60 kg štartoval 
J. Hanúsek, ktorý celkovo ob sadil 4. 
miesto. V súboji o 3. miesto mu bol 
súperom S. Dytiqi (ČR), ktorý zvíťazil 
2:1 na body. V hmotnosti nad 80 kg 
štartoval D. Michálek. Najskôr porazil 
reprezentanta z Litvy D. Šernasa 3:0 
na body. Potom boxoval s českým re
prezentantom P. Pospíšilom, ktorého 
„vyprevadil“ z ringu už v 1. ko le ver
diktom TKO. Vo finále naňho čakal 
nemecký reprezentant A. Tomic. D. 
Michálek BC RTJ zvíťazil presvedči vo 
3:0 na body a zaslúžene si  vybojo val 
prvenstvo. 

Text, foto: A. Reisenauer

V jesennom Zámockom parku, ktorý v sú
časnosti hýri farbami, si v nedeľu 27. októbra 
vy chutnali nadšenci individuálneho športu  
discgolf. Uskutočnil sa tu totiž discgolfový tur
naj, ktorého sa zúčastnilo 25 hráčov. Turnaj  
začal už v  sobotu v  Campingparku Karpaty 
Kuchyňa, kde je 9jamkové ihrisko. Odtiaľ sa 
discgolfová komunita presunula do Malaciek. 
„Postavili sme desať krásnych, dlhých, náročných 
jamiek, ktoré poriadne prevetrali fyzickú a men-
tálnu kondíciu hráčov, pretože sa hrali netradične 
až tri kolá. Jedno kolo trvalo zhruba 1,5 hodiny. 
Najlepšie kolo v Malackách zahrali Katka Boďová 
a Lukáš Jedlička,“ hovorí jeden z organizátorov 
podujatia Lukáš Grožaj. 

Jamky predstavujú v discgolfe koše, do kto
rých súťažiaci hádžu disky. Tie môžu mať rôznu 

veľkosť a hrúbku, od čoho sa odvíjajú ich leto
vé vlastnosti. Súťažiaci s nimi narábajú podľa 
vzdialenosti koša a typu terénu. Tento raz disc
golfisti koše so sebou priniesli, no predstavo
vali by si tu aj koše umiestnené nastálo. „Túto 
hru si môže zahrať každý, aj celé rodiny, určite 
by sa to zapáčilo aj Malačanom,“ hovorili súčas
ne niekoľkí discgolfisti. 

Podnet na vytvorenie discgolfového ihriska 
v malackom Zámockom parku zaslalo mesto 
Malacky v uplynulých dňoch do Pamiatkové
ho úradu v Bratislave, ktorý poskytne k danej 
veci stanovisko.

A čo vy? Chceli by ste v Malackách športo
vať aj týmto spôsobom? Privítali by ste discgolf 
v Zámockom parku?

Text, foto: N. Slobodová

ČSFA: Výhra v Opave i na Strahove Úspech BC RTJ

Zámocký park dejiskom 
discgolfového turnaja

V  kata (zostavy techník) dosiahli 
3. miesto K. Vrablecová a V. Dzúro
vá. V  kumite sa darilo F. Jurkáčkovi, 
ktorý nedal súperom šancu a vyhral 
v kategórii st. žiaci 1. miesto. Zahan
biť sa nedal ani O. Vanek (ml. dorast), 
2 výhrami a  1 tesnou prehrou ob
sadil 2. miesto. V  rovnakej kategórii 
bojoval aj B. Pohánka, ktorý získal 
3. miesto. Najmladšia bojovníčka J. 

Le žáková taktiež úspešne vybojo
vala 3. miesto. Na stupeň víťazov sa 
s bronzovou medailou po náročnom 
boji postavila aj V. Dzúrová. Svoju 
premiéru na  pretekoch absolvova
la iba 5ročná K. Majdlenová v  kata 
a ako jediná vo svojej kategórii uká
zala bojového ducha. Dostala sa však 
do  skupiny starších skúsenejších 
kon kurentiek.    I. Sivák

Triumfy karatistov 
na medzinárodných pretekoch Goju Cup v Szombathely. Medzi kon
kurenciou z Maďarska, Rakúska, Slovinska, Belgicka, Turecka či Švaj
čiarska sa presadili aj 10 malackí karatisti a získali 7 medailí.
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