
„Celkovo je dielo rozdelené do šty
roch etáp, pričom každá z  nich pred
stavuje obnovu strechy jedného krídla 
kaštieľa. Tento rok sa začne s realizá
ciou prvej a druhej etapy a najskôr sa 
bude pracovať na  západnom a  juž
nom krídle kaštieľa,“ povedala vedú
ca oddelenia územného rozvoja 
a životného prostredia MsÚ v Malac
kách Anna Ševerová. 

Podľa zmluvy by kompletná re
konštrukcia strechy mala byť do
končená maximálne do  36 mesia
cov. Predpokladaný termín ukonče
nia prác na  kaštieli je však október 
2016. Z  náročnej rekonštrukcie vy
plývajú aj nevyhnutné obmedze
nia pre návštevníkov Malackého 
kaštieľa, ktorý je národnou kultúr

nou pamiatkou a je v ňom zriadené 
Regionálne centrum destinačného 
manažmentu, muzeálne expozície 
a výstavná sieň.

„Už o  niekoľko dní pred hlavným 
priečelím kaštieľa firma postaví le
šenie, ale vstup do  kaštieľa nebude 
uzavretý,“ upozorňuje A. Ševerová 
s tým, že zákaz vstupu bude len na 
nádvorie, kde bude zriadené stave
nisko. „Žiadame návštevníkov kaštie
ľa o pochopenie a apelujeme na všet
kých, aby sa správali pri pohybe okolo 
leše nia a pri vstupe do pamiatky ma
ximálne opatrne a bezpečne,“ dodala 
na záver.

Celková cena rekonštrukcie pod
ľa zverejnenej zmluvy je 694 506,52 
€, pričom rozpočet je rozdelený oso
bitne na každú etapu. Na prvú eta
pu mesto získalo dotáciu vo výške 
50 000 € od Ministerstva kultúry SR 
a ešte aj v tomto roku podá žiadosť 
o  pridelenie dotácie z  dotačného 
systému MK SR v  rámci programu 
Obnovme si svoj dom na ďalšiu eta
pu. Pôjde o dotáciu na rok 2015.

Text: T. Búbelová, foto: M. Kubeňák

Staň sa anjelom 
pre tri dievčatká

V malackom kine sa 7. 11. o 17.00 h 
uskutoční 2. ročník benefičného kon
certu s názvom Staň sa anjelom pre 
Emku, Margarétku a Ninku. Vlaňajšia 
predvianočná benefícia Anjeli pre 
Emku finančne pomohla dievčatku 
s  ťažkou formou detskej 
obrny. Pomôcť však potre
bujú aj Markétka a Ninka.

Nešťastie chodí 
po horách...

Začiatkom septembra sme na 
webe mesta uverejnili správu o od
cho de 10člennej slovenskočeskej 
skialpinistickohorolezeckej expedí
cie do Himalájí. Jej členom je aj ro
dák z Malaciek a člen TJ Stro jár Ma
lacky Vlado Gembeš. Žiaľ, 
dvaja členovia expedície 
sa živí domov nevrátia.

S novou fontánou 
sa rátalo od r. 2008

Nová dynamická pochôdzna fon
tána so svetelnými efektmi v  parku  
na Kláštornom námestí je hotová 
a  už niekoľko dní spustená do pre
vádzky. Medzi ľuďmi však v súvislosti 
s ňou rezonujú otázky o dôvodoch jej 
budovania ale aj o  cene, 
ktorá sa Malačanom vidí 
privysoká. 3Vi
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úvodNíK

Dnes kanalizáciu máme. Skolau
dovaná bola v  januári 2014 a  Ma
lačania mali celý rok na  splnenie 
zákonnej povinnosti pripojiť sa. Je 
verejným tajomstvom, že v skutoč
nosti je pre niektorých pohodlné 
a  lacné vypúšťať splašky do  pôdy 
prostredníctvom trativodov. Okrem 
toho, že je to nezákonné, poško
dzuje to životné prostredie, a  teda 
ovplyvňuje zhoršovanie kvality ži
vota nás všetkých.

V  poslednej štvrtine roka mu
síme nespokojne skonštatovať, že 
Malačania sa pripájajú veľmi po
maly a  úspešne zvládnutý projekt 
mesta svojím prístupom brzdia. Do 
tohto času nie je pripojená ani polo

vica vlastníkov nehnuteľností, ktoré 
sa nachádzajú na  uliciach s  vybu
dovanou kanalizáciou.

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 6/2009 o odvádzaní odpadových 
vôd verejnou kanalizačnou sieťou 
v  meste Malacky im pritom ukladá 
povinnosť napojiť sa na  kanalizá
ciu do jedného roka od kolaudácie. 
V  opačnou prípade sa dopúšťajú 
priestupkov, za ktoré im hrozia po
kuty od  obvodného úradu život
ného prostredia, a  to až do  výšky 
829,85 €. 

Všeobecne záväzné nariadenia 
mesta nájdete na www.malacky.sk.

T. Búbelová

Kanalizáciu máme 
– pripájajte sa!

v Malackách máme 16 km no vej kanalizácie a z hľadiska významu 
pre naše mesto možno bez nadsádzky hovoriť o projekte storočia. 
Po riešení, na ktoré sa mestu Malacky podarilo z veľkej časti získať  
nenávratné zdroje z Eú, volali obyvatelia  mesta už dávno. Kanali
zá cia a  otázky okolo toho, či a  kedy ju mesto zabezpečí, či nájde  
zdroje a  či stihne dodržať prísne termíny, boli aj vďačnou témou  
pre neprajných kritikov.

Začína sa oprava strechy 
a komínov na kaštieli

výberové konanie na opravu strechy krovu a komínov kaštieľa bolo 
ukončené podpisom zmluvy s uchádzačom PR QUERKUS, s. r. o., Ban
ská Bystrica. Mesto zhotoviteľovi odovzdalo stavenisko v utorok 14. 
októbra a s prípravnými prácami sa začne už tento mesiac.

Nezabudnite! 
Letný čas meníme 

na zimný v noci 
zo soboty 25. 10. 

na nedeľu 
26. 10. 

Hodinky si 
posunieme 

z tretej hodiny 
na druhú. 

Sviečka 
 pre našich
 blízkych

Vonku sa ešte aj 
dnes 21. októbra špl
há teplota k  20 stup
ňom Celzia, v tele vízii 
už vyhrávajú 
vianočné re
klamy a  my 
si hovoríme,  
že tento svet 
je čím ďalej, 
tým viac popletený a  uponáhľaný. 
Ak hovoríme o  najvhodnejšom čase 
spomaliť, väčšinou máme na mysli 
vianočné sviatky. Ešte pred nimi nás 
však o pár dní čakajú azda najsmut
nejšie sviatky – sviatok Všetkých svä
tých a Pamiatka zosnulých. 

Je to čas, keď sa nielen modlí
me, ale intenzívne myslíme na tých, 
ktorí tu už s  nami nemôžu byť. Je 
to čas, keď sa môžeme utiahnuť 
do ticha a  aspoň v  myšlienkach sa 
spojiť s  našimi milovanými. Podľa  
starých zvykov pomáha modlitba ži
vých dušičkám očistiť svoje hriechy. 
Uvedený sviatok, ktorý ľudovo na
zývame dušičky, by však mal byť aj 
o tom, aby sme si uvedomili, že kaž
dého z  nás môže smrť zastihnúť ke
dykoľvek a kdekoľvek. Ale tiež o pre
mýšľaní nad tým, či sme na ňu du
chovne a prakticky pripravení. Počas 
najbližších sviatkov bu dú na mieste 
aj rodinné rozhovory o tradíciách 
a predkoch. Prežime ich teda pokoj
ne a harmonicky.

N. Slobodová
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Od začiatku októbra je na Kláštornom 
námestí umiestnená maľovaná mapa pre 
cykloturistov so zvýraznenými pamiatka
mi, ktoré môžu cykloturisti navštíviť v na
šom meste a  v  jeho okolí. Mapa bola na

inštalovaná na stojan so strieškou. Na jej 
zabezpečenie boli použité financie z mest
skej pokladnice. Cena za cyklomapu vráta
ne výroby a montáže stojana predstavuje 
sumu 518 €.                 Text, foto: -tabu-

MsÚ Malacky určuje termín 
na vykonanie jesennej preven-
tívnej celoplošnej deratizácie 
na  území mesta Malacky od   
1. októbra do 15. novembra.

Subjekty uvedené nižšie sú povin
né vykonať deratizáciu vo svojich ob
jektoch, príp. v objektoch, v ktorých 
vykonávajú funkciu správcu, a  to 
prostredníctvom firiem. Po vykonaní 
deratizácie treba zaslať pracovný list, 
resp. iný vierohodný doklad o výkone 
týchto prác obratom na MsÚ Malac
ky, OÚRŽP. Nedodržanie týchto po
vinností bude postihované v zmysle 
platných právnych predpisov.

Povinné subjekty na  vykonanie 
preventívnej deratizácie sú najmä 
vlastníci, príp. správcovia: zariade ní 
spoločného stravovania, zdravotníc
kych zariadení, obchodných a pod
nikateľských prevádzok, školských 
a predškolských zariadení, prevádz
kových a  administratívnych budov, 
obytných domov, rodinných domov  
– v  prípade chovu hospodárskych 

zvierat, kanalizačnej siete, výrob
ných a prevádzkových objektov, vo
jenských objektov.

OÚRŽP

Dvakrát do roka, na jar a na jeseň 
mesto pre svojich obyvateľov zabez
pečuje veľmi pohodlnú službu – od
voz objemného odpadu zo stojísk 
pri bytových domoch, ale aj spred 
rodinných domov. V  prvej etape, 
ktorá bola tento rok v období jesene 
naplánovaná na 20. októbra, vyšlo 
v ústrety obyvateľom bytov, ktorým 
sa v pivniciach nahromadil starý ná
bytok, spotrebiče po ich výmene, 
drobný stavebný odpad či sanita po 
rekonštrukciách.

Obyvatelia rodinných domov sa 
na zvoz objemného odpadu môžu 
pripraviť o  týždeň neskôr, teda 27. 
októbra. „Veci na odvoz treba pripra-
viť na určené miesta vždy popoludní 

deň pred zvozom alebo v deň zvozu do 
7.00 h ráno, keď už vyrážajú do terénu 
prvé autá,“ upozorňuje Božena Orgo
ňová z referátu odpadového hospo
dárstva MsÚ v Malackách.

Niekedy sa stáva, že ľudia vyložia 
na odvoz aj nebezpečný odpad, me
dzi ktorý patria autobatérie, zvyš ky 
farieb, oleja a podobne. Tieto zložky 
však treba likvidovať individuálne 
odvozom na dva fungujúce odpado
vé dvory v Malackách – na Radlinské
ho ulici a na Hlbokej ulici. „Robotní-
kom uľahčí nakladanie a odvoz, ak ľu-
dia nábytok rozoberú na menšie kusy 
alebo na dosky,“ hovorí B. Orgoňová.

    Text: -tabu-, foto -naty-

Mesto Malacky
vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie pracovnej pozície

Referent 
civilnej ochrany, 
požiarnej 
ochrany 
a bezpečnosti 
a  ochrany 
zdravia 
pri práci
Pracovná náplň
•  plní úlohy vyplývajúce z  legislatívy 

a vnútorných predpisov na úseku 
•  civilnej ochrany obyvateľstva na 

teritóriu mesta, krízového riadenia, 
hospodárskej mobilizácie, obrany 
štátu, civilného núdzového pláno
vania

•  ochrany pred požiarmi
•  bezpečnosti a  ochrany zdravia pri 

práci
•  vypracováva požadovanú doku

mentáciu na úseku CO, PO a BOZP
Pracovný pomer: na dobu neurčitú
Pracovný úväzok: skrátený 
Nástup: 1. januára 2015

Kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné predpoklady
•  úplné stredné vzdelanie s maturitou
•  absolvovanie kurzu inštruktorov ci

vilnej ochrany
•  odborná spôsobilosť na výkon funk

cie technika požiarnej ochrany
•  odborná spôsobilosť na výkon funk

cie bezpečnostného technika, resp. 
autorizovaného bezpečnostného 
technika

Iné kritériá a požiadavky
•  občianska bezúhonnosť
•  ovládanie PC na bežnej úrovni uží

vateľa  

Výhodou je:
•  prax v CO, PO a BOZP 
•  osvedčenie o absolvovaní kurzu lek

torov bezpečnosti práce
•  potvrdenie o absolvovaní kurzu pr

vej pomoci

Zoznam požadovaných dokladov:
•  žiadosť o  účasť na výberovom ko

naní (uviesť aj telefonický kontakt)
•  štruktúrovaný životopis
•  kópia dokladu o vzdelaní 
•  kópia dokladu o absolvovaní kurzu 

inštruktorov civilnej ochrany
•  kópia dokladu o odbornej spôsobi

losti na výkon funkcie technika po
žiarnej ochrany

•  kópia dokladu o odbornej spôsobi
losti na výkon funkcie bezpečnost
ného technika

Žiadosť o  účasť na výberovom ko
naní s  priloženými požadovanými 
dokladmi je potrebné doručiť do 18. 
novembra 2014 na adresu: Mesto 
Malacky,  Radlinského 2751/1, 901 01 
Malacky. V prípade zasielania poštou 
je rozhodujúci dátum poštovej pe
čiatky.

Termín a miesto 
výberového konania
Výberové konanie sa uskutoční 26. 
novembra o  13.00 h v Mestskom 
úrade Malacky, Radlinského 2751/1.

J. Ondrejka, primátor mesta

Na jeseň sa vplyvom počasia 
situá cia na cestách náhle zmení 
a to prináša so sebou veľké rizi-
ká pre účastníkov cestnej pre-
mávky. V tomto období sa zvy-
šuje počet dopravných nehôd 
s  účasťou chodcov alebo cyk-
listov, príčinou ktorých je zní-
žená viditeľnosť, nedostatočne 
viditeľný chodec alebo cyklista. 
Používanie reflexných prvkov 
u chodcov a cyklistov je v tom-
to období životne dôležité. 

Chodci sú najzraniteľnejšími účast
níkmi cestnej premávky. Podcenenie  
reflexných prvkov na oblečení priná
ša v niektorých prípadoch najvyššiu 
daň – samotný život. Predví dať, pre
chádzať cez cestu na miestach na to 
určených, vyhýbať sa rizikovým úse
kom, rešpektovať pravidlá svetelných 
križovatiek, to všetko tiež zvyšuje 
bezpečnosť chodcov na ceste.

ORPZ

Cyklomapa upozorní 
na kultúrne pamiatky

Jesenná 
deratizácia

Pripravte sa 
na zvoz objemného odpadu 
z rodinných domov

Zvýšte svoju
 bezpečnosť 
 na cestách

Od 1. 9. neprijímame in-
zeráty od nebankových 
subjektov po skytujú cich 
pôžičky.

č. 19/2014  vyjde 5. 11.
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Kalendár mesta na rok 2015 
si môžete zakúpiť už dnes 
na  tradičných mies tach – 
v  turisticko-informačnej 
kancelárii (v  Inkubátore) 
a  v  klientskom centre 
v  mestskom úrade za  
4 €.  Tento raz sa je ho 
tvorcovia pohra-
li s  fotografiami 
Z á m o c k é h o 
parku, ktorý 
po núka sku-
točne oku 
lahodia-
ce sce-
né rie. 

Kalendár je  ná sten ný 
a jed  not livé mesiace skrášľuje  
jedna ale bo dve fotografie z  pros-
tredia parku. 

Text, foto: -naty-

Nová, dynamická pochôdzna 
fontána so svetelnými efektmi 
v parku na Kláštornom námes-
tí v  Malackách je hotová a  už 
niekoľko dní spustená do  pre-
vádzky. Medzi ľuďmi však v sú-
vislosti s  ňou rezonujú otáz-
ky o  dôvodoch jej budovania 
práve na  tomto mieste, teda 
neďaleko jestvujúcej fontány 
s Tritónom, ale aj o cene, ktorá 
sa Malačanom vidí privysoká.  

Myšlienka fontány siaha do  roku 
2008, keď mesto Malacky dalo vypra-
covať projekt rekonštrukcie Kláštor-
ného námestia. Okrem sadovníc kych 

úprav, výmeny osvetlenia a  dopl-
nenia mobiliáru navrhoval aj odstrá-
nenie verejných toaliet z tohto mies-
ta, premiestnenie existujúcej fontány 
do  inej časti mesta a  vybudovanie 
pochôdznej fontány v strede parku.

„Prvú etapu úprav podľa tohto pro-
jektu sme zavŕšili už v roku 2008 z pro-
striedkov EÚ. Keďže všetky navrhnuté 
úpravy, napríklad vodné prvky, nebo-
li uznané za  tzv. oprávnené náklady 
podľa aktuálnej výzvy, uskutočnilo sa 
z projektu všetko okrem fontány a ve-
rejných WC,“ povedal primátor mesta 
Jozef Ondrejka.

Keďže po ukončení každého pro-
jektu z  prostriedkov EÚ päť rokov 

nemožno robiť do  zrealizovaného 
diela nijaké zásahy, až po piatich ro-
koch, teda v roku 2013, mesto zača-
lo plánovať pokračovanie začatého 
projektu a  dobudovanie napláno-
vanej fontány. Financie navrhnuté 
v rozpočte na rok 2014 na tento účel 
schválili poslanci mestského zastupi-
teľstva v decembri 2013. Dielo bolo 
teda postavené v  súlade s  projek-
tom, s rozpočtom mesta a na zákla-
de výsledkov verejného obstaráva-
nia.

„Som presvedčený, že do parku sme 
umiestnili fontánu, ktorá ho spríjemní 
tak, že sa podobne ako Zámocký park 
stane obľúbeným miestom relaxu pre 
obyvateľov a  návštevníkov nášho 
mesta,“ povedal primátor mesta Jo-
zef Ondrejka, ktorý vo svojej funkcii 
končí a  v  nastávajúcich komunál-
nych voľbách už na  post primátora 
Malaciek kandidovať nebude. Ďalšie 
pokračovanie projektu rekonštruk-
cie Kláštorného námestia tak už 
bude v  rukách novej politickej gar-
nitúry.

Text, foto: T. Búbelová 

S novou fontánou 
sa rátalo 
od roku 2008

V predaji je nový
 kalendár mesta

Mestské centrum sociálnych slu-
žieb v  Malackách vo štvrtok 9. ok-
tóbra slávnostne otvorilo denný sta-
cionár pre seniorov s  nepriaznivým 
zdravotným stavom alebo ťažkým 
zdravotným postihnutím. MsCSS ako 
príspevková organizácia mesta zavá-
dza túto novú, modernú službu po 
viacerých rokoch prípravy. „Myšlien-
ka zriadenia denného stacionára sa 
zrodila už dávno, ešte za čias bývalej 
riaditeľky Daniely Mračnovej,“ pove-
dala súčasná riaditeľka MsCSS Melá-
nia Dujsíková.

Organizátori pozvali na slávnosť 
a  obhliadku nového zariadenia na 
Ul. 1. mája vedenie mesta, poslan-
cov, predstaviteľov mestských orga-
nizácií, pracovníkov MsÚ a  zástup-
cov seniorov v meste. Od októbra tak 
môžu takzvanú škôlku pre seniorov 
využívať tí, ktorí takéto zariadenie  
na skvalitnenie svojho života nevy-
hnutne potrebujú. 

Službe a podmienkam jej zabez-
pečenia sme sa venovali v Malackom 
hlase č. 16/2014.

Text, foto: T. Búbelová

 Denný stacionár
 je otvorený

Jeseň a blížiace sa sviatky Všet-
kých svätých a Pamiatka zosnu-
lých v  tomto čase opäť sústre-
dili pozornosť na  dva malacké 
cintoríny. Pracovníci mesta už 
minulý týždeň začali na týchto 
miestach upratovať.

 Hrabú lístie popadané zo stro-
mov, kosia a na starom cintoríne už 
upratali všetky historické hroby. Pred 
cintorínmi sú pristavené veľkoob-
jemové kontajnery, aby aj pozosta-

lí mali možnosť pohodlne upratať 
miesta odpočinku svojich zosnulých 
príbuzných.

V  období okolo jesenných sviat-
kov, keď navštevujeme hroby, zapa-
ľujeme na nich sviečky a na cintorí-
ny prichádzajú ľudia aj z iných miest, 
bývajú naše pohrebiská otvorené 
dlh šie ako zvyčajne. Od 28. októbra 
do 8. novembra môžete tieto miesta 
navštevovať od  8.00 až do  22.00 h. 
V súvislosti s  tým sa na cintorínoch 
aj dlhšie svieti.      -tabu-

Cintoríny v centre 
pozornosti

Výzva na predkladanie 
žiadostí o dotácie z rozpočtu 
mesta na rok 2015
Mestský úrad Malacky podľa § 4 ods. 7 VZN mesta Malacky č. 16/2011 
o dotačnej a grantovej politike mesta v znení VZN mesta Malacky č. 
12/2012 vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť alebo na konkrétnu 
akciu v roku 2015, aby do 30. novembra 2014 podali žiadosť o dotá-
ciu na adresu: Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.

Spôsob a podmienky poskytovania dotácií upravuje uvedené VZN. Žia-
dateľmi môžu byť i neziskové organizácie a občianske združenia. Žiada-
telia sú povinní poskytnúť v žiadosti všetky požadované údaje a doložiť 
prílohy v zmysle § 5 VZN. V prípade, že žiadosť nebude kompletná, úrad 
žiadateľa vyzve na doplnenie do 10 pracovných dní. Organizácie, ktoré 
v súlade so zmluvou vyúčtujú dotáciu poskytnutú na rok 2014 v mesiaci 
december 2014, doložia čestné vyhlásenie o tom, že nemajú voči mestu 
žiadne záväzky až súčasne s vyúčtovaním poskytnutej dotácie.

Text VZN a vzor žiadosti sú k dispozícii na www.malacky.sk v časti Mesto/
Samospráva mesta/Dotácie a granty alebo u M. Jurdákovej v KC MsÚ.

Športové kluby a organizácie pôsobiace v športe budú podávať žiadosť 
o poskytnutie dotácie na činnosť v  roku 2015 v  termíne do 31. januára 
2015. Výzva pre športové organizácie bude zverejnená v decembri 2014.
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Európsky deň ja-
zykov oslavujú 
členské krajiny 
EÚ od roku 2001. 
Jeho hlavným 
cieľom je podpo-
ra štúdia cudzích 
jazykov vo všet-
kých vekových 
skupinách oby-
vateľstva, ako aj 
podpora jazy-
kovej a  kultúr-
nej rozmanitosti 
v  Európe. So zá-
merom zdôrazniť 
dôležitosť učiť 
sa cudzie jazy-
ky zorganizovali 
tento rok európ-
sky cudzojazyčný 
deň aj v Spojenej 
škole sv. F. Assis-
kého.

Ovládanie cudzieho jazyka to-
tiž otvára bránu nielen k  úspechu 

na  trhu práce, ale aj k  poznávaniu 
iných kultúr a  vzniku nových pria-

teľstiev. V  piatok 3. októbra sa pre-
to spoločenská miestnosť spojenej 
školy rozozvučala pestrým jazyko-
vým orchestrom – bolo počuť an-
gličtinu, nemčinu, taliančinu, špa-
nielčinu a češtinu.

Netradičnou zážitkovou formou 
bola žiakmi, študentmi a  pozva-
nými hosťami prezentovaná zmes 
rôznorodých aktivít - interaktívnej 
prezentácie, zábavnej súťaže, trilin-
gválnej scénky a  inšpiratívnych be-
sied. Študentov gymnázia pútavým 
rozprávaním povzbudili k štúdiu ja-
zykov študentka tlmočníctva a pre-
kladateľstva nemeckého, anglické-
ho a  ruského jazyka na Viedenskej 
univerzite Andrea Gašparovýchová 
a  bývalá študentka školy Mirka Kr-
chňáková, ktorá vyštudovala odbor-
né prekladateľstvo v nemeckom ja-
zyku na UCM v Trnave. 

Hosťom vydareného poduja-
tia bola aj lektorka z agentúry Cool 
agen, ktorá študentom priblížila 
skú senosti z  pobytu vo viacerých 
kra jinách sveta a predstavila aj mož-
nosti štúdia v zahraničí počas štúdia 
na strednej a vysokej škole. Zahan-
biť sa nedali ani viacerí žiaci základ-
nej školy, ktorí bravúrne komuniko-
vali v  cudzích, no predsa „svojich“ 
jazykoch a svojrázne zabávali roves-
nícke publikum.

Text, foto: -sšsfa-

ŠKOLSTVO / INZERCIA

Akonáhle začne byť sychravo, hneď 
dostanem nádchu a  prechladnem. 
A môj päťročný syn tiež. Ako si máme 
na jeseň posilniť imunitu? 

Iveta, 34 rokov, Malacky 

Odpovedá MUDr. Marián Jančár 
z alergiologicko-imunologickej 
ambulancie Nemocnice Malacky

Jesenné obdobie je   priam stvo-
rené na šírenie vírusov. Tie sa prená-
šajú kvapôčkovou infekciou. Preto je 
na jeseň najviac vírusových ochorení. 
U detí v kolektívnych zariadeniach je 
aj zvýšený výskyt prípadov varicel-
ly – kiahní, najmä na jeseň a potom 
na  jar, kedy je imunitný systém ešte 
po zime neprispôsobený a  relatívne 
oslabený.

Čo robiť na jeseň? Nič iné, len to, 
čo človek robí počas celého roka. Mal 

by sa zdravo a primerane stravovať. 
Tu na  Záhorí nemôže byť problém 
s nedostatkom vitamínu C, veď to je 
základná zložka na  dobrú imunitu. 
Treba si nakúpiť na celú zimu kapusty 
a môžete mať dobrý pocit, že ste pre 
svoje zdravie urobili to, čo ste spra-
viť mohli. U detí odporúčam prispô-
sobovať oblečenie. Naše deti chodia 
poobliekané už na jeseň do zimného 
ošatenia, hoci to ešte ani nie je po-
trebné. Veď dieťa predsa oblečiem 
tak, ako sa ja cítim dobre, netreba 
z nich za každých okolností robiť „bu-

bulákov“ už koncom októbra. Imuni-
ta je u detí ukončená okolo 12.–13. 
roku života. Dovtedy postupne, po-
maličky jednotlivé zložky imunitné-
ho systému dozrievajú. Niečo máme 
na prechodnú dobu, čo sme zdedili 
z matky, ale to je na prvé 4 mesiace 
života. Potom už musí organizmus 
imunitu tvoriť sám. Najlepším skú-
šobným kameňom je materská škôl-
ka. Viem, že ľudia sú nahnevaní, lebo 
musia byť potom doma s  chorým 
dieťaťom, ale práve v škôlke získava-
jú deti imunitu. Kde ju majú získať, 

v skleníku? Ja som ešte nevidel die-
ťa vyrásť bez sopľa, také neexistuje. 
Škôlka je tá najlepšia škola, kde môže 
vyštudovať imunitný systém.

Ľudia by tiež nemali podliehať re-
klame na  rôzne pilulky na  imunitu.  
Na 99 % sú to nezmysly, ktoré nema-
jú účinnosť, žiadny povzbudivý úči-
nok na  imunitný systém. Základom 
je čerstvá, sezónna, lokálna zelenina  
a ovocie, jednoducho to, čo si tu vy-
pestujeme. Na  to je prispôsobený 
náš zažívací trakt, na to sme genetic-
ky stavaní 10 000 rokov. Konzumovať 
ovocie a zeleninu, ktorá sa nedozretá 
plavila dva týždne cez oceán, je dis-
kutabilné. Odporúčam držať sa na-
šich prirodzených koreňov a  jesť to, 
čo si v  našich podmienkach vieme 
sa mi dopestovať. 

-pr-

Dieťa bez sopľa
 neexistuje

Jeseň má svoje čaro a to inšpiro-
valo aj deti a učiteľky v ZŠ na Štúro-
vej ulici k  výstave ovocia, zeleniny 
a  tekvíc v školskom klube, ktorú re-
alizujú každoročne. Nešlo by to však 
bez pomoci skvelých rodičov, ktorí 
aj tento rok priniesli krásne ukáž-
ky zo svojej úrody. „Jabĺčka, hrušky 

a  hrozno nás lákali svojimi farbami 
aj vôňou,“ priznávajú účastníci vý-
stavy. Najväčší úspech mali tekvičky, 
ktoré dostali rôznu podobu. Deti sa 
tešili na ich zdobenie a vyrezávanie. 
Napokon si v škole zhotovili výstavu 
pre potešenie všetkých.

Text, foto: ŠKD Štúrova (upr.)

Výstava ovocia 
a zeleniny na Štúrovej

Európsky deň jazykov 
v cirkevnej škole 

Pozývame vás do kancelárie 
obchodných zástupcov 
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

w

Malacky – INKUBÁTOR
vchod A od hlavnej križovatky prízemie č. 126

 vedľa kaviarne a detského kútika

Bližšie informácie vám rada poskytne:

Ing. Sylvia Emríšek Sadovská 
tel. 0904 688 466

Otváracie hodiny
pondelok – 13.00 – 18.00
utorok 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
streda 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
štvrtok – 13.00 – 17.00
piatok 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
sobota 9.00 – 12.00 – 

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU

 DOSTUPNÉ ÚVERY NA BÝVANIE

  SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY NA VYBAVENIE 
DOMÁCNOSTI

  ATRAKTÍVNE STAVEBNÉ SPORENIE

  ONLINE SPORENIE LIŠIAK – PENIAZE  
K DISPOZÍCII KEDYKOĽVEK, BEZ POPLATKOV

  VÝHODNÉ POISTENIE PRE VAŠU RODINU  
A BÝVANIE

  FINANCOVANIE OBNOVY BYTOVÝCH  
DOMOV
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Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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V  sobotu 11. októbra sa ho-
dovalo na  trinástich miestach 
v  našom regióne. Zahanbiť sa 
nenechali ani Malacky. U nás sa 
podujatie s  názvom Jablkové 
hodovanie uskutočnilo po štvr-
tý raz. V rámci Župnej jesene sa 
však v celom kraji uskutočňuje 
už sedem rokov.

Jablko je tradičným plodom v na-
šich končinách. Každá rodina a každá 
gazdinka ho však dokáže spracovať 
iným spôsobom, a tak sa Bratislavský 
samosprávny kraj rozhodol venovať 
mu celé podujatie. Práve pod jeho 
záštitou sa hodovalo aj u nás.

Príjemné teplé počasie bolo iste 
jedným z dôvodov, prečo dopolud-
nie Malačania netrávili doma, ale na-

opak, v  príjemnom prostredí parku 
na  Kláštornom námestí. Pri ochut-
návaní všakovakých jablkových 
dobrôt a  klebetení so svojimi 
známymi prítomných zabávali mladí 
malackí umelci. Maškrtiť ste mohli 
v  dvadsiatich stánkoch. Okrem 
tradičných štrúdlí či palaciniek sa 
na  tohtoročnom hodovaní objavili 
aj jablkové smothies, špaldové a be-
zlepkové koláče. Nechýbali ani dia-
betické či zdravé raw koláče.

Svoju premiéru zažila aj nová 
fontána v  strede parku na  Kláštor-
nom námestí. Počas podujatia sa pri 
nej zastavilo nespočetné množst-
vo ľudí. Deti okrem fontány zaujalo 
aj maľovanie na  tvár, detský ateliér, 
ktorý zabezpečila komisia KaCR pri 
MsZ, či lukostreľba, ktorá bola v réžii 

CVČ. A, samozrejme, aj veľké plyšové 
jabĺčko, ktoré bolo veľmi obľúbeným 
spoločníkom drobcov už minulý rok. 

V  našom meste sa do  príprav 
dobrôt zapojilo množstvo organizá-
cií – základné školy, niektoré eloko-
vané triedy materskej školy, centrum 
voľného času, občianske združenia, 
komisia pre kultúru a cestovný ruch 
pri MsZ a  súkromné osoby. Nechý-
bal ani stánok turisticko-informačnej 
kancelárie mesta. Hlavným organi-
zátorom podujatia bolo oddelenie 
marketingu v  MsÚ, ktoré vyjadruje 
úprimné poďakovanie všetkým, kto-
rí priložili ruku k dielu. Vďaka patrí aj 
mestskej polícii, ktorá sa postarala 
o bezpečnosť návštevníkov. Dúfame, 
že ste sa na Jablkovom hodovaní cíti-
li príjemne, a veríme, že sa stretneme 
aj o rok.

Text. N. Slobodová
Foto: S. Osuský

Obľúbená speváčka Mia, ktorá sa 
venuje spievaniu pre deti, pokrstila 
v  nedeľu 12. októbra v  priestoroch 
kina Záhoran (Kulturního domečka)  
svoje už tretie CD s názvom Hudob-
ný kalendár. Krst bol spojený s  po-
pulárnym podujatím Rozprávková 
nedeľa, ktoré pravidelne pripravu je 
Mestské centrum kultúry v  Malac-
kách. Mia počas predstavenia za spie-
vala niektoré piesne z nového CD. 

Deti sa tentokrát naučili vyme-
novať všetky mesiace a  ročné ob-
dobia. Spoznali, čo je pre jednotlivé 
obdobia typické a  s  akými sviatka-

mi sa mesiace spájajú. Piesne otex-
toval herec Stano Král, ktorý do nich 
vložil aj rôzne porekadlá. Hudbu zlo-
žil Rasťo Král, na gitare hrá Dominik 
Albrecht a  na  saxofóne a  klarinete 
Pavol Hoďa.

Na  CD možno okrem speváčky 
počuť aj niekoľko detských spevákov, 
ktorí sa prišli ukázať na krst - Emka 
Michálková, Karolínka Králová, To-
máško Kapryš, Laurinka Albertová 
a  Miško Augustovič. Stano Král sa 
stal krstným otcom albumu, krstilo sa 
voňavým jesenným lístím. 

Text, foto: N. Slobodová

Počas dvoch mesiacov sa bude 
premietať na  200 miestach v  Če-
chách a na Slovensku. Veľká pražská 

premiéra sa uskutoční na  festivale 
Obzory v nedeľu 2. novembra o 16.00 
h v  priestoroch Filozofickej fakulty 

Karlovej Univerzity. A už 4. novembra 
festival zavíta do kina Záhoran (Kul-
túrní domeček) v Malackách. 

Viac informácií nájdete na www.
SnowFilm.cz alebo kontaktujte MCK 
Malacky: czaganova@mckmalacky.
sk, 034/772 21 10. Tešíme sa na vás!

-ts- (upr.)

Len hŕstka Malačanov sa 14. októb-
ra zúčastnila na stretnutí s históriou, 
venovanému jednej z  najvýznam-
nejších osobností malackých dejín 
Ivanovi Dérerovi. Bol známy ako ad-
vokát, politik a novinár. V Kultúrním 
domečku v Malackách skupinku hos-
tí privítali malackí historici z  múzea 
pri MCK v Malackách a o. i. premietli 
zaujímavý dokument o živote a diele 

Ivana Dérera. Ten v časoch I. ČSR pô-
sobil striedavo ako poslanec, minis-
ter spravodlivosti či školstva. Jedna 
zo základných škôl v Malackách ne-
sie meno po otcovi tejto osobnosti, 
advokátovi a  slovenskom národov-
covi Dr.  Jozefovi Dérerovi. Podobné 
stretnutie s  históriou si zopakovali 
žia ci aj pedagógovia zo ZŠ Dr. J. Dére-
ra aj 16. októbra.               T. Búbelová

Od 16. októbra do 9. novembra 
môžete v  Malackom kaš  tie li 
navštíviť ďalšiu výstavu obra-
zov dvoch mladých autoriek 
– Veroniky Weberovej a  Lucie 
Boškovej. 

Nazvali ju Zrode nie Evy. Keďže 
strechu Malackého kaš tie ľa začína jú 
rekon štruo vať, výstava bu de otvo-
rená v upravených otváracích hodi-
nách len v soboty a nedele od 15.00 
do 17.00 h. Obe autorky sa touto vý-
stavou vracajú k svojim kore ňom, ku 
koreňom života, k  matke všetkých 

ľudí, k Eve. Eva je prvá že na, nie tá, 
ktorá neodolala pokušeniu, ale tá, 
ktorá priniesla poznanie, tá, ktorá je 
akousi pramatkou nás všetkých. Obe 

autorky sa k  tomuto ohliadnutiu 
k po čiatkom postavili svojsky. 

Lucia hľadala v  očiach výnimoč-
ných žien iskru Evy, jej zrodenie. 
V  portrétoch a  aktoch vidí Evu 
v kaž dej žene a nielen ako poddaj-
ný stereo yp ženy, ale najmä ako 

se bavedomú nositeľku poznania.  
Veronika pre zmenu hľadala počia-
tok vo vesmíre emócií, z ktorých sa 
Eva zrodila, hľadala jej podobu, kto-
rú mala ešte predtým, než získala 
telo ženy. Vidí Evu ako zoskupenie 
množstva emócií a krás vesmíru, im-
pulzu, z  ktorého Boh stvoril ženu, 
aby tej kráse dal formu. 

Oba pohľady sú rozdielne, ak vi-
díte nie Evu, ale ženu, dve ženy, kto-
ré hľadali svoj počiatok, bod, od kto-
rého sa formujú ich osobnosti, ich 
cesty, ich vnútorné boje. Je to zrkad-
lo ich vnútorného sveta, do ktorého 
môžeme nahliadnuť kľúčovou dier-
kou ich obrazov. 

Text: V. Weberová/red-

Ďalšia výstava 
v priestoroch kaštieľa

Zdrodenie Evy

 Najlepšie zimné filmy 
aj v Malackách!

Tradičný jesenný festival tých najlepších filmov so zimnou tematikou 
Snow film fest opäť prináša filmy, ktoré boli v minulom roku ocenené 
na najprestížnejších svetových festivaloch. Vybrané filmy sú zaujíma-
vé pre každého milovníka snehu, ľadu a zimných športov. 

Jablkové hodovanie 
 podporilo aj počasie

Mia pokrstila 
tretí album

Stretnutie venované 
Ivanovi Dérerovi

http://www.SnowFilm.cz
http://www.SnowFilm.cz
mailto:czaganova@mckmalacky.sk
mailto:czaganova@mckmalacky.sk
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UŽ OD 13. NOVEMBRA

NETRÁVTE 
POL DŇA
NÁKUPMI.
NAKUPUJTE 
CELÝ DEŇ.
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Občerstvenie u  ivana 
na brehu 12 v Malackách 
organizuje v sobotu 15. 11.

súťaž 
vo varení guláša
Kto má záujem, môže sa prihlásiť 
do 5. 11. na uvedenej adrese.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

V života Tvojho knihe strana osem
desiata sa otvára, pripíjame si s Te
bou, mama, perlivým vínom z  po
hára. Na Tvoju lásku spomíname 
s vďakou a v  tichom dojatí.
7. októbra sme oslávili 80. narode
niny našej mamy, babky a prabab
ky Kamily Královej. K  blahožela
niu sa pripája celá blízka rodina.

Milý náš jubilant Janko Kilian,
dožívate sa prekrásnej chvíle, 
prešli ste životom už dlhé míle.
Pátrate v diali, hľadáte spomienky,
čo Vám tie roky dali.
Zdvíhame hore čaše a pripíjame 
na 95. jubileum Vaše.

Veľa zdravia do 
ďalších rokov Vám 
praje Klub dô
chodcov, Jednota 
dôchodcov a Kar
dioklub Malacky.

blahOželania

Kočík a liečenie 
pre emku

„Do projektu chcem zapojiť ďalšie 
dve krásne malé slečny,” hovorí or
ganizátorka benefície. Ich rodiny 
če lia finančnému tlaku, aby ich deti 
mohli žiť bez bolestí a aspoň trocha 
normálne. Malá Emka potrebovala 
operáciu, akú u  nás nevykonáva
jú a  žiadna poisťovňa ju nepreplá
ca. Podujal sa na ňu ruský špičkový 
odborník MUDr. Nazarkin metódou 
Ul zibat a  dopadla výborne. Emka 
môže lepšie prehĺtať potravu a uvoľ
nili sa jej napäté svaly na  rúčkach 
a  nôžkach. Emka má jednu nohu 
vykĺbenú a  naši lekári si s  tým ne
vedia rady. Teraz je nádej, že nôžka 
sa sama vráti na  svoje miesto.  Celá  
Emkina rodina je nesmierne šťastná, 
že operácia sa podarila. Teraz diev
čatko musí absolvovať rehabilitá
cie v Piešťanoch (12 dní stojí 3047 €) 
a  neskôr v  Maďarsku. Z  rozpočtu  
rodiny, kde jeden rodič pracuje 
a dru hý doma opatruje dieťa a ďal
šieho malého súrodenca, je to ne
možné. Možno si kladiete otázku, 
prečo majú cudzí ľudia suplovať štát 
a  zdravotné poisťovne. Odpoveď 
organizátorky benefičného koncer
tu je jednoznačná: „Lebo sme ľu dia 
a  ľudia si  musia  pomáhať!“

Pomôžme aj 
Margarétke a ninke

Pomoc potrebuje aj Margarétka. 
Má ťažkú chorobu epidermolysis 
bullosa (EB), ktorú spôsobuje mutá
cia génov. Prejavuje sa pľuzgierikmi 
a trhlinkami na koži už pri najmenšej 
mechanickej záťaži. Koža je krehká 
ako motýlie krídla, každý tlak na ňu 
je rizikový a rany stále bolia. 

Pri ochorení rednú a  vypadáva
jú vlasy a  dochádza k  strate nech
tov a zubov. „Motýlie deti“ sa nesmú 

normálne hrať s rovesníkmi a môžu 
im ublížiť aj obyčajné hračky. Mar
garétka potrebuje mesačne obvä
zy asi za 300 €, špeciálne pomôcky, 
oblečenie a,  samozrejme, osobitnú 
starostlivosť. 

Ninka má takisto úplne iné det
stvo ako zdravé deti. Je autistka, 
má epilepsiu a  vôbec nerozpráva. 
Navštevuje špeciálnu školu, potre
buje špeciálne pomôcky, čo vyža
duje od rodiny, ktorá sa stará ešte aj 
o dve menšie deti, zvýšené finančné 
nároky na bežný život. Ninka je však 
statočná a  od  života si neželá nič 
viac, len mať radostné detstvo ako 
jej rovesníci. A my jej v tom môžeme 
aspoň trochu pomôcť. 

anjelom sa môže 
stať každý

„Verím, že sa nájdu dobrí ľudia, 
firmy, podnikatelia, ktorí sa pridajú 
k tej to výzve,“ dodáva organizátorka 
a  verí, že tak, ako sa pripojili kole
govia k  výzve umelkyne Veroniky 
Rusňákovej a  darovali do  dražby 
na pomoc chorým deťom svoje die
la, aj teraz sa nájdu anjeli s dobrým 
srdcom, ktorí pomôžu finančne.

• • •
Benefičná výstava spojená s draž

bou sa konala v  Malackom kaštie
li a  výťažok z  nej bude zverejnený 
a adresátom odovzdaný na koncer
te Staň sa anjelom pre Emku, Marga
rétku a Ninku. 

-maru/tabu-

 staň sa anjelom
 pre Emku, Margarétku a Ninku

v malackom kine sa 7. 11. o 17.00 h uskutoční 2. ročník benefičného 
koncertu s názvom staň sa anjelom pre emku, Margarétku a ninku. 
vlaňajšia predvianočná benefícia anjeli pre emku finančne pomoh-
la dievčatku s ťažkou formou detskej obrny. vďaka nej emka získala 
príspevok na úhradu časti špeciálneho rehabilitačného kočíka na jej 
prepravu a  nevyhnutný rehabilitačný pobyt v  Šoproni, ktorý pois-
ťovne nepreplácajú. Podujatie zorganizovala Malačianka Mária rus-
ňáková a inak to nebude ani tento rok.

11. októbra sme 
si pripomenuli 
ne dožité 75. na
ro deniny a  20.ok
tóbra prvé výro
čie úmrtia emila 
Štobera z  Mala
ciek. S  úctou a  láskou si spomína 
manželka, dcéry, zaťovia, vnuci a sú
rodenci. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

17. októbra sme si 
pripomenuli 10. vý
ročie úmrtia nášho 
otca Jozefa Dinu-
ša. Spomínajú deti 
a  vnúčatá. Kto ste 
ho poznali, venujte 

mu tichú spomienku.

31. októbra si pripomíname 1. vý
ročie úmrtia našej mamičky Márie 
Klímovej. S úctou 
a  láskou spomína 
dcéra Kveta s rodi
nou. Kto ste ju po
znali, venujte jej 
tichú spomienku 
spolu s nami.

Ťažko sa nám s  Tebou lúčilo, ťažko 
je bez Teba žiť, láska sa však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stá
le žiť.
16. októbra uply
nul 1 rok, čo nás 
na vždy opustil 
náš drahý manžel 
a  otec JuDr.  ru-
dolf rehák z Mala
ciek. Kto ste ho poznali a mali radi, 
spomínajte s nami. Smútiaca rodina.

Odišiel si od nás ako tichý sen, nepo
vedal si ani zbohom, už neprídem. 
Len kyticu z lásky na hrob môžeme Ti 
dať, zapáliť sviečku a ticho spomínať.
18. októbra sme si 
pripomenuli 40 ro
kov, čo nás navždy 
opustil náš drahý 
tatko a  stareček 
Ján smolinský 
z  Malaciek a  záro
veň sme si 21. októbra pripomenu
li jeho nedožitých 91 rokov. Kto ste 
ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. S  láskou a úctou 
spomína dcéra Darina, zať Peter, 
vnučky Miriam a Petra s rodinami.

Bolesťou unavená tíško si zaspala,  
zanechala si všetkých, čo si rada 
mala. V neznámy svet odišla si a za
plakal každý, kto ťa rád mal. Odišla 
si od nás, zostali sme v žiali, no vždy 
budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi 
mali . 
19. októbra uplynul 
1 rok, čo nás navždy 
opustila naša Janka 
leitner-Flamíková 
z Malaciek. S boles
ťou v  srdci spomí
najú dcéry Nicol, 
Va ness, rodičia, manžel, sestra Yvett 
s rodinou. Kto ste ju poznali, prosí
me o tichú spomienku.

21. októbra uplynu
lo 7. výročie úmrtia 
manželky, mamičky  
a  starej mamy Má-
rie Papajovej z Ma
laciek. S láskou spo
mína manžel, dcéra 
Patrícia, synovia Ján a Boris s rodina
mi, vnúčatá Borisko, Paťko, Adam ko, 
Veronika. Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.

sPOMienKY

MalaCKÁ MatriKa
OD 6. DO 20. 10. 2014

Nie sú medzi nami
Ján Paulík, Sološnica, 
*1922, Oto Ille, Rohož
ník, *1939, Dušan Čmelík, 

Malacky, *1944, Ľubica Havrano
vá, Lo zorno, *1954, Anton Mráz, 
Malac ky, *1945, Helena Schrei
berová, Malacky, *1924, Ľudmila 
Vrláková, Malacky, *1941; Viliam 
Osuský, BratislavaDúbravka, 
*1952; Rozália Pulmanová, Ro
hožník, *1930; Zuzana Mentová, 
Malacky, *1936; Ľubica Havrano
vá, Lozorno, *1954 Arpád Červeň, 
Bratislava 3, *1930; Jozef Skala, 
Gajary, *1937; Oľga Ježeková, Ma
lacky, *1947

Povedali si áno
Lukáš Krajčír a Jarmila 

Šimkovičová, Štefan Sobota a Ka
tarína Polakovičová, Daniel Havlík 
a Adriana Studeničová

Touto cestou sa chcem úprimne 
poďakovať MUDr. M. Haramio
vi a  zdravotnej sestre za ľudský 
a  vzorný prístup k  ošetrovaným 
pacientom. Vďaka svojej svedo
mitej práci právom patrí k  špič
kovým odborníkom.

K. čulen

POďaKOvanie

 ďakujeme za 
ohľaduplnosť!

My, seniori, v Mesiaci úcty k star
ším chceme verejne poďakovať 
ohľaduplným vodičom za trpezli
vosť, keď ako chodci prechádzame 
cez cestu. 

Taktiež nás teší pozornosť zo 
strany mladšej generácie a mládeže, 
keď nám pri vstupe do budov otvo
ria alebo podržia dvere. Počas celé
ho roka prajeme šoférom šťastný 
návrat domov a všetkým spolu veľa 
pekných chvíľ prežitých v kruhu ro
diny a pri stretnutiach s priateľmi.

v mene seniorov 
alžbeta Dubajová, 

Zlatý vek

tekvicové 
strašidlá 
v Cvč

Centrum voľného času vás pozý
va na podujatie Tekvicové strašidlá, 
ktoré sa uskutoční  v piatok 24. ok
tóbra o 16.10 h.

tešiť sa môžete na:
• bublinkové čarovanie
• tvorivé dielne z tekvičiek
• varechovú bosorku
•  súťaž o naj tekvičku a naj bosor

ku
• strigôňove lokše 
• bosorkin punč 
KDE?
V Centre voľného času, 
M. Rázusa 30. 
Nezabudnite si priniesť tekvičku!
Čakajú na vás sladké odmeny 

a  pre tých najsnaživejších pekné 
ceny.

-cvč-

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.sk

Oslavy aj 
ocenenia

V  mesiaci úcty k  starším 
všetky seniorské organizá
cie usporadúvajú slávnost
né schôdze s  kultúrnym 
pro gramom, občerstvením 
a  milými slovami z  úst do
mácich organizátorov, ale aj 
pozvaných hostí. Inak to ne
bolo ani na stretnutí členov 
Základnej organizácie JDS 
v Malackách a medzi členmi 
Zlatého veku. Krajská orga
nizácia Jednoty dôchodcov 
na  stretnutí verejne ocenila 
pani Boženu Barčíkovú vyso
kým vyznamenaním druhé
ho stupňa za aktívnu a dlho
ročnú činnosť. Okresná or
ganizácia JDS udelila vyzna
menanie tretieho stupňa 
Má rii Bačkovej, Anne Roššovej a La
dislavovi Maláškovi. Oceneným sr
dečne blahoželáme a prajeme veľa 

síl a  elánu pri práci pre seniorov aj 
v ďalších rokoch.

text, foto: -tabu-
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Tohto ročníka sa zúčastnilo pri
bližne 150 pretekárov z  19 klubov 
z 10 krajín, najmä Maďarska, Rakús
ka, Turecka, Belgicka, Švajčiarska, Ta
lianska. 

Malackí karatisti boli jediní re
prezentanti zo Slovenska. Na tomto 
preteku, ktorým malacký klub otvo
ril novú sezónu, sa zúčastnilo 9 čle
nov s  celkovým ziskom 8 medailí –  
2 zlaté, 2 strieborné a 4 bronzové. 

Ako prvé nastúpili mladé pre te
kárky Katka Majdlenová a  Simonka 
Poláková v  disciplíne kata (zostava 
techník v  simulovanom boji). Katke 
sa podarilo v kategórii dievčat (ročník 
2006–2008) dostať až do finále, kde 
získala striebornú pozíciu. Hneď po 
boji vo vlastnej kategórii súťažila aj 

o kategóriu vyššie (ročník 2005), kde 
medzi staršími súperkami získala 
bronz.

V  disciplíne kata klub ďalej re
prezentovala Jarmila Koteková, 
ktorá vo svojej kategórii (ročníky 
1980–1994) nedala súperkám šancu 
a získala zlato.

Po súťaži kata prišla na rad discip
lína kumite (voľný boj na body). V ka
tegórii žiakov (ročník 2005) súťažil 
Jakub Osuský, ktorý po dvoch zápa
soch získal 3. miesto. Bronzovú me
dailu sa podarilo získať aj Lukášovi 
Gazdičovi, ktorý bojoval v  kategórii 
dorastu (ročník 2001). Ďalším zápas
níkom bol Lukáš Osuský, ktorý pred
viedol dobrý výkon, na  medailu to, 
žiaľ, tentokrát nestačilo. 

Filip Jurkáček sa prebojoval v ka
tegórii dorastu (ročník 2003) do fi
nále, kde mu tesne uniklo 1. mies
to a  získal tak striebornú medailu. 
Skvelý výkon predviedol aj Oliver 
Va nek, ktorý porazil všetkých svojich  
súperov a zaslúžene získal zlatú me
dailu. Posledným bojovníkom bol 
Ivan Sivák, ktorý v  kategórii mužov 
(ročníky 1980–1994) získal 3. miesto.

Všetkým pretekárom ďakujeme 
za výbornú vizitku malackého kara
te s vynikajúcimi výkonmi a želáme 
ešte veľa úspechov v celom ročníku 
2014–2015.

Text, foto: Š. Polák
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V roku 1852 pomenoval uvedený 
vrchol anglický horolezec Erik Ship
ton, lebo hora mu pripomínala skal
natý ostrov v  mori ľadu. Až v  roku 
1983 ju premenovala nepálska vlá
da na  Imja Tse, avšak názov Island 
Peak neupadol do  zabudnutia. Pr
vovýstup na  vrchol bol uskutočne
ný až v roku 1953. Hora sa nachádza 
za  osadou Chukhung, v  susedstve 
osemtisícovky Lhotse, ktorej obrov
skú južnú stenu mali naši horolezci 
ako na dlani. Na vrchol vedie niekoľ
ko výstupových ciest. Oni si vybrali 

priamu líniu, ktorá vedie rovno na 
vrchol.

Miloš Kuchárek pre Malacký hlas 
opísal podrobnosti náročnej expe
dície: 

13. septembra sme prileteli do 
hlavného mesta Nepálu – Káthmán
dú. Nasledujúce dva dni sme vyba
vovali administratívne úkony, ako 
je povolenie k  výstupu a  letecká 
preprava do Lukly. Let do Lukly, mi
mochodom najnebezpečnejšieho 
letiska na svete, nám dal celkom za
brať. Bol niekoľkokrát pre zlé počasie 

odložený. Keď sme konečne nasad
li do  12miestneho lietadla, na  se
dadlách nás čakalo tlačivo, kde sme 
mali napísať niečo ako závet  pre prí
pad havárie.

Po prílete do Lukly sme hneď zor
ganizovali pochod, lebo čas stratený 
pri leteckom presune sme museli 
dohnať. Údolím Solo Khumbu sme 
pomaly nabrali výšku a začali sme sa 
aklimatizovať. Na ôsmy deň sme sa 
dostali pod masív Mt. Everestu. Kvôli 
lavínovej tragédii je pre expedície za
tvorený. V kedysi rušnom základnom 
tábore stáli len dva stany strážcov. Tí 
dávajú pozor, aby sa nikto nepokúsil 
o výstup.

My sme si ako aklimatizačný vr
chol vybrali Kala Pattar (5545 m), 
kto rého susedom je známa Pumori. 
Nasledujúci deň sme už stáli na jeho 
vrchole. Výška si začala vyberať svoju 
daň. Dvaja členovia expedície začali 
mať zdravotné problémy, a  tak sme 
na záverečný útok na Island Peak zo
stali štyria. 

Dva dni nám trval presun do zá
kladného tábora pod Island Peak do 
výšky 5100 m a ďalšie dva dni výstup 
na jeho vrchol. Na ceste k nemu sme 
zdolali obrovské ľadovcové trhliny 
a záverečný ľadovcový svah so sklo
nom 60  70˚ a dĺžkou 250 m. 28. sep
tembra o 9.00 h sa postavila štvorica 
horolezcov v zložení Miloš Kuchárek 
– Malacky, Ľuboš Vavrinčík – Pernek, 
Alojz Dvoran – Lozorno a Martin Slá
ma – Bratislava na vrchol Island Peak.

Text, foto: M. Kuchárek/-red-

Rekreačným i  výkonnostným, 
mladším i  starším bežcom ne-
treba pripomínať, že začiat-
kom novembra, v  sobotu 8. 
11. sa uskutoční tradičný beh 
– Malac ká desiatka. Hlavným 
organizátorom je Komisia pre 
vzdelávanie, mládež a šport pri 
MsZ. Na  organizovaní poduja-
tia sa však podieľajú aj ďalšie 
organizácie v meste.

Už niekoľko rokov je tento obľúbe
ný pretek súčasťou Moravskosloven
ského bežeckého pohára a  Pohára  
Grand prix Záhoria. Jeho súčas ťou je 
i detský Malacký kilometer, ktorý je 
sú časťou Detského bežeckého po
hára.

Tohtoročný 31. ročník Malackej 
desiatky bude iný. Zmeny vyplýva
jú z  rekonštrukcie priestorov v  ZŠ 
Zá horácka, ktoré Malacká desiatka 

v  mi nulosti využívala. Po rozsiah
lej re konštrukcii  v nich dnes sídli  
nové elokované pracovisko MŠ 
Kol lárova. Ďalšou novinkou je ob
mena organizátorov podujatia. Tí sa 
rozhodli presunúť trať Malackej de
siatky do Zámockého parku – tradič
ných 10 km tvorí 5 okruhov po chod
níkoch Zámockého parku. Pre doras
tencov a  juniorov je pripravený 1 
okruh dlhý 2 km. Využije sa atle tická 

dráha, priestory futbalového štadió
na i  objektu hádzanárskeho ihriska 
(šatne, sprchy, WC). 

31. ročníkom Malackej desiatky 
si tiež pripomíname storočnicu or
ganizovaného športu v  Malackách. 
Sr dečne pozývame rekreačných 
bežcov z  Malaciek aj okolia, obyva
teľov aj  návštevníkov mesta. Príďte 
povzbu diť bežcov a vytvoriť športo
vú kulisu.            P. Tedla (upr.)

Blíži sa 31. ročník Malackej desiatky

 Expedícia Island
 Peak s Milošom
 Kuchárekom

V dňoch od 12. septembra do 13. októbra sa zúčastnila skupina šies-
tich slovenských horolezcov expedície do  Himalájí do  oblasti Solo 
Khumbu. Medzi nimi bol aj Malačan Miloš Kuchárek. Cieľom ex-
pedície bol výstup na Island Peak vysoký 6189 m.

Ďalšie úspechy 
karatistov

Karatistom z Malaciek sa v sobotu 11.októbra podarilo ukoristiť  
ďalšie cenné kovy z medzinárodného preteku Goju Cup 2014 v ma-
ďarskom Szombathely.

Tlačová agentúra SR však prinies
la znepokojujúcu správu o  tom, že 
v Nepále museli zachraňovať desia
tich turistov zo Slovenska a troch ne
pálskych horských vodcov, ktorých 
postihla snehová víchrica. Osem Slo
vákov sa podarilo zachrániť. Vo štvr
tok 16. októbra, žiaľ, nepálske úrady 
potvrdili smrť dvoch Slovákov – Jan

ka Matláka a  Vlada Švancára a  tiež 
troch nepálskych horských vodcov. 
Osud, zdravie a  bezpečnosť na šich 
horolezcov nám nie sú ľahostaj né 
a za Malacky vyjadrujeme ľútosť nad 
nešťastným osudom dvoch skúse
ných horolezcov. Ostatným členom 
expedície vyjadrujeme obrovskú 
podporu!    -red-, zdroj: TASR

Nešťastie chodí 
po horách...

Začiatkom septembra sme na webe mesta uverejnili správu o odcho-
de desaťčlennej slovensko-českej skialpinisticko-horolezeckej expe-
dície do Himalájí. Jej členom je aj rodák z Malaciek a dodnes člen TJ 
Strojár Malacky Vlado Gembeš. Odvážni muži si dali za cieľ najskôr 
zdolať a potom ako prví na svete zlyžovať Dhaulagiri (8167 m).
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