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úvodník

Na zdravie!

Dieťaťu či študentovi pripadne žela
nie pevného zdravia azda len ako klišé.
Túto nepredajnú hodnotu začíname vní
mať až pri narodení potomkov, ktorých
zdravie je pre nás cieľom najvyšším. Čas,
keď ostatným túžbam a snom ustupuje
prosté „len aby sme boli zdraví“, sa do
stavuje až s istou osobnostnou zrelosťou
a ľudskou skúsenosťou. Kvalitná zdravot
ná starostlivosť nie je vždy samozrejmos
ťou. Môžeme si ju predplatiť, no nekúpi
me si zdravie. V prostredí voľného ob
chodu sa však predsa len zdravie stáva
tovarom a ruka v ruke s tým aj vecou osob
nej zodpovednosti a zainteresovanosti
každého z nás.
Zdravotníctvo sa borí s množstvom
problémov a práve pacient platí daň za
to, že čakárne sú preplnené, čakacie leho
ty dlhé a lekárska starostlivosť nekom
plexná. Život nás učí na udržiavaní svoj
ho zdravia väčšmi participovať. Stále
platí, že účinnejšia ako liečba je preven
cia. Pri príležitosti Svetového dňa zdravia
nám to pripomenuli aj pracovníci Nemoc
ničnej, a. s, ktorí od 6. do 9. apríla v prie
storoch nemocnice merali ľuďom tlak či
telesný tuk. Veď na zdravie treba myslieť
skôr, než nás začne trápiť. A ľudstvo na
celom svete vie, prečo dovysoka dvíha
čaše a pripíja si: Na zdravie!
TATIANA BÚBELOVÁ

POZVÁNKA
V piatok 23. apríla o 18.00 h vás pozývame do spoločenského domu
na vyhlásenie ankety Najobľúbenejší
športovec a kolektív roka 2009.

Iný pohľad na nakladanie s odpadom majú
deti, čo každoročne dokazujú v súťaži Zázraky z odpadu. Do tej sa zapájajú okrem
základných aj materské školy nielen z Malaciek, ale tiež z okolia. Výstavu trochu
iného, zato však nápaditého umenia si budete môcť prezrieť v Centre voľného času.

Malačania separujú
odpad čoraz lepšie

Ochota našich obyvateľov a možno aj uvedomovanie si situácie, že onedlho nás môžu odpady celkom zasypať, sa
podpísala pod fakt, že Malačania sú čoraz väčšími environmentalistami. Ukazuje sa to aj na príklade triedenia,
alebo ak chcete odborne separovania, odpadu, ktorý produkuje každá domácnosť. Vôľa triediť odpad prináša
po rokoch pre mesto výsledky. Za snahu obyvateľov Malaciek sa nám poďakuje najmä príroda.
Hoci si niekto môže myslieť, že mesto
vďaka separovaniu odpadu získava, nie
je to tak. „Separovaný zber pre mesto
predstavujú len náklady vynaložené na
zvoz odpadu. Výhodou takéhoto zberu
je, že neplatíme za tony uložené na
skládke, keďže sklo, papier či plasty od
vážame na recykláciu do iných miest,“
vysvetľuje Božena Orgoňová z oddele
nia územného rozvoja a životného pro
stredia mestského úradu.
V roku 2004, kedy sa so separovaním
v Malackách začínalo, dúfali občania
v zníženie poplatkov za odvoz odpadu.
Pre vysoké náklady, ktoré zber separo
vaného odpadu pre mesto predstavuje,
sa tak ale nestalo. „Napríklad za papier
nedostáva mesto nič. Uzatvorenie trhu
s plastmi v Číne, ktorá bola jedným
Pokračovanie na . strane

Nové
ceny

Ceny inzercie v Malackom hlase a v eM TV sa od 1. apríla zmenili. Za 1 cm2 plošnej inzercie v no
vinách zaplatíte po novom 0,70 €, občianska riadková inzercia, spomienky či blahoželania sú však
stále zadarmo. Nové cenníky nájdete na www.malackyhlas.sk a na www.malacky.sk/emtv/.

Malinu vyhreje slnko

O kladný vzťah k životnému prostrediu sa usiluje naše mesto aj pri prevádzkovaní športovej haly Malina. Tá sa tento rok stane ukážkou mode
lovej realizácie alternatívnych energetických riešení. V rámci programu
cezhraničnej spolupráce INREN získalo mesto Malacky na montáž slnečných kolektorov viac ako stotisíc eur.

Celkový rozpočet projektu je viac
ako 112 000 €. Mesto sa bude podieľať
na financovaní sumou približne päťtisíc
eur, čo tvorí päť percent celkového roz
počtu po odrátaní DPH. Momentálne sa
pripravuje verejné obstarávanie na do
dávateľa, ktoré bude vyhlásené v naj
bližších dňoch, keďže pravdepodobne
nebude potrebný statický posudok. Ko
lektory totiž nezaťažia strechu tak, aby
sa musela posudzovať statika. Ak bude
tender prebiehať v rámci termínov, osá
dzanie týchto alternatívnych ohrieva
čov vody sa začne na prelome letných

mesiacov. Termín je dôležitý, pretože
v letných mesiacoch nevyužívame halu
v takej miere ako počas ostatnej časti
roka, a teda nebude ohrozený komfort
až takého počtu Malačanov. Kolektory
ušetria mestu nemalé finančné náklady
spojené s ohrevom vody v bazénoch a
vykurovaním. Návratnosť je pomerne
rýchla, vzhľadom na získanie nenávrat
ného príspevku práve z fondov cezhra
ničnej spolupráce. Životnosť solárnych
panelov sa v dnešnej dobe pohybuje
na hranici 20 a viac rokov.
-iša/sisa-

Malacky ekologicky
Deň Zeme si už tradične pripomíname 22. apríla. V tento deň v roku 1970
vyzvali ekológovia spoločnosť k celosvetovému úsiliu za ochranu našej
planéty. Od roku 1990 dokonca existuje Medzinárodné ústredie
Dňa Zeme.
K zlepšeniu životného prostredia mô
žeme prispievať denne – obmedzením
cestovania autom, triedením odpadu,
lepším správaním sa k prírode. Malacky
majú výhodu tiež v tom, že tu je dvojpa
livová kotolňa, kombinujúca pri vykuro
vaní a ohrievaní vody plyn a biomasu.
Práve biomasa patrí medzi obnoviteľné
zdroje energie a z hľadiska emisií je k ži
votnému prostrediu neutrálna. Kotolňa
na Brnianskej ulici spaľuje výlučne čistú
drevnú štiepku bez chemických prímesí
a nečistôt. Odpadom, ktorý pri spaľovaní
vzniká, je jednoduchý drevný popol, kto

rého množstvo dosahuje približne tri
percentá hmotnosti spaľovanej drevnej
štiepky. Popol z kotla prepadáva priamo
do kovových kontajnerov, odkiaľ sa od
váža na skládku odpadu, keďže tento
popol je slovenskou legislatívou charak
terizovaný ako ostatný odpad. Ide pri
tom o neškodný popol, ktorý by sa dal
využiť ako hodnotné poľnohospodárske
hnojivo. Termming, a. s., podal žiadosť
o ďalší z grantov na rozšírenie výroby
tepla z drevnej štiepky. „Finančná po
moc vo výške asi 180-tisíc € bola oficiál
Pokračovanie na . strane

SPRAVODAJSTVO

Župan sa chce starať
o zdravotníctvo
v kraji

Mesto Malacky
vyhlasuje
podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5
ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo spolu s primátorom mesta Jozefom Ondrejkom sa zúčastnili v stredu 7. apríla na otvorení Týždňa zdravia v našej nemocnici. Toto podujatie zorganizovala Nemocničná, a. s., pri príležitosti Svetového dňa zdravia.

výberové
konanie

na vymenovanie riaditeľa
Základnej umeleckej školy,
Záhorácka 1918, 901 01 Malacky

Kvalifikačné predpoklady:
• splnenie kvalifikačných predpokla
dov a osobitných kvalifikačných požia
daviek podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné po
žiadavky pre jednotlivé kategórie peda
gogických zamestnancov a odborných
zamestnancov
• najmenej päť rokov pedagogickej
praxe
Iné požadované predpoklady:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
Ďalšie požiadavky a kritériá:
• predloženie návrhu koncepcie roz
voja ZUŠ v Malackách
• prehľad v školskej legislatíve
• organizačné, riadiace a komunikač
né schopnosti
Požadované doklady:
• prihláška do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• podpísaný štruktúrovaný životopis
• výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace
• čestné prehlásenie o zdravotnej
spôsobilosti na výkon činnosti vedúce
ho pedagogického zamestnanca
• vlastný návrh koncepcie rozvoja
školy (najviac v rozsahu 4 strán)
• písomný súhlas uchádzača so spra
cúvaním jeho osobných údajov pre po
treby výberového konania
Požadované doklady je potrebné do
ručiť do 23. apríla do 13.00 h na adresu
Mesto Malacky, Radlinského 2751/1,
901 01 Malacky v obálke s označením
Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ ZUŠ. V prípade zasielania poštou je
rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.
Termín, miesto a čas výberového ko
nania budú uchádzačom, ktorí splnili
podmienky na účasť na výberovom ko
naní, oznámené najmenej 7 dní pred je
ho začatím.

Jarná deratizácia
Mestský úrad určuje ter
mín na vykonanie jarnej preventívnej celo
plošnej deratizácie na
území mesta od 1. apríla do 1. mája.

robných a prevádzkových ob
jektov, vojenských objektov.
Tieto subjekty sú povinné vy
konať deratizáciu vo svojich ob
PÝTAME SA jektoch, príp. v objektoch, kde
ZA VÁS
na území mesta vykonávajú
funkciu správcu, a to prostred
Povinné subjekty na vykonanie pre níctvom firiem.
Po vykonaní deratizácie treba zaslať
ventívnej deratizácie sú najmä vlastníci,
príp. správcovia: zariadení spoločného pracovný list, resp. iný vierohodný do
stravovania, zdravotníckych zariadení, klad o výkone týchto prác obratom na
obchodných a podnikateľských prevá MsÚ Malacky, oddelenie územného
dzok, školských a predškolských zaria rozvoja a životného prostredia. Nedo
dení, prevádzkových a administratív držanie týchto povinností bude posti
nych budov, obytných domov, rodin hované v zmysle platných právnych
ných domov – v prípade chovu hospo predpisov.
dárskych zvierat, kanalizačnej siete, vý
-msú-, foto: -pepa-

-iša-



to dokáže,“ deklaroval župan P. Frešo
na stretnutí s novinármi.
Všetci traja spolu diskutovali aj
o možnosti opätovného otvorenia pô
rodnice a novorodeneckého oddele
nia. ,,Na zabezpečenie kvality a erudo
vanosti personálu by bolo potrebných
minimálne tisíc pôrodov ročne,“ uvie
dol pre portál malacky.sk riaditeľ Peter
Kalenčík. Vtedy by možno uvažovali
o otvorení týchto oddelení.
-iša-; foto: -otano-

Záškodníci
na Radlinského
Jar láka nielen k radosti zo života
a potuliek v prírode, ale aj iniciatívnych občanov, ktorí možno
v dobrej vôli ničia tú trochu živého v okolí svojich bytov.

Breza Youngii má tvar koruny dážd
nikovitý a niekoľkými odbornými rez
mi sme jej pomohli návratiť svoju pri
rodzenú korunu. Ten istý postup bol
zvolený aj pri lipe. Stromy tak konečne
po troch rokoch začali vyzerať
Okatým prípadom sú nie
tak, ako im to geneticky napro
ktorí obyvatelia bytovky na
gramovala príroda,“ znie vyjad
Radlinského ulici. Ešte v marci
renie správy zelene mesta. Toto
však nie je jediný prípad, ktorý
sa jeden obyvateľ činžiaku roz
hodol „skrášliť“ stromy, čím KRITICKÝM sa v okolí bytovky stal.
PEROM
Ďalší z iniciatívnych obyva
však spôsobil jedine škodu.
„Nezmyselná a najmä neod
teľov sa rozhodol svojvoľne
borná orezávka bola osobnou iniciatí zrezať tuje, ktoré dosahovali výšku
vou neznámeho človeka, ktorý týmto tretieho poschodia. V prípade, že mest
činom stromy vážne poškodil.
ský úrad zistí, kto za ničením zelene
Veľkou neznámou zostáva, komu stojí, hrozí záškodníkom vysoká poku
a prečo prírodný tvar stromov nevy ta. Ak sa vzniknutá škoda preukáže ako
hovoval. Breza a lipa nie sú dreviny ur dostatočne vysoká, môže byť na nich
čené na orezávanie do neprirodzených podané trestné oznámenie. Je smutné,
tvarov. Po rekonštrukcii plôch v okolí že Malačania si nevážia dotyk prírody
budovy mestského úradu sa stromy po vo svojom okolí.
nechali, aby sa postupne vrátili k svoj
mu prirodzenému vzhľadu.
Text, foto: -mn-

Malačania
ukončia
semester
doma

Situácia, týkajúca sa vysokoškolské
ho štúdia na detašovanom pracovisku
Trenčianskej univerzity Alexandra Dub
čeka v Malackách, robí vrásky na čele ne
jednému študentovi politológie. Najnov
šie sa prorektorka pre vzdelávanie Ing.
Katarína Jankacká, PhD., vyjadrila, že na
ši študenti ukončia semester v Malac
kách. Na záverečné štátne skúšky však
budú musieť cestovať do Trenčína.

Riaditeľ nemocnice Peter Kalenčík
previedol oboch hostí zrekonštruova
nou a potom aj starou časťou nemoc
nice a taktiež im porozprával o portfó
liu poskytovanej zdravotnej starostli
vosti. Ako skonštatovali obaja predsta
vitelia komunálnej politiky, na príklade
úspechu malackej nemocnice vidno
zmysluplné využitie spojenia súkrom
ného a verejného finančného kapitálu.
„Župa má záujem starať sa o zdra
votnícke zariadenia vo svojom kraji a aj

Malackú nemocnicu navštívil pri príležitosti Svetového dňa zdravia predseda BSK
Pavol Frešo.

Byty či smetisko?

Redakciu kontaktoval obyvateľ Jánošíkovej ulice, ktorý poukázal na neriadenú skládku, tvoriacu sa pri výstavbe nájomných bytov. Od vyčistenia
skládok na Troch duboch a včelnici prešlo len niekoľko dní a Malačania,
ktorým sú dva odpadové dvory zrejme príliš vzdialené, si našli nové
miesto na svoje odpadky.

V tesnej blízkosti výstavby nových bytov sa tvorí aj úplne nové smetisko.

Obyvateľ Radlinského ulice si zrejme neuvedomuje, že svojím konaním drevinám
škodí.

„Bývam na Jánošíkovej ulici, ktorá
bola donedávna známa ako veľmi tichá
a pokojná lokalita. Až kým sa nezačali
stavať nájomné byty. Nikto presne ne
vie, čo to vlastne znamená – nájomné
byty. Kto tam bude bývať a kedy sa plá
nuje otvorenie? Ja len pevne verím, že
do otvorenia sa nezmení štatút nájom
ných bytov na nájomné smetisko, ako
to tu už pomaly začína vyzerať. Prosím

zodpovedných mestských úradníkov,
aby začínajúcu skládku zlikvidovali
a postarali sa o poriadok v celom okolí,
nehovoriac o životunebezpečných káb
loch, ktoré vytŕčajú z nezaisteného stĺpa
verejného osvetlenia,“ sťažuje si Marián
Jánoš. Viac o nájomných bytoch na Já
nošíkovej ulici sa dočítate v budúcom
čísle Malackého hlasu.
-mn-; foto: M. Jánoš
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Malačania
separujú odpad
čoraz lepšie
V oddelení územného rozvoja a životného prostredia vybavíte všetko potrebné pre
vašu stavbu.

Sme tu pre vás

Oddeleniu územného rozvoja a životného prostredia mestského úradu
(OÚRŽP) šéfuje Gabriela Reháková.

Oddelenie sa zaoberá na prvý po
hľad dvomi úplne odlišnými činnosťami
– územným rozvojom mesta a zároveň
rozvojom životného prostredia. A mož
no je toto práve šťastné spojenie, kedy
sa na jednom oddelení o tom, ktorým
smerom sa bude mesto rozvíjať a súčas
ne musí prihliadať i na dodržiavanie
predpisov súvisiacich so životným pro
stredím. Do kompetencií OÚRŽP spadá
výkon štátnej správy, agenda oddele
nia sa týka územného plánovania a sta
vebného poriadku, správy mestských
komunikácií a dopravy. Rozhoduje
o uzávierkach miestnych komunikácií aj
o zmenách v organizácii dopravy.
Čo všetko tu občania
môžu vybaviť?
„Rôzne povolenia, napríklad staveb
né či kolaudačné. Občanom poskytuje
me územnoplánovaciu dokumentáciu.
Žiadať môžu o stanovisko k zmene úče
lu stavby či stanovisko k navrhovanej
stavbe. Jednoducho, vybavia tu všetky
potrebné podklady na stavbu, s výnim
kou stavieb vodných a dopravných,“ in
formuje G. Reháková. So stavebným
úradom musíte konzultovať odstráne
nie či umiestnenie stavby, ale aj staveb
né úpravy.
Do činenia s OÚRŽP budete mať aj
vtedy, ak podnikáte. „Na základe kolau
dačného rozhodnutia evidujeme pre
vádzky a prevádzkové hodiny, o ktorých
vydávame potrebné potvrdenia,“ vy
svetľuje G. Reháková. Občania tu môžu
žiadať o povolenie rozkopávky na miest
nych komunikáciách a verejných prie
stranstvách. Oddelenie plní tiež funkciu
stavebného úradu a špeciálneho sta
vebného úradu. Dohliada na drobné
stavebné úpravy zasahujúce do 25 m2,
ale aj na reklamné a informačné zaria

denia. To znamená, ak si budete chcieť
umiestniť v meste reklamu, obrátite sa
práve na toto oddelenie. Zodpovedné
je za osadázanie dopravných značiek,
ktoré konzultuje s dopravným inžinie
rom. G. Reháková má na starosti spra
covanie návrhov zmien a doplnkov
územného plánu mesta.
Životné prostredie
Oddelenie má na starosti aj životné
prostredie Malaciek, teda ochranu príro
dy a správu zelene, odpadové hospodár
stvo, chov zvierat a ochranu vôd a ovzdu
šia. S tým súvisí ochrana zvierat a s ňou
spojená starostlivosť o karanténnu sta
nicu. Prostredníctvom Slobody zvierat si
z karantény, umiestnenej v priestoroch
odpadového dvora na Hlbokej ulici, mô
žete opusteného psíka adoptovať. Na
oddelení môžete nahlásiť aj podozrenie
z týrania zvierat, ktoré jeho pracovníci
preveria. OÚRŽP má na starosti aj derati
záciu a dezinsekciu v meste. Čo sa život
ného prostredia týka, do jeho kompe
tencií patrí okrem správy zelene aj štát
na správa ochrany prírody a odpadové
hospodártsvo. Zabezpečujú vývoz od
padu, separovaný zber, činnosť odpa
dových dvorov a odber vyseparovaných
zložiek.
A čo vybavíte na „životnom“ ?
Vybavíte tu napríklad povolenie na
výrub stromov. Nahlásiť tu môžete ne
vyvezenie kontajnerov, ale aj informácie
o čiernych skládkach. Obrátiť sa na od
delenie môžete aj vtedy, ak máte aký
koľvek problém či otázku týkajúcu sa
zberu separovaného papiera v rodin
ných domoch alebo zvozu objemového
odpadu.
SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: STANO OSUSKÝ

Dokončenie z . strany
z najväčších výkupcov, znamenalo pre
mnohé malé obce koniec so separova
ním. Slovenské firmy totiž z tohto dô
vodu odber obmedzili. Situácia sa ale
zlepšuje,“ približuje problematiku B. Or
goňová. Zber odpadu je síce finančne
nákladný, z ekologického hľadiska je
nevyhnutný. Vedia o tom všetky základ
né školy v meste i alokovaná trieda Ma
terskej školy na Bernolákovej ulici.„Zbie
rajú viacvrstvové kombinované materi
ály, známe skôr ako tetrapaky. Tých sa
vlani vyzbieralo takmer 22 ton,“ dodáva
B. Orgoňová. Je dobré vedieť, že prázd
ne, umyté a osušené tetrapakové obaly,
napríklad z džúsov či mlieka, môžeme
vhadzovať aj do kontajnerov na plasty.
Čo nevytriedia Malačania,
dotriedi linka
Ako sme písali v minulom čísle Ma
lackého hlasu, v letných mesiacoch bu
de spustená do prevádzky prvá linka na
separovanie komunálneho odpadu na
Slovensku, a to práve pre potreby Ma
lačanov a obyvateľov okolia. Linka do
káže vyseparovať z obežného komunál
neho odpadu, teda z toho, čo vyhodí
me do kontajnerov, kovové časti, biolo
gický odpad, iné plastové zložky a drob
né ťažké zložky. Kovové časti sa vrátia
naspäť do kovospracujúceho priemys
lu, biologický odpad na skládku, ťažké
drobné časti si berú stavebníci a zvyšné
plastové časti spolu s ostatným odpa
dom sa drvia na hrubšie a jemnejšie
časti, ktoré putujú do cementárenských
pecí. Tu sa prepália a používajú sa ako
prímesi do bieleho a sivého cementu.
V praxi to znamená, že z našich odpad
kov sa dá použiť na ďalšie spracovanie
ešte 80 % a len zvyšných 20 % sa bude
skládkovať. Teda nielen o 80 % menej
„bordelu“ na skládke, ale predovšetkým
o 80 % menej skládkových plynov, kto
ré poškodzujú ovzdušie a ozónovú vrst
vu. Do budúcnosti sa uvažuje aj o zakú
pení ďalšej technológie, ktorá dokáže
spomínaných 20 % prevažne biologic
kého odpadu spracovať na alternatívne
vykurovacie palivo.
Malačania sú dobrí separátori
Podľa štatistík sú Malačania v sepa
rovaní čoraz poriadnejší.
Malacky však okrem spomínaných
druhov triedia odpad na zmesový ko
munálny, objemový, drobný stavebný,
elektronický i nebezpečný. Oddeľujeme
od seba tiež opotrebované pneumati
ky, žiarivky, výbojky a kovy.

použiť len na financovanie separované
ho zberu.
Pridrahé stojiská
Na každom sídlisku vidieť stojiská
s kontajnermi na zmesový komunálny
odpad, papier, sklo a plasty. Ešte v roku
2008 oplotilo mesto osem stojísk. Oplo
tenie nielenže jasne vymedzuje priestor
na odpad, ale má aj ďalšie výhody. Vo
veternom počasí bývame totiž svedka

Druh odpadu v tonách

2007

2008

2009

papier

222.13

120.01

290.68

sklo

221.95

93.65

249.22

51.86

49.58

39.05

plasty

Recyklačný fond
Istý druh finančnej pomoci pre mes
to predstavuje príspevok z Recyklačné
ho fondu. Ten je podľa zákona povinný

poskytovať obciam a mestám príspev
ky pri hodnovernom preukázaní sepa
rácie a zhodnotenia jednotlivých zlo
žiek komunálneho odpadu. Za rok 2009
by Malacky mali z tohto fondu získať
približne 14 700 €.
To, koľko každá obec z fondu získa,
nie je nikde stanovené. Rozhoduje
o tom Správna rada Recyklačného fon
du podľa toho, koľko má momentálne
k dispozícii na účte. Príspevky dostanú
obce na základe svojich žiadostí. Záro
veň musia preukázať množstvo separo
vaného zberu komunálneho odpadu.
Takto získané financie musia obce ďalej

mi pohybujúcich sa popolníc, často vrá
žajúcich do zaparkovaných áut, či lieta
júcich mikroténových vreciek a pozo
statkov dennej tlače. Stojísk malo byť
oveľa viac, keďže kríza priniesla uťaho
vanie si opaskov, z úsporných dôvodov
ich viac vybudovaných nebolo. Do bu
dúcnosti sa však uvažuje o oplocovaní
a možno aj prestrešovaní týchto príbyt
kov pre kontajnery na odpad.
Stojiská čistia zamestnanci služieb
mesta každý piatok, pracovníkov mesta
však často prekvapuje objemový od
pad položený popri kontajneroch. Ak
nie je vyhlásený zber tohto druhu, vy
hadzovanie nábytku, rôznych zariadení
i stavebného odpadu nie je dovolené.
Ten, kto tak urobí, porušuje Všeobecne
záväzné nariadenie o zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálneho odpa
du a môže dostať pokutu. To platí aj
o prešibaných podnikateľoch, ktorí za
zber neplatia a svoje odpady vhadzujú
do kontajnerov na sídliskách. V takomto
prípade treba upozorniť mestskú polí
ciu.
SIMONA ŠÍPOVÁ, -nv-;
zdroj: Hospodárske noviny

Vedeli ste, že...
• na výrobu jednej tony papiera zo starého odpadového papiera sa použije
len polovica množstva vody, iba 30 % energie, znečistenie ovzdušia je nižšie
o 75 %, nižšie znečistenie vody o 35 % a zachráni sa 17 stromov, ako keď vy
rábame papier z celulózy, primárnej suroviny.
• na výrobu jednej tony ocele sa z recyklovaných materiálov použije o 1,5
tony menej železnej rudy, o pol tony menej uhlia, o 40 % menej vody a o 75 %
menej energie. Popritom sa zníži znečistenie ovzdušia o 86 %, znečistenie vo
dy o 97 % a zníži sa aj ťažobný odpad o 97 %. Recykláciou hliníka sa ušetrí 8 kg
bauxitu, 4 kg chemických produktov a 14 kW elektrickej energie (95 %), emisie
poklesnú dokonca o 99 %.
• na výrobu jednej tony plastov sa spotrebuje 2,5 tony ropy. Toto množstvo
ropy je možné nahradiť 1,2 tony zberových plastov. Pri recyklácii plastov do
chádza až k 97 %-nej úspore energie oproti výrobe plastov z ropy.
• použitím sklených črepov pri výrobe skla usporíme štvrtinu sklárskych
surovín, a to piesok, sódu a vápenec, 43 % energie a výrazne znížime vylučo
vanie oxidu uhličitého do ovzdušia. Recykláciou jednej vínovej fľaše sa môže
ušetriť až 400 Wh elektrickej energie (žiarovka 100 W svieti cca 4 hodiny). Vý
roba jednej tony sklených obalov z črepov môže znížiť zaťaženie životného
prostredia emisiami CO2 až o 400 kg.

VYSYPANÉ Z OBÁLOK

Uľahčená robota

Na článok Sme tu pre vás, uverejnený v Malackom hlase 5/2010 a týkajúci sa oddelenia služieb
a údržby mestského úradu, zareagovala čitateľka Mária Krasňanská.

Pracovníci oddelenia služieb a údržby začali za
metať inertný posypový materiál z chodníkov.
Všetci dobre vieme, ako nepríjemne sa po posy
paných chodníkoch chodí. Chodec cíti každý ka
mienok, ak nemá topánky s hrubou podrážkou.
Ide mi o úsek chodníka od AFK po budovu ob
vodného úradu. Tento je síce pozametaný, ale vše
tok posypový materiál je zametený v priľahlom par
ku – v trávniku a na antukou vysypaných plochách
okolo lavičiek. Tomu by to ani tak neprekážalo, pre
tože po obvode parkoviska je plno iného odpadu.
Niekto z pracovníkov si zľahčil svoju prácu a zne
MALACKÝ HLAS

7/2010

hodnotil prácu iných, ktorí sa podieľali na budovaní
parku pozdĺž spomínaného chodníka a do ktorého
boli investované nemalé náklady. Takto si poctivú
prácu na skrášľovaní a čistote Malaciek nepredsta
vujem.
Ešte by som chcela upozorniť, že na autobusovej
zastávke na Brnianskej ulici smerom do Veľkých Le
vár chýba odpadkový kôš, a tak celé okolie zastávky
aj priľahlý parčík sú znečistené odpadkami. Vedúci
oddelenia služieb a údržby František Klíma prisľúbil
preverenie podnetu.
Text, foto: -sisa- Občania si všimli zimný posyp vhrabaný do trávnatej plochy v parčíku.



TÉMA ČÍSLA

Malacky ekologicky
Dokončenie z . strany
ne schválená a umožní spoločnosti reali
zovať zámer pokryť drevnou biomasou
ďalší okruh odberateľov. Spoločnosť pre
hodnocuje ďalšie možnosti, napríklad
zvýšenie výkonu centrálnej kotolne na
Brnianskej ulici rozšírením jej kapacít in
štalovaním ďalšieho kotla na drevnú
štiepku,“ informovala J. Smolková, mar
ketingová manažérka Comeron Group.
Pustíme to do kanálu
Dôležitou z hľadiska ochrany prírody
je aj kanalizácia, teda odvádzanie splaš
kovej vody do ČOV. Malacky sú odkana
lizované len čiastočne, kanalizácia chýba
takmer tretine domácností. Kanalizácia
zatiaľ nie je na Riadku, Padzelku a v časti
Stupavskej ulice.
Projekt Záhorie, Malacky – odkanali
zovanie zahŕňa aj odkanalizovanie Kos
tolišťa a neskôr rekonštrukciu Olšovské
ho ulice v Malackách. V neodkanalizova
ných častiach mesta sa odpadové vody
odvádzajú do žúmp a domových čisti
čiek, čo nie je šťastné riešenie ani pre
obyvateľov, ani pre prírodu. Obyvatelia
majú starosti najviac so „strážením“ svoj
ho septiku, so zabezpečovaním jeho pra
videlného vyprázdňovania. Príroda má

zasa problém vtedy, ak nie je septik do
statočne zaizolovaný a presakuje. Neho
voriac o našich„tiež spoluobčanoch“, kto
rí žumpy jednoducho vypúšťajú do zá
hrad. Okrem hrozného zápachu pri tom
to úkone si neuvedomujú, že okrem ako
že hnojiva vypúšťajú do prírody aj zvyš
ky prostriedkov na umývanie riadu, vo
du z práčok obohatenú o bieliace ten
zidy. A s tým si naša príroda nevie tak
ľahko rady. Kanalizácia chýba aj na úze
mí priemyselného parku, kde majú jed
notlivé firmy vybudované vlastné čistič
ky odpadových vôd. S odkanalizovaním
by sa malo začať už tento rok. Zatiaľ sa
pripravujú súťažné podklady potrebné
na vyhlásenie verejného obstarávania
na dodávateľa. Predpokladaný termín
začatia prác je zatiaľ stanovený na au
gust. Ešte vlani bola Žiadosť o nenávrat
ný finančný príspevok z operačného
programu Životné prostredie schválená
výberovou komisiou ministerstva život
ného prostredia vo výške 13 928 550,76 €.
Kanalizácia je napojená na čističku od
padových vôd.
-nasi/iša-;
zdroj: www.enviroportal.sk,
Termming,
www.ma.ouzp.sk

Detský čin roka
Výzva, aby sa deti zapojili do Det
ského činu roka 2010, prichádza
v týchto dňoch do všetkých škôl na
Slovensku.
Projekt oslovuje deti už 11. rok. Deti
môžu napísať o svojich dobrých skut
koch, za ktoré sú považované nielen
veľké činy, ako záchrana života, ale aj
každodenné drobné skutky vykonané
s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť,
prekvapiť a podporiť. Napísať môžu aj

o činoch svojich kamarátov, ktoré si
všimli, a myslia si, že by mali byť ocene
né. Dôležité sú aj kolektívne dobré
skutky, na ktorých sa deti spoločne do
hodnú a uskutočnia ich. Detský čin ro
ka je projektom spoločnosti Whirlpool
Slovakia, čestnú záštitu nad ním má
MŠ SR. Príbehy o dobrých skutkoch
môžu posielať do 30. júna na adresu:
Detský čin roka, Agentúra poppins,
Špitálska 10, 811 08 Bratislava.

Je pravdou, že na Partizánskej
ulici sú parkovacie miesta a chodník postavené na súkromných pozemkoch bez vysporiadania zo
strany mesta?

sporiadaní a pokiaľ sa takéto doku
menty nenašli a nezachovali, zapísalo
sa vlastníctvo podľa pozemkovej kni
hy. Tieto skutočnosti spomíname, aby
sme objasnili situáciu, ktorá vznikla po

Parkovisko
v súkromných
rukách?
Gabriela Reháková, vedúca oddelenia územného
rozvoja a životného pro
stredia mesta
Skoro všetky bytové do NA
TEL O
my na sídliskách v meste Ma
lacky boli postavené za socializmu na
pozemkoch, ktoré štát s pôvodnými
vlastníkmi vysporiadal rôznymi spô
sobmi. Niektoré pozemky boli znárod
nené pri pozemkovej reforme podľa
zákona 42/1948, niektoré pozemky
boli vykúpené podľa vtedy platných
predpisov a vyhlášok a niektoré po
zemky boli vyvlastnené. Štát v tom ča
se nebol dôsledný a v mnohých prípa
doch nedotiahol majetkovoprávne vy
sporiadanie až po zápis do katastra.
Treba podotknúť, že do roku 1964 fun
govala pozemková kniha a od roku
1964 bola vytvorená správa katastra geodézia. Zápisy z pozemkovej knihy
neboli premietnuté do zápisov v geo
dézii. Preto sú vytvorené dva operáty
– operát pozemkov pozemkovej knihy
označovaný ako operát „E“ a operát
pozemkov geodézie označovaný ako
operát „C“. V roku 2005 bol spracovaný
takzvaný ROEP, čo je obnovený regis
ter vlastníkov podľa operátu „E“ aj „C“.
Pri vytvorení tohto registra sa skúmali
aj dokumenty majetkovoprávnych vy

vytvorení obnoveného regis
tra vlastníkov. Na mnohé po
zemky, ktoré sa nachádzajú
na sídliskách pri bytových do
moch, na ktorých sú v súčas
nosti prístupové komuniká
cie, chodníky, detské ihriská a verejná
zeleň boli podľa obnoveného registra
zapísaní pôvodní vlastníci z pozemko
vej knihy, nakoľko sa nezachovali žiad
ne dokumenty o ich majetkovopráv
nom vysporiadaní. Tieto skutočnosti
sa týkajú aj mnohých chodníkov
a miestnych komunikácií. V niektorých
prípadoch, keď boli pozemky znárod
nené, požiadali pôvodní vlastníci o reš
titúciu a konania ešte neboli ukonče
né. Treba podotknúť, že mesto Malac
ky ako samospráva zabezpečuje už dl
hé roky starostlivosť o verejné prie
stranstvá na území mesta Malacky,
a teda aj starostlivosť o zeleň, komuni
kácie a chodníky v rámci sídlisk. V roku
2009 sme pripravili štúdiu revitalizácie
sídliska na Partizánskej ulici za účelom
skvalitnenia a skultúrnenia životného
prostredia v tomto sídlisku, doplnenia
parkovacích miest a rekonštrukcie
existujúcich komunikácií. Táto štúdia
bola verejne prerokovaná a v rozpočte
na rok 2009 boli vyčlenené finančné
prostriedky na realizáciu určitých čas

tí, ktorých súčasťou je doplnenie a do
budovanie parkovacích miest pozdĺž
Partizánskej ulice, vybudovanie nové
ho chodníka a rekonštrukcia existujú
cej komunikácie, ktorá je spojnicou
medzi Zámockou ulicou a Partizán
skou ulicou (za budovou pošty). Tieto
práce sú realizované z rozpočtu mesta
Malacky vo verejnom záujme a pre po
treby všetkých občanov aj tých, ktorí
bývajú na sídlisku na Partizánskej ulici,
na existujúcich plochách verejného
priestranstva. Z celej štúdie bolo zrea
lizované len dobudovanie parkovacích
miest pozdĺž Partizánskej ulice s posu
nutím chodníka a rekonštrukcia spoj
nice medzi Zámockou a Partizánskou
ulicou, ako aj detské ihrisko vo vnútro
bloku. Mesto si je vedomé tejto situá
cie a je jeho snahou zabezpečiť po
stupné vysporiadanie pozemkov tak,
aby boli zabezpečené predovšetkým
prístupové komunikácie, chodníky
a parkoviská. Vo väčšine prípadov ide
aj o pozemky pod existujúcimi byto
vými domami, kotolňami a inými ve
rejnými stavbami. Preto sa rozširova
nie a dopĺňanie parkovacích miest
snažíme riešiť zo zámkovej dlažby
a na pozemkoch, ktoré nie sú využiteľ
né ako stavebné pozemky. Treba po
dotknúť, že majetkovoprávne vyspo
riadanie pozemkov v rámci celého
mesta je otázka dohody medzi vlast
níkom pozemku a mestom Malacky
o cene pozemku, pričom v prevažnej
väčšine ide o pozemky, ktoré nie sú
využiteľné ako stavebné pozemky.
Jozef Ondrejka, primátor mesta
Poznám tento problém a nielen na
Partizánskej ulici, ale aj v iných lokali
tách mesta. Aj keď vysporiadanie po
zemkov bude časovo a finančne veľmi
náročné, mám veľmi konkrétnu pred
stavu, ako mesto tento záväzok voči
svojim občanom vysporiada.

Upratali viac ako 22 m3 odpadkov a špiny
Počas uplynulých dní sa na pod- né odpadkov, každý o objeme 11 m3! né zabezpečiť, aby sa miesto opäť ne
net aktivistov uskutočnilo veľké „Túto lokalitu mesto čistilo už niekoľko stalo skládkou všetkého nepotrebné
upratovanie časti nášho mesta. krát, vždy ju však počas nasledujúcich ho. „Navrhovali sme štátnemu podniku
Konkrétne išlo o lokalitu Tri du- mesiacov ľudia opäť zanesú rozličným Vojenské lesy a majetky, aby zabezpe
by a areál včelnice a okolia, ktoré odpadom,“ hovorí František Klíma, ve čilo prístupovú cestu od diaľnice, na
sa nachádzajú v tesnej blízkosti dúci oddelenia údržby a služieb mesta. príklad uzamykateľnou rampou tak,
riečky Malina a ktoré sa kedysi Paradoxné je, že mesto a teraz aj dob aby sa do tejto lokality nemohli dostať
hojne využívali na rekreačné úče- rovoľníci čistia v podstate cudzie po autá vyvážajúce odpadky, ale len ľudia
ly. Ich odľahlosť a ľahká
zemky. Väčšina pozemkov v oko na bicykloch a pešo,“ pokračuje F. Klí
dostupnosť z hlavného
lí Troch dubov a včelnice je v ma.
správe Vojenských lesov a ma
ťahu na diaľnicu zrejme
zapríčinili, že si túto
jetkov, š. p. Správca lesa, podľa
Ministerstvo neoplotí
krásnu lokalitu naši sposlov J. Kunšteka, najprv nechcel
Ministerstvo obrany SR, ktoré je za
luobčania „pomýlili” so KRITICKÝM dobrovoľníkom povoliť vstup kladateľom štátneho podniku Vojenské
PEROM
skládkou odpadu.
na svoj pozemok. No nakoniec lesy a majetky sa pre webportál malac
sa nechal obmäkčiť. Bolo by však vhod ky.sk vyjadrilo, že keďže sa naši obyva
Pri dobrovoľnom upratovaní sa na
šlo všeličo – od autobatérií cez chlad
ničky, stavebný odpad, kusy nábytku až
po bežný komunálny odpad. Autorom
nápadu odpratania skládky Tri duby bol
mladý environmentalista Martin Mráz.
Ten pre túto myšlienku získal predo
všetkým mladých ľudí, pre ktorých sú
Tri duby ,,srdcovkou“ a miestom spo
mienok na rozličné akcie.
Priestory včelnice si už po tretíkrát
vzalo na starosť občianske združenie
BaZa. „Včelnicu a okolie čistíme vždy
na jar a na jeseň,“ hovorí Ján Kunštek.
Skupinka nadšencov vyčistila tiež
priestor od okružnej križovatky po most
ponad diaľnicu a les popri tejto ceste.
Mesto zapožičalo dobrovoľníkom ná
radie, poskytlo vrecia na odpad a tiež
odvoz odpadu. Počas dvoch dní odvá
žala vyzbieraný odpad súkromná do
dávka na parkovisko a mesto potom
vyviezlo na skládku dva kontajnery pl O čistotu okolitých lesov sa postarali dobrovoľníci.



telia ohradili voči oploteniu ich areálu,
nebude sa čiastkovo venovať uzatvára
niu nejakej lokality. Okrem toho vstup
do ich obvodu je len na povolenie.
Zostáva nám len dúfať, že sa do lo
kality Tri duby vyvážači odpadu nevrá
tia a odpadkové chrapúnstvo nebude
pokračovať. Keď si už niekto dá náma
hu, aby naložil odpad do auta, má mož
nosť ho vyviezť do zberných dvorov.Ma
lacky ich majú dva a taktiež sa na uli
ciach nachádzajú zberné nádoby na
plasty a sklo. A o tom, že sa týždenne
vyváža komunálny odpad, ktorého bo
lo na skládke neúrekom, ani nemusíme
hovoriť.

Chodník zrejme nebude
A čo bude s touto lokalitou ďalej?
„V územnom pláne mesta je odporuče
nie, aby sa vytvorilo prepojenie medzi
Zámockým parkom a lokalitou Tri du
by vytvorením chodníka pre turistov
a cyklistov,“ vysvetľuje František Klíma.
Mesto oslovilo všetkých majiteľov po
zemkov, cez ktoré by chodník mal viesť.
,,Dostali sme súhlasné stanovisko od
Povodia rieky Morava, ktoré spravuje
okolie riečky Malina, a aj od súkrom
ných majiteľov pozemkov, vlastníci ale
bo správcovia najväčších pozemkov –
Vojenské lesy a majetky, š. p., a spol.
s r. o. Minervasis však doteraz mlčia
a na našu písomnú žiadosť nereagujú,“
dodáva vedúci oddelenia. Vojenské lesy
a majetky, š. p., sa nám vyjadrili aj k tej
to otázke prostredníctvom hovorcu
Ministerstva obrany SR Vladimíra Ge
mela: ,,Pokiaľ ide o aktivity, týkajúce sa
VVP Záhorie, tak v tomto smere treba
vychádzať zo zákona o vojenských ob
vodoch. Priestor vojenského obvodu je
presne vymedzený a je zákonom ur
čené, na čo má takýto priestor slúžiť. Zo
zákona je zrejmé, že realizácia náuč
ného alebo rekreačného chodníka nie
je v zásade v súlade so zákonom o vo
jenských obvodoch 281/97 Z. z. Zo zá
kona o vojenských obvodoch jedno
značne vyplýva, že ide o priestor, ktorý
slúži potrebám Ozbrojených síl SR
a vstup do tohto priestoru je len na zá
klade povolenia vydaného Obvodným
úradom príslušného vojenského obvo
du.“
-iša-, -sisa-, foto: M. Mráz
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Máte pocit krivdy?
Sťažujte sa!

Poslanci nášho mestského zastupiteľstva schválili nové zásady o vybavovaní sťažností. Upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, riešení a písomnom oznámení výsledku preverenia sťažnosti alebo kontroly sťažnosti.
Podľa týchto zásad postupujú orgány mesta a nimi zriadené organizácie. Keďže nikto z nás nečíta rád zložité legislatívne dokumenty, pokúsili sme sa pripraviť pre našich čitateľov súhrn toho podstatného.

Sťažnosťou sa môžete domáhať
ochrany svojich práv, o ktorých sa do
mnievate, že boli porušené činnosťou
alebo nečinnosťou orgánov mesta. Má
te niekoľko možností. Ak ste sa sťažnosť
rozhodli napísať, môžete ju podať pro
stredníctvom pošty, odovzdať osobne
v podateľni alebo elektronicky a faxom.
V prípade elektronickej sťažnosti musí
te doručiť aj jej „papierovú“ verziu osob
ne podpísanú do 5 dní. Alebo ju pod
píšte prostredníctvom elektronického
podpisu. Ak sa vám nechce písať, sťa
žovať sa môžete aj ústne, tzv. do zázna
mu.
Sťažnosť musí vždy obsahovať: vaše
meno, priezvisko, adresu trvalého po
bytu alebo prechodného pobytu. Zo
sťažnosti musí byť jednoznačné, proti
komu smeruje, na aké nedostatky pou
kazuje, čoho sa domáhate. Nesmiete
zabudnúť sťažnosť podpísať! Nepodpí
saná žiadosť bude odložená. Ak si zvo
líte zástupcu, ktorý vo vašom mene
sťažnosť podáva, súčasťou sťažnosti
musí byť úradne osvedčené splnomoc
nenie zastupovať vás. V prípade ústne
podanej sťažnosti poverený zástupca,
teda zamestnanec na útvare, na ktorom
sa sťažujete, vyhotoví o ústnej sťažnosti
záznam. Záznam nie je povinný vyhoto
viť, ak ste s ním nespolupracovali alebo
ste sa domáhali činnosti orgánu mesta
v rozpore s právnymi predpismi. Ak od
mietnete vyhotovenie záznamu, pove
rený zástupca takúto sťažnosť neprijme.
Všetky sťažnosti sa centrálne evidujú na
útvare hlavného kontrolóra.
Utajená totožnosť
Ak by ste mali pocit, že by vašu sťaž
nosť nemalo vidieť viac ako len 2 páry
očí, alebo sa cítite byť v prípade poda
nia sťažnosti nejako ohrozený, môžete
podať sťažnosť prostredníc
tvom tzv. žiadosti o utajenie to
tožnosti. Na obálku je v tom prí
pade potrebné výrazne napísať
„neotvárať“ a pod meno kontro
lóra je nutné napísať „do vlast
ných rúk“. Tak máte zaručené, že
sťažnosť otvorí len hlavný kon
trolór, ktorý odstúpi sťažnosť na
prešetrenie príslušnému referátu
ako utajenú. Je však potrebné, aby
sťažnosť identifikačné údaje obsa
hovala, pretože anonymné podanie
sa za sťažnosť v zmysle tejto legisla
tívy nepovažuje a teda sa jej nikto
venovať nebude. Vráťme sa ale k sťaž
nosti, ktorá obsahuje všetky náleži
tosti a požiadali ste o utajenie. Pri jej
riešení sa používa tzv. odpis, alebo, ak
je to možné, kópia bez uvedenia úda
jov, ktoré by vás identifikovali. Ak ste o
utajenie totožnosti požiadali, ale pred
met sťažnosti neumožňuje jej zisťova
nie bez uvedenia niektorého z vašich
osobných údajov, poverený zástupca
vás o tom bezodkladne upovedomí. Sú
časne vás musí poučiť, že vo vybavova
ní sťažnosti bude pokračovať len vtedy,
ak v určenej lehote písomne udelíte
súhlas s uvedením potrebného údaja
o svojej osobe.
A teraz – ako ďalej
Ak Vaša sťažnosť nemá všetky nále
žitosti a teda z pohľadu legislatívy to
nie je sťažnosť, kontrolór vám ju vráti
MALACKÝ HLAS
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do 30 dní s vysvetlením, prečo ju za
sťažnosť nepovažuje. Ak hlavný kontro
lór skonštatuje, že sťažnosť má všetky
náležitosti, postúpi ju tomu, kto je na
jej vybavenie kompetentný. Mestský
úrad vybaví len tie sťažnosti, na ktorých
vybavenie je kompetentný. V opačnom
prípade sťažnosť postúpi tomu úradu,
ktorému jej vybavenie prislúcha. Sú
časne vám to do 10 pracovných dní
oznámi.

Riešenie sťažnosti
Riešením sa zisťuje skutočný stav ve
ci a jeho súlad alebo rozpor so všeobec
ne záväznými právnymi predpismi
a vnútornými predpismi, ako aj príčiny
vzniku zistených nedostatkov a ich ná
sledky. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých
samostatných bodov, overuje sa každý
z nich. Lehota na vybavenie sťažnosti
a zaslanie oznámenia sťažovateľovi o vy
bavení je 60 pracovných dní.

Za sťažnosť sa nepovažuje podanie,
ktoré:
• má charakter dopytu, vyjadrenia
názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu
a nie je v ňom jednoznačné vyjadrenie,
akej ochrany, akého svojho práva alebo
právom chráneného záujmu sa domá
hate;
• poukazuje na konkrétne nedostat
ky v činnosti orgánu mesta, ktorých od
stránenie alebo vybavenie je upravené
iným právnym predpisom;
• je sťažnosťou podľa iného osobit
ného predpisu;
• je podané orgánu verejnej správy,
v ktorom upozorňuje na nedostatky
v činnosti iného orgánu verejnej sprá
vy; (napr. štátnej správy, súkromného
sektoru)
- smeruje proti rozhodnutiu orgánu
mesta vydanému v konaní podľa iného
právneho predpisu; (napr. kde primátor
mesta rozhoduje v správnom konaní –
stavebný úrad a pod.)
• sa týka osoby poverenej súdom na
výkon verejnej moci.
Ak sťažnosť niektorú z náležitostí ne
spĺňa, poverený zástupca vás do 10 dní
vyzve, aby ste ju doplnili. Ak tak neuro
bíte, sťažnosť odloží ad acta.

Sťažnosť proti vybavovaniu
sťažnosti
Sťažnosť, v ktorej vyjadrujete nesú
hlas s vybavovaním alebo odložením
predchádzajúcej sťažnosti, je novou
sťažnosťou proti postupu pri vybavova
ní sťažnosti alebo pri odložení sťažnos
ti. Hlavný kontrolór túto sťažnosť rieši.
Takáto nová sťažnosť sa musí vybaviť
v lehote 60 pracovných dní. Ak je ná
ročná na zisťovanie okolností jej nevy
bavenia, môže primátor pred jej uply
nutím lehotu predĺžiť o 30 pracovných
dní.			
-msú-

dieť, žeset
Je dobsťréadrevsoeva
ná zam

• sťažno
sťaž
primátorovi je
nancovi alebo
.
u orgánu mesta á
nosťou podano
el
id
ie byť pr en
• sťažnosť nesm e tomu, proti
baveni
na riešenie a vy i zamestnancovi
an
e,
uj
er
komu sm
sobnosti.
pô
ej
ac
di
ria
si
v jeho
e za neplnenie
ôž
• primátor m

vo
ba
vy
ie
o maren
povinností aleb náprav nedostat
či
vania sťažnosti
do
dkovú pokutu
ria
po
iť
ož
kov ul
do
e
an
ebo opakov
výšky 650 €, al 0 €.
50
úhrnnej výšky 6

Malacky
13, 901 01
á
v
o
n
á
p
li
i, Tu
Viktor Ore
lacky
Mesto Ma 2751/1
ho
é
sk
Radlin
alacky
M
1
0
901

3. 4. 2010
Malacky 1

padky
ratané od
p
d
o
e
n
a
sta Malac
osť n
adenia Me lneho odVec: Sťažn
ri
a
n
o
h
é
n
cne záväz
ní komuná
ho Všeobe ve a zneškodňova dpad len do zberé
tn
la
p
ľa
Pod
, prepra
ladať o
ovinní uk
008 o zbere
ky č. 11/ 2 vodcovia odpadu p
bovcov, bý
ô
ina Kalerá dpad vôd
o
R
padu sú p na to určených.
.
je
e
d
o
b
y na
tak ne
ných nádo ulipánovej ulici sa omu, zberné nádob ho na svojom
T
í
d
a
d
o
n
a
jh
ľ,
m
Žia
ie
hro
i mô
ej blízkost evyváža. Naopak, h, ale aj rozmnožen
sn
te
v
a
c
c
n
m
a
i
p
so
n
vajú
á
a
z
re
d
o
ý
a
esiteľn
a odp
nom dv
bec nemá ôsobuje nielen nezn a svojom udržiava bé hygienické
n
a
dvore, čo sp raz sa mi stalo, že a presvedčený, že sl aj zdravotné
c
ie
iť
n
N
b
o
.
o
k
v
s
o
o
ô
c
d
sp
m
škod
tkana a so žu svojim susedom
o
p
l
o
d
a
li
Tulimô
zah
jto rodiny rôznych baktérií. rábovcov, žijúca na prate
y
k
y
v
á
n
d
le
ím
radky neo
rodina Ka
remnožen
ťažkosti p sobnom dohovore o dvora a predzáh cestou sťažoAni po o 5, odpadky zo svojh ž sa na nich touto
, ne
lici 1
pánovej u emám inú možnosť
N, uron
e
jú jeho VZ šená
ž
šu
ru
o
p
rí
tala, tak
e
to
najskôr ri
y u tých, k
vať.
alacky, ab sťažnosť bude čo
M
o
st
e
M
Žiadam
, že moja
vu. Verím rmovaný.
ra
p
á
n
o
il
b
info
ku budem
a o výsled vom
S pozdra

mesiac dobrých olejov
545 druhov motorových olejov
a 530 druhov
filtrov
pre všetky osobné
a ľahké úžitkové
vozidlá
Ak si kúpite

4 litre

motorového oleja

dostanete olejový a vzduchový filter

len za 1 €!

Ponuka platí od 1. 4. do 30. 4. 2010. Cena je bez DPH.

Všetko, čo potrebujete
vedieť o

autodieloch

je naša adresa

1. mája 5470/46, Malacky 034 772 4862
0910 966 026 0915 736 141 info@akusat.sk
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Ak by ste podali takúto sťažnosť,
prešetrená nebude. Nielenže nie je
podpísaná, ale nie je ani sťažnosťou, skôr podnetom.
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Keďže sťažnosť je konkrétna a má
všetky potrebné náležitosti, nie je
dôvod, aby nemohla byť riešená.
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Klub filatelistov ZSF 52–32, MCK,
CVČ a ZŠ Dr. J. Dérera vás
pozývajú na

Jarnú
zberateľskú
burzu,
ktorá sa koná v sobotu 17. apríla
v školskej jedálni ZŠ Dr. J. Dérera.
Stretnú sa tu zberatelia všetkých zbe
rateľských odborov – známok, mincí,
bankoviek, pohľadníc, telefónnych
kariet, kalendárikov, pivných suvení
rov, starožitností, figúrok z kinder
vajíčok, hokejových kartičiek, odzna
kov a podobne.
Vstupné:
dospelí 0,50 €,
deti do 15 rokov zadarmo.

Jedno z dvoch malackých gymnázií pripravilo pre svojich návštevníkov zaujímavý
program zameraný na históriu školy.

Františkánske gymnázium
pripravilo Historickú jar
V roku 2010 si pripomíname niekoľko výročí týkajúcich sa malackého kláštora františkánov a ich gymnázia. Pred 75 rokmi zomrel zakladateľ školy
Mansvét Olšovský a onedlho sa v škole konali prvé maturity. O pätnásť rokov neskôr komunistický režim zlikvidoval kláštor. Po páde komunizmu
opäť vzniklo františkánske gymnázium, v ktorom odštartovali prvé maturity pred desiatimi rokmi.
Pri tejto príležitosti pripravilo
Gymnázium sv. Františka Assis
kého projekt Historická jar 2010.
Jej súčasťou bude viacero podu
jatí konajúcich sa v škole aj mi
mo nej od polovice apríla do jú
na. Historickú jar otvorí slávnostná svätá
omša vo františkánskom kostole 14. ap
ríla o 10.00 h, presne v deň 60. výročia
tzv. Akcie K, zameranej na likvidáciu
mužských kláštorov. Hlavným celebran
tom bude cirkevný historik doc. ThDr.
Jozef Haľko, PhD. Po sv. omši bude
v spoločenskej miestnosti akadémia,
ktorú pripravia študenti gymnázia.
O deň neskôr bude v Kultúrním do
mečku MCK (v kine) seminár Františkáni
v Malackách v 20. storočí. Témou prí
spevkov bude likvidácia kláštora, fran
tiškánske gymnázium a prvé maturity
a osobnosť M. Olšovského. Spoluorgani
zátorom seminára (začne o 11.00 h), je
MCK Malacky. Študenti sa zapoja do po
dujatí Historickej jari aj v pondelok 26.
apríla príspevkami na študentskej kon
ferencii (bude prístupná verejnosti), kde
budú prezentovať svoje projekty zame
rané na kláštor, kostol a ďalšie objekty
v meste. Začiatok bude o 10.00 v spolo
čenskej miestnosti. Na 12. máj škola pri
pravila besedu s pamätníkom likvidácie
kláštora. V júni v škole odhalia informač
né tabule týkajúce sa histórie a súčasnos

ti školy a mesta. Zároveň škola
otvorí verejnosti historické prie
story, v ktorých sídli. Okrem tých
to podujatí sa študenti zúčastnia
podujatí Malacky bez bariér, kto
ré budú zamerané na históriu
mesta, a historicky ladených aktivít v rám
ci Prvomájových Malaciek.

RIADKOVÁ INZERCIA
• Predám novú liaheň na 56 ks vajec, ce
na 129 €. Kontakt: 0914 29 12 65.
• Lacné autodiely, spojky, výfuky, rame
ná, brzdy, tlmiče a iné.
Kontakt: 0907 18 18 00.
• Kúpim srnčie trofeje.
Kontakt: 0915 83 21 86.

Chaos na parkovisku
Z nákupov v obchodnom dome Kaufland si môžete okrem plných tašiek
odniesť aj škrabanec na aute. Vodiči zabúdajúci na pravidlo pravej ruky tu
často spôsobujú kolízie.
To platí najmä pre motoristov vy
chádzajúcich z parkoviska, ktorí sú pre
svedčení, že cesta z Brnianskej ulice
k obchodnému domu je hlavná. Keďže
tu však nie je dopravné značenie, ktoré
by označovalo hlavnú či vedľajšiu cestu,
platí tu pravidlo pravej ruky.
Ako nepozorných vodičov naučiť
zodpovednosti? „Dopravné značenie tu
určite nechýba, chyba je len v šoféroch,
ktorí zabudli na pravidlo pravej ruky.

Keď na parkovisku nie je vyznačená
prednosť v jazde, platí práve pravidlo
pravej ruky. A vodiči si naň musia zvyk
núť,“ vysvetlil dopravný inžinier Brani
slav Balún.
Takže milé vodičky a milí vodiči ešte
raz. Ak odchádzate autom z Kauflandu
domov, každé auto prichádzajúce z va
šej pravej strany má prednosť, aj keď
máte pocit, že vychádza „len“ z parko
viska. 		
Text, foto: -mn-

MARTIN MACEJKA, foto: P. Jamrišková

program
14. apríl (streda)
Slávnost. otvorenie Historickej jari 2010.
Sv. omša o 10.00 h, akadémia o 11.15 h
15. apríl (štvrtok)
Seminár o histórii školy a kláštora, za
meraný na uvedené výročia
19. apríl (pondelok)
Začiatok prezentácií študentských pro
jektov venovaných kláštoru, kostolu
a ďalším objektom v meste
26. apríl (pondelok)
Študentská konferencia, verejná pre
hliadka študentských projektov
12. máj (streda)
Františkánsky kláštor v Malackách a je
ho likvidácia, beseda s pamätníkom
9. jún (streda)
Odhalenie informačných tabúľ v prie
storoch školy
12. jún (sobota)
Prehliadka priestorov kláštora – školy
ČÍTAJTE A VYHRAJTE
Spoločenská sonda a psychologická
štúdia o strate a jej dopade na psychi
ku človeka Kaspický dážď vás zave
die do fascinujúceho sveta, v ktorom
sa odvážne dievčat
ko vzoprie osudu.
Výber z básní slo
venských poetov
i poetiek Verše
pred svitaním zí
skava Mária Malá z Malaciek.
Žiadame výher
kyňu, aby sa do
30. apríla ohlá
sila v redakcii.
Ak chcete súťažiť o Kaspický dážď,
pošlite do 3. mája nalepený kupón,
možno sa práve na vás usmeje šťastie.
Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, telefón: 772 67 34
Po–Pia 9.00–17.30 h; So 9.00–12.00 h

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN
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Krížovka

Pripravil: Vojtech Kúkoľ

Autorom výroku, ktorý je ukrytý
v tajničke krížovky, je grécky dramatik Sofokles (495–406 p. n. l.)
Vodorovne
A adresovací stroj – Ústav železnič
ného zdravotníctva (skr.) – horská kau
kazská osada/aj aul – japonská sopka B
prvá časť tajničky – druhá časť tajničky – horel (básn.) C anglická spojka (a)
– číslovka – základná (z lat.) D dá niečo
do pôsobnosti, podrobí – štvrtá časť
tajničky E tretia časť tajničky – osob
né zámeno – osamelý F maďarské žen
ské meno (Irena) – vyriekneš – súrode
nec ženského pohlavia G zaspím – hmyz
1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

so žihadlom – Meždunarodnyj koopera
tivnyj aljans (rus. skr.) – má meniny 7. 7.
Zvisle
1 otec (hovor. z maď.) – pneumatika
(hovor) 2 kus pažite (kniž.) – veselá
(angl.) 3 špalier, zástup – indonézsky
atol 4 značka elektrónvoltu – drsne 5
rímske číslo 1507 – značka amerícia 6
Amatérska atletická asociácia (skr.) –
MPZ Albánska – potom 7 rana po pich
nutí hmyzom (zried.) – orgán čuchu 8
smúti, žiali (kniž.) – skratka valuty 9 po
zýva – americké mužské meno 10 kým
– bývalý český futbalový reprezentant
11 kráča – veľký štátny útvar (hist.) 12
9

skratka svetelného roka (light year) – ná
rodná galéria (skr.) – domácke meno Os
kára 13 značka kozmetiky – podzemná
komunikácia 14 slama (česky) – 6. sol
mizačná slabika 15 anglické plošné
poľné miery – mesto v Uzbekistane –
znemožňuj 16 nemecký prozaik, autor
románu Doktor Faustus – poľné miery
17 mesto v Uzbekistane – znemožňuj
Pomôcky: ADREMA, ASAMA, ERINA, PNEU, OARS,
ÚJED, MAŠEK, ALAT, DJIN

Kto chce súťažiť o sadu kníh do domác
nosti, nech pošle kupón spolu so správ
nymi odpoveďami do 19. apríla a zara
díme ho do žrebovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – Dobyť
svet je úlohou človeka – sme vyžre
bovali Erika Besedu z Bernolákovej
ulice v Malackách. Získava sadu kníh
do domácnosti. Žiadame výhercu,
aby sa do 30. apríla ohlásil v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN

7
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SPEKTRUM

Jedáleň po novom

Ešte v septembri minulého roka odhalila následná finančná kontrola Ľubice Čikošovej, hlavnej kontrolórky mesta, nezrovnalosti vo financovaní,
hospodárení a účelovom využití finančných prostriedkov v neštátnom
školskom zariadení. Tým je školská jedáleň pri ZŠ M. Olšovského.

dy do poisťovní, ani za nich nezabezpe
čila odvod daní z hrubých miezd. Spo
ločnosť neplatila za energie.
Rodinný podnik
Keďže v predmete podnikania má
okrem poskytovania stravy aj zabezpe
čovanie vnútroštátnej dopravy, podni
kateľ vyčerpal 61 607 € (1 856 000 Sk) na
opravy a údržbu dopravných prostried
kov a náhradu cestovného pre zamest
nanca, ktorým bol jeho syn. Vozidlo, na
ktoré si tento zamestnanec uplatňoval
cestovné náhrady vo výške 23 368 €
(704 000 Sk), Policajným zborom SR evi
dované nebolo.
Podnikateľ navyše uhradil tri faktúry
v objeme 17 291 € (520 930 Sk) za opra
vy v jedálni, ktorými mali byť stavebné
a maliarske práce, stierkovanie, demon
táž vzduchotechniky a dodávka elektro
inštalačného materiálu. Zaujímavosťou
však je, že v čase prevádzkovania zaria
denia konateľom spoločností sa nepreu
kázala jediná oprava v kuchyni či jedálni.
Spoločnosť síce preukázala, že v hoto
vosti nakúpila niekoľko spotrebičov, tie
to sa ale v prevádzke nenachádzali.
Na základe kontroly boli zamestnanci
mestského úradu, ktorí za niektoré z ne
dostatkov niesli zodpovednosť, upozor
není na závažné porušenie pracovnej
disciplíny, pre ktoré im boli skrátené
osobné príplatky na dobu neurčitú.
•••
Zámerom mesta bolo mimosúdne sa
dohodnúť so spoločnosťou DOPSTRA
na vrátení dotácie. Vrátenú dotáciu
mesto odstúpilo spoločnosti MVM, ktorá
na ňu mala právny nárok.

Ľubica Čikošová sa zamerala na ob oboch firiem kontrolórka zistila, že si fir
dobie rokov 2007 a 2008, v ktorých mes ma MVM napriek zaradeniu do siete škôl
a školských zariadení nezabez
to zo svojho rozpočtu súkrom
nú školskú jedáleň financovalo.
pečila vydanie zriaďovacej listi
Náklady na jej prevádzku pred
ny. DOPSTRA nielenže sa do tej
stavovali v roku 2007 56 960 €
to siete Ministerstva školstva SR
(1 716 000 Sk), v roku 2008 KRITICKÝM nezaregistrovala, čím jej právny
59 682 € (1 798 000 Sk). Problé PEROM
titul na financovanie nevznikol,
mom bolo, že kontrolovaný
ale mestu ani neoznámila zme
subjekt nepredložil ani po viacerých ur nu svojho právneho postavenia
genciách za rok 2007 žiadnu dokumen a nepredložila žiadosť o financovanie.
táciu pre výkon kontroly. Tú predložil len Napriek tomu bolo DOPSTRE poskytnu
za obdobie január–september 2008. Na té v roku 2008 9 958 € (300 000 Sk), v ro
základe tejto skutočnosti podala hlavná ku 2009 15 070 € (454 000 Sk). Spoloč
kontrolórka trestné oznámenie.
nosti zabezpečovali obedy nielen žia
Všetky školské jedálne na svojom úze kom základnej školy a špeciálnej školy,
mí financuje mesto zo svojho rozpočtu študentom Gymnázia sv. Františka z As
podľa zákona o rozpočtovom výnose po sisi, pedagogickým i nepedagogickým
dielových daní vo forme dotácií. Tento zamestnancom týchto škôl, ale aj sied
zákon určuje aj výšku dotácií pre školy mim súkromným firmám. Preverovaním
so žiakmi vo veku do 15 rokov. Poskyto počtu vykazovaných jedál bolo napokon
vateľ jedálenských služieb musí získanú zistené, že kontrolovaný subjekt vykázal
dotáciu využiť na krytie prevádzkových referátu školstva ekonomického oddele
nákladov. Problém, ktorý tu vznikol, však nia mestského úradu o 13 430 vyhotove
nespočíva len v nepredložení potrebnej ných obedov viac, než mal podložené
dokumentácie, ale aj v poskytnutí vyššej v evidencii. Neviedol evidenciu o výške
dotácie, než na akú mala spoločnosť predpisu stravného, o úhrade stravného
ani o tom, koľko mal žiak preplatkov či
DOPSTRA nárok.
Výnos z podielových daní zo štátu sa nedoplatkov. Kontrola ďalej odhalila, že
prerozdeľuje podľa počtu žiakov ZŠ vy nebolo preukázané, na aký účel boli do
násobením hodnoty stanoveného koefi tácie poskytnuté mestom využité.
cientu. Na rok 2008 mala byť firme po
Poskytnutá dotácia nebola účinne
skytnutá suma 36 679 € (1 105 000 Sk), využitá, pretože MVM za celý rok neod
SIMONA ŠÍPOVÁ
dostala však dotáciu o 23 003 € (693 000 viedla za zamestnancov povinné odvo
Foto: Petra Šušotová
Sk) vyššiu. Pre vyšší koeficient, ktorý bol
použitý pri výpočte nároku výšky dotá
cie, sa podľa slov primátora rozhodlo
mesto a poslanci MsZ preto, aby zrovno
právnili deti zo škôl zriadených mestom
Možnosť vyjadriť sa k celej záležitosti dostal aj podnikateľ M. V. Napriek to
a deti z neštátnej školy.
mu, že redakcii prisľúbil návštevu, do času uzávierky sa neozval. V telefonic
kom rozhovore však zdôraznil, že s celým smerovaním riešenia problému nie je
Nepreukazné tisíce
spokojný. Vyjadrenie, ktoré by mu pomohlo očistiť meno a celú vec vysvetliť,
Za zmienené dva roky prevádzkovali
však napokon neposkytol. Po tom, ako na základe výsledkov kontroly zrušil
vlastník – farský úrad – so zvážením základnej školy nájomnú zmluvu s týmto
školskú jedáleň dve spoločnosti, na čele
podnikateľom, prevádzkovala školskú jedáleň spoločnosť z Vysokej pri Mora
ktorých však stojí jeden majiteľ, živnost
ve, ktorá do školy obedy denne dovážala. Ako to vyzerá v jedálni dnes? „Počas
ník M. V. Súkromná školská jedáleň MVM
uplynulých týždňov prebiehali v interiérových priestoroch kuchyne rozsiahle
bola zaradená do siete škôl a školských
rekonštrukčné práce zahŕňajúce napríklad kompletnú výmenu vodovodných
zariadení na Ministerstve školstva SR eš
rozvodov, okien a vzduchotechniky, prestavbu kúrenia či zmodernizovanie
te v roku 2005. Od septembra 2008 ale
a doplnenie príslušného materiálneho zariadenia. Od 7. apríla je stravovanie
stravovanie žiakom školy poskytovala
žiakov, študentov a zamestnancov oboch cirkevných škôl zabezpečené vo
spoločnosť DOPSTRA, ktorá do siete škôl
a školských zariadení zaradená nie je.
vlastnej réžii,“ informoval Daniel Masarovič, riaditeľ ZŠ M. Olšovského.
Preverovaním právneho postavenia

V Malackom
hlase 4/2010
smepoukáza
li na niekoľko
opustených,
chátrajúcich
domov v mes
te. Na to anonymne zareagoval občan,
podľa ktoré
ho je takéto
upriamovanie pozornosti škodlivé
a vedie k vandalizmu.

Komín na ceste

Článok zaujal aj Malačanov, ktorí teľ. Odpratať ho však môže aj mesto, ale
upozornili redakciu na ďalšie „domy ni na náklady vlastníka domu.„Ak ide o pre
koho“, domy, o ktoré sa ich majitelia ne kážku v zjazdnosti, údržbu aj bezpeč
nosť má na starosti mesto,“ vy
zaujímajú, prípadne sa na vlast
níctve nevedia dohodnúť. Van
jadril sa František Klíma, vedúci
oddelenia údržby a služieb mest
dali síce často skazu neobýva
ných domov urýchľujú, nie vždy
ského úradu. Dvor domu done
sú však príčinou zborenia stavby.
dávna dokonca slúžil ako odpa
OKOM
Značne poškodené základy má aj OBJEKTÍVU dový dvor, na ktorý pohodlní
dom na rohu ulíc Nádražná a Pav
Malačania vyvážali svoj odpad.
la Blahu, ktorý sa postupom času rozpa S majiteľmi domu sa však redakcii nepo
dá. Nedávno sa na ňom zrútil komín, darilo skontaktovať, budúcnosť domu
ktorý zasypal cestu. Ak sa stane niečo ta i pozemku, na ktorom stojí, je nejasná.
kéto, neporiadok by mal odpratať maji
Text, foto: -mn-

Na nepoznanie

Presne tak vyzerá dom na rohu ulíc Veľkomoravskej a Hollého. Po tom, čo mest
ský úrad pohrozil majiteľom neobývaného domu pokutou, upratal jeden z jeho
ôsmich vlastníkov dvor. Ten sa už začínal podobať na smetisko. Po vykosení trávy
a krov a odvezení odpadu vyzerá dom a jeho okolie úplne inak.
Text, foto: -nasi-

V kuchyni opäť varia

ANKETA
Spýtali sme sa stravníkov na názor na no
vú jedáleň a jej kvalitu s predchádzajúcou prevádzkou, keď sa obedy dovážali:
Martin Fekete
Predtým boli menšie porcie,
miestami mi jedlo ani nechu
tilo, napríklad omáčka na špa
gety. Bolo málo mäsa. Teraz
som už spokojný, všetkého je
viac.
Kristína Opolcerová
Porcie boli menšie a často bolo
jedlo studené, hlavne cestoviny.
Koláče boli občas nedopečené
a mäso šľachovité. Keď som
uvidela dnešný obed, mala som
hneď lepší pocit.

S novou jedálňou sú najspokojnejší študenti.
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Zuzana Kučerová
Teraz som s jedlom i porciami
oveľa spokojnejšia. Predtým
sme niekedy čakali na jedlo aj
hodinu, ak sa im minulo a mu
seli ho priviezť. Stávalo sa, že
bolo studené a zemiaky ne
dovarené.		
-pesu-

Spoločenská kronika
od 22. 3. do 9. 4. 2010
POVEDALI SI ÁNO:
Eliška Brajerová a Miroslav Nivnický

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Ružena Kováriková, Veľké
Leváre, *1958; Anna Ďuríková, Malacky, *1924; Ján Macíček,
Pernek, *1927; Mária Hricová, Lozor
no, *1920; Mária Húšková, Závod,
*1930; Miloš Dobrodenka, Malacky,
*1962; Rudolf Vlček, Lozorno, *1927;
Jozef Hustý, Malacky, *1947
SpomienkA

Pri prvom smutnom
výročí sa nám tisnú
slzy do očí. Odišiel si
bez rozlúčky, a tak
veľmi si chcel žiť, no
choroba to nechcela
dovoliť. Smutno nám je bez Teba, pus
tý je náš dom, chýba nám Tvoj opti
mizmus, smiech a humor v ňom.
S úctou a láskou na Vladimíra Salavu spomínajú manželka, dcéry
Zuzka, Janka, Ivetka, Katka s rodina
mi, sestra Oľga a ostaná rodina.



ŠPORT • OZNAMY

Malacky
majú
českého
„mistra
republiky”

Malačania
víťazmi
školských
hier

Víťazmi Školských hier 2010, ktoré
sa uskutočnili 26. marca na Hlavnom námestí v Bratislave v rámci
sprievodných podujatí ČSOB Bratislava Marathon 2010, sa stali
žiaci ZŠ, Záhorácka 95, Malacky.

Družstvo v zložení Monika Baňovi
čová, Dominika Šunová, Romana Seká
čová, Petra Ziková, Frederik Gašparovič,
Michal Kučera, Marek Strachota a Ján
Vašek zvíťazilo v konkurencii siedmich
zúčastnených škôl. Žiaci z Malaciek do
minovali vo všetkých šiestich súťažných
disciplínach (slalom na kolobežke, pre
kážkový beh, člnkový beh 4x10 m, skok
do diaľky z miesta, skoky na jednej no
he, štafetový beh) a po triumfoch v celo
slovenských kolách Kinderiády (r. 2007
a 2009) zaknihovali ďalšie cenné víťaz
stvo.
Text: Zolán BarskI

Koncom marca získal Malačan Patrik Koch titul majstra Českej repub
liky v hokeji v kategórii ôsmich
tried. Tento siedmak pôsobí vo vyš
šej kategórii za české mužstvo Kometa Brno, ktoré porážkou Sparty
Praha vyhralo národné majstrovstvá.

Na tohtoročných školských hrách triumfovali žiaci malackej základnej školy.

Foto: JAKUB VALACHOVIČ

SCK Záhorák Malacky pripravuje:
18. 4. o 9.00 h – Otvorenie 10. cykloturistickej sezóny
trasa: Malacky–Plavecký Štvrtok–Zohor–Devínske Jazero–Devín a späť
(75 km)
25. 4. o 9.00 h – Otváranie riek Moravy a Dyje 				
trasa: Malacky–Moravský Svätý Ján–Hohenau–Reinthal–Schrattenberg–ko
lonáda Rajsna–Valtice–Břeclav, hranice CZ/SK–sútok Moravy a Dyje–Malacky
(115 km)		
2. 5. o 9.00 h – K zrúcanine hradu Korlátka				
trasa: Malacky–Rohožník–Plavecký Mikuláš–Prievaly–Rozbehy–hrad Kor
látka–Buková–Plavecký Peter–Malacky (90 km)				
8. 5. o 9.00 h – Hasprúnska 50					
trasa: Malacky–Veľké Leváre–Tomky–Šaštín-Stráže–Borský Mikuláš–
Lakšárska Nová Ves–Studienka (70 km)
16. 5. o 9.00 h – Mohyla M. R. Štefánika na Bradle			
trasa: Malacky–Rohožník–Plavecký Mikuláš–Prievaly–Jablonica–Bre
zová pod Bradlom –Bradlom a späť (120 km)				

20. 6. o 8.00 h – Letný slnovrat v rímskej metropole na Dunaji
trasa: Malacky–Záhorská Ves–Marchegg–Bad Deutsch Altenburg–Petronell
Carnuntum (archeologický park)–Hainburg–Devín–Malacky (125 km)
27. 6. o 8.00 h – K pamätníkom Veľkej Moravy				
trasa: Malacky–Veľké Leváre–Moravská cyklocesta–Brodské–Kopčany (Kapln
ka sv. Margaréty)–Holíč–Skalica–Hodonín–Mikulčice–Lanžhot–Malacky (125 km)
4. 7. o 8.00 h – Po stopách stredovekých pútnikov na Dobrú Vodu
a kláštor Katarínka
trasa: Malacky–Rohožník–Plavecký Peter–Jablonica–Dobrá Voda–kláštor
Katarínka–Naháč–Buková–Plavecký Mikuláš–Malacky (115 km)
29. 8. o 9.00 h – Cyklovýlet na Kamzík				
trasa: Malacky–Marianka–Snežienka–Kamzík–Červený kríž–Biely kríž–
–Košariská–Jablonové–Malacky (85 km)				
4.–5., 9. 6. – regionálny zraz cykloturistov na Záhorí		
miesto konania: areál kynologického cvičiska, organizuje KST Jablo
nica
12. 9. o 9.00 h – Krížom-krážom Karpatmi
trasa: Malacky–Rohožník–Plavecký Peter obora–Jahodník–Lošonec–Majdán–
Sklená Huta–Sološnica–Malacky (80 km)					
18.–19. 9. – Cyklovýlet okolo Neziderského jazera (AUT)
		
See–Donnerskirchen–Neziderské jazero–Hegyko (HU)–Podersdorf am See–
Neusiedl am See–Bratislava (200 km)
26. 9. o 9.00 h Na vinobranie do Pezinka 					
trasa: Malacky–Lozorno–Košariská–Limbach–Pezinok–Pezinská Baba–Malacky
(80 km)
2.–3. 10. o 9.00 h – Po Moravskej vínnej ceste,
ubytovanie, ATC Merkur, Pasohlávky
trasa: 1. deň Nové Mlýny–Mikulov–Dívčí hrady			
trasa: 2. den Lednicko-Valtickým areálom
			
november – Rozlúčka s cyklosezónou					
miesto konania: turistická chata TJ Strojár MA, Pezinská Baba
									

Patrik Koch sa možno stane slovenským
reprezentantom.

Patrik sa hokeju venuje od troch ro
kov. Najskôr začínal v Slovane Bratislava,
neskôr prešiel do břeclavského hokejo
vého tímu, kde si ho všimli skauti práve
z brnianskej Komety. V ich drese po pr
výkrát okúsil úspech v podobe bronzo
vej priečky v kategórii šiestich tried. Mo
mentálne tu pôsobí ako jeden z hlav
ných pilierov obrany a začal trénovať aj
v extraligovom mužstve s mladšími do
rastencami, 17-ročnými reprezentantmi
Česka. Jeho vyrovnané výkony, nezvy
čajné množstvo gólov na obrancu a je
ho tvrdá hra boli počas celej súťaže ozdo
bou hry„Brňákov“.„Kocháček“, ako ho na
ši susedia prezývajú, je vyhľadávaným
obrancom aj pre rozličné stretnutia čes
kého výberu. Patrik precestuje denne za
hokejom 200 km. Našťastie si ho všimol
konečne aj Slovenský hokejový zväz
a uvažuje o ňom ako o reprezentantovi
Slovenska. V blízkej budúcnosti ho čaká
možno životná hokejová príležitosť. Bu
deme držať palce a ktovie, možno o pár
rokov bude mať Slovensko ďalšieho Zá
horáka v reprezentačnom drese na Maj
strovstvách sveta v hokeji.

NAJ
Ak nie je uvedené inak, na trasy štartujeme od malackej synagógy.
Pre väčšinu trás odporučujeme trekkingové bicykle.

-sck-

-bert-; foto: -anko-

Anketový lístok

Aj jazda na bicykli vám môže priniesť veľa zážitkov.

22. 5. – Cesta priateľstva (SVK–AUT–HUN), štart na Námestí slobody v Bratislave
trasa: Bratislava–Kitsee–Gattendorf–Nickelsdorf–Hegyeshalom–Mosonmagy
aróvar–Lipót–Rajka–Bratislava (130 km)					
27.–30. 5. – 43. ročník cyklotúry Okolo Tatier				
trasa podľa propozícií usporiadateľa cykloklub Nižná: www.cykloklubnizna.sk
29.–30. 5. Krajom Myjavských kopaníc				
navštívime: Brezová pod Bradlom–Čachtický hrad–Nové Mesto nad Váhom–
–Myjava–Stará Turá–hrad Branč				
ubytovanie: chata Brestovec, p. Mravíková, SCK Záhorák Malacky
jún – 15. národný zraz cykloturistov Slovenska			
miesto a termín podujatia bude upresnený na www.cykloturistika.com		
6. 6. o 7.00 h – Cyklovýlet do Viedne 					
trasa: MA–Záhorská Ves–Angern–Strasshof–Deutsch Wagram–Wien a späť
(120 km)							
13. 6. o 8.00 h – Karpaty Tour 						
trasa: Malacky–Pernek–Pezinská Baba–Modra–Červený Kameň–Smolenice–Bu
ková–Plavecký Mikuláš–Malacky (120 km)



Športovec (meno a priezvisko, klub, kategória)

vyhlasuje anketu

NAJ

obľúbenejší
športovec
a kolektív
roka 2009

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Kolektív (názov klubu, kategória)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Hlasujúci (meno a priezvisko, adresa)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Hlas môžete dať športovcovi alebo športovému kolektívu Malaciek, ktorý je vám najsympatickejší, resp. výkony koho oceňujete v rám
ci malackého športu a reprezentácie Malaciek. Vystrihnite anketový lístok a do 19. apríla ho pošlite na adresu redakcie, prineste
osobne do klientskeho centra MsÚ M. Jurdákovej alebo vhoďte do schránky mestských médií pri schodisku do MsÚ. Spomedzi tých,
ktorí sa do ankety zapoja, bude vyžrebovaných desať šťastlivcov – výhercov vecných cien.
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