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úvodník

Rok zmien

Pomaly sa nám rozbehol rok 2012,
o ktorom sa toľko hovorí ako o roku
veľkých zmien. Dovoľte mi, aby som
vám zaželala veľa energie na ich
zvládnutie. Či budú tie zmeny pozi
tívne alebo negatívne, závisí vo veľ
kom od nás. Istým veciam sa samo
zrejme nevyhneme, máme ich tak
povediac napísané v osude, ale väč
šina rozhodnutí je v našich rukách.
Ja už mám jednu veľkú zmenu za
sebou, a to zmenu zamestnania. To
to je moja prvá príležitosť prihovoriť
sa vám z pozície vedúcej oddelenia
marketingu a tlačovej tajomníčky
MsÚ Malacky. Pre vás čitateľov Ma
lackého hlasu mám naplánovaných
niekoľko zmien, na konci ktorých by
mali byť lepšie noviny a spokojnejší
čitatelia. Práca pre vás však nemôže
byť bez vás, a preto ma poteší každý
názor na zmenu, ktorú v Malackom
hlase nájdete.
Teším sa na našu spoluprácu.

Výnimočný štart
do nového roka

MICHAELA JANOTOVÁ

Opäť sa blíži odovzdávanie
Ceny primátora mesta Malacky

Pálfiho
srdce

Ešte nedávno sme si mysleli,
že 3D kino je v našom meste
ďalekou hudbou budúcnosti.
Dnes je však realitou. Vďaka
rozhodnutiam sponzorov
a veľkému úsiliu zamestnan
cov Mestského centra kultúry
a mesta sa Malacky posúvajú
dopredu.

Divadla na hambálku V. Zetek, ktorý
predstavil aj dlhoročnú históriu
kina. Bolo približne 17.40 h, keď
moderátor večera dal znamenie na
spustenie historicky prvého ve
rejného premietania v 3D rozlíšení.

Malacké kino
s bohatou históriou
Naše kino – Kultúrní domeček –
ako ho voláme od roku 2005, keď ho
odkúpilo mesto Malacky, sa v minu

losti volalo aj kino Edison alebo Zá
horan. Na jeho plátne sa odohralo
nespočetné množstvo filmov z rôz
nych produkcií a nechýbali ani filmo
vé trháky. Počas programu publikum
Pokračovanie na . strane

Vo štvrtok 12. januára sa usku
točnilo slávnostné otvorenie zdi
gitalizovaného kina za prítomnosti
primátora Jozefa Ondrejku a všet
kých popredných predstaviteľov
Toto ocenenie daruje primátor raz
za dva roky rodákom za úspešnú a zá
služnú činnosť v prospech mesta,
ktorých výsledky práce v oblasti špor
tu, vedy, kultúry či spoločenského ži
vota presiahli svojím významom hra
nicu metropoly Záhoria. Svoje nomi
nácie osobností na ocenenie Pálfiho
srdce za roky 2010 a 2011 môžete po
sielať na media@malacky.sk alebo
vhodiť do schránky mestských médií
pri schodoch MsÚ na Radlinského
2751/1v Malackách.
Slávnostné odovzdávanie cien sa
uskutoční vo februári 2012. -red-

mesta, poslancov, riaditeľov škôl
a školských zariadení a sponzorov.
Hostí už pri vstupe vítali fimové
postavičky, za ktoré sa prezliekli žia
ci ZUŠ a členovia Divadla na ham
bálku. Práve oni sa postarali o kul
túrny program, v ktorom sa zaskveli
aj sestry Winklerové. Večerom prí
tomných sprevádzal herec a režisér

Zbierka pokračuje!
Prispejte na dobrú vec!
V dobrovoľnej zbierke na rekonštrukciu Malackého kaštieľa
sme do 11. 1. vyzbierali

Účet:

3278257023/5600

7787,08 €.

ZA NÁŠ KAŠTIEĽ VÁM
ĎAKUJEME.

Svoj finančný dar môžete vložiť aj osobne do pokladnice MsÚ.

Strhujúci
trojkráľový
zážitok
The Hope Gospel Singers and
Band je názov vokálno-inštru
mentálneho zoskupenia, ktoré
si podmanilo i Malačanov. 6. ja
nuára úplne zaplnilo Kostol Ne
poškvrneného Počatia Panny
Márie a neopakovateľným Troj
kráľovým koncertom ukončilo
Adventné Malacky.

Zatiaľ čo sa k mestu blížila búrka,
publikum v kostole zažívalo smršť
nádherných mélódií a spevu. Zlato
v hrdle predvádzalo desať talen
tovaných spevákov, ktorých dopre
vádzal klavír.
Zoskupenie funguje od roku
1999 a pod vedením dirigentky Ivety
Viskupovej interpretuje gospelovú

hudbu a vokálne džezové úpravy.
Speváci počas koncertu dokázali,
že táto hudba znie najlepšie práve
v kostole. Malačania môžu byť hrdí
na to, že The Hope Gospel Singers
and Band zavítalo aj do nášho mes
ta. Veď toto výrazné teleso spolu
pracovalo s takými hviezdami ako
Pokračovanie na . strane

SAMOSPRÁVA

Na daniach si
priplatíme

Daňové priznanie
k daniam
z nehnuteľností

riadení a pla
titeľom dane je
prevádzkovateľ toh
to zariadenia.
Zvýšila si i daň za
komunálne odpady
a drobné stavebné odpa
dy. Pre občanov (FO) pred
Koľko ste platili
stavuje zvýšenie o 5 %. Rodi
doteraz a koľko od nového roka?
na do 4 členov od nového roka
Typ dane
Do roku 2012
Od roku 2012
zaplatí za osobu 18,33 €/rok. Pia
ty a ďalší člen rodiny platí už len
Daň za psa (rodinný dom)
7 €/rok
10 €/rok
9,15 €. Aj zdravotne ťažko po
Daň za psa (byt)
37 €/rok
40 €/rok
stihnutí budú musieť v peňažen
Daň za psa (strážneho/v podnikateľskom
kách nájsť 12,81 € ročne. Zvýše
x
33 €/rok
objekte)
nie tejto dane pre podnikateľov
a právnické osoby znamená ná
Daň za ubytovanie
x
0,50 €/os./noc
rast o 7 %. Sumu, ktorú musia za
Daň za odpady (FO – občan; rodiny do 4 čl.)
17,41 €/os./rok 18,33 €/os./rok
platiť, sa odvíja od veľkosti zber
Daň z nehnuteľností – stavby (na bývanie,
nej nádoby (od 110 l do 1100 l)
0,133 €/m2
0,149 €/m2
poľnohospodárske)
a počtu vývozov (12–156). Dôvo
Daň z nehnuteľností – pozemky (orná pôda, trdom zvyšovania dane z nehnu
0,25 %
1,00 %
valé trávnaté porasty, záhrady, lesné pozemky)
teľnosti je nielen úprava zákon
ných podmienok, ale aj zohľad
0,133 €/m2
0,149 €/m2
Daň z nehnuteľností – byty
nenie inflácie za posledné štyri
Daň z nehnuteľností – nebytové priestory
2,988 €/m2
3,338 €/m2
roky, odkedy sa táto daň nezvy
Daň z nehnuteľností – nebyt. priestory (garáže) 0,564 €/m2
0,630€/m2
šovala. Sadzby dane za verejné
priestranstvo sa odvíjajú od jeho
Ako to už býva, nový rok prináša schválili zvýšenie dane za psa a za polohy a dôvodu jej využitia. V no
aj zvyšovanie poplatkov a nevyhnú viedli aj daň za strážneho psa či vom roku sa zvyšujú v priemere
sa mu ani Malačania. Od roku 2012 daň za ubytovanie. Daňovníkom je o 20 %, aby podiel príjmov pokryl
si priplatíme za rôzne dane. Na po v tom prípade osoba, ktorá sa pre náklady spojené s udržiavaním.
slednom zasadnutí MsZ poslanci chodne ubytovala v ubytovacom za
NATÁLIA SLOBODOVÁ

Nová daň za „podnikateľského” psa
VZN č. 19/2011 o miestnych da
niach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré prijalo
mesto Malacky, zavádza od 1. ja
nuára 2012 daň za psa, ktorý je
chovaný a držaný za účelom
stráženia objektov, ktoré slúžia
na podnikateľské účely.

Sadzba dane je 33 €.
Ročná sadzba dane za psa, ktorý
je chovaný a držaný v rodinnom do
me je 10 €, za psa, ktorý je chovaný

Chovatelia, vlastníci
psov pozor!

a držaný v bytovom dome 40 €. Ob
čania, ktorí dosiahli k 31. 12. 2011 vek
62 rokov, platia polovicu.
Daň sa týka psov starších ako 6
mesiacov chovaných fyzickou alebo
právnickou osobou na území mesta
Malacky. Splatnosť dane je do 31. 5.
2012.
-mija-

Ako je to so vstupom
do vojenského
obvodu?

Určite ste v posledných mesiacoch
zaznamenali diskusiu o povoleniach
na vstup na územie VO Záhorie.
Národnej rade SR bola predlože

ná novela zákona č.
271/1998 Z. z. o vo
jenských obvodoch,
ktorá by umožnila

vstup do určitých častí VO Záhorie
bez nutnosti vybavovať si povolenie.
Táto novela však ešte nebola schvá
lená a všetko zostáva po starom. Ob
vodný úrad VO Záhorie bude vydávať
povolenia od 1. 2. 2012. Občania s trva
lým pobytom v Malackách môžu po
dať žiadosť o povolenie na vstup už
teraz, a to v klientskom centre MsÚ.
VRACIAME SA K žiadosti je potrebné priložiť 4,5 €
K PROBLÉMU kolok.		
-mija/msu-

Daňové priznanie k dani z nehnu
teľností podľa zákona NR SR č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
je daňovník (právnická alebo fyzická
osoba) povinný podať príslušnému
správcovi dane (mesto Malacky) do
31. januára 2012, len ak nastali zme
ny skutočností rozhodujúcich na
vyrubenie dane z nehnuteľností.

Do 31. 1. 2012

podajú daňové priznanie
tieto právnické
a fyzické osoby:
• vlastníci bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome, ktorí
nadobudli nehnuteľnosť v priebe
hu roka 2011,
• vlastníci stavieb a pozemkov,
ktorí nadobudli nehnuteľnosť
v priebehu roka 2011,
• vlastníci stavieb, ktorí v priebe
hu roka 2011 skolaudovali stavbu
(prístavbu alebo nadstavbu k stav
be), ktorá je predmetom dane z ne
hnuteľností,
• vlastníci pozemkov, ktorí v prie
behu roka 2011dostali stavebné po

Prehupli sme sa do nového kalendárneho roka, s ktorým vstupujú
do platnosti nové zákony, menia sa štruktúry a takisto máme novin
ky aj v malackom školstve. Z dvoch škôl máme razom jednu, na ďal
šej očakávajú nového riaditeľa a o malackej vysokej škole už niet
ani slychu.

Úradné rozhodnutia sa naplnili
O zlúčení Gymnázia sv. F. Assis
kého a Základnej školy M. Olšovské
ho rozhodol zriaďovateľ týchto orga
nizácií – Rímskokatolícka cirkev Bra
tislavskej arcidiecézy.
Počnúc 1. januárom 2012 sa spo
mínané organizácie stali organizačný
mi zložkami Spojenej školy sv. F. As
siského. Ako sa uvádza na oficiálnej
stránke: „Škola je novým právnym
subjektom a zároveň nástupníckou
organizáciu doposiaľ samostatne
existujúcich cirkevných škôl v Ma
lackách. Forma i organizácia výchov
no-vzdelávacej činnosti na oboch
školách sa zachová.“ Zriaďovateľ po
veril dočasným riadením školy Danie

Rozšírenie separovaného zberu



ky – obaly od mlieka a džúsov. Do
kontajnera na sklo sa môžu zase vha
dzovať aj plechovky od nápojov (pi
vo, coca-cola a pod.).
Na odpadové dvory môžu obča
nia prinášať opotrebované autoba
térie, staré farby, oleje, starý ná
bytok, drobný stavebný odpad či
rastlinný odpad.
Najnovšie môžu občania priniesť
na odpadový dvor na Partizánskej

ul. č. 1089 v sídle spoločnosti Te
kos aj odpadový jedlý olej. Ten je
potrebné separovať preto, lebo za
ťažuje kanalizáciu, ktorá sa potom
môže upchávať.
Olej môžete prinášať na odpa
dový dvor v pôvodných obaloch
alebo v iných fľašiach. Kontajner na
zber oleja poskytla firma INTA Tren
čín, s ktorou uzatvorilo mesto Ma
lacky zmluvu.

oddelenie ekonomiky MsÚ

Zmeny
v malackom
školstve

Nezabúdajme na životné prostredie
V meste Malacky máme dnes
možnosť separovať všetky druhy
odpadov, ktoré nám ukladá zákon
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zme
ne a doplnení niektorých zákonov.
Po meste sú rozmiestnené kon
tajnery na zber skla, plastov a pa
piera, v rodinných domoch majú ob
čania 120 l nádoby na papier.
Do kontajnera na plasty možno
vhadzovať aj vypláchnuté tetrapa

volenie na stavbu, ktorá je predme
tom dane z nehnuteľností,
• vlastníci stavieb, u ktorých bol
v priebehu roka 2011 zmenený spô
sob využitia stavby (stavba sa
užíva na iný účel, ako bolo určené
v kolaudačnom rozhodnutí, napr.
rodinný dom alebo jeho časť sa po
zosúladení so stavebným úradom
začne používať ako obchod).
Ak je pozemok, stavba, byt alebo
nebytový priestor v bytovom dome
v spoluvlastníctve viacerých osôb,
priznanie podá každá fyzická alebo
právnická osoba. Ak sa spoluvlast
níci dohodnú, priznanie podá ten,
koho dohodou určili spoluvlastníci,
pričom túto skutočnosť ohlásia
správcovi dane. To sa nevzťahuje
na manželov, ktorí majú nehnuteľ
nosť v bezpodielovom spoluvlast
níctve, v tomto prípade priznanie
podáva jeden z manželov.
Daňovník uvedie v priznaní ne
hnuteľnosti, ktoré vlastnil, k 1. janu
áru 2012.
Formuláre daňových priznaní
je možné obdržať v Mestskom úra
de, Radlinského 2751/1, v klient
skej kancelárii na prízemí vpravo.

Prevádzkové hodiny
odpadového dvora
Obdobie od 1. 4. do 30. 9.
Po–Pia: 16.00–19.00 h
So: 12.00–16.00 h
Obdobie 1. 10. do 31. 3.
Po–Pia: 16.00–17.00 h
So: 12.00–16.00 h

-msu-

la Masaroviča. Meno nového riaditeľa
by sme však mali poznať najneskôr
v polovici roka. Keď ešte na jar správa
o zlučovaní obletela naše mesto, vy
volala vlnu nevôle. Nespokojní rodi
čia spisovali petíciu a bojovali o za
chovanie autenticity gymnázia, no
dnes už je spojená škola realitou.
Čakajú nového riaditeľa
Výberové konanie na nového ria
diteľa ZŠ Záhorácka je ukončené
a okrem zápisu prváčikov momen
tálne v škole očakávajú aj nástup no
vej krvi, ktorá preberie pomyselné
žezlo po Z. Jánošovej už 1. februára
2012. Nová riaditeľka Gabriela Emri
chová by mal v kresle zotrvať naj
bližších päť rokov.
Vysokej škole v Malackách
odzvonilo
Jediná vysoká škola, ktorá existo
vala v našom meste od roku 2007,
keď si v septembri prví študenti za
sadli do lavíc, minulý rok zmenila
svoje pôsobisko a presunula sa do
Bratislavy. Politológia, ktorá sa dala
externe v Malackách študovať, patri
la pôvodne pod Trenčiansku univer
zitu A. Dubčeka. V septembri 2010
však prešla pod Paneurópsku vyso
kú školu a od začiatku školského ro
ka 2011/2012 sa vyučuje už len v Bra
tislave na oficiálnej pôde školy.
N. Slobodová
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SPRAVODAJSTVO

Michaela Janotová, vedúca
oddelenia marketingu MsÚ,
pri rozhovore s primátorom
J. Ondrejkom

Rozhovor s primátorom o tom, čo bolo, bude a mohlo byť...

Malacky v roku 2012
Pán primátor, ako ste prežili
obdobie sviatkov?
Doma s rodinou a veľmi pekne.
Len keby som vedel hodiť starosti za
hlavu.
Tento rok boli Adventné Ma
lacky prvýkrát v Zámockom par
ku. Ako vlastne vznikla táto myš
lienka? Ako hodnotíte výsledok?
Myšlienku priniesť do ulíc Mala
ciek predvianočnú atmosféru mesto
prvýkrát zrealizovalo už pred 11 rok
mi. Za dejisko Adventných Malaciek
bolo vtedy zvolené Malé námestie
v centre mesta, aby bola táto akcia
pre ľudí dobre dostupná. Návštev
nosť sa však každoročne zvyšovala
tak, že napokon sa Malé námestie
stalo naozaj malým. A tak začala vzni
kať myšlienka presunu Adventných
Malaciek na iné miesto. Najprv sme
do Zámockého parku presunuli mi
kulášske podujatia a po niekoľkých
rokoch dobrých skúseností s nimi aj
celé Adventné Malacky. Vyhovelo sa
tým nielen zvyšujúcim sa kapacit
ným nárokom podujatí, ale aj obyva
teľom Malého námestia, ktorých
rušil hluk. Zámocký park sa dnes –
hodnotiac podľa vzrastajúceho zá
ujmu – ukazuje ako najvhodnejšie
miesto na športové, kultúrne a od
dychové aktivity a podujatia. Pokiaľ
sú s Adventnými Malackami v Zá
mockom parku spokojní ľudia, tak
to hodnotím pozitívne.
Prejdime k roku 2012. Hovorilo

alebo na neplánované odstraňova
nie nedostatkov. Na „hasenie“ naj
horších vecí sme teda pripravení. Pri
pravený máme aj projekt prestupo
vého terminálu, čiže rekonštrukciu
autobusovej stanice a časti Nádraž
nej ulice.
V zlom stave sú aj ďalšie ulice
a komunikácie, tiež verejné osvet
lenie a verejné budovy. Tvoria zloži
té klbko predovšetkým finančných
problémov, ktoré začíname rozmo
távať a v tomto roku by sme mohli
prijať akčné plány postupných re
konštrukcií.
Mnohí Malačania snívajú o pek
nej pešej zóne v centre mesta. Exis
tujú nejaké reálne plány?
Otázka znie, či je pekná pešia zó
na v Malackách reálna v dohľadnom
čase. Centrom prechádzajú tranzitné
krajské a štátne komunikácie. Ani
kraj ani štát nemá zdroje na budo
vanie obchvatov. S odklonením do
pravy cez vedľajšie miestne komuni
kácie, ktoré na takú zaťaž nie sú
stavané, nebudú súhlasiť ani správ
covia ciest ani dotknutí obyvatelia.
Na pešiu zónu sa môžeme pripraviť
len dopravným generelom alebo
dokumentáciou typu územného plá

sa, že nás čaká koniec sveta. Po
tom vedci priznali, že si zle vyložili
mayský kalendár. Po novom má
byť rok 2012 „len“ rokom veľkých
zmien. Na čo sa majú pripraviť
Malacky a Malačania?
V duchu negatívnych proroctiev
pre rok 2012 a prognóz o dlhovej krí
ze vidím aj naše vyhliadky ako ne
priaznivé. Mestám a obciam štát vý
razne znížil financovanie s odkazom,
aby si výpadok nahradili zvýšením
miestnych daní a poplatkov. Takto
postavil samosprávu pred nepopu
lárne opatrenia. Aj my sme spolu s na
šimi poslancami museli okrem ďal
ších úsporných opatrení pristúpiť aj
k úprave daní, robili sme to však obo
zretne voči ľuďom. Okrem zmien vy
plývajúcich zo zákona sa zvyšujú
sadzby maximálne o infláciu troch ro
kov. Podotýkam, že daň z nehnuteľ
nosti pre obyvateľov oveľa dlhšie ob
dobie nerástla ani o infláciu. Ak sme
prepočítali dôsledok zvýšenia na
priemernú plochu bytu, resp. domu,
tak ročný nárast je o 1,32 €, resp. 2,80
€. To naozaj nie je veľa, ale uvedomu
jem si, že je to ďalšie mínus z peňaže
niek. Pri zmrazovaní príjmov a oba
vách z pokračujúceho rastu životných
nákladov aj v roku 2012 to určite nie
je potešiteľné. Nuž preto si do nové
ho roku želajme okrem potrebného
zdravia a šťastia aj zamestnanie.
Pozrime sa teraz na konkrétne
veci. Skúsme začať opravou komu

Marketing MsÚ
s novým vedením

Oddelenie marketingu MsÚ má od nového roka novú vedúcu. Je
ňou Michaela Janotová (32) z Malaciek.

Úspešnú víťazku výberového
konania vybrala komisia spomedzi
desiatich uchádzačov na základe
odborných predpokladov, doteraj
ších pracovných skúseností, ale aj
psychologických testov.
Michaela Janotová je absolvent
kou žurnalistiky a európskych štúdií
na Filozofickej fakulte Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre a polito
lógie na Filozofickej fakulte Univer
zity Komenského v Bratislave. Pred
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chádzajúce tri roky pôsobila ako re
portérka zahraničného spravodaj
stva v televízii TA3.
Na novom poste na MsÚ v Malac
kách prebrala okrem pozície tlačovej
tajomníčky aj zodpovednosť za fun
govanie mestských médií, TIK-u,
Regionálneho centra destinačného
manažmentu v Malackom kaštieli
a marketingovej prípravy podujatí
mesta.
-tabu-

Takéto množstvo dokumentov je súčasťou projektu odkanalizovania.

nikácií a skvalitňovaním dopravy
v meste. V roku 2011 dostali na
príklad malackí chodci bezpeč
nostný ostrovček na Záhoráckej
ulici a začalo sa s opravou cesty na
Ul. Ľ. Fullu. Čo je v tejto oblasti na
plánované na rok 2012?
Všetko stojí peniaze. Malacky ma
jú schválený rozpočet s väčšími príj
mami ako výdavkami. Prebytok
91-tis. € slúži ako prípadná rezerva pri
horšom ako prognózovanom vývoji

nu zóny. Ale aj takáto príprava môže
mať v budúcnosti veľký význam.
A ako to vyzerá s inými plánmi
na skrášľovanie nášho mesta?
Sídlisko Juh sa dočkalo nových
stromov a kríkov. Takéto niečo by po
trebovali mnohé ďalšie miesta v Ma
lackách.
Na bežnú výsadbu a starostlivosť
o zeleň sme pripravení. Vypracovali
sme aj niekoľko malých projektov
skrášlenia viacerých častí mesta, do

financovania, ktorých by som rád za
pojil firmy zaťažujúce naše životné
prostredie. Na získanie financií z eu
rofondov pripravujeme projekt kom
plexnejšej revitalizácie jedného väč
šieho verejného priestranstva.
Má mesto nejaké ďalšie plány
so Zámockým parkom?
Od tohtoročnej jari spríjemní ľu
ďom pobyt v parku zrekonštruovaná
fontána. Zámocký park už prakticky
nepotrebuje nič okrem údržby zele
ne, vrátenie sochy panny Márie,
menej vandalizmu a menej nediscip
linovaných návštevníkov.
Keď už sme pri voľnom čase,
na čo sa môžu tešiť milovníci kul
túry?
Hneď na začiatku roka tu máme
jednu veľkú novinku, a to otvorenie
zdigitalizovaného kina. Moderné
technické možnosti nášho kina pri
nesú divákom lepší zážitok z filmu,
premietanie v 3D a skoršie premiéry
filmov ako doteraz. Digitalizácia tiež
umožňuje využiť kino napríklad na
živé prenosy zo športových či hu
dobných podujatí.
Veľa sa v poslednom čase udia
lo v kaštieli. Návštevníci si môžu
prezrieť Pálfiovskú izbu, zrekonš
truovaná je studňa, tesne pred do
končením je aj schodisko. Aké sú
ďalšie plány?
Malacký kaštieľ je naozaj obrov
ský a pamiatkovo chránený. Nieko
mu sa možno postup rekonštrukcie
zdá pomalý, inému nie. Ale máme
pripravený zámer využitia kaštieľa
a tiež projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu. V prácach postupuje
me podľa finančných možností.
Diskriminácia v podobe nemož
nosti získavania financií z EÚ sa žiaľ
prejavuje pri rekonštrukcii kultúrnej
pamiatky. Preto musíme postupo
vať pomalšie a hľadať iné formy fi
nancovania. Za najnaliehavejšiu te
raz pokladáme opravu strechy a ko
mínov.
Malacky čaká v tomto roku aj
veľký projekt odkanalizovania.
O čo presne pôjde?
Malo by to byť zavŕšenie dlhoroč
ného procesu. Po nutnom zvýšení
kapacity čistiarne odpadových vôd
je pripravené budovanie kanalizácie.
Je to naozaj veľký projekt, aj finančne
(13 mil. €) aj svojim rozsahom (asi tre
tina mesta). Kanalizácia bude mať
význam pre životné prostredie mes
ta predovšetkým tým, že sa prestanú
znečisťovať spodné vody a pôda
únikmi zo septikov. Ďalší význam pre
obyvateľov dotknutých častí mesta
vidím v znížení nákladov na likvidáciu
odpadových vôd. Projekt bude finan
covaný s podporou Európskej únie.
Teraz čaká na záverečné odsúhlase
nie zmluva s dodávateľom vybraným
verejným obstarávaním. Verím, že na
jar sa začnú práce. Výstavba by mala
byť ukončená do 16 mesiacov. Pri
nesie dopravné obmedzenia, ale ve
rím, že ich s pochopením všetci zvlád
neme, veď je to pre dobro mesta
a občanov.
MICHAELA JANOTOVÁ
foto: -naty/otano-

Máte postreh alebo informáciu,
ktorá môže zaujímať Malačanov?
Váš e-mail nás poteší na adrese:

@

malackyhlas@malacky.sk
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Do nového roka
s TK Grande

Spouek Záhorákú v Bratislavje
si Vás dovoluje pozvat na

Zdvihnime pohárki
pripime na zdraví,
nech nám je v roce 2012
enem dobre na Záhorí

4.2.2012 o 19.00 h.
Hotel Bonbón

pri Draž»áku
v Petržalce

Ú³inkujú
spevá³ka
JANA KOCIÁNOVÁ
skupina
BRATOV ZAJA²KOVCOV
hosÔovská skupina
LA3NO CUBANO
30,- EURO
vstupné
vrátane ve³ere a parkovného
Prodaj vstupenek
TICKETSTREAM
- v Bratislavje 7 prodajních míst
po ceuem Suovensku 60 míst

Bál Záhorákov
už čoskoro
Miuí rodáci,
ked fčil uvažujete o zábavje, skus
te si cez túto plesovú sezónu rezer
vovat prvňí sobotu ve februári 2012.
Spouek Záhorákú v Bratislavje uspo
rádá 4. februára o 19.00 hodziňe
v hoteli Bonbón pri Dražďáku v Pe
tržalce už 43. Bál Záhorákú. „Zdvih
neme pohárki, pripijeme na zdraví,

nech sa nám na Záhorí enem dobre
darí!“
O zábavu na plese sa postarajú
Bratri Zajačkovci, Jana Kociánová
a LA3NO CUBANO. Lístky si možete
kúpit v predprodaji v síti TICKET
STREEM. V cene je večera a parkov
né. Velice rádzi vás uvidzíme!
Marína Královičová, richtárka

Začiatkom februára pozývame
všetkých od 15 do 65 rokov na ná
bor do kurzu spoločenských tancov
pre začiatočníkov.
Aktuálne informácie
nájdete na
www.tkgrandemalacky.sk.

Spoločenské tance majú vďaka osemročnému
pôsobeniu klubu Grande v Malackách istú tra
díciu. Tanečníci od 5 do 55 rokov sa stretávajú
Absolventi kurzu môžu v prípa
s cieľom dopriať svojmu telu pravidelný pohyb, de záujmu pokračovať v pravidel
no mnohí majú aj súťažné ambície. Počas celého ných tréningoch v mládežníckej či
roka sa takmer každý víkend tanečné páry zú seniorskej skupine klubu.
-prčastňovali súťaží po Slovensku či v Čechách.

Jarné výsledky párov boli prie
merné. Úroveň tanečníkov však na
jeseň nabrala na obrátkach po ab
solvovaní letného sústredenia, kto
ré si mohli tanečníci dopriať vďaka
firme POZAGAS, a. s. Každoročne
klub oceňuje páry, ktoré ho svoji
mi výsledkami na súťažiach naj
lepšie reprezentujú. Tento rok sú
ťažilo 13 tanečných párov (od 7 do
45 r.) a pre 5 z nich bola uplynulá
sezóna premiérová.
Na prvej priečke sa umiestnili
Ľ. Csizmaziová a J. Kunštek (na fo
tografii), ktorí získali triedu C v štan
dardných tancoch.
Na 2. mieste skončil pár P. Mi
kulová a P. Matejov, ktorí mali vy
nikajúcu aj predošlú sezónu a ten
to rok získali triedu C aj v štan
dardných aj v latinskoamerických
tancoch.
3. miesto si vybojovali S. Hav
líková a F. Beleš, 4. miesto Ž. Hla
váčková a D. Sipos.
V roku 2012 sa koncom januára
a začiatkom februára uskutoční
nábor detí do 15 rokov. Prihlásiť sa
môžete každý pondelok o 15.30 h
v telocvični ZŠ Dr. J. Dérera. Po ab
solvovaní všeobecno-pohybovej
a tanečno-rytmickej prípravy sa
deti začínajú pripravovať na svoju
prvú tanečnú súťaž.

✁

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Malačania, zaujíma nás váš názor
Mnohé krajiny Európy vrátane
Slovenska trápi v posledných ro
koch čoraz intenzívnejšie rómska
problematika a nevyhlo sa jej ani
mesto Malacky.

Každý, kto túto problematiku rie
ši, sa nachádza medzi dvoma mlyn
skými kameňmi. Z jednej strany tla
čia ľudsko-právne organizácie ho
voriace o diskriminovaných Ró
moch. Z druhej strany tlačí čoraz

viac tých, ktorí hovoria o tom, že
ochrana Rómov ako diskriminova
nej a sociálne slabej menšiny prerástla v diskrimináciu Nerómov.
Praktické príklady z celého Slo
venska, ale aj z Európy naznačujú,
že nájsť ten správny pomer a vyriešiť
problém k spokojnosti oboch strán
je veľmi zložité. Túto neľahkú úlohu
teraz rieši aj mesto Malacky,a to v prí
pade známom ako „Družstevná“.
Mesto sa snaží nájsť to najlepšie rie

šenie a vyhovieť všetkým, no najmä
občanom. Preto nás zaujíma aj váš
názor.
Dovoľujeme si vás požiadať o vy
plnenie dotazníka s možnosťami rie
šenia problému. Ďakujeme vám za
váš názor a za vašu spoluprácu. Nie
lenže pomôžete pri riešení prob
lému mesta, ale máte aj možnosť
získať nákupnú poukážku v hod
note 60 €, ktorú venoval malacký
podnikateľ Dušan Spuchlák.

Poukážka platí v Záhradnom
centre Slnečnica na Pezinskej ceste
a v predajni Drogéria a nábytok na
Sasinkovej ul.
Dotazník nájdete v Malackom
hlase, na webovej stránke mesta
a v zberných miestach i v TIK-u v in
kubátore, v Klientskom centre MsÚ,
v kine, v MCK, v ŠH Malina a na poš
te na Zámockej ulici aj na sídlisku
Juh.
Zpojiť sa môžete aj na FB.

Na webovej stránke mesta si mô
žete dotazník stiahnuť a po vyplnení
ho odoslať na media@malacky.sk.
Klasickú papierovú formu je možné
odovzdať vo všetkých zberných
miestach.
Dotazníky môžete odovzdať
do konca januára.
•
Ak chcete vyhrať, nezabudnite
uviesť kontaktné údaje!

Ktoré riešenie problému na Družstevnej považujete za najlepšie?
Alternatíva č. 1
V snahe znížiť počet obyvateľov na
Družstevnej 25 premiestniť istú sku
pinu ľudí do kontajnerov (náklady na
ich zisk by boli refundované z nájmu).
Váš návrh na umiestnenie kontajnera:
.....................................................
.....................................................

Alternatíva č. 2
Najslušnejšej rodine, u ktorej je
predpoklad, že bude schopná platiť
nájomné, poskytnúť byt po nepla
tičoch na Skuteckého ul. Rodina by
tak slúžila ako vzor a motivácia na
nápravu pre ostatných obyvateľov
na Družstevnej 25.



✁

Alternatíva č. 3
Ponechať všetkých obyvateľov na
Družstevnej 25 a vytvoriť im pod
mienky (nie finančné, ale stavebné
povolenia a pod.) na vybudovanie
žumpy, WC a kanalizácie.
Alternatíva č. 4
Kombinácia predchádzajúcich
troch riešení.
Alternatíva č. 5
Ponechať situáciu v súčasnom stave
a riešiť v zmysle platných právnych
predpisov. Ide o susedský spor, kto
rý mesto nemusí riešiť.

Alternatíva č. 6
Vlastný návrh riešenia:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

ALTERNATÍVA č.:

Meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktné údaje:

.............................................................
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KULTÚRA

Pre 2D predstavenia
Cena
v Bratislave

Typ vstupenky

Cena
v Malackách

Dospelí

6,25 €

2,50–3,50 €

Teens (od 13 do 19 rokov)

5,25 €

2,50–3,50 €

Deti (do 12 rokov vrátane),
seniori (nad 60 rokov)

4,25 €

2,50–3,50 €

Rodinná vstupenka 1
(2 dospelí + 2 deti) – platí
len na detské predstavenia

19,00 €

10,00–14,00 €

Rodinná vstupenka 2
(2 dospelí + 1 dieťa) – platí
len na detské predstavenia

15,00 €

7,50–10,50 €

Streda

4,25 €

2,50–3,50 €

Pre 3D predstavenia
Typ vstupenky

Cena v Bratislave

3D dospelí

Pozvanie za Bratislavský samosprávny kraj prijal aj župan Pavol Frešo.

Výnimočný štart
do nového roka
Dokončenie z . strany

zhliadlo viacero projekcií k bežiacim
alebo pripravovaným filmom.

uľahčuje prístup kín a divákov k pre
miérovým titulom a skvalitňuje pro
jekcie. Ak by sa kino nezdigitalizo

Cena v Malackách

8€

4,00-6,00 €

3D dieťa
(do 12 rokov vrátane)

6,50 €

4,00-6,00 €

3D streda

4,25 €

4,00-6,00 €

3D okuliare

0,50 €

zadarmo

31,00 €

16,00-24,00 €

Rodina
2 dospelí + 2 deti

valo, mohli by sme oň veľmi ľahko
prísť, keďže dnes už sa nevyrábajú
filmové kópie na 35 mm filmoch.

Ďakujeme!

A komu vďačíme za pozdvihnu
tie kultúry v našom meste? Na
digitalizáciu 2D a 3D systému ma
lackého kina prispel Bratislavský
samosprávny kraj (2000 €), spo
ločnosť Pozagas, a. s., (35 000 €),
spoločnosť Nafta, a. s., (38 875 €)
a Audiovizuálny fond 34 000 €.
V uplynulých dvoch rokoch pod
poril AVF až 23 digitalizácií kín
sumou 685-tisíc €. Osemnásť
z podporovaných kín je jedno
sálových, čo je pre Audiovizuál
ny fond prioritou.

Vykročili sme
správnou nohou
Digitalizácia nie je len o 3D, ale
zjednodušuje distribúciu filmov,

Pri vstupe návštevníkov vítali rozprávkové a filmové postavy.

Približne o 17.40 h V. Zetek dal znamenie na spustenie historicky prvého
verejného premietania v 3D.

Ceny lístkov na predstavenia si ur
čujú filmové spoločnosti a aj naše
kino sa im musí prispôsobiť. Sna
hou riaditeľky MCK Jany Zetkovej
však bolo, aby stúpli čo najmenej.
Výsledkom sú ceny vyššie ako v mi
nulosti, no jednoznačne nižšie ako

v konkurenčných multiplexoch
v Bratislave.
Do nového roka teda mesto Ma
lacky vykročilo tou správnou nohou
a my dúfame, že v podobnom du
chu sa ponesie celý rok.

Text, foto: NATÁLIA SLOBODOVÁ

Exotika v Malackách
Bhinneka Tunggal Ika – takto znie indo
nézske národné motto, v preklade:
Jednota v rozdielnosti. Práve rozdielnosť
je najsilnejšou charakteristikou tohto os
trovného štátu.

Farby, chute, vône, ľudia, kultúra, jazyk a zvy
ky sú iné na každom ostrove. A to je tam tých
ostrovov 17 508.
Kúsok z tejto farebnej mozaiky sa teraz na
chádza aj v Malackách a to v podobe fotografií
cestovateľa, fotografa a podnikateľa v cestov
nom ruchu Jaroslava Ševčíka. Výstavu s názvom
Indonézia, čarovná, exotická otvorili v Malac
kom kaštieli žiaci ZUŠ. Jedinečnú kombináciu
exotickej Indonézie, Pálffyovského kaštieľa
a slovenského umenia a kultúry si prišli vy
chutnať aj zástupcovia Veľvyslanectva Indo
nézie v SR. Práve oni zorganizovali cestu Jaro
slava Ševčíka a mnohých ďalších slovenských
predstaviteľov cestovného ruchu a médií do
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Indonézie, aby im ukázali svoju krajinu a spro
pagovali ju v zahraničí.
To, že Indonézia Slovákov zaujíma, dokázala
aj intenzívna diskusia na vernisáži výstavy. Snáď
najviac zaujalo Malačanov to, že hoci sa až 90 %
Indonézanov hlási k islamu, slávia sviatky
všetkých náboženstiev. Len si predstavte to
množstvo voľných dní. Meylia Wulandari Mala
čanom ďalej rozprávala aj to, že v Indonézii sú
na dennom poriadku menšie zemetrasenia a ľu
dia ich už ani nevnímajú. Sympatická mladá že
na z Jakarty hovorila aj o tom, ako si Indonéza
nia udržiavajú tradície a bežne chodia po ulici
v tradičnom oblečení. To si na fotografiách všim
li aj žiaci ZUŠ. Priznali sa mi síce, že v škole sa
o Indonézii ešte neučili, ale fotografie ich veľmi
zaujali. Napríklad tá so školákmi v ich veku, kto
rí majú oblečené červené školské uniformy.
Výstava potrvá do 30. januára, potom sa
vydá na púť po celom Slovensku.
		
Test, foto: -mija-



SPEKTRUM

Nový zborník
Malacky
a okolie 4

Stromčeky
zužitkuje
kotolňa

Sviatkom Troch kráľov sa skon
čilo vianočné obdobie a ľudia
začínajú likvidovať svoje via
nočné stromčeky. Možno ešte
dnes máte doma aj vy tento
symbol Vianoc, ktorého sa ne
chcete len tak ľahko vzdať.

Práve vydaný historický zborník
Múzea Michala Tillnera v Malackách
Malacky a okolie 4 obsahuje 2 okruhy
príspevkov.
Prvý okruh mapuje miestnych
drobných živnostníkov vychádzajúc
z prednášok z historického seminára
Drobní živnostníci v Malackách a oko
lí v prvej polovici 20. storočia (kona
ného 12. 5. 2011). Štúdie rozoberajú
spôsoby obživy (obchody, remesel
nícke dielne, služby...), právne povin
nosti živnostníkov i konkrétne pod
niky. Druhý okruh je zložený z pravi
delných mesačných podujatí Múzea
Michala Tillnera Stretnutie s históriou.
Sem boli zaradené aj študentské prá
ce – stredoškolská seminárna práca

Pavlíny Ha
bovej, s ktorou sa pred
stavila na celoslovenskom kole de
jepisnej olympiády a skrátená ba

Text, foto:
MCK Malacky – Múzeum
Michala Tillnera

Ani rok 2012 sa nezačal pre štvornohých
chlpáčov najšťastnejšie. Hneď 1. januára
skončil v karanténe na Hlbokej ulici jeden
psík. Ďalších dvoch odchytili príslušníci
mestskej polície o niekoľko dní. A to hovo
ríme len o prvom týždni roka.

Dovoľte mi, aby som sa za štvor
nohých chlpáčov prihovorila. Buď
me k nim tento rok milší a zodpo
vedne uvažujme, kým si nejakého
zaobstaráme. Nech neskončí na uli
ci.
V roku 2011 postihol taký osud
129 psov a 8 mačiek. 46 malo šťas
tie v nešťastí a vyzdvihli si ich buď
pôvodní alebo adoptívni majitelia.
O zvyšné zvieratá sa postaralo OZ
Majme srdce, s ktorým mesto spo
lupracuje.
Príbehy odvrhnutých štvorno
hých priateľov človeka sú nielen
smutné a kruté, ale aj drahé. Mesto
Malacky stála v roku 2011 prevádz
ka karantény takmer 1800 €.

Ak máte zaujíma
vé fotografie, ale
bo viete o mieste,
ktoré stojí za to vy
fotiť, pošlite nám
OKOM
OBJEKTÍVU svoj námet!

madzinky, václavky či michalky, ich
oficiálny názov je však podpňovka
obyčajná. Hoci hríby rastú aj v tom
to období, jesť sa ich nevypláca, hro
madia sa v nich totiž mikrotoxíny,
ktoré sú zdraviu škodlivé.
-naty-

KRITICKÝM
PEROM

Kontakt:
Viera Lapinová,
t. č. 034/796 6146 alebo
viera.lapinova@malacky.sk
Text: -mija-; foto: -msp-

Zvieratá najprv v karanténe čakajú
na prihlásenie sa pôvodného majite
ľa. Po mesiaci sú ponúknuté na adop
ciu novému majiteľovi. S tou vám ra
di pomôžu pracovníčky klientskeho
centra MsÚ.

Telefónny kontakt MsP v Malackách je 034/772 38 33.

VODOROVNE
A tácňa – vyjadroval sa správnej
šie, korigoval svoj prejav B špajza –
natiahne – tkaním nahromadíš C žni
– 1. časť tajničky D ohraničená plo
cha – plošná miera – meno Anny
(dom.) – hmyz zo žihadlom – zlož
nokvetá rastlina E patriaca oby
vateľovi obce Laskomerské – pred
po maďarsky F vyhotovené liatím –
spôsobil poranenie – bľaboce (expr.)
G 2. časť tajničky – staršia značka
televízorov

1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

JANUÁR

Kultúrne
akcie a tipy

Mestské centrum kultúry má
aj v januári pre vás pripravenú
nádielku kultúrnych akcií a ti
pov.

Streda 18. 1. o 14.00 h
• Posedenie pri hudbe pre senio
rov: Novoročné stretnutie s pri
mátorom mesta
SD MCK – vstup voľný
Nedeľa 22. 1. o 16.00 h
• Rozprávková nedeľa: Divadlo Ži
hadlo: O kráľovi Jonášovi
Kultúrní domeček (kino),
vstupné: 2 €
Pondelok 23. 1. o 10.00 h
a 14.00 h
• Stretnutie s Táliou pre MŠ a ŠK:
Divadlo Žihadlo: O kráľovi Jo
nášovi
Kultúrní domeček (kino)
Organizované predstavenie
Štvrtok 26. 1. o 17.00 h
• Stretnutie s históriou: Tajom
stvá podzemia Malých Karpát
– prednáška s prezentáciou fo
tografií, výstavou a besedou –
prednášajúci: Mgr. Peter Ondruš
a doc. PhDr. Ján Sand, PhD.
Galéria MCK, vstup voľný
Štvrtok 26. 1. o 19.00 h
• Divadelné predstavenie Divadla
Astorka: Gábor Görgey, Na ko
ho to slovo padne
Kultúrní domeček (kino),
vstupné: 13 €
Utorok 31. 1. o 17.00 h
• Klub cestovateľov – OZ Zenit:
Potápači Záhoria – skúsenosti
a zážitky amatérskeho potápa
nia
Galéria MCK, vstup voľný

MILÁČIKOVIA
Radi by ste videli svojho zvie
racieho miláčika v novinách?
Pošlite jeho fotku v čo najvyš
šom rozlíšení so stručným po
pisom na malackyhlas@malac
ky.sk a spozná ho celé mesto!
Pripravil: Vojtech Kúkoľ

Krížovka

ZVISLE
1 EČ vozidiel Pezinka – mláka
2 značka kvalitnej múky – plúžili



Cena zborníka je 5 € za
kus. Celý súbor Malacky
a okolie 1, 2, 3, 4 ponúkame
za zvýhodnených 13 €.

Myslime v roku 2012 aj
na zvieratká

Jednoduché to majú tí, čo po
užívajú umelý. Ten len odstroja
a zložia. Aké je to však v Malackách
s použitými živými vianočnými
stromčekmi? „Nemáme určené špe
ciálne miesto, kam ľudia môžu od
kladať svoje vianočné stromčeky,
ale je zvykom postaviť ich k sta
novištiam odpadových nádob. Pra
covníci mesta ich už teraz zbierajú
a odvážajú do kotolne,“ hovorí B. Or
goňová z MsÚ.
Túto informáciu potvrdila aj ria
diteľka Termming, a. s., Malacky, kto
rá dodáva: „Táto prax sa nám osved
čila od spustenia prevádzky kotolne
na drevnú štiepku v roku 2007.
Stromčeky nám privážajú tak, ako
ich ľudia odkladajú, teda postupne,
pričom toto obdobie trvá aj dva me
siace.“ Tak stromčeky po druhý raz
prinesú teplo do malackých domác
ností.
Text, foto: T. Búbelová

Hríby v januári. Žart? Realita. Vďa
ka teplej zime nám príroda ponúka
úkazy, ktoré sú na toto ročné ob
dobie naozaj nezvyčajné. Začiat
kom januára objavil F. Čulen v ob
lasti Malých Karpát huby, ktoré za
normálnych okolností rastú kon
com septembra. Hovorí sa im hro

kalárska diplomová práca Mirosla
vy Doršicovej, ktorú obhájila na
Filozofickej fakul
te Masarykovej
univerzity v Brne.
Zborník bol vy
daný s finančnou
podporou Minister
stva kultúry SR. Je ur
čený všetkým, ktorí
radi poznávajú minu
losť a zaujímajú sa
o dejiny Záhoria. Je
dostupný v Mestskom
centre kultúry a v Turis
ticko-informačnej kan
celárii v Malackách.

5

6

7

8

3 skratka decimetra – úradná pora
da, zhromaždenie 4 nopa po česky
– stredný stupeň kambria 5 kráľ
vtákov – open transport network
(skr.) 6 cicala – moja po latinsky 7 od
borový zväz (skr.) – plúž – sídlo v Ne
mecku 8 skratka súhvezdia Páv
(Pavo) – rieka vo Francúzsku 9 re
publikové predstavenstvo (skr.) – in
ventárne číslo (skr.) – citoslovce re
zignovania 10 meno Anny (dom.) –
analog integrated circuit (skr.) 11
von po česky – osobné zámeno – po
pevok 12 tamtá – kruh tancujúcich
13 Verein der Auslandspresse (nem.
skr. Spolok zahraničnej tlače) – vy
mretý kočovník 14 temný po talian
9

10 11 12 13 14 15 16 17

sky – krídlo (odb.) 15 plačeme (bás.)
– okresný výbor (skr.) 16 prudko str
kal – tam 17 obyvatelia mesta Aš po
česky – koncovka nasýtených uhľo
vodíkov
Pomôcky:
sesia, akad, mea, Erp, Arar, atro,
án
Kto chce súťažiť o ďalšiu zaujímavú
knižnú publikáciu, nech pošle riešenie
tajničky s nalepeným kupónom do
23. 1. a zaradíme ho do žrebovania.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky –
1. časť – Svätý František z Assisi;
2. časť – goticko-krídlové oltáre
– sme vyžrebovali Tatianu Wal
terovú z Malaciek. Získava knihu
Rok v ovocnej záhrade. Žiadame
výherkyňu, aby sa do 25. 1. ohlá
sila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN
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Malačania
v roku 2011
Údaje z evidencie obyvateľov
často veľa prezrádzajú, ako sa
v meste či obci žije, aké sú tren
dy, spoločenské a životné po
hyby alebo aké významné zme
ny nastávajú.

Predvianočné
spestrenie
Prvá akcia občianskeho zdru
ženia UV je za nami. Napriek to
mu, že sa konala deň pred Via
nocami, prišlo ju podporiť veľa
návštevníkov.
Začiatok vianočného UV_festiva
lu otvoril moderátor Braňo Hindra,
ktorý účastníkov sprevádzal celým
večerom. Vianočný hudobný mara
tón odštartovala kapela Robo Patej
dl Band, ktorá všetkých príjemne na
ladila pohodovými melódiami vlast
ných i prevzatých piesní. Energický
Lucas Perny rozprúdil krv v žilách

„nadupaným“ bubeníckym sólom, le
gendárna malacká skupina DRS strh
la dav svojimi priamočiarymi textami
a hudbou. Večer krásne zavŕšila ďal
šia malacká legenda The Reel. Para
lelne k hudobnému programu sa pre
mietali obrazy mladej talentovanej
umelkyne Gabriely Halás. Sabína
Maršálková poskytovala ľuďom infor
mácie o možnostiach pobytu v zahra
ničí. Všetci sa mohli občerstviť v bufe
te vynikajúcim punčom s domácimi
koláčikmi. Z vianočného UV_festiva
lu, kde vládla príjemná vianočná at
mosféra a dobrá nálada, návštevníci

Pred Vianocami...

Pred Vianocami sa tradične
stretávajú členovia rôznych
klubov, ktorí sa vo voľnom ča
se venujú činnostiam, ktoré
ich napĺňajú. Vianočné besied
ky, večierky a stretnutia há
dam neobišli ani jednu organi
záciu v Malackách.
Netrúfam si vymenovať všetky,
pretože by som iste niekoho opome
nula. Spomeniem však tie, o ktorých
ste dali vedieť vy.
Vianočný príbeh od ZUŠ
Svoj Vianočný príbeh nám pred
stavili žiaci ZUŠ 15. a 20. decembra
v Kulturním domečku, kde počas ho
dinového programu na pódium vy
stúpilo množstvo nadšencov taneč
ného a literárnodramatického od
boru. Mohli sme vidieť snehové vloč
ky, Spidermana či rozprávku Ako
Vianoce nechceli prísť. Tie k nám
však prišli, ale aj odišli a už tu máme
nový rok a „zuškári“ už v týchto
dňoch usilovne na sebe pracujú.
Bývalá ZŠ M. Olšovského
predviedla svoje pásmo
Vianočné pásmo pre rodičov aj
priateľov školy si pripravili aj žiaci
MALACKÝ HLAS            1/2012

1. a 2. stupňa vtedy ešte ZŠ M. Olšov
ského a predviedli ho 20. decembra.
Deti spoločne so svojimi učiteľkami
ponúkli ukážky rôzneho umenia, kto
rému sa venujú. Prváci a štvrtáci sa
predstavili tancom s názvom Tik-tak,
šiestaci ukázali tanečné harašenie,
keď sa z valčíka vykľul streetdance.
Štvrtáci s oduševnením zahrali diva
dielko O svätej Dorotke. Predstavenie
Šťastný princ zase nacvičili žiaci 2.
stupňa. Rovnako sa s ním predstavili
aj 25. 12. v Kostole NPPM v rámci Jas
ličkových slávností.
18 choreografií
od Saltatrixu
Aj členovia tanečného štúdia Sal
tatrix rodine a známym predviedli
ukážku svojho polročného snaženia.
22. decembra vystúpilo na palubov
ku približne 350 detí v 18 choreogra
fiách. Vystúpenia najmenších sa strie
dali so skúsenejšími tanečníkmi, kto
rí už majú aj čo-to odsúťažené a od
vystupované. Tanečné predstavenie
malo tú správnu atmosféru a vykúz
lilo nejednému návštevníkovi úsmev
na perách. Štúdio už opäť funguje
od 9. januára aj vďaka podpore spon
zorov, ktorým je vďačné.

-naty-

odchádzali spokojní. Občianske zdru
ženie UV ďakuje všetkým za podporu
a teší sa na vašu účasť na ďalšej akcii,
ktorá je už teraz v štádiu príprav. Veľ
ká vďaka patrí partnerom a všetkým,
ktorí pomohli pri organizácii vianoč
ného UV_festivalu.

Text, foto: S. Maršálková

Zaujímavá je informácia, že na
priek všetkým zmenám – narode
niam, úmrtiam, sťahovaniam, po
čet obyvateľov mesta Malacky zo
stáva dlhodobo na rovnakých čís
lach a hýbe sa okolo počtu 18 500
obyvateľov. Potešiteľné je, že viac
ľudí sa narodilo (219), ako zomrelo
(169).
Pozitívne sa javí aj údaj o nižšej
rozvodovosti manželských párov
(50) oproti tým, ktorí do manželstva
v uplynulom roku vstúpili (136 pá
rov). Čo sa týka migrácie, tá tiež poč
tom obyvateľov nášho mesta neza
triasla, no opäť je príjemné konšta
tovať, že do Malaciek sa prisťahovalo
viac obyvateľov (338), ako sa z ne
ho odsťahovalo (329), hoci len o de
väť ľudí.

20. výročie
ZŠ Záhorácka

ZŠ na Záhoráckej ulici si koncom roka pripomenula už 20. výročie
svojho vzniku. Oslavu pripravili žiaci a učitelia školy pod vedením
riaditeľky školy Z. Jánošovej. Tanec striedal spev, nechýbalo divadlo
a dokonca ani „one man show“.

Škola známa zameraním na atle
tiku a volejbal je u Malačanov často
vnímaná ako športová. Existencia
športových tried je spätá s rokom
1993 a pri ich zrode stáli I. Kondel,
J. Schreiber a dnes už bývalý riaditeľ
P. Škrabák.
Volejbalisti sa stali viackrát škol
skými majstrami SR a z ich radov vy
šli úspešní reprezentanti, nádeje slo
venského volejbalu P. Michalovič,
M. Lízala, S. Podstupka a M. Mrázik.
Ani atletika však nezaháľala a za
ostatných 18 rokov si taktiež vybo
jovala viacero titulov školských maj
strov SR v atletike družstiev, v ka
tegórii jednotlivcov a celý rad ďal
ších medailových umiestnení. Naj
významnejšie výsledky s puncom
úspešnej reprezentácie SR na sve
tovej Gymnaziáde, mládežníckych
ME, MS či olympijských hrách do
siahli A. Patkánová, B. Šimková,

A. Štuková, J. Beňa, C. Hladíková,
M. Koch, E. Chvílová, M. A. Drozda
a M. Baňovičová.
Najaktívnejšia škola
v oblasti športu
V športových triedach vyrástli aj
ďalšie významné talenty slovenské
ho športu. Dostávalo sa im športo
vých základov a potrebnej kondí
cie.
Mená, ako P. Tánčiboková, S. Tán
čiboková, K. Hašek, S. Lazarčíková,
S. Novota a L. Truksová v stolnom te
nise, D. Tangelmayer v kulturistike,
R. Blažo v boxe, P. Halko vo futbale
a P. Koch v ľadovom hokeji, dnes po
zná širšia športová verejnosť. ZŠ Zá
horácka viackrát získala ocenenie
Škola roka a od roka 2011 sa môže
popýšiť aj prívlastkom Najaktívnej
šia škola v oblasti športu.
Za týmito úspechmi stojí obeta
vá práca učiteľov a tré
nerov, často nad rámec
pracovného času. V prá
ci ich počas celého ob
dobia podporovali ria
ditelia, ktorí sa im snažili
vytvárať čo najoptimál
nejšie podmienky. Pod
porou činnosti športo
vých tried zvýšili celko
vý kredit školy a položili
základný kameň pri vý
chove viacerých špor
tových osobností. Preto
veľká vďaka za podpo
ru a pomoc pri dosaho
vaní týchto výnimoč
ných výsledkov patrí aj
Pavlovi Škrabákovi a Zu
zane Jánošovej.
Petr Filip (krátené);
foto: archív školy

Pokúšali sme sa zistiť, aké sú naj
frekventovanejšie mená najmlad
ších Malačanov, ale ukázalo sa, že
móda v uplynulom období nepri
niesla nijaký trend, ktorý by frek
venciou vysoko prevýšil ostatné me
ná, a to dievčenské ani chlapčenské.
V Malackách nájdeme deti s úplne
neutrálnymi menami, ako Hanka,
Peter, Pavol, Barbora, Andrej, Aneta,
Nela či Mária. Okrem nich tu máme
aj módnejšie podoby bežných mien
(Nikolas, Tobias, Matyas). Medzi dro
bizgom sú však napr. aj dievčatká
s menami, aké nosievali ich praba
bičky, napr. Terézia a Žofia. Kto však
medzi novorodencami chýba úpl
ne, je Anna. Zato mužská klasika zo
stala zachovaná, takže Jožko a Jan
ko sa nájdu tiež.
-tabu-

Strhujúci

trojkráľový

zážitok

Dokončenie z . strany

napríklad s Katarínou Hasprovou,
Ottom Kollmannom, Sisou Sklov
skou či Marianom Kachútom a zú
častnilo sa na mnohých festivaloch
a koncertoch. Ten posledný bol prá
ve u nás a zaplnený kostol dokázal,
že Malacky boli správnou voľbou.
Text: N. Slobodová;
foto: S. Osuský

MALACká MATRika

od 12. 12. 2011 do 9. 1. 2012

VÍTAME MEDZI NAMI:
Romana Švecová, *19. 12.,
Šimon Sedláček, *17. 12.
POVEDALI SI ÁNO:
vá

Ján Palkovič – Jana Králo

NIE SÚ MEDZI NAMI:
Rozália Šelcová, Kúty,
*1959; Cecília Halabríno
vá, Malacky, *1933; Anna Jablo
nická, Lakšárska Nová Ves, *1928;
Anna Maxianová, Moravský Sv.
Ján, *1923; Katarína Doležalová,
Malacky, *1981; Albína Kyseláko
vá, Kuchyňa, *1935; Elena Slová
ková, Malacky, *1943; Jaroslav
Kravárik, Malacky, *1942; Martin
Kimlička, V. Leváre, *1923; Mária
Kordošová, Malacky, *1939; Oľga
Jurkovičová, Malacky, *1930; Al
bína Malíková, Závod (*1939); Pe
ter Halász, Malacky (*1958)
SpomienkY

8. 1. uplynulo 20 rokov, čo nás
náhle opustila naša drahá ma
mička Anna Schönová a tiež sme
si pripomenuli 1. výročie úmrtia
drahého otca Rudolfa Schöna.
S úctou a láskou spomínajú dcé
ry Dana a Jana s rodinami.
Kto ste ich poznali, venujte im ti
chú spomienku.



ŠPORT

Vianočný
florbalový turnaj
2011 – 5. ročník

Štefanský maratón
na ľade
Vo sviatočný pondelok 26. 12.
si skupina chlapcov z Malaciek
a Holíča dopriala pred štefan
skou zábavou 2-hodinový ma
ratón na ľade.
Aj keď hokej hrávajú len amatér
sky dva razy do týždňa, v tomto zá
pase sa bolo na čo pozerať. Takmer

počas celého roka sa stretávajú v Se
nici, Skalici či Holíči na „veľkom“ ľa
de. Tentoraz si prišli zahrať aj na ten
náš malacký, ktorý funguje len zopár
mesiacov v roku.
Zápas sa pre Malačanov od začiat
ku nevyvíjal zle, no chlapci z Holíča
predsa len ukázali svoju väčšiu skúse
nosť . Po prvej hodine vyhrávali Holí

čania len o jediný gól (5:4), no v ďalšej
hodine už Malačanom nedali šancu
a takmer každá strela na malackého
brankára sa skončila v bránke. Koneč
ný stav – 14:8. Nejde však o žiadnu
ligu, a tak ani malackí chlapci nevešali
hlavu. Veď hokej hrávajú pre pote
šenie z hry, v ktorej sa stále zlepšujú.

V nedeľu 18. decembra sa v ŠH
Malina stretlo 10 mužstiev, aby zabo
jovali o putovný pohár turnaja. Za
ujímavé súboje už v základných sku
pinách sľubovali ešte zaujímavejšie
zápasy v play-off.
Obhajca prvenstva Gajary Flames
prešiel základnou skupinou bez stra
ty bodu. Z druhej skupiny malo veľ
ké ambície mužstvo A JE TO – Santas.
Vo vyraďovacích súbojoch však
skončilo veľmi skoro. V repríze finále
z minulého roka sa stretli Gajary Fla
mes proti Klukom z periférie. Kluci
chceli zlomiť smolu z finále, čo sa im
darilo takmer celý zápas, keď viedli
1:0. Gajary Flames však potom v in
farktovom závere a v hre bez branká
ra vyrovnali a finále smerovalo k ná
jazdom. V nich sa misky váh naklonili

na stranu Flames a titul napokon ob
hájili. Vyrovnali sa tak mužstvu A JE
TO, ktoré sa tiež pýši dvoma víťaz
stvami v tomto Vianočnom turnaji.
Na 3. mieste skončili Kúty, keď zdo
lali Bobkovcov 3:1.
Vianočný turnaj sa uskutočnil aj
za pomoci sponzora HAMI – STAV,
inteligentné prestavby, za čo mu eš
te raz ďakujeme.
Víťazné mužstvo Gajary Flames
nastúpilo v tejto zostave: Kopka, Ja
nota, Olekšák, Ďuričko, Kojs, Mízner,
Fajkoš, Slávik
Zúčastnené mužstvá: Gajary Fla
mes, A je to – Santas, Gajarský výb
jer, Bobkovci, Kúty, Titans, Megamix,
Gajary Flames „B“, Kluci z periférie
a WTF Trnava
-jan		

Text: -naty-, foto: J. Čuvala

Z kalendára športových
podujatí na rok 2012
Malacky sú oddávna známe čulým športovým životom nielen medzi
produktívnym obyvateľstvo, ale najmä medzi deťmi a mládežou.
Tento trend pokračuje a vrcholí vo veľkom množstve súťažných po
dujatí v oblasti atletiky, kolektívnych i individuálnych športov.
Usporadúvajú ich športové kluby a viaceré svojou úrovňou a zábe
rom prerastajú hranice mesta, regiónu, neraz i krajiny. Veľa z nich
už dlhé roky organizačne pripravuje príslušná komisia pri mestskom
zastupiteľstve v Malackách, iné si vzala pod svoj patronát. Zo všet
kých vyberáme aspoň niektoré.

Podujatia organizované
Komisiou pre vzdelávanie,
mládež a šport
pri MsZ Malacky
Január
3. ročník Turnaja v ľadovom hoke
ji ZŠ (CVČ)
Marec
Vyhlásenie Najlepšieho športovca
a Najšportovejšej školy 2011
Máj
40. ročník Behu oslobodenia (7. 5.);
Športové hry malackej mládeže
o Putovný pohár primátora mesta
(27. 5.);
39. ročník Putovného pohára
MDD v šachu (29. 5., ZŠ Dr. J. Dérera)
August
5. ročník Záhoráckeho výstupu
na Vysokú (12. 8.)

September
29. ročník Večerného behu zdra
via – Behu vďaky SNP (7. 9.)
Október
5. ročník šachového turnaja (Re
gionálny šachový festival GPX, CVČ);
2. ročník turnaja Záhorácky mini
handbal (október 2012 – máj 2013)
November
29. ročník cestného behu Malacká
desiatka (10. 10.);
7. ročník behu Malacký kilometer
(10. 10.)

Podujatia iných subjektov,
ale pod patronátom
komisie
Marec
2. ročník medzinárodného turna
ja v stolnom tenise SLOVAK OPEN

minimini kadet mini kadet (MSK Ma
lacky, 16.–18. 3.)
Jún 		
14. ročník Turnaja v streetballe
(Strojár Malacky)		
17. ročník medzinárodného Pohá
ra Záhoria v boxe (BC RTJ Malacky,
9. 6.)
August
Športový deň zdravotne postih
nutej mládeže (KZPMaD Malacky);
18. ročník Memoriálu A. Škvaridla
v ľahkej atletike (AC Malacky)
59. ročník volejbalového turnaja
mužov o Pohár SNP (VO TJ Strojár)

•••
Podrobný kalendár športových po
dujatí nájdete na www.malacky.sk
(Občan – Šport a rekreácia – Kalendár
-redšportových podujatí)
Máte postreh alebo informáciu,
ktorá môže zaujímať Malačanov?
Váš e-mail nás poteší na adrese:

@

Víťazné mužstvo Gajary Flames

Rekordná účasť
na vianočnom
volejbalovom
kolotoči

V piatok 23. decembra zorganizo
val VO TJ Strojár Malacky už 5. ročník
Vianočného volejbalového koloto
ča. Pôvodne interná akcia volejbalo
vého oddielu prerástla do športovej
udalosti celomestského významu,
na ktorej môžete vidieť v akcii aj at
létov, hádzanárov či dokonca býva
lého ministra obrany. Účasť na toh

toročnom kolotoči prekvapila aj sa
motných organizátorov. V predvia
nočnom čase prišlo rekordných 34
dvojíc, aby si zašportovali a stretli sa
so známymi. Po trojhodinovom ma
ratóne sa z celkového víťazstva te
šila dvojica Ivan Šamulka–Dalibor
Baran, ktorá nazbierala 46 bodov.
Text: -duš-; foto: K. Novotová

malackyhlas@malacky.sk

Výzva pre športové organizácie
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Malacky č. 16/2011 o do
tačnej a grantovej politike mesta vyzývame športové
kluby, ktoré majú záujem o dotáciu na rok 2012, aby
do 31. januára 2012 na Mestský úrad Malacky doručili
žiadosť s prílohami podľa uvedeného VZN.
Tie kluby, ktoré žiadosť na rok 2012 podali už v roku
2011, doručia iba prílohu k žiadosti – vyplnený a pod
písaný formulár pre žiadateľov o dotáciu z rozpočtu
mesta, ktorý je zverejnený na www.malacky.sk v časti



Občan/Šport a rekreácia. Kluby, ktoré nepredložili
žiadosť o dotáciu na rok 2012 v roku 2011, budú ju
predkladať v zmysle § 5 VZN č. 16/2011 so všetkými
požadovanými údajmi a prílohami. Prílohou bude i vy
plnený a podpísaný formulár pre žiadateľov o dotáciu
z rozpočtu mesta.
VZN mesta Malacky č. 16/2011 o dotačnej a gran
tovej politike mesta je zverejnené na www.malacky.
sk v časti Mesto/Samospráva mesta/Všeobecne zá
väzné nariadenia.
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