
Preč sú časy, keď celý národ prvý 
májový deň pochodoval v sprievo
doch, mával a pokrikoval ešte dnes 
známe heslá. V súčasnosti Sviatok 
práce mnohí vnímajú ako obyčajný 
deň voľna. Pre Malačanov však býva 
o čosi výnimočnejší. Prvomájové Ma
lacky sú najväčším celomestským 
podujatím, ktoré sa uskutoční tento 
rok po dvanásty raz. Už o pár dní si 
teda vychutnáme pohodový deň 
voľna plný zábavy a dúfame, že aj 
príjemného jarného počasia. Za je
denásť rokov si táto akcia našla svo
jich priaznivcov, medzi ktorými sú 
nielen Malačania, ale aj cezpoľní. 
Zámocký park zrejme opäť zažije ex
plóziu v podobe nekončiaceho davu 
ľudí, ktorí aj tento rok očakávajú 

kvalitný program a, samozrejme, aj 
nejaké tie novinky. 

Vďaka tomu, že 1. máj vychádza 
na utorok, oslavy sa predĺžia o nie
koľko dní. Zábava vypukne už v pia 
 tok večer. Kompletný program prvo
májových osláv nájdete na strane 5.

• • •
Ak sa chcete podeliť so zážitka

mi z 1. mája spred niekoľkých de
saťročí, neváhajte a napíšte nám 
do redakcie. Najzaujímavejší prí
beh či spomienku uverejníme a jej 
autor získa 2 lístky na blížiaci sa 
koncert popovej divy Lucie Bílej. 

NATÁLIA SLOBODOVÁ

Zákazku na uskutočnenie staveb
ných prác vo verejnom obstarávaní 
získala a zhotoviteľom diela Záhorie, 
Malacky – odkanalizovanie sa stala 
skupina dodávateľov Kanalizácia Ma
lacky zastúpená vedúcim členom 
spol. s r. o. STRABAG a spol. s r. o. Com
bin Banská Štiavnica.

Predstavitelia týchto spoločností 
sa 18. apríla stretli s primátorom Ma
laciek Jozefom Ondrejkom a spolu 
slávnostne podpísali zmluvu o dielo. 
Prítomný bol aj starosta Kostolišťa 
Hubert Danihel. Kostolište je totiž 
s Malackami v jednej aglomerácii 
a výstavba kanalizácie sa týka aj tej
to obce. Všetci prítomní sa zhodli na  
tom, že ide o veľmi významný pro
jekt, na ktorého konci bude vyššia 
kvalita života pre mnohých občanov 
Malaciek a Kostolišťa a tiež lepšia 
ochrana životného prostredia. Projekt 
v hodnote vyše 14,5 mil. € je míľnikom 
v histórii mesta. Malackám prinesie 
viac ako 16 km novej kanalizácie. Ho
tová by mala byť o 16 mesiacov, ak 
pôjdu práce dobre, tak aj skôr. 

Primátor J. Ondrejka: „Podpisom 
zmluvy a jej zverejnením sme sa 
značne priblížili k začiatku budovania 
kanalizácie. Zostáva k nemu už len 
jeden mesiac. Pre Malacky je to podľa 
ceny a rozsahu (asi tretina územia 
mesta) najväčšia investícia, ktorú 
kedy realizovali. Počas výstavby sa 

postupne vo všetkých dotknutých 
častiach budeme stretávať s rôznymi, 
predovšetkým dopravnými, obme
dzeniami. Preto vás chcem aj touto 
cestou požiadať o porozumenie, tr
pezlivosť a tolerantnosť. Prínos stojí 
zato. Odkanalizovaním sa zníži zne
čisťovanie podzemných vôd a pôdy, 
a tým sa zlepší životné prostredie. 
Zvýši sa hodnota domov pripojených 
na kanalizáciu a kvalita života ich oby
vateľov.“ 

Zelenú podpisu zmluvy dalo za

čiatkom apríla Ministerstvo život
ného prostredia SR, ktoré ukončilo 
kontrolu verejného obstarávania 
na stavebné práce a udelilo súhlas 
s uzatvorením zmluvy. Ministerstvo 
poskytuje na stavbu kanalizácie ne
návratný finančný príspevok z ope
račného programu Životné prostre
die, a preto podľa pravidiel verejného 
obstarávania muselo skontrolovať 
proces výberu stavebnej firmy. Roz
počet projektu je 14 661 632,38 €,  
z toho 95 % nákladov pokrýva nená

vratný finančný príspe
vok 13 928 550,76 €. 

Zvyšných 5 % nákladov  
– 733 081,62 € – pokrýva  

mesto Malacky. Mesto Ma
lacky je v súčasnosti od

kanalizované jednotnou ka
nalizačnou sústavou v dĺžke 

takmer 32 km. Začala sa budovať 
v 60. rokoch a je na ňu napojených 
14 936 obyvateľov zo 17 887 (83,5 %). 
Novú kanalizáciu dostanú mestské 
časti a ulice: lokalita východ – Majer, 
lokalita východ – priemyselná zóna, 
lokalita juh – po oboch stranách štát
nej cesty I/2 od potoka Malina, loka
lita západ – od Kozej ulice smerom  
do Kostolišťa. Okrem vybudovania 
novej stokovej siete bude zrekon
štruovaná aj časť starej – budú vyme
nené opotrebované potrubia za no
vé.                 Text: M. JANOTOVÁ

Foto: N. SLOBODOVÁ

Dotazník 
JUH

Koncom februára mali občania 
mestskej oblasti Malacky Juh možnosť 
vyjadriť prostredníctvom dotazníka 
svoj názor na kvalitu života v tejto čas
ti nášho mesta. Aké sú jeho výsledky?  
Na prieskume názorov sa zúčastnilo 
401 respondentov a väčšina z nich 
nie je so životom na Juhu spokojná. 
Južanom chýbajú možnosti kultúrne
ho vyžitia a trávenia voľného času. 
Sužuje ich zlá dopravná situácia, zlý 
stav ciest a chodníkov a problémy 
s parkovaním. Dobré to nie je na Juhu 
ani s možnosťami zamestnania. Len 
0,75 % južanov si myslí, 
že kvalita života v tejto 
oblasti je výborná. 

Výstava 
v kaštieli

Po úspešnej výstave Železnice 
v kaštieli je v tejto malackej kultúrno
historickej pamiatke nainštalovaná 
ďalšia výstava. Mladá autorka Na
tália Chabadová, absolventka ZUŠ, 
tam predstavuje svoj talent na 20 ob
razoch maľovaných akrylom. Dýcha
jú mladosťou a životným elánom, sú 
plné farieb a nádherných tvarov a srší 
z nich energia. Natália nazvala výsta
vu Nevypovedané. Štetcom totiž hovo
rí to, čo nevypovie slovami či emóciami. 
Autorkina tvorba je pretkaná lyrickou 
abstrakciou. Je to svet ženy a muža, lás
ky, hľadania a vášne. Tak 
ju charakterizovala peda
gogička ZUŠ R. Habová. 

Malackí 
lukostrelci

Stolný tenis, hádzaná, futbal, box, 
atletika. To sú športy, ktoré sú Malac
kám vlastné a vari každý Malačan má  
aspoň akýtaký prehľad o tom, čo sa  
v nich deje. Vedeli ste však, že v našom 
meste máme aj lukostrelcov? Združuje 
ich Centrum voľného času pod vede
ním Jána Rozboru. Krúžok CVČ je síce 
určený pre mládež, ale pán Rozbora 
neodmietne ani dospelých. Chodie
vajú si zastrieľať na škvarové ihrisko 
či na Včelnicu. Riaditeľka CVČ Alžbe
ta Šurinová nám potvrdila, že o ľu
kostreľbu je čoraz väčší záujem. Veď 
čoby aj nie, keď si môžete 
zastrieľať na medveďa či 
krokodíla.

úvodník

Dvojtýždenník  •  www.malacky.sk malackyhlas@malacky.sk
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Stretneme sa 
v Zámockom 
parku

Študujúca mládež od 15 do 20 
rokov má aj tento rok možnosť 
zapojiť sa do súťaže literárnej 
tvorivosti Malacké brko 2012. Pri
mátor mesta J. Ondrejka vyhlásil 
tieto témy: 
POÉZIA – voľná téma
PRÓZA – Anjel s ľudskou tvárou.
Súťažné práce môžete posielať do 
30. 4. na adresu brko@malacky.sk 
a v štyroch vytlačených origináloch 
s označením MALACKÉ BRKO na  
adresu Mesto Malacky, Radlinské
ho 2751/1, 901 01 Malacky.

N. SLOBODOVÁ

Už len pár 
dní do 
uzávierky!
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Kanalizácia – 
zdá sa, že sme 
sa dočkali

O výstavbe kanalizácie v Malackách sa hovorí už niekoľko rokov. Všetko nasvedčuje tomu, že slová  
sa už konečne stanú realitou. Projekt odkanalizovania Malaciek s oficiálnym názvom Záhorie, Malacky 
– odkanalizovanie sa dostal do ďalšej fázy. Primátor Jozef Onrejka podpísal 18. apríla zmluvu so spo
ločnosťami, ktoré budú kanalizáciu budovať. Tie už intenzívne realizujú prípravné práce. So samotnou 
stavbou kanalizácie by sa malo začať koncom mája. 
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História 
projektu

Úsilie odkanalizovať takmer tretinu územia Malaciek s veľkým poč
tom domácností má pomerne dlhú históriu. Časový sklz spôsobil 
najmä výber zhotoviteľa stavby.

19. apríla sa konalo 17. zasadnu
tie mestského zastupiteľstva. 
Zasadnutie sa neskončilo do 
uzávierky Malackého hlasu, 
a tak vám prinášame aspoň in
formácie o jeho prvej časti.

Poslanci si vypočuli ústnu infor
máciu o abdikácii riaditeľky Mest
ského centra sociálnych služieb Da
niely Mračnovej. Primátor J. Ondrejka 
informoval, že abdikácia bola mestu 
doručená 29. marca. Primátor nato 
poveril dočasným zastupovaním 
riaditeľky MsCSS prednostu MsÚ 
Dušana Vavrinca. Zároveň bolo vy
písané výberové konanie na ob
sadenie funkcie riaditeľa tejto 
príspevkovej organizácie mesta Ma
lacky. 

Ďalším bodom programu bola in
formácia o príprave realizácie projek
tu Záhorie, Malacky – odkanalizova
nie. Poslanec Jozef Mračna navrhol, 
aby bolo do projektu dodatočne 
zapracované aj odkanalizovanie 
zvyšku Stupavskej ulice. Vedúci od
delenia územného rozvoja a život
ného prostredia MsÚ Dušan Prokop 
vysvetlil, že v zadaní projektu bola pô
vodne aj táto časť ulice, ale Európska 

únia ju zamietla s tým, že tam už ka
nalizácia vybudovaná je, hoci stará. 
MsZ napokon prijalo uznesenie, kto
rým ukladá MsÚ predložiť na júnové 
zasadnutie zastupiteľstva návrh na 
realizáciu výstavby kanalizácie v tej 
časti Stupavskej ulice, ktorá nespa
dá pod projekt Záhorie, Malacky – 
odkanalizovanie.

Poslanci ďalej rokovali o situácii 
v malackej nemocnici, najmä o za

vádzaní poplatkov a problémoch 
so mzdami zdravotných sestier. Na 
zasadnutie bol pozvaný aj riaditeľ 
Nemocničnej, a. s., Peter Kalenčík, 
z účasti sa však ospravedlnil. Na za
sadnutie ale prišla početná skupina 
zdravotných sestier. Uviedli, že za
mestnávateľ ich núti podpisovať 
dodatky pracovných zmlúv, ktoré 
z nich robia administratívne pra
covníčky, ktorým mzda nemusí byť 
zvýšená. Požiadali poslancov, aby 
to zastavili. MsZ prijalo uznesenie, 
že žiada primátora mesta ako zá
stupcu akcionára mesta Malacky 
v Nemocničnej, a. s., aby požiadal 
o zvolanie zasadnutia predstavenstva 
Nemocničnej, a. s., na tému riešenia 
tohto problému. Predstavenstvo má 
rokovať aj o nedávno zavedenom 
systéme poplatkov za vyšetrenia. Po
slanci uznesením ďalej na základe 
návrhu poslanca Jozefa Mračnu vy
zývajú riaditeľa Nemocničnej, a. s., 
na účasť na verejnom stretnutí s oby
vateľmi mesta. Výzvu adresovali po
slanci aj predsedovi Bratislavského 
samosprávneho kraja Pavlovi Frešo
vi. Ten sa má bezodkladne zaoberať 
situáciou v malackej nemocnici.

mija

V roku 2011 mala vybudovanú verejnú kanalizáciu 
len tretina slovenských miest a obcí. Zvyšok vypúšťal 
splašky do žúmp, prípadne priamo do pôdy či potokov. 
Obce a mestá pritom nemusí stáť výstavba kanalizácie 
až tak veľa. Mohli požiadať o prostriedky z operačného 
programu Životné prostredie na roky 2007–2013. 
Napriek tomu, že toto obdobie sa kráti, peniaze čerpalo 
len málo obcí. Príspevok z Európskej únie a štátneho 
rozpočtu by mal predstavovať okolo 80 % nákladov. 

Kanalizácia zvyšuje nielen kvalitu života v obci 
a prispieva k ochrane životného prostredia, ale je pre 
občanov aj finančne výhodnejšia. Odvedenie vôd 
kanalizáciou je vo väčšine obcí podstatne lacnejšie ako 
vývoz žumpy.

Podľa požiadaviek smernice Európskej únie by mali 
mať všetky obce kanalizáciu do konca roku 2015.

Operačný program Životné prostredie
Operačný program je zameraný na „zlepšenie stavu  

životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov 
prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environ
mentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR  
a na posilnenie environmentálnej zložky trvalo udržateľ
ného rozvoja“. 

Riadiacim orgánom OP Životné prostredie je MŽP 
SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program 
je 1 800 000 000 €. Operačný program Životné prostredie 
bol schválený EK dňa 8. 11. 2007.

VRACIAME SA
K PROBLÉMU

SAMOSPRÁVA

Kanalizácia v SR

Mesto Malacky a zhotoviteľ stavby 
preto prosia občanov o trpezlivosť 
a pochopenie. Presný harmonogram 
prác a informácie o usmernení do
pravy vám prinesieme v ďalšom čísle 
Malackého hlasu a tiež na www.
malacky.sk a v eMTV. 

Počas realizácie stavby budú jed
notlivé úseky výstavby označené 
dopravnými značkami a v prípade 
potreby budú dočasne označené aj 
obchádzkové trasy. 

POPIS ÚZEMIA STAVBY
Z urbanistického hľadiska sú 

navrhované trasy stôk v súlade 
s územným plánom mesta. Návrh 
trás jednotlivých stôk vyplýva 
z požiadaviek na systematické do
budovanie kanalizácie v meste. Odpa
dové vody odvádzané navrhovanou 
kanalizáciou budú čistené v jestvu
júcej čistiarni odpadových vôd Malac

ky. Výstavbou stokovej siete sa vyrieši 
odvádzanie a likvidácia splaškových 
odpadových vôd, čím sa v nemalej 
miere prispeje k ochrane životného 
prostredia a zvýši sa životná úroveň 
obyvateľov obce. 

Trasy navrhovanej kanalizácie a vý
tlačných potrubí a čerpacích staníc 
budú situované s ohľadom na:

• dodržiavanie požadovaných 
ochranných pásiem

• trasy jestvujúcich podzemných 
inžinierskych sietí

• možnosť čo najoptimálnejšieho 
pripojenia priľahlých domov, 
drobných prevádzok a plánovanej 
bytovej zástavby

• možnosť prístupu k čerpacím 
staniciam a objektom kanalizácie

Navrhovaná kanalizácia križuje 
1x diaľnicu Bratislava–Kúty a 2x že
lezničnú trať Bratislava–Kúty. V na
vrhovanom území výstavby kanali

zácie sa nenachádzajú žiadne 
prírodné pamiatky, prírodné rezervá
cie, chránené oblasti ani chránené 
areály. 

Pri výstavbe budú dotknuté ochran
né pásma vodných tokov, podmienky 
výstavby v týchto pásmach budú 
odsúhlasené ich správcami a pri 
realizácii budú rešpektované. 

VPLYV STAVBY 
NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Výstavbou kanalizácie sa jedno

značne zlepší životné prostredie 
v predmetnej oblasti. Vytvoria sa 
podmienky na odvádzanie a vyhovu
júce čistenie vôd do čistiarne odpa
dových vôd Malacky a vytvoria sa  
predpoklady na zlikvidovanie žúmp, 
ktoré sú vo väčšine prípadov vodo
priepustné, a zamedzí sa nekontrolo
vateľnému vypúšťaniu splaškových 
odpadových vôd.

Negatívny vplyv na životné pro
stredie počas výstavby môže mať 
len stavebná činnosť. Ako odpad pri 
výstavbe vznikne odpad z demolácií 
vozoviek a stavebná suť, ktorá bu
de odvážaná na vhodnú skládku od
padov. 

19. 2. 2008 
sa uskutočnilo prvé zasadnutie 

odbornej komisie Mestského úradu 
v Malackách, ktorú vymenoval 
primátor Jozef Ondrejka s cieľom 
prípravy projektu odkanalizovania 
mesta. Viac na http://www.malacky.
sk/index.php?page=clanok_cely 
&id=1417

8. 9. 2008 
primátor mesta J. Ondrejka pro

stredníctvom mestských médií ad
resoval list obyvateľom mesta, v kto
rom ich žiada o spoluprácu v súvislosti 
s riešením odkanalizovania tých častí 
mesta, ktoré ešte kanalizáciu nemajú. 
http://www.malacky.sk/index.
php?page=clanok_cely&id=1886

Jeseň 2008
MŽP SR zverejňuje výzvu na čer

panie prostriedkov Európskej únie 
v operačnom programe Životné 
prostredie, prioritná os Integrovaná 
ochrana a racionálne využívanie 
vôd. OP ŽP je financovaný spoločne 
z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a z Kohézneho fondu.

14. 5. 2009 
Mestské zastupiteľstvo schválilo 

návrh Všeobecne záväzného naria
denia o odvádzaní odpadových vôd 
verejnou kanalizačnou sieťou v mes
te Malacky. Predkladateľom bolo 
oddelenie životného prostredia MsÚ 
v Malackách. http://www.malacky.
sk/_docs/vzn6_2009.pdf

29. 9. 2009
Mesto Malacky dostalo rozhod

nutie MŽP SR o schválení Žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok 
z operačného programu Životné 
prostredie vo výške 13 928 550,76 €  
z celkových oprávnených výdavkov 
vo výške 14 661 632,38 € na projekt 
Záhorie, Malacky – odkanalizovanie. 
Kofinancovanie z rozpočtu mesta 
je vo výške 5 %, teda 733 081 €. 
http://www.malacky.sk/index.
php?page=clanok_cely&id=2190

20. 5. 2010 
Mesto Malacky uzatvorilo Man

dátnu zmluvu s obchodnou spoloč
nosťou PPLA, s. r. o., na zabezpečenie 
realizácie verejného obstarávania  
k projektu.

Mesto Malacky v zastúpení primá
tora mesta splnomocnilo 16. 6. 2010 
spol. s r. o. PPLA, aby zastupovala 
mesto Malacky v celom konaní v pro
cese verejného obstarávania .

Proces verejného obstarávania sa 
začal zaslaním predbežného ozná
menia do Úradného vestníka Európ
skej únie 21. 6. 2010.

29. 7. 2010 
– vyhlásenie verejnej súťaže na 

zhotoviteľa stavby zákazky Záhorie 
Malacky – odkanalizovanie vo Vest
níku verejného obstarávania

13. 12. 2010 
Úrad pre verejné obstarávanie na

riadil zrušenie súťaže na výber dodá
vateľa, ktorý by realizoval výstavbu 
kanalizácie z dôvodu nedodržania 
ustanovenia § 138 ods. 10 zákona  
o verejnom obstarávaní.

http://www.uvo.gov.sk/down
load/2010/namietky/13346000_
2010ON235.pdf

Mesto muselo začať odznova celý 
proces výberu odbornej firmy na za
bezpečenie zákazky na dodávateľa 
stavby v projekte odkanalizovania.

15. 2. 2011 
Správa z vykonanej kontroly 

o realizácii postupu verejného ob
starávania na predmet zákazky  
Záhorie Malacky – odkanalizovanie 
http://www.malacky.sk/_docs/ 
Kontrola%20%20Záhorie%20Ma
lacky%20%20odkanalizovanie%
20.%20Mandátna%20zmluva%2
0s%20PPLA.pdf

21. 12. 2011
Ministerstvo životného prostre

dia Slovenskej republiky oznámilo 
predĺženie lehoty na administratívnu 
kontrolu verejného obstarávania do 
31. 1. 2012 z dôvodu potrebného 
posúdenia predloženej dokumen
tácie v dlhšom časovom období pre  
projekt Záhorie, Malacky – odkana
lizovanie – stavebné práce. 

Apríl 2012 
Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky ukončilo kon
trolu verejného obstarávania na sta
vebné práce a udelilo súhlas s uza
tvorením zmluvy.

Stranu pripravila M. JANOTOVá

Nové stoky budú vedené v regionálnych cestách, miestnych komu
nikáciách a v zelených pásoch tak, ako to dovolí zástavba. V maxi
málnej miere bude využité trasovanie v zelených pásoch, nie všade to 
však bude možné. Počas výstavby preto budú niektoré komunikácie 
čiastočne alebo úplne uzavreté, čo ovplyvní život obyvateľov a tran
zit mestom.

Narušená doprava

Dlhá rozprava o kanalizácii 
a situácii v nemocnici
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Dotazník bol súčasťou prípravy 
podkladov na uchádzanie sa o pro
striedky z fondov EÚ na regeneráciu 
územia mestskej oblasti. Na to, aby 
sme mohli finančné prostriedky zís
kať, bolo potrebné preukázať vhod
nosť výberu práve mestskej oblasti 
Malacky Juh ako lokality, ktorá má  
oproti iným výrazné problémy, a pre
to je oprávnená na realizáciu pro
jektov obnovy. Okrem iného bolo 
teda potrebné vypracovať socioeko
nomickú analýzu územia a použité na 
to boli aj údaje získané dotazníkom. 

Na prieskume názorov sa zúčast
nilo 401 respondentov, z nich  
88,28 % uviedlo, že majú v mestskej  
časti trvalý pobyt. Medzi respondent
mi mierne prevládali ženy (51,37 %),  
čo približne zodpovedá stavu oby
vateľov v Malackách. Najviac respon
dentov (66,33 %) uviedlo, že má 
dosiahnuté najvyššie vzdelanie stre
doškolské. Čo sa týka veku, tak pre
vládala veková skupina 25–44 rokov 
(44,89 %), pokiaľ ide o zamestnanie, 
tak prevládali zamestnanci v súkrom
nom sektore (34,16 %). 

A ako títo respondenti
odpovedali?
V otázkach o kvalite rôznych 

oblastí života dosiahla najhoršie 
hodnotenie možnosť kultúrneho vy
žitia. Ako zlú ju označilo až 92,52 %  
respondentov. Toto hodnotenie naj
častejšie uvádzali vysokoškolsky 
vzdelaní muži. Ako zlá bola hodnote
ná aj doprava na Juhu. Zhodnotilo ju 
tak 82,54 % opýtaných. Nie sú spo
kojní so stavom ciest, organizáciou 
dopravy a parkovaním. Nelichotivé 
bolo aj hodnotenie možností tráve
nia voľného času. Ako zlé ich označilo 
80,05 % respondentov. 

Ako prevažne „zle“ boli hodnote
né tieto oblasti života:

•		Možnosti trávenia voľného času 
detí a mládeže (73,82 %)

•		Možnosti zamestnania (70,56 %)
•		Dostatok, vhodnosť umiestne

nia a stav chodníkov (69,83 %)
•		Funkčné využitie a vybavenosť 

verejných priestorov (63,84 %)
•		Doprava do územia (62,84 %)
•		Bezpečnosť a verejný poriadok 

(57,36 %)
•		Čistota v území (56,86 %)
•		Fungovanie obchodov a služieb 

(52,87 %)
•		Dostatok, stav a obnova verej

nej zelene (49,38 %)
•		Fungovanie verejnej hromadnej 

dopravy (52,87 %)
•	Kvalita osvetlenia (42,89 %)
Na druhej strane spektra s počet

ným hodnotením „dobre“ sa umiest
nilo hodnotenie

•		Susedských vzťahov (38,4 %)
•		Kvality školských zariadení 

(35,66 %)
•		Kvality predškolských zariadení 

(32,91 %)
•		Vzťahov s ostatnými obyvateľ

mi (32,67 %)
42,64 % respondentov ohodno

tilo celkovú kvalitu života na úze
mí Malacky Juh ako „dostatočnú“,  
15,46 % ako „dobrú“, 1 % ako „zlú“ 
a len 0,75 % si myslí, že kvalita života 
v tejto oblasti je „výborná“. 

JUH vs. zvyšok mesta
Prieskum zisťoval aj porovnanie 

kvality života na Juhu s kvalitou živo
ta v meste Malacky celkovo. Iba dve 
z hodnotených oblastí života pova
žujú Južania za lepšie ako v meste 
celkovo. Ide o kvalitu školských za
riadení a susedské vzťahy. Na dru
hej strane sa však v týchto oblastiach 
zároveň najčastejšie vyskytovala od
poveď neviem. Najhoršie hodnote
nie v porovnaní s celkovou situáciou 
v meste získala možnosť kultúrneho 
vyžitia. Za horšiu ako v meste ju 
označilo 95,76 % respondentov, pri
čom najčastejšie sa takto vyjadrili 
vysokoškolsky vzdelané ženy.

Čo by chceli južania zmeniť?
Južania mali v dotazníku mož

nosť povedať, čo by bolo podľa nich  
potrebné na Juhu zmeniť. Respon
denti, ktorí na túto otázku odpove
dali, by chceli v prvom rade riešiť zlep 
šenie kvality a čistoty verejných ko

munikácií, budovanie nových chod
níkov (94 odpovedí) a tiež zlepšenie 
možností na parkovanie, dobudova
nie nových parkovacích miest (87 
odpovedí). Južania sa dožadujú aj 
obnovy a rozšírenia verejnej zelene, 
dobudovania lavičiek a smetných ko
šov a riešenia problému „venčenia” 

psov (78 odpovedí). Rovnaký počet, 
78 respondentov, považuje za dô
ležité zlepšiť možnosti kultúrneho 
a športového vyžitia. Nedostatok 
možností trávenia voľného času pre 
deti a mládež – nedostatok ihrísk, 
chýbajúce centrum voľného času, 
chýbajúce športoviská a skatepark  
by chcelo zmeniť 73 respondentov. 

Zhrnutie
Obyvatelia územia Malacky Juh, 

ktorí sa zapojili do prieskumu ná
zorov, vnímajú túto lokalitu takmer 
vo všetkých parametroch ako hor
šiu než je celková situácia v meste. 
Kritizujú jej stavebnotechnický stav 
a možnosti, ktoré ponúka. Optimis
tickejšie vnímajú iba medziľudské 
vzťahy, čo je dobrý predpoklad na  
rozvoj komunitného života. Z uve
deného vyplýva, že prieskum jedno
značne potvrdil potrebu venovať 
tomuto územiu zvýšenú pozornosť 
a investovať tam prostriedky v pr
vom rade do úpravy verejných pries
transtiev vrátane prvkov zelene, ďa
lej do rekonštrukcie a budovania 
verejného osvetlenia, vybudovania 
komunitného/materského centra 
a tiež zlepšenie stavu budovy ma
terskej školy. 

Čo ďalej?
Výsledky dotazníka sú zapraco

vané do Socioekonomickej analýzy 
mesta Malacky. Tá je súčasťou Integ
rovanej stratégie rozvoja mestskej 
oblasti Juh. Stratégiu tvorí niekoľko 

projektov, mesto ich v súčasnosti roz
pracúva. Ide napr. o rekonštrukciu 
a nadstavbu MŠ, revitalizáciu lokality 
pri Maline za zdravotným strediskom 
či revitalizáciu lokality ulíc Štúrova 
a Ľ. Fullu. Stratégia rozvoja bude v jú 
ni predložená Ministerstvu pôdo
hospodárstva a rozvoja vidieka Slo
venskej republiky. Dúfajme, že ju 
schváli a mesto získa na zlepšenie ži
vota na Juhu finančné prostriedky.

MIcHAELA JANOTOVÁ, foto: naty
Zdroj: Socioekonomická analýza 

mesta Malacky

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

malackyhlas@malacky.sk
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Výborne Dobre Dostatočne Zle Neviem Nevyjadrili sa

Južanom chýba najmä 
kultúra a doprava

Koncom februára mali občania mestskej oblasti Malacky Juh možnosť vyjadriť prostredníctvom dotazníka 
svoj názor na kvalitu života v tejto časti nášho mesta.

Hodnotenie rôznych oblastí života v oblasti Malacky Juh 

Porovnania kvality rôznych oblastí života v oblasti Malacky Juh a celkovo v meste Malacky
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KULTÚRA

Natália je študentkou Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre v študij
nom programe marketingová komu
nikácia a reklama. Je taktiež absol
ventkou ZUŠ v hre na gitare, na klavíri, 
ale neušiel jej ani dramatický odbor 
a, samozrejme, ani výtvarný. 17. ap
ríla sa na vernisáži zúčastnila aj pe
dagogička ZUŠ, ktorá umelkyňu 
viedla vo výtvarnom odbore, Rozália 
Habová. „U Natálie sa prejavoval zá
ujem o výtvarné umenie už od útleho 
veku. Jej súčasná tvorba je pretkaná 
lyrickou abstrakciou. Je to svet ženy 
a muža, lásky, hľadania a vášne, je 

to jej ženský svet,“ povedala pred 
prítomnými hosťami R. Habová. 

Nevypovedané – tak svoju výstavu 
nazvala sama autorka. „To, čo vám 
nepoviem slovami ani emóciami, 
dávam do svojich obrazov. V druhom 
zmysle však tento názov symbolizuje 
skutočnosti, ktoré medzi ľuďmi zo
stávajú nevypovedané,“ hovorí Na
tália a jedným dychom dodáva, že  
problémy a nezhody by sa mali rie
šiť.

Táto výstava je unikátna nielen 
mladosťou výtvarníčky, ale aj tým, 
že je to vôbec prvá výstava obrazov 
v Malackom kaštieli, v ktorom ste 
doteraz mohli zhliadnuť rôzne foto
grafie, vlakové modely či naposledy 
veľkonočné kraslice. Do prvého mája 
si môžete prísť pozrieť jedinečnú 
výstavu 20 obrazov Natálie Chaba
dovej maľovaných akrylom, ktoré 
dýchajú mladosťou a životným elá
nom, ktorý je samej autorke vlastný. 

Malačianka sa nám dokonca po
chválila, že nedávno vystavovala aj 
v jednom z bratislavských nákupných 
centier, kde obrazy zožali úspech.

Text, foto: N. SLOBODOVÁ

Odborní vizážisti a maskéri pri
pravili klientov organizácie na pomoc 
ľuďom s mentálnym postihnutím 
Vstúpte, n. o., pre objektív fotogra
fa Richarda Guzmána. Výsledok je 
prekvapivý! Výstava v MCK potrvá 
do 30. apríla. Radosť z úspešného 
projektu vyjadrila Hanka Sýkorová 

zo Vstúpte, n. o., vo veršovačke, ktorú 
na túto príležitosť pripravil, ako už 
neraz, jej starostlivý otec. Posúďte 
sami: „Tešíme sa, že ste prišli na tú 
našu výstavu, budeme mať spolu  
s vami veľmi dobrú náladu. Nájde
te tu veľké „hviezdy“, veľa krásy na 
fotkách, nafotil ich aj náš Michal na 

tých svojich potulkách... Všetci sme 
sa tešili na kalendár nový, báli sme 
sa, že budeme z neho „kukať“ ako 
dáke sovy. Veľmi sme si užívali naše 
veľké fotenie,  čakali  nás kostymér
ky, fotograf i líčenie.

Teraz sme my veľké hviezdy vy
stavené pred vami, doteraz sme ve
ľa ľuďom boli trochu neznámi. Ka
lendár má veľký rozmer, veď patrí 
celému mestu, aj takouto peknou 
spoluprácou si dláždi svoju cestu.“

Text, foto: T. BÚBELOVÁ

Malačianka 
Natália Chabadová 
vystavuje v kaštieli

Mladá autorka, ktorá len nedávno oslávila 21. narodeniny, v Mala
ckách vystavuje už druhýkrát. Natália chabadová presne pred 
rokom v mesiaci svojich narodenín ponúkla na obdiv svoje diela  
v Galérii McK. V týchto dňoch môžete vidieť jej tvorbu v priestoroch 
Malackého kaštieľa. 

(Ne)známe osobnosti
Vernisáž výstavy veľkoplošných fotografií, ktoré poslúžili aj ako 
predloha na kalendár mesta v roku 2012, sa uskutočnila v Galérii 
McK vo štvrtok 12. apríla. Steny galérie zdobia portréty slávnych 
osobností. Nie tých skutočných, ale štylizovaných.

Máte zaujímavé 
fotografie, alebo 
viete o mieste, 
ktoré stojí za to 
vyfotiť? Pošlite 
nám svoj námet! 

OKOM
OBJEKTÍVU

Celé vystúpenie sa začalo inštru
mentálnou predohrou. Po niekoľkých 
minútach výbornej hudby prišla 
na scénu dlho očakávaná Elisabeth 
Lohninger. ,,Veľmi nás teší byť tu 
s vami v malackom kine.“ Po tomto 
krátkom úvode sa spustila dávka 
jemnej jazzovej muziky s kabaretným 
nádychom. Publikum sa na hodinu 
a pol akoby ocitlo vo večernom 
bare priamo v New Yorku a nechalo 
sa unášať piesňami ako Here There  

And Everywhere, Si Me Quieres, 
La Puerta či River. Farebnosť Elisa
bethinho hlasu, vysoké nefalšované 
tóny, z ktorých nabiehali zimomriav
ky na koži a ladné pohyby k tomu 
boli samozrejmosťou. Šou bola navy
še obohatená improvizáciou, a to 
najmä Ulfa a Waltera, ktorí neraz 
uprostred piesne nadhodili vlastný 
duet. Program bol pestrý, Elisabeth 
Lohninger Quartet sa zabávala tak, 
ako sa patrí, aj napriek nízkej diváckej 

účasti. Nechýbala ani spätná väzba 
s publikom. „Poďme zistiť, či Malac
ky vedia spievať,“ nahodila Elisabeth. 
Rozospievala snáď každé hrdlo v sá
le a nakoniec všetkých pochválila: 
,,Veľmi dobre, je to lepšie ako vče
ra,“ zavtipkovala pri spomienke na  
našich bratov – Čechov. Na sklonku 
programu si sadla za klavír a zaspie
vala pieseň Hallelujah. 

Aj napriek nižšiemu počtu návštev
níkov sa všetci dobre pobavili. Chlapci 
boli priateľskí a otvorení, a tak sme 
sa ich mohli po koncerte opýtať, ako  
sa im páčia Malacky. ,,Ľudia sú skve
lí, milí, no mesto sme si ešte nestihli 
pozrieť, keďže sme dorazili tesne 
pred koncertom. Snáď večer sa 
nám podarí obhliadnuť si krásy toh
to útulného mestečka.“ ,,No kino 
máte veľmi pekné,“ poznamenala 
Elisabeth 

LUcIA MATÚšKOVÁ
Foto: STANISLAV OSUSKý

Deti z Malaciek spestrili 
záhradkársky veľtrh

V dňoch 11.–14. 4. sa konal v Trenčíne 18. ročník Veľtrhu potrieb pre 
záhradkárov. Boli tam vystavené aj práce 6. ročníka výtvarnej súťaže na 
tému Ovocie a zelenina, ktorú mám rád, vyhlásenú RV SZZ. Do súťaže sa 
zapojilo 1629 výtvarných prác z 232 škôl, z ktorých komisia vybrala 128 prác. 
Na popredných miestach sa umiestnili žiaci z MŠ, ZŠ a ZUŠ z Malaciek. Ich 
úspešné vystavené práce boli ozdobou veľtrhu. Ďakujeme žiakom a učiteľom 
za reprezentáciu mesta Malacky.         Text, foto: EMIL HUBINA

15. apríla vystúpila 
v malackom kine 
jazzová speváčka 
Elisabeth Lohnin
ger. S kontrabasis 
tom Petrom Dvor
ským, klaviristom 
Walterom Fisch
bacherom a bu
b eníkom Ulfom 
Strickerom sú na 
koncertnej šnúre 
v ČR a SR, k nám za
vítali v rámci Malac
kej hudobnej jari.

Nedeľný podvečer
s výborným jazzom
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POZÝVAME VÁS

ORGANIZÁTORI:

PRVOMÁJOVÉ  MALACKY
201 2

HLAVNÁ SCÉNA (stan pri kaštieli)

10.00 Otvorenie – mažoretky ELLA Malacky
10.15 Cigánski diabli
12.15 FS Macejko
13.30 Funny Fellows
15.15 Berco Balogh & Ľuboš Šrámek, Jazzonance-projekt
16.15 Zuzka a Katka Winklerové  
17.00 Mariachi Sin Fronteras 
19.00 – 23.00  Majáles s Tenorom

ALTERNATÍVNA SCÉNA (pred kaštieľom)

10.30 Tonik  
12.00 Hugo Čáves Orchestra
13.15 EA 
14.30 Arccus
15.45 Shady 
17.00 Roc´hann

DETSKÝ SVET (zelené plochy v parku)

10.00 – 16.00  Detské hry a radosti s OZ M.L.O.K.,
  CVeČkom, Vstúpte, n. o., Dúhovkou, DC Vánkom

  Ranč u indiánky – vozenie na koňoch
  Maľovanie na tvár, maľovanie v tráve
  Skákacie hrady, atrakcie pre deti
  Ivan Gontko s fl ašinetom
11.30 Divadlo Jaja: Cesta okolo sveta
15.30 Tyátr Nitra: Herkules alebo Dobytie pekla
  – tradičné bábkové divadlo

10.30 – 18.00  ŠERMIARSKY  TÁBOR

10.30 Corvus arma – 1. vstup
12.30 Kompánia trnavských žoldnierov – 1. vstup
14.30 Corvus arma – 2. vstup
16.30 Kompánia trnavských žoldnierov – 2. vstup

MALACKÝ KAŠTIEĽ (interiér a nádvorie)

11.00 – 18.00  Prehliadky kaštieľa (Pálfi ovská izba, zrekon-
štruované prízemie a schodisko, Kaplnka sv. kríža, barokové 
štuky, pohľad z balkóna kaštieľa)

Remeselný jarmok

SCÉNA MLADÝCH (tribúna pri futbalovom ihrisku)
Malacký hudobný maratón

10.30 Predstavenie Tanečného štúdia Saltatrix
12.30 Tenor a jeho hostia
13.45 Pandora
15.00 Femme Fatale
16.15 Makar Čudra
17.30 AC+
18.45 The Reel
20.00 Down to hell
21.15 Rebelent
22.30 Storm of Eternity

FUTBALOVÉ IHRISKO

10.00 ŠK Žolík Malacky – Podunajské Biskupice, mladší žiaci  
12.00 ŠK Žolík Malacky – Podunajské Biskupice, starší žiaci
14.00 ŠK Malacky – žiaci, okresná súťaž

HÁDZANÁRSKE IHRISKO

od 11.00  OZ UV_Máj

                  – ochutnávka z letného multikultúrneho festivalu 
                     UV_2012

                  – kreatívne a spoločenské hry, tvorivé dielne,
                     lanový park, cyklogenerátor

                  – diskusie, neziskové študentské organizácie

                  – Jam Session, čajovňa

ANTUKOVÉ IHRISKO

11.00 volejbalová exhibícia

Zmena programu vyhradená

www.malacky.sk
 www.facebook.com/malacky.sk

PARTNERI:
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SPRAVODAJSTVO

Ťažká technika stavebnej spol.  
s r. o. STRABAG Bratislava vo  
štvrtok 12. 4. od rána prichá
dzala na Ulicu Ľ. Fullu na síd
lisku Juh, čo miestami spoma
ľovalo premávku po Stupavskej 
ulici. 

Plánovaný termín kladenia as
faltobetónu znepríjemnilo daždivé 
počasie. To však nakoniec ustúpilo  

a oprava komunikácie sa uskutočni
la. Za opravovaním cesty po etapách 
sú finančné dôvody. Vlani robotníci 
najskôr vyfrézovali najhorší úsek ko
munikácie v okolí zdravotného stre
diska. Táto časť sa teraz strojovým 
spôsobom asfaltovala. Finišér kládol 
asfalt na betónovú podkladovú vrst
vu komunikácie a zarovnávacia lišta 
ho ukladala do roviny. Na zvyšnej, za
tiaľ neopravenej časti cesty v úseku 

odbočky zo Stupavskej mesto plá
nuje opraviť aspoň výtlky. 

„Ak sa v rozpočte uvoľnia peniaze, 
počítame s komplexnejšou opravou 
zvyšného úseku komunikácie,“ po
vedal V. Konček. Mesto hradí re
konštrukciu z vlastného rozpočtu. 
Kladenie asfaltobetónu na ploche 
asi 1100 m2 nás bude stáť 23 796 € 
vrátane DPH.

Text, foto: T. BúBelová  

Štatistický úrad SR realizuje na zá
klade zákona NR SR č. 540/2001 Z. z.  
o štátnej štatistike v znení neskor
ších predpisov a v súlade s vyhláš
kou Štatistického úradu Slovenskej 
republiky č. 358/2011 Z. z, ktorou 
sa vydal Program štátnych štatis
tických zisťovaní na roky 2012 až 
2014, v 4500 náhodne vybraných do
mácnostiach štatistické Zisťovanie 
o informačných a komunikačných 
technológiách v domácnostiach 
(ICT HH 101).

Zisťovanie budú v období od  
23. apríla do 31. mája 2012 realizo
vať poverení opytovatelia Štatistic
kého úradu SR – pracoviska ŠÚ SR 
v Bratislave v náhodne vybraných 
domácnostiach Bratislavského kraja, 
a teda aj v 13 domácnostiach mesta 
Malacky. Opytovatelia budú povinní 
pri zisťovaní preukázať sa poverením 
na toto zisťovanie a na požiadanie 
aj dokladom totožnosti. Bližšie infor
mácie je možné získať na emailovej 
adrese ks.ba@statistics.sk a na t. č. 
02/69250, klapka 411 alebo 465.

SIlvIA SZABová
Šú SR v Bratislave

PRImáToR meSTA mAlACky
vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie funkcie
 
riaditeľ 
príspevkovej 
organizácie 
mesta Malacky 
Mestské centrum 
sociálnych služieb 
Malacky, 
Ul. 1. mája 9, 901 01 malacky

1. kvalifikačné predpoklady
 •  VŠ vzdelanie 2. stupňa s eko

nomickým, právnym alebo 
sociálnym zameraním

2. Iné kritériá a požiadavky
 • bezúhonnosť
 •  spôsobilosť na právne úkony 

a zdravotná spôsobilosť
 •  prax v riadení min. 3 roky 
 

3. výhodou sú:
 • prax vo verejnej správe 
 •  prax v oblasti zdravotníctva 

a sociálnych služieb
 • komunikatívnosť
 •  znalosť minimálne jedného 

svetového jazyka
 • skúšky ECDL
 • vodičský preukaz skupiny B

4.  Požadované doklady na vý
berové konanie: 

 •  žiadosť o účasť na výberovom 
konaní

 •  výpis registra trestov nie starší 
ako 3 mesiace

 •  podpísaný štruktúrovaný ži
votopis s uvedením telefo
nického kontaktu

 •  overená kópia dokladu o naj
vyššom dosiahnutom vzde
laní 

 •  čestné vyhlásenie o spôso
bilosti na právne úkony v pl
nom rozsahu

 •  čestné vyhlásenie o zdravot
nej spôsobilosti na prácu ve
dúceho zamestnanca vo výko
ne práce vo verejnom záujme

 •  vypracovaná koncepcia roz
voja sociálnych služieb v pô
sobnosti MsCSS

 •  písomný súhlas uchádzača 
s použitím osobných údajov 
podľa zákona č. 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov 
pre účely výberového kona
nia

 
Dátum a miesto podania žia
dosti o účasť na výberovom 
konaní: žiadosť o účasť na výbe
rovom konaní s priloženými poža
dovanými dokladmi je potrebné 
doručiť do 4. mája 2012 na ad
resu: Mesto Malacky, sekretariát 
úradu, Radlinského ul. 2751/1, 
901 01 Malacky. Rozhodujúci je 
dátum na prezentačnej pečiatke. 
Na obálke uveďte: „výberové 
konanie – riaditeľ msCSS, ne
otvárať“. 
Termín a miesto výberového ko
nania budú uchádzačom, ktorí 
splnili podmienky na účasť na vý
berovom konaní, oznámené pí
somne najneskôr 7 dní pred jeho 
uskutočnením.

JoZeF onDReJkA
primátor mesta

Nový asfalt za 1 deň

Zisťovanie
o IKT 
v 13 malackých 
domácnostiach

meSTo mAlACky vyHlASUJe 
výBeRové konAnIe 
na obsadenie miesta

príslušník 
Mestskej polície
Malacky. 
Výberové konanie sa uskutoční  
9. 5. o 9.00 h v Mestskej polícii 
na Radlinského 1 v Malackách. 
Záujemcovia si so sebou donesú 
písacie potreby a športový úbor. 
Žiadosti a životopisy nezasielajte.

Podmienky prijatia:
• SŠ vzdelanie s maturitou
• minimálny vek 21 rokov
• bezúhonnosť
• telesná a duševná spôsobilosť

RC lmk malacky 
a Zväz modelárov Slovenska 
vás pozýva na

letecko- 
-modelársku 
seriálovú súťaž 
Majstrovstiev 
Slovenska 
v kategórii
F5J FAI 2012.
Podujatie sa uskutoční 
v sobotu 28. 4. 
na letisku (GajaryTrávniky),
súťažné lety 9.00 – 17.00 h.

POZVÁNKA

Program sa začína vo františkán
skom kostole o 10.30 h omšou pre 
rodiny a bude pokračovať kultúr
nošportovými aktivitami na dvore  
Spojenej školy sv. Františka Assiské
ho (v prípade nepriaznivého počasia 
v priestoroch školy):

12.00 obed (cena 1 guláša je 1 €)
�V�prípade�záujmu�o�obed�zahláste,�
prosím,�aspoň�týždeň�vopred�počet�
porcií�na�tel.�0903�38�83�99.
13.20 otvorenie programu
13.30 Deti pre mamičky –
vystúpenie detí ku Dňu matiek 
13.45  koncert rodinnej kapely 

Jendruchovci z Bratislavy
14.30  Bohatý program tvorivých 

a športových aktivít pre 

malých i veľkých (bábkové�
divadlo�Pod�hríbikom,�hudba,�
modelovanie,� maľovanie,�
šport,�vedomostná�súťaž�a�i.)

16.30 Prekvapenie 
17.00 Záver
Podujatie v malackách sponzor

sky podporili HSF, s. r. o., a IkeA 
Components, s. r. o..

Organizátormi podujatia, ktoré sa 
bude konať pod záštitou primátora 
mesta Jozefa Ondrejku sú združenia 
DaR – Deti a Rodina a Spojená škola 
sv. Františka Assiského v Malackách, 
ktoré týmto všetkých srdečne pozý
vajú ukázať, v čom je sila našich ro
dín.

DomInIk DoBRovoDSký

„Aby deti otcov mali, 
aby mali mamy – príď 
to povedať nahlas!”

Pod týmto mottom sa pri príležitosti Dňa rodiny už po 4. raz konajú 
podujatia v rôznych mestách našej vlasti, ktoré zdôrazňujú hodnotu 
rodiny a jej význam pre svet. v malackách oslávime Deň rodiny v ne
deľu 13. mája.

V apríli začala 
revitalizácia nie
ktorých zelených 
plôch, väčšinou 
na stretoch ulíc 
alebo na ostrov
čeku medzi komu
nikáciami.

Rozpočet mes
ta Malacky na revi
talizáciu zelene na 
tento rok počítal 
so sumou 5000 €. 
„Ide o skvalitnenie 
a estetické zhod
notenie zelených 
plôch doplnením drevín dorasta
júcich do výšky maximálne 0,5 m, 
trvaliek a okrasných tráv,“ povedala 
správkyňa zelene M. Gajdárová.

Už v týchto dňoch sa pracuje na 
komplexnej úprave zelených plôch 
na strete ulíc Sadová a Dubovského, 
Cesta mládeže a Záhorácka, upra
ví sa menší záhon na Radlinského  
a Ľ. Zúbka a nový vzhľad dostane aj 

ostrovček na stre
te Duklianskych 
hrdinov a Legio
nárskej, doteraz za
rastený starými zá
honmi ruží. 

Komplexnú re
vitalizáciu dodá
vateľsky zabezpe
čuje spoločnosť 
APRO, s. r. o., Ma
lacky, a to od prí
pravy terénu cez  
výsadbu po mul
čovanie. 
Zelené plochy obo

hatí levanduľa, dráč, nízke tuje, ta
voľníky, skalníky a iné dekoratívne 
rastliny. Dva z upravených záhonov 
budú vysypané drevnou štiepkou 
a zvyšné dva hrubším štrkom. Úprava 
spomínaných zelených plôch si vy
žiada investíciu vo výške asi 4500 €. 
Všetky práce sa začali a mali by sa aj 
skončiť v tomto mesiaci.

Text: T. Búbelová; foto: tabu/maga  

Úprava zelených 
plôch v meste
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Oblastná výstava nemeckého 
ovčiaka s medzinárodnou účas
ťou sa konala 14. 4. vo výcviko
vom areáli Kynologického klu 
bu Záhorák v Malackách. Zo za
čiatku upršaná sobota dostala 
prívetivejšiu tvár ešte pre za
čiatkom súťažnej výstavy. Sláv
nostné otvorenie za prítomnos 
 ti primátora mesta J. Ondrejku 
sa konalo už bez dáždnikov.

Milovníci plemena nemeckých 
ovčiakov si prišli na svoje. Prihláse
ných 81 psov súťažilo vo viacerých 
kategóriách a úspešní boli aj zástup
covia z Malaciek. Hlavným rozhod
com súťaže bol nemecký rozhodca  
F. Goldlust, ktorý odborne posudzo
val každého psa a chovatelia tak  
získali veľmi cenné rady od odborní
ka z krajiny pôvodu tohto plemena. 
„Naši kynológovia úspešne bojova
li so svojimi miláčikmi v triedach 

dospievajúce (psy) – A. Gašpar so 
psom Gaston ATOK (1. miesto), dos
pelé (suky) S. Durkošová so sukou  
Fare Haus Triplet (4. miesto),“ infor
moval predseda Kynologického klubu 
Záhorák v Malackách M. Freund. Roz
hodca F. Goldlust vyzdvihol veľmi 
dobrú organizačnú úroveň a kva
litu vystavovaných psov. Podľa ne
ho by niektoré určite obstáli aj na 
výstavách v Nemecku. Na druhý deň 
sa konala bonitácia (uchovňovanie 
psov) podľa nemeckých pravidiel 
tzv. Körung. Zúčastnil sa na nej opäť 
aj A. Gašpar so sukou Foma Atok. 
Okrem posúdenia psa sa psy museli 
predviesť pri zákroku, keď figurant 
vystúpi z úkrytu a pri jeho zadržaní  
v protiútoku. Foma si s oboma úloha
mi excelentne poradila a získala do
životnú chovnosť. Milovníci psov sa  
môžu tešiť na špeciálnu výstavu bie
lych švajčiarskych ovčiakov (2. júna).

Text: mif/tabu; foto: tabu

„Táto zbierka je zrejme vo vedo
mí ľudí zapísaná ako jedna z najdô
veryhodnejších, hoci mnohí dar
covia napriek upozorneniam médií 
pred začiatkom zbierky v uliciach 
mesta prispievali už deň vopred do 
pokladničiek podvodníkom, ktorí za 
príspevok rozdávali falošné narcisy,“ 
informovala nás Tatiana Švaralová, 
pedagogička zodpovedná za zbier
ku v Gymnáziu na Ul. 1. mája v Ma
lackách. Mestská polícia však podľa 
našich zistení žiadne podnety v tejto 
veci nezaznamenala.

„Ale my sme už prispeli včera,“ 

vypočuli si neraz dobrovoľníci, čo 
nasvedčuje tomu, že vyzbieraná suma 
mohla byť ešte väčšia, keby viacerí 
omylom nepodporili aj nepoctivcov. 
Napriek tomu vyzbieraná suma gym
nazistami je vyššia ako vlani, keď  
v uliciach Malaciek získali 3505,17 €. 

Pred zbierkou sme zisťovali, či  
sa ako dobrovoľníci zapoja aj študen
ti cirkevného gymnázia. Dozvedeli 
sme sa, že v tomto roku ich (na po
čudovanie pedagógov) Liga proti  
rakovine neoslovila, hoci v pred
chádzajúcich rokoch sa Dňa narci
sov zúčastňovali. „V Malackách ko
munikujeme každý rok so štátnym 
gymnáziom, ale pravidelne sa za
pájalo aj občianske združenie PEER. 
Pozvanie sme poslali i tento rok, ale 
tento subjekt neprejavil záujem,“ 
uviedla koordinátorka zbierky 
Lucia Budačová. „Do budúcnosti 
spoluprácu s cirkevným gymnáziom 
uvítame, ak o ňu prejavia záujem,“ 
dodala L. Budačová. Aj s ich pomocou 
vyzbieraná suma v Malackách 
dosiahla celkovú výšku  3806,07 €.

TATIANA BÚBELOVÁ

Anjelikom dobrým chcela si byť 
a aj si sa stala ním.
Ako máme teraz žiť, 
pýtame sa celé noci, dni.
Však slzou lesknú sa nám oči 
a ľútosť do srdca nás bodne, 
keď Tvojmu krížu stojíme zočivoči. 
Anjela je Tvoje srdce hodné...
Tak lietaj s nimi po nebi, 
Ty tam a my s tebou v srdci na zemi.

11. 4. sme si pripo
menuli nedožité 
45. narodeniny na
šej maminky 
Kvetoslavy
Vápeníkovej. 
S láskou spomína

jú deti a ostatná rodina.

20. 4. si pripomí
name 10. výročie 
úmrtia Jozefky 
Krátkej, taktiež 
6. 3. sme si pripo
menuli jej nedoži
tých 75 rokov. 
Kto ste ju poznali, venujte jej ti
chú spomienku. S láskou a úctou 
spomína blízka rodina.

Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali, 
klesli ruky, čo pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas, 
vďaka Ti za všetkých nás. 
Oči sa nám zarosia, 
srdce nás zabolí, 
spomienka na Teba nám však 
zabudnúť nedovolí.

29. 4. si pripomí
name 1. výročie 
úmrtia nášho dra
hého MUDr. An
tona Ležoviča 
z Malaciek.
S láskou v srdci 

spomínajú manželka, deti a ostatná 
rodina. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

3. 5. si pripomí
name 2. výročie, 
čo nás navždy 
opustila Elenka 
Vitteková z Ma
laciek. S láskou  
v srdci spomínajú 

manžel a deti s rodinami. Kto ste  
ju poznali, venujte jej tichú spo
mienku.

Aleš Galba a Alena Vnadová

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

František Hanzlovič, Ma
lacky, *1934; Margita Dávi

dová, Malacky, *1942; Igor Čun
derlík, Malacky, *1962; Alexander 
Beštendig, Vysoká pri Morave, 
*1949; Františka Osuská, Malacky 
*1927; Vavrinec Soják, Malacky 
*1922; Mária šelbická, Malacky 
*1942

SpomienkY

21. 4. si pred 55 rokmi si povedali 
svoje ÁNO v rímskokatolíckom kos
tole v Malackách Jozef a Faninka 
Jursovci. 
Veľa spokojnosti a vzájomnej lás
ky, pevné zdravie Vám želajú dcéra 
Alena, syn Marián s rodinami. Pra
vnuk Nikolas posiela veľkú pusu.

blahoželáme

Čítajte a vYhrajte

SPEKTRUM

kUpÓn

8
Kníhkupectvo 

ĽUbiCa

malaCká matrika
od 26. 3. do 16. 4. 2012

Philip Carlo je jeden z najzná
mejších autorov, ktorý sa venuje 
problematike newyorskej mafie 
a skúmaniu mentality zločinca. 
V knihe Mafiánsky hrobár po
dáva doteraz najšokujúcejší obraz 
mafiána Tom
myho „Karate“ 
Piteru. Bol znal
com bojových 
umení a vedel, 
ako pomocou 
nich usmrtiť 
človeka. Pi
tera, oble
čený vždy 
v čiernom, 
sa v osemdesiatych rokoch 
prepracoval medzi elitu newyor
ských nájomných vrahov. Bolo 
verejným tajomstvom, že likvidoval 
ľudí a vedel zariadiť, aby zmizli na
vždy. Ak ste zvedaví na podrob
nosti, neváhajte a zabojujte o pub 
likáciu Philipa Carla s názvom Ma
fiánsky hrobár a zoznámte sa s por
trétom CAPA bonnanovského kla
nu. Kupóny posielajte do 14. 5.
Knihu Kráska od Julie Garwoodo
vej získava Martin Žáček z Mala
ciek. Žiadame výhercu, aby sa ohlá
sil v redakcii do 20. 5.

Záchranná brigáda Hasičského 
a Záchranného zboru v Malac
kách a OR HaZZ v Malackách 
vás pri príležitosti osláv sviatku 
svätého Floriána, patróna ha
sičov, pozývajú na deň otvo
rených dverí, ktorý sa uskutoč
ní v piatok 4. mája od 8.30 h  
do 12.00 h v priestoroch Zá
chrannej brigády HaZZ na To
várenskej ulici 1.

Hasiči pripravili od 9.00 h
praktické ukážky:
hasenie vodou a penou • vyslo

bodzovanie raneného za pomoci 
hydraulického náradia • transport 
raneného sanitkou • poskytnutie pr
vej pomoci • ukážková činnosť po
licajných psov a koní

Aktivity pre účastníkov:
• lezenie na zvislej stene výcviko

vého zariadenia JAKUB •  preťahova
nie lanom • ukážky prvej pomoci • hod 
šiškou na cieľ • striekanie hasičskou 
striekačkou na terč • prehliadka hasič
skej zásahovej techniky

pplk. Ing. EMIL HORVÁTH
veliteľ HaZZ v Malackách

Deti maľujú 
vojakov

Náčelník Generálneho štábu 
Ozbrojených síl SR generálmajor 
Peter Vojtek a mesačník Ministerstva 
obrany SR OBRANA vyhlasujú pre 
žiakov základných škôl 11. ročník vý
tvarnej súťaže Deti maľujú voja
kov. Účastníci súťaže zašlú svoje 
práce spolu so spiatočnou adresou, 
telefónnym kontaktom a dátumom 
narodenia najneskôr do 14. mája 
na adresu: Redakcia OBRANA, Kutu
zovova 8, 832 47 Bratislava.

Autori najlepších prác v kategórii 
mladších a starších žiakov získajú 
hodnotné ceny. Ich práce budú uve
rejnené na internetovej stránke Mi
nisterstva obrany SR. Zároveň budú 
pozvaní na oslavy Dňa detí s Ozbro
jenými silami SR, ktorý sa uskutoční 
2. júna v Palárikove.         ts

Obzretie za 
Dňom narcisov 
v Malackách

Deň narcisov sa konal na celom Slovensku v piatok 13. apríla. Už 
16. ročník zbierky, ktorú organizuje Liga proti rakovine na pomoc 
ľuďom trpiacim týmto čoraz rozšírenejším ochorením, odštartovalo 
daždivé a studené počasie. Mnohí si mysleli, že práve tento fakt 
nepriaznivo ovplyvní výšku vyzbieraného konta. V Malackách však 
všetko dopadlo úplne inak – lepšie.  študenti štátneho gymnázia vy
zbierali len v tento deň nádherných 4746,78 €.

Výstava nemeckého 
ovčiaka

Deň 
otvorených 
dverí
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Fight Division 
členom svetovej 
federácie
V dňoch 7.–8. 4. 
sa členovia Styx 
MMA Association 
Slovakia zúčast
nili oficiálneho 
mítingu ADcc, 
ktorý sa po prvý
krát konal v slo
vinskej Ľubľane. 
SMAS, pod ktoré 
patrí aj Fight Di
vision Malacky, 
získalo ďalšiu li
cenciu.
(ADCC; http://www. 
a d c o m b a t . c o m /
c o n t e n t / a d c c -
country-leaders)
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Pôvodne sa malo súťažiť na ná
mestí Eurovea v Bratislave, ale 
nepriaznivé počasie prinúti
lo organizátorov presťahovať 
podujatie pod strechu do šH 
Elán. Tomu zodpovedali aj sú
ťažné disciplíny, ktoré boli 
upravené na typicky atletické, 
beh na 60 m a štafety 4x200 m. 

Malačania dominovali vo všet
kých smeroch a v konečnom hod
notení vybojovali v konkurencii 16 
prihlásených škôl 1. miesto. Okrem 
originálnych tričiek, medailí a víťaznej 

trofeje získali pre svoju školu aj hod
notné športové pomôcky.

Zloženie víťazného družstva: 
Pavlína Vrbová, Stephanie Blažíč

ková, Kristína Karšayová, Karolína 
Zváčová, Boris Pribil, Samuel Kollár, 
Samuel Štubňa, Michal Lörinczi, ná
hradníci: Eliška Chodelková a Jakub 
Štubňa

Projekt sa uskutočnil za podpory 
spoločnosti Zápodoslovenská ener
getika, a. s., a Slovenského olym
pijského výboru.

Text: PETR FILIP
Foto: Zš

Míting viedol Marko Leisten 
(ADCC World Federation) z Fínska 
a zúčastnilo sa ho 6 nových krajín 
vrátane Slovenska, ktoré dostali 
exkluzivitu na používanie mena 
ADCC a organizačných vecí s týmto 
menom spojených. Súčasťou mítin
gu bol aj rozhodcovský seminár trie
dy C, ktorý úspešne pre Slovensko 
získali Patrik Schlesinger (president 
ADCC Slovakia), Marian Strelecký 

(vicepresident ADCC Slovakia, head
coach Fight Division Malacky), Ľubo
mír Varga, Sabína Babačová.

Oficiálne zastúpenie Slovenska  
nájdete na http://www.mmapor
tal.eu/smas/styxoriginal/; ADCC 
Slovakia aj na FB https://www.
facebook.com/AdccSlovakia ;  
ADCC 2011 Highlights nájdete na  
http://vimeo.com/33333379

Text: M.STRELEcKý, foto: F. D.

V lesnom teréne  si deti  aj dospelí  
vyskúšali svoju zručnosť v streľbe do 
neživých terčov – drevený medveď, 
líška, divá sviňa. Spolu prešli 18 
stanovíšť. Dobrodružstvom sa stala 
streľba na krokodíla, ktorý mal svoje 
teritórium pri vode. Strelci si najskôr 
museli zadovážiť šípy z druhého 
brehu potoka. Cesta v gumenom člne 
sa skončila nedobrovoľnou kúpačkou 
jedného nášho nemenovaného 
člena. Všetko však dobre dopadlo, 
o čom svedčí  3. miesto Michaely 
Petrášovej – kategória juniori holý 
luk a 1. miesto Michala Moravčíka – 
anglický dlhý luk.

Našim lukostrelcom  blahoželáme.  
Ďakujeme rodičom, ktorí podporujú 
deti v tejto aktivite, pretože aj vďaka 
nim strelci dosahujú takéto krásne 
úspechy.      Text, foto: cvc

TJ STROJÁR MALACKY
hádzanársky oddiel
a ZŠ ŠTÚROVA, MALACKY
vás pozývajú na 

Hádzanársky majáles
5. mája o 19.30 h, ZŠ Štúrova
Hudba: Duo Linz+; Vstupné: 15 €; Menu: večera, kapustnica, káva, víno

Vstupenky sa dajú kúpiť na tel. číslach:  0911 717 495 – Tomáš Stachovič; 
0904 61 80 80 – Tomáš Baláž alebo mailom na info@handballmalacky.sk

O týždeň neskôr sa uskutočnil 
ďalší cyklovýlet Rakúskom a luž
nými lesmi Moravy a Dyje s celko
vou dĺžkou 90 km. Ak máte aj vy 
chuť zúčastňovať sa podobných vý
letov, neváhajte. Ponúkame vám 
program na máj 2012.

6. 5. Krížom-krážom Karpatmi
 Lesnými cyklocestami naprieč Malými Karpatmi
12. 5.  Záhorskou cyklomagistrálou cez záhorské 

piesky na Hasprúnsku 50
  Cyklovýlet po trase známeho chodeckého po

dujatia

19.–20. 5. Krajom myjavských kopaníc
  Dvojdňový cyklovýlet za krásami kopaničiarske

ho kraja
26. 5.  Cesta priateľstva (SK–H–A) Bratislava–Duna-

kiliti–Nickelsdorf–Bratislava
  Cykloturistická akcia naprieč tromi štátmi, orga

nizuje STARZ Bratislava

Ak nie je uvedené inak, na trasy sa štartuje od malac-
kej synagógy. Pre väčšinu trás odporúčame trekkingové  
bicykle. Informácie o trasách možno nájsť aj vo výves
nej skrinke pri cyklopredajni CYKLO S v Malackách na 
Radlinského ulici.

red/sck; foto: S. Osuský

Zumba 
v Maline

28. 4. sa v ŠH Malina uskutoční 
Zumba Fitness Dolgit Tour. Ťahá
kom podujatia sú 3 inštruktori a hosť 
– Oľga Bartalská. Nenechajte si ujsť 4 
hodiny kvalitnej zábavy! Registrácia: 
http://www.facebook.com/pages/
ZumbaOLGA/118567751552137. 
(od 9.00 h registrácia • 10.00–14.00 h  
zumbapárty – zabezpečené občerstve
nie, tombola • vstupné: 10 €)

Zlato a bronz pre mladých 
lukostrelcov

V sobotu 7. apríla sa malacká mládež z lukostreleckého krúžku pod vedením Jána Rozboru zúčastnila 
súťaže v 3D lukostreľbe v Bernolákove.

V nedeľu 15. 4. sa 
pred synagógou 
stretlo 21 cyklis
tov, aby symbolic
ky otvorili cyklo
cesty na Záhorí. 
Svoj výlet začali 
návštevou krýpt 
pod františkán
skym kostolom 
a Malackého kaš
tieľa. Potom už 
nasledovala 40 km 
dlhá cyklotrasa že
leznej opony cez 
Gajary, popri rie
ke Morava do Su
chohradu, cez Láb 
a Plavecký štvr
tok. 

Cyklocesty na Záhorí 
otvorené

ZŠ Záhorácka 
triumfovala

Zľava Marián Stre-
lecký (SVK), Marko  
Leisten (FIN), Patrik 
Schlesinger (SVK) 
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