dvojtýždenník • 15/ XXII • 13. 9. 2012

vaše noviny • malackyhlas@malacky.sk • www.malacky.sk • 0 €
úvodník

Fotografia
z najnovšej
inscenácie
Stálo ti to
zlato
za to?

Čudné
časy

v Malackách v sobotu 13. 10.
bude spojené s Dňom cestovného ruchu. Popri ochut
návkach jablko
vých špecialít
tak budete môcť navštíviť aj
pamätihodnosti mesta. Sprie
vodný program obohatia náv
števy z partnerských miest
a viaceré prekvapenia!

Farebný
Malacký
hlas máme
vďaka
finančnej
podpore

na Danihelová. Asistentmi réžie DNH
sú Zuzana Chrústová a Milan Vala
chovič. Dvornými kostymérkami by
sme zase mohli nazvať Libušu Čtve
rákovú ml. a Denisu Bogdalíkovú.
Pokračovanie na 4. strane

Milí čitatelia,

Malacký hlas začína po prázdninách s novou distribúciou. Kým doteraz trval roz
nos novín do poštových schránok niekedy aj týždeň, teraz to budú dva dni. Expe
dícia novín z tlačiarne bude vo štvrtok a do soboty popoludnia by ste ich mali mať
v schránke. Dúfame, že nový distributér splní naše očakávania. Aby sme to zistili,
potrebujeme aj vašu pomoc. Toto číslo by ste mali dostať najneskôr v sobotu 15. 9.
Ak dostanete noviny neskôr alebo vôbec, kontaktujte nás na č. 034/796 61 74 alebo
034/796 61 73 alebo na malackyhlas@malacky.sk. Za pomoc pri skvalitňovaní
-rednašich/vašich novín vám veľmi pekne ďakujeme. 		

z radnice

Zaplatili ste
poplatky
a dane?

Oddelenie ekonomiky MsÚ v Ma
lackách upozorňuje občanov, pod
nikateľov a ostatné právnické oso
by, ktorí si nesplnili svoju povinnosť
a do 31. 8. 2012 neuhradili druhú
– poslednú splátku poplatku za
zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu a dane za psa,
aby tak urobili v čo najkratšom ča
se. V prípade, ak tak neurobia, pri
stúpi mesto Malacky k ich vymáha
niu v zmys
le platných právnych
predpisov.
Súčasne žiadame všetkých po
platníkov, aby si skontrolovali svoje
platby a doplatili prípadné podlž
nosti za uvedené dane.
Oddelenie ekonomiky
MsÚ Malacky

Čo urobili poslanci
Rozhovor s umelecv 1. polovici
kým vedúcim
volebného obdobia? a režisérom DNH

Večerný beh zdravia
je stále
populárnejší

V minulom čísle MH sme vám
sľúbili, že pri príležitosti polovice
volebného obdobia nášho mestské
ho poslaneckého zboru vám prine
sieme informácie o jeho činnosti.
O informácie sme požiadali každé
ho poslanca, ako prvý
nám odpovedal MUDr.
Marián Haramia.

Prvý septembrový piatok patril
v Malackách rekreačným bežcom.
Na štart 29. ročníka Večerného behu
zdravia – Behu vďaky SNP sa po sláv
nostnom otvorení pri Pamätníku
SNP postavilo 169 pretekárov v 13
kategóriách. Kto bol naj
starším a kto najmladším
bežcom?
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Divadlo na hambálku odpálilo už
svoju 11. sezónu. Za sebou má desať
krásnych rokov a pred sebou 5. roč
ník divadelného festivalu Zejdeme
sa na hambálku. Režisér divadla Vladi
mír Zetek nám prezradil to, prečo bol
Ženský zákon prvý, ale aj
že nová hra Stálo ti to zla
to za to?, stojí tiež za to.
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Viac na
strane

Jablkové
hodovanie 2012

Divadlo na hambálku tvoria
okrem dospelých členov aj mládež
níci a deti, ktorých združuje Detské
divadelné štúdio a Štúdio mladých.
Práci s mladými hercami sa venujú
herečky DNH Beáta Reifová a Katarí

Malacké ochotnícke Divadlo na
hambálku oslávilo 29. augus
ta svoje 10. narodeniny. V roku
2002 odštartovalo svoje pôsobenie pod krídlami MCK v Malackách. Dnes má približne 30
členov od 18 do 75 rokov. Do
dnes hráva divadlo takmer
všetky svoje inscenácie. Dá sa
povedať, že hra Ženský zákon
v záhoráckom prevedení „hambálkovcov” je už legendárna.
Režisérom a umeleckým vedúcim divadla je v Malackách známy herec Vladimír Zetek. V rozhovore nám prezradil, aké boli
začiatky divadla, ale aj to, ktorú
hru má najradšej.

Viac na
strane

TATIANA BÚBELOVÁ

Divadlo
na hambálku
oslavuje!

Viac na
strane

Rozmýšľajúcich ľudí sa právom
chytá beznádej a opantáva ich doteraz
nepoznaná neistota. Keď sa tu v ča
soch pred Nežnou niekomu nepáčilo,
emigroval. Keď sa nepáčilo ani v no
vých časoch, hľadal si živobytie v cu
dzine. Dnes však kríza zašla aj tam,
kde by sme to nečakali. Európska cen
trálna banka práve rozhodla o zá
ne eura nákupom dlhopisov
chra
a my nevieme, či je to riešenie, alebo
len oddialenie jeho pádu. Doma nám
servírujú „balíček opatrení ESO”, kto
rý má zachrániť našu krajinu pred
katastrofickými hrozbami. Zachráni?
Na scéne sa objavil nový politický
subjekt so sebaistým názvom Nová
väčšina, ktorý sľubuje viac rozhodo
vacích práv ľuďom. Je však demokra
ciou rozhodovanie más o zásadných
politických či ekonomických otáz
kach celej krajiny? Mnohí ich predsa
vnímajú len cez pocit. Náš čas bol pri
voľbách, tam bolo naše rozhodova
nie naozaj dôležité. Teraz je čas prá
ce politikov, ktorých sme si zvolili, dali
im dôveru a mandát zastupovať nás
spolu s právom rozhodovať – aj za
nás. Ak sklamú, nabudúce neprejdú...
a to je celé. Osobitne deprimujúce
sú stredoveké maniere cirkvi, ktoré
vyšli na povrch v nedávnych udalos
tiach, keď sa upratovali neposlušní.
Sú to veru čudné časy, v ktorých sa
viac cení lojalita ako pravda...
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SAMOSPRÁVA
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Čo pre nás urobili poslanci
v 1. polovici
volebného obdobia?
V minulom čísle MH sme vám sľúbili, že pri príležitosti polovice volebného obdobia nášho mestského poslaneckého zboru vám prinesieme informácie o jeho činnosti. O informácie sme požiadali
každého poslanca, ako prvý nám odpovedal MUDr.
Marián Haramia.

Prvá polovica volebného obdo
bia mestského zastupiteľstva nie je
lichotivá, nedá sa veľmi chváliť. Od sa
mého začiatku tohto tímu, ktorý bol
zvolený v roku 2010, je takmer každé
rokovanie zastupiteľstva sprevádzané
určitým nepokojom, konfrontáciami,
nedobrou náladou, ktorá bohužiaľ
spôsobuje to, že sa veľa energie plytvá
úplne zbytočne na nepodstatné veci
a problémy, ktoré by mesto potrebo
valo riešiť, zostávajú v úzadí. Pre túto
atmosféru sa za I. polovicu tohto náš
ho volebného obdobia veľa neurobi
lo. Kanalizácia, ktorá sa rozbehla toto
leto, nie je dieťaťom tohto tímu, do
končuje sa to, čo už bolo rozbehnuté
v predchádzajúcom volebnom ob
dobí. Odovzdané byty pri Maline sú
rovnaký prípad. A projekt 3 % úspo
ry energií, ktorému venujeme toľko
priestoru a času ... veď 3 % energie by
si každý prevádzkovateľ zariadenia
mal dokázať ušetriť obyčajnými sed
liackymi riešeniami.
Tieto dva roky boli poznamenané
aj ekonomickou krízou, ktorá sa dotý
ka každého občana aj mesta ako cel
ku. Financií nie je toľko, koľko by sme
potrebovali a programy, ktoré sú roz
pracované, sú tým poznačené.
Ja som vstúpil do funkcie mest
ského poslanca ako lekár, takže moja
činnosť je zameraná na zdravotníc
tvo a sociálnu problematiku. Som
predsedom Komisie sociálnych vecí
a zdravotníctva pri MsZ. Táto oblasť
je sprevádzaná veľkými turbulencia
mi – legislatívnymi, sociálnymi aj eko
nomickými. Každý vie, ako vyzerá si
tuácia v zdravotníctve či v sociálnej
sfére. Ako príklad môžem uviesť nové
Všeobecne záväzné nariadenie o so
ciálnych službách, ktoré sme týždeň
pred schválením museli stiahnuť

pre zmenu záko
na. Na tom naria
dení pracovalo
mnoho ľudí mno
ho dní. Tým chcem
povedať, že mu PÝTAME SA
sí
me veci riešiť
ZA VÁS
v rámci platnej le
gislatívy a musíme na veci reagovať
tak, ako literara zákona káže. Riešili
sme požiadavky zdravotných sestier
na zvýšenie platov. To je celosloven
ský problém a takisto ho musíme rie
šiť v súlade so zákonmi. Populizmus
a niektoré„geniálne” nápady, ktoré bo
li prezentované na rokovaní MsZ, nao
zaj neprispievajú k vyriešeniu situácie
a ako vidíte, je to problém nie miest,
ale vlády, a dodnes nie je vyriešený.
Máme však aj pozitíva v zdravot
níctve. V malackej nemocnici sa nám
podarilo zrekonštruovať komplex
operačných sál, ktorý kvalitou a vy
bavením dosahuje európsku úro
veň. Malacká nemocnica môže byť
na tento komplex naozaj hrdá. Mô
žem povedať, že aj ja som prispel
k tomu, aby sme takéto operačné sá
ly mali. Prispel som k tomu nielen ako
mestský poslanec, ale aj ako poslanec
Bratislavského samosprávneho kraja.
Túto funkciu som vykonával ako prvú.
Potom som sa uchádzal o funkciu
mestského poslanca, aby som mohol
veci dosiahnuté na úrovni kraja pre
niesť na úroveň mesta, v prospech na
šich občanov. A jednou z týchto vecí
je rekonštrukcia operačných sál.
Druhá vec, ktorá sa mi podarila
v prieniku funkcií poslanca BSK a MsZ,
je rekonštrukcia cesty Malacky–Ro
hožník, ktorá bude potom napojená
na plánovaný obchvat mesta a diaľni
cu D2. To keď sa podarí, výrazne od
ľahčí dopravnú situáciu v Malackách.

V oblasti dopravy sme na pôde BSK
riešili aj prímestské spojenie Bratisla
vy s mestami a obcami kraja. Pôvod
ný návrh vyzeral tak, že hustota spo
jov do Malaciek bola mnohonásobne
nižšia než hustota spojov na Senicu
a Pezinok. Podarilo sa nám to však
zastaviť a presadiť výrazné zlepšenie,
čo si myslím, pociťujú všetci občania
Malaciek.
Čiže toto sú výhody prepojenia
poslaneckých funcií na úrovni mesta
a kraja. Zároveň chcem povedať,
že nie som len poslanec za II. voleb
ný obvod, za ktorý som bol zvole
ný. Moja práca smeruje ku všetkým
Malačanom. Myslím si, že máme
čo doháňať za mestami s nami po
rovnteľnými, ako sú Pezinok, Modra,
Senec. Sú to mestá, ktoré majú rov
nakú pozíciu, rovnakú nevýhodu
v čerpaní eurofondov (sme v BSK a ne
môžeme ich čerpať, na rozdiel od Ska
lice či zvyšku Slovenska). Ale nemô
žeme sa na všetko vyhovárať. Naozaj
sa mi zdá, že Malacky trochu zaspali,
máme čo robiť.
Ak sa pozrieme do minulosti, tak
sme naveky stratili obrovskú šancu
na zachovanie starého mesta a rozvoj
turistického ruchu. Zbúrali sme starý
súd (dnes tam stojí Lidl) a okolité pre
krásne staré budovy s pivnicami, ktoré
sa dali zrekonštruovať. Keď si predsta
vím trasu od kostola s kryptami a Svä
tými schodmi, cez synagógu a tieto

historické budovy až do Zámockého
praku a ku kaštieľu – mohla to byť
krásna rekreačná promenáda plná
turistov a oddychujúcich Malačanov,
ktorou by sa Malacky mohli pýšiť.
Toto sme nenávratne stratili. Vzhľad
mesta celkovo zaostáva. Počas 4 vo
lebných období sa vybudovala jediná
ulica (Záhorácka), ktorá aj tak nie je
ideálna.
Problémov je však viac. Predali sme
škôlky, nemáme kam umiestňovať
deti. Priemyselný park nie je zďaleka
taký využitý, ako sme chceli, čím chý
bajú ekonomické zdroje, ktoré sme
pre mesto plánovali. Z prekrásnych le
sov sme urobili mesačnú krajinu. Mali
sme tu výrazných znečisťovateľov ži
votného prostredia, či už to je zinkov
ňa alebo Swedspan. Dúfam, že už je
tomu koniec. Bol som členom komi
sie, ktorá riešila problematiku úniku
nebezpečných látok. Teraz už v Swed
spane montujú novú, modernú linku,
ktorá by mala problém znečisťovania
odstrániť.
V rámci II. volebného obvodu ma
veľmi trápi nemožnosť dokončenia
rekonštrukcie a revitalizácie parku na
Námestí SNP pre nevyriešené majet
kové pomery. Stále zápasenie o údrž
bu cesty pri parku je takisto neko
nečný príbeh. Podarilo sa však urobiť
bezpečnejšie priechody pre chodcov,
robí sa revitalizácia na Bernolákovej
ulici, zabránilo sa postaveniu parkova
cieho domu, ktorý by ubral zo zelene,
plánuje sa rekonštrukcia Nádražnej
ulice.
To sú len niektoré z oblastí, ktorým
som sa venoval. Keď v krátkosti zhr
niem I. polovicu volebného obdobia,
myslím si, že MsZ by už malo prejsť od
konfrontácií k práci, aby sa to už v Ma
lackách pohlo v prospech obyvateľov.
Marián Haramia/-mijaFoto: S. Osuský

Vysypané z obálky
Malačan J. Matúšek redakciu upozornil na nebezpečenstvo, ktoré
ohrozuje účastníkov cestnej premávky pri reštaurácii Macek:
„Zábradlie mosta nad potokom Malina je po dopravnej nehode z minulého
roka poškodené. Dvakrát som zdemolovanú časť drôtom zabezpečil tak, aby
nedošlo k nešťastiu. Lenže asi niekomu robí radosť, keď takmer 60-milimetro
vý „vinkel“ trčí do cesty 70 cm! Pred dvomi týždňami som telefonicky upozornil
mestskú políciu, aby pomohli v tejto veci konať...“
Keďže sa nič nezmenilo, J. Matúšek adresoval svoje dobre mienené upo
zornenie aj našej redakcii. Podnet aj s fotografiou sme poslali správcovi ko
munikácie, ktorý zasa upozornil Slovenskú správu ciest (SSC). Nejde totiž
o mestskú komunikáciu, ale o štátnu cestu I. triedy v správe SSC, ktorá je povinná jej povrch aj okolie udržiavať v zodpovedajúcom stave.
-tabu-; foto: J. Matúšek
O ďalší postup sa budeme zaujímať.		

z radnice

Vzdali hold hrdinom SNP

V utorok 28. augusta sa uskutočnil pietny akt pri príležitosti 68. výročia Slo
venského národného povstania. Ide o jednu z najvýznamnejších udalostí slo
venských národných dejín. S úctou si ľudia na celom Slovensku spomínajú
na bojovníkov, vojakov, partizánov i ilegálnych pracovníkov, ktorí kliesnili ces
tu k dnešnému životu.
Úctu a hold im vzdali predstavitelia samosprávy, štátnej správy, zástupco
via odbočky Zväzu vyslúžilých vojakov generála M. R. Štefánika, Dobrovoľné
ho hasičského zboru v Malackách a občania mesta Malacky položením vencov
-natypri Pamätníku SNP na Námestí SNP.				

bra. Viacerí členovia komisií MsZ
majú totiž organizačné povinnosti
pri jeho zabezpečovaní. Primátor
žiadosti vyhovel a nový termín za
sadnutia MsZ určil na 27. 9. O jeho
programe vás budeme informovať.
Zároveň opäť pripomíname, že
najbližšie zasadnutie bude vôbec pr

vým v histórii mesta, ktoré si budete
môcť pozrieť naživo v pohodlí svojho
domova. On-line prenosy zo zasad
nutí MsZ bude uskutočňovať firma
Infonet.tv, s. r. o. Funguje už 8 rokov
a zameriava sa na priame prenosy
z rôznych podujatí vrátane zasadnu
tí zastupiteľstiev. Spolupracuje s ňou

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

vyhlasuje
výberové konanie
na vymenovanie
riaditeľa
ZŠ Štúrova 142/A,
901 01 Malacky.
Požadované kvalifikačné
predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
pre príslušný druh a typ školy pod
ľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikač
né predpoklady a osobitné kvali
fikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamest
nancov a odborných zamestnancov
v znení neskorších predpisov
• najmenej päť rokov pedagogickej
praxe
• vykonanie prvej atestácie
Iné požadované predpoklady:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• spôsobilosť na právne úkony v pl
nom rozsahu
Ďalšie požiadavky a kritériá:
• predloženie návrhu koncepcie roz
voja ZŠ Štúrova 142/A v Malackách
• prehľad v školskej legislatíve
• organizačné, riadiace a komunikač
né schopnosti
Požadované doklady
na výberové konanie:
• žiadosť o účasť na výberovom ko
naní
• overené kópie dokladov o vzdelaní
a o vykonaní atestácie
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe
• podpísaný štruktúrovaný životopis
(uveďte aj telefonický kontakt)
• v ýpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace
• lekárske potvrdenie o telesnej a du
ševnej spôsobilosti na výkon peda
gogickej činnosti
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti
na právne úkony v plnom rozsahu
• vlastný návrh koncepcie rozvoja
školy (najviac v rozsahu 4 strán)
• písomný súhlas uchádzača so spra
cúvaním jeho osobných údajov pre
účely výberového konania

Bratislavský samosprávny kraj aj
mestské časti Bratislavy, ale tiež Pe
zinok či Senica. On-line prenos zo
zasadnutia zastupiteľstva Malaciek
si budete môcť pozrieť na www.
malacky.sk buď priamo počas jeho
konania, alebo potom v archíve.

Žiadosť o účasť na výberovom ko
naní s priloženými požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť do
28. septembra 2012 do 13.00 h na
adresu Mesto Malacky, Radlinského
2751/1, 901 01 Malacky v obálke
s označením „Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ ZŠ Štúrova”. V prípade zasielania poštou je
rozhodujúci dátum poštovej pečiat
ky. Termín, miesto a hodina výbero
vého konania budú uchádzačom,
ktorí splnili podmienky na účasť na
výberovom konaní, oznámené naj
menej 7 dní pred jeho začatím.

-red-

RNDr. Jozef Ondrejka

Prvé MsZ po prázdninách preložené
Prvé zasadnutie MsZ po letnej
prestávke bolo pôvodne naplánova
né na 20. 9. Poslankyňa K. Trenčan
ská však požiadala o jeho prelože
nie na neskorší termín v súvislosti
s konaním 6-dňového divadelného
festivalu Zejdeme sa na hambálku,
ktorý potrvá od 19. do 24. septem

Mesto Malacky

ŠKOLSTVO

15/2012

môžu od rodičov pýtať aj príspevok
na časť prevádzkových nákladov, čím
sa stane, že väčšina školských jedální
pravdepodobne ceny obedov zvýši.
Malaciek sa to však našťastie zatiaľ
netýka a vedúce jedální zhodne de
klarovali zachovanie terajších cien
pre rodičov detí.
Ktoré poplatky sa zvýšili
VZN č. 6/2012, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 14/2011 o výške prís
pevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ur
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čuje koľko a za čo zaplatí zákonný zá
stupca dieťaťa. Poslanci v tomto VZN
schválili mierne zvýšenie mesačných
poplatkov za vzdelávanie v ZUŠ zo
7 € na 8 €/mesiac pre deti a z 15 € na
16 €/mesiac pre dospelých. Popla
tok v školských kluboch detí sa zvýšil
z 10 € na 12 €/mesiac. Vyšší je aj po
platok za pobyt v MŠ, ktorý stúpol
z 12 € na 15 €/mesiac, pričom pred
školákom sa tento poplatok odpúšťa,
pretože je hradený zo štátneho roz
počtu.
Text, foto: T. Búbelová

Koľko prispieva mesto školám zo svojho rozpočtu na prevádzkové
náklady školských jedální a školských klubov
ŠJ
ZŠ Dr. J. Dérera

ŠKD

Dotknú sa zmeny
aj našich škôl?
Žiaci malackých základných a stredných škôl vykročili v pondelok
3. septembra po prázdninách po prvý raz do školy. Dovedna 243 pr
váčikov základných škôl s pocitom očakávania prinášalo kytičky svo
jim prvým učiteľkám. Na druhý deň ich za mesto privítal primátor
J. Ondrejka a užili si darček na privítanie – divadelné predstavenie
Dlhý, Široký, Bystrozraký v podaní divadla Žihadlo. O dva dni neskôr
im v triedach odovzdal aj darčekové balíčky. Školský rok sa začal aj
pre študentov miestnych gymnázií. Do štátneho ich nastúpilo 486
a do cirkevného 180.

Prvý deň v škole
„Žiakov sme uvítali tradične. Pri
hovorila som sa im z rozhlasu, prečí
tala školský poriadok a triedni učite
lia im odovzdali rozvrhy, podľa kto
rých sa vyučovanie začne už zajtra,”
povedala riaditeľka ZŠ Dr. J. Dérera
T. Sopóciová. „Slávnostný deň zažili
aj prváci v ZŠ Záhorácka. Zhromaž
dili sa v jedálni s rodičmi a starými
rodičmi a riaditeľka školy im pred
stavila nové pani učiteľky. Potom im
starší spolužiaci zaspievali s gitaro
vým sprievodom jedného z učiteľov
V. Handla. A kto chcel, mohol sa pri
dať,” hovorí pracovníčka školského
úradu v Malackách A. Hrnková.
Rok zmien
Tento školský rok umožňuje ško
lám zaviesť viacero zmien, napr. mož
nosť upraviť si dĺžku prestávok. Počet
žiakov nad určený limit ( pre 1. roční
ky 22 žiakov v triede, pre 1. stupeň ZŠ
25 žiakov v triede a pre 2. stupeň ZŠ
28 žiakov v triede) už nemusí schva
ľovať Štátna školská inšpekcia. Stačí,
ak návrh zriaďovateľa schváli Rada
školy. Ďalšie novinky ako testovanie
piatakov budú zavedené centrálne.

V tomto šk. roku však zatiaľ budú pia
takov testovať len v rámci pilotného
projektu v 80 školách Slovenska. Či
medzi nimi budú aj niektoré z Mala
ciek, sa zatiaľ ešte nevie. Hovorí sa aj
o zvýšení cien za stravu v školských
jedálňach. Podľa našich zistení sa
však zriaďovatelia v Malackách s ich
zavádzaním neponáhľajú.
Za obedy v Malackách po starom
Rodičia zaplatia za obedy rovna
ké sumy ako vlani, teda na 1. stupni
0,95 € a na 2. stupni 1,01 €. O trochu
nižšiu cenu za obed má len Spojená
škola sv. Františka Assiského, a to na
1. stupni 0,88 €, na 2. stupni 0,95 €
a v gymnáziu 1,05 €. Suma, ktorú za
stravu zaplatia rodičia, je cenou za su
roviny potrebné na prípravu obeda.
Cena za obedy (ale napr. aj za stravu
v škôlke) by bola oveľa vyššia, keby
mesto neprispievalo na prevádzkové
náklady a mzdy zo svojho rozpočtu
v zmysle VZN 18/2011 o výške do
tácie na prevádzku a mzdy na žiaka
ZUŠ, dieťa v MŠ a dieťa v školských
zariadeniach na rok 2012. Výšku prí
spevku schvaľujú poslanci na zasad
nutí MsZ a je jednotná pre zariadenia

Počty žiakov a študentov, ktorí nastúpili do škôl k 3. septembri 2012

ZŠ Záhorácka

Súčet príspevkov

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
ale napr. aj pre cirkevnú Spojenú ško
lu sv. Františka Assiského. Od tohto
školského roku však zriaďovatelia

68 564 €

39 846 €

64 925 €

39 102 €
78 949 €

ŠJ

41 236 €

22 848 €

ŠKD

37 100 €

23 314 €

Spolu

78 336 €

46 162 €

ŠJ

72 224 €

37 944 €

ŠKD

51 940 €

29 592 €

124 164 €

67 536 €

ŠJ

42 578 €

23 868 €

ŠKD

36 358 €

23 862 €

Spolu

78 936 €

47 730 €

414 925 €

240 377 €

Spolu
ZŠ – Spojená škola
sv. F. Assiského

do júna 1212

133 489 €

Spolu
ZŠ Štúrova

rok 2011

Ročné dotácie na nasledujúci kalendárny rok (2013) sa prideľujú podľa počtu žiakov v jednotlivých školách a školských zariadeniach, nahlásených zriaďovateľovi
k 15. septembru. Každé zariadenie má presný normatív (sumu dotácie na 1 žiaka),
ktorá sa násobí počtom nahlásených žiakov. MsZ určuje výšku normatívu VZN.

Divadelné predstavenie
Dlhý, Široký, Bystrozraký
bolo milým darčekom
od mesta všetkým
prváčikom.

Minimálna ročná dotácia (normatív) na prevádzku a mzdy na jedno dieťa alebo jedného žiaka na rok 2012
Kategória
dieťa materskej školy

Ročná dotácia, normatív (v €)
1904

žiak základnej umeleckej školy

463

žiak centra voľného času

357

dieťa školského klubu detí ZŠ Dr. J. Dérera

391

ZŠ Dr. J. Dérera

630 žiakov

(z toho 89 prvákov)

dieťa školského klubu detí ZŠ Záhorácka

466

ZŠ Štúrova

351 žiakov

(z toho 45 prvákov)

dieťa školského klubu detí ZŠ Štúrova

466

ZŠ Záhorácka

553 žiakov

(z toho 43 prvákov)

dieťa školského klubu detí SŠ sv. F. Assiského

466

Spoj. škola sv. F. Assiského, ZŠ

394 žiakov

(z toho 60 prvákov)

potenciálny stravník – žiak Základnej školy Dr. J. Dérera

136

potenciálny stravník – žiak Základnej školy Záhorácka

136

potenciálny stravník – žiak Základnej školy Štúrova

136

potenciálny stravník – žiak Spojenej školy sv. F. Assiského (ZŠ)

136

Spoj. škola sv. F. Assiského, Gymnázium 180 študentov
Spojená škola

87 žiakov

Gymnázium, Ul. 1. mája

486 študentov

(z toho 6 prvákov)
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Divadlo
na hambálku
oslavuje!
Dokončenie z 1. strany

Divadlo funguje veľmi harmonicky.
Veď toto o sebe s hrdosťou vyhlasujú
na svojej webovej stránke. „Divadlo
na hambálku má rodinnú atmosféru.
Medzi členmi sú pevné priateľstvá
a vznikla jedna veľká rodina, ktorá sa
počas celého roka stretáva aj mimo
skúšok a predstavení na rôznych spo
ločných podujatiach.” Pri príležitosti
spomínaných narodenín divadla sme
vyspovedali jeho umeleckého vedú
ceho Vladimíra Zeteka.
Divadlo na hambálku oslavuje
už 10. narodeniny. Aké boli jeho
začiatky? S akou víziou ste išli do

tohto, dá sa povedať, dlhodobého
projektu?
Desať rokov sme mali presne 28.
augusta tohto leta, ale ešte neoslavu
jeme. Chystáme festival Zejdeme sa
na hambálku a potom začneme pri
pravovať program k výročiu. A tam
si isto aj zaspomíname na začiatky.
Boli pekné, plné očakávaní a predo
všetkým štedré na ľudí, ktorí mali
veľkú chuť robiť divadlo. S víziou, že
divadlo má zmysel a pretrhnutú niť
malackého ochotníčenia je hodno
zasa spojiť.
Koľko členov malo divadlo v pr
vom roku pôsobenia?
Približne štyridsať. Ako v rozpráv
ke Alibaba a štyridsať zbojníkov, te

da principál a štyridsať divadelníkov.
Nádhera.
Prvá, dnes už legendárna hra
Divadla na hambálku bol Ženský

Mestské cent
rum kultúry
a Divadlo na
hambálku
pozývajú na

10.00 h KD

ŠTÚDIO MLADÝCH
DNH: Radúz a Mahuliena

Predstavenie určené pre školy.

17.00 h SD

LDO ZUŠ: Bratia Čapkovci
~ Adam Stvoriteľ

Vstupné ľubovoľné.

19.00 h KD

ŠTÚDIO MLADÝCH
DNH: Radúz a Mahuliena

Vstupné ľubovoľné ~ www.divadlon
ahambalku.sk

10.00 h KD

LDO a TO ZUŠ: Navždy a vždy
Predstavenie určené pre školy.

17.00 h Galéria MCK

Putovanie do krajiny Zázračna

Vernisáž výstavy pripravenej v spolupráci
s Divadelným ústavom Bratislava. Vstup voľný.

10.00 h pred SD

ý
Výtvarno-divadelný
iga
lig
ol
oliga
ro
park + Detská impr
+ DIVADLO JAJA:
na
Princezná Frmfulín

19.00 h KD

LDO a TO ZUŠ: Navždy a vždy
Vstupné ľubovoľné.

malých
Tvorivé dielne a hry. Improliga pre
hercov. Divadlo pre deti. Vstup voľný.

10.00 h KD

DETSKÉ DIVADELNÉ
ŠTÚDIO DNH: Kleopa
tra

Predstavenie určené pre
školy.

14.00 h KD

PAVÚČIKY: O zelenej
svinke

Predstavenie určené pre
školy.

17.00 h SD

DIVADELNÍ SOUBOR
BŘETISLAV Břeclav:
Martin McDonagh
~ Mrzák Inishmaanský

Vstupné: 4 EUR ~ www.divadlo-bretislav.cz

17.00 h SD

DETSKÉ DIVADELNÉ
ŠTÚDIO DNH:
Kleopatra
Vstupné ľubovoľné.
www.divadlonahambalku.sk

19.00 h KD

DO HOUSLÍ: Michaela
Doleželová, Roman Vencl
~ Když se zhasne
Vstupné: 6 EUR ~ www.dohousli.cz

21.00 h SD

19.00 h KD

DIVADLO NA HAMBÁLKU:
zlato za to?
Vlado Zetek ~ Stálo ti to balku.
sk
Vstupné: 4 EUR ~ www.divadlonaham

IN VIVO
+ Improliga

Vstupné: 8 EUR.
Predstavenie je prístupn
é
od 16 rokov.

mii
kými
acký
ala
malackým
ými m
š ým
úspešným
t sú
ti
Stretnutie
recitátormi.

18.00 h KD

ZAHORÁCKE
DIVADLO Senica
a DIVADLO
SVATOPLUK Ho
Stano Šubík ~ Osdonín:
jedného vinára udy

Vstupné: 4 EUR.
www.zahoracked
ivadlo.sk
www.dssvatoplu
k.cz

20.00 h SD

TÚLAVÉ DIVADLO:
Jakub Nvota
~ Túlavý večer
Vstupné: 8 EUR.
www.tulavedivadlo.sk

Vstupné ľubovoľné.
www.invivomusic.eu

10.00 a 14.00 h KD

21.00 h SD

DIVADLO O. BELEŠOVEJ
A Z. MARTINKOVEJ:
Oľga Belešová, Zuzana
Martinková-Znášiková
a Michaela
Štefankovičová
~ Baby na
palube

SD
00 h SD
6.0
16
16.00

niie
an
r
ranie
obra
ršob
erš
Ve
V
Veršob

15.00 h KD

PREŠPORSKÉ DIVA
Končerto dy kome DLO:
diánty
Otvoren

ie súťaže o najlepšieho
detského
diváka Divadelnej
sezóny 2012/13.
Vstupné: 3 EUR.
www.presporskediv
adlo.sk

PREŠPORSKÉ DIVADLO
Končerto dy komediánt :
y
Pred
stavenia určené pre škol
y.

19.00 h KD

SQUAT: Zoltan Egressy
~ Rozhodcovia
Vstupné: 13 EUR.

Permanentka: 25 EUR (platí na všetky predstavenia
okrem SQUAT: Rozhodcovia). Vstupenky si môžete kúpiť
v predpredaji od 4. 9. 2012 v pokladni Kultúrního domečka
už 2 h pred filmovým predstavením.

zákon v záhoráčtine. Prečo ste sa
vtedy rozhodli práve pre túto in
scenáciu? Máte prehľad, koľkokrát
sa už hrala a kde všade?
Rozhodol som sa pre ňu samo
zrejme preto, že bola v našom nárečí,
do ktorého ju bravúrne preložili bra
tia Moravčíkovci z Jakubova. Ten sce
nár fungoval už pri prvom čítaní. Je
odsúdený na úspech. Nuž sme ho aj
„požehnanekrát” hrali. Musel by som
vyhľadať staré kalendáre, aby som
dal presný počet. Ale okolo stovky to
bude isto. A ešte stále je v repertoári.
Ženský zákon v našom podaní videlo
celé Záhorie, Bratislava, Martin, Zvo
len, Velké Karlovice...
Ktorú z hier DNH máte najrad
šej, alebo ktorá sa vám skúšala
najľahšie?
Najradšej mám všetky. Je to obli
gátna odpoveď, ale je to pravda. Tak
ako keď sa rodičov pýtate na deti.
A skúšajú sa všakovako. Raz ľahšie,
inokedy škrípavo. To je divadlo, to je
život. Bavil som sa na skúškach našej
poslednej inscenácie Stálo ti to zlato
za to, lebo sme sa zišli po dlhšom ča
se celý súbor aj s novými členmi. Bavil
som sa aj na hre Muž mojej ženy, lebo
sme boli pánska jazda. Len raz sme
boli pozrieť jednu „babu“, kamarátku
Petru Polnišovú, aby sa nám vyfotila
na obraz do hry a aby nám do nej
nahrala pár viet. A dobre bolo aj na
skúškach hry Osem žien. To som tam
mal len dámske osadenstvo, čiže lu
xus. Ako chalan v strednej zdravotnej
škole.
10 divadelných sezón a 11 insce
nácií. Koľko je ich autorsky vašich?
Režijne a dramaturgicky všetky.
Autorsky jedna. Zatiaľ.
Ktorá inscenácia zožala zatiaľ
najviac úspechov či ohlasov pub
lika?
Zrejme Ženský zákon. Ale dnes
to vidím tak, že možno preto, že bol
prvý. Mnohé ďalšie hry, jeho mladší
súrodenci, mu šliapu na päty.
Kedy, za akých okolností vznik
lo štúdio mladých DNH?
Vzniklo mierne neskôr ako veľké
divadlo a tiež je dodnes tu. Robil som
divadlo s deťmi a mládežníkmi, robím
divadlo pre deti a videlo sa mi priro
dzené mať ich aj v Divadle na ham
bálku. Svojho času to takto fungova
lo v Brne v divadle Husa na provázku.
Videl som ich predstavenia, veľkých
aj malých a cítil som v nich ohrom
nú spolupatričnosť. A tú cítim dnes aj

u nás. Veď tí väčší zo štúdia už plynu
le naskakujú do rozbehnutého vlaku
dospelého divadla. A naskakujú bez
pečne a úspešne.
O pár dní odštartuje už 5. roč
ník festivalu, ktorý má tiež na sve
domí Divadlo na hambálku. Rok
mi sa z nenápadného divadelného
podujatia stal divadelný sviatok
v Malackách. Ako vznikol nápad
usporiadať festival Zejdeme sa na
hambálku? Kedy presne sa usku
točnil jeho prvý ročník? A čo už má
za sebou?
V roku 2007 sme vyskúšali nultý
ročník. Divadlo na hambálku už malo
pôdu pod nohami v našom meste,
nuž sme začali rozširovať obzory sebe
aj našim divákom a pozývame kama
rátov i nových kamarátov z ochotníc
kych i profisúborov slovensko-české
ho, česko-slovenského divadla.
Môžeme sa počas nasledujúce
ho ročníka ZNH tešiť na niečo špe
ciálne?
My v divadle sa tešíme rozhodne
na divákov. A keď už som použil slo
vo rozhodne, tak diváci sa môžu tešiť
na všetko a rozhodne na Rozhodcov,
zlatý klinec festivalu v pondelok 24.
septembra o 19.00 h v Kultúrním do
mečku v Malackách.
Čo nové ponúka najnovšia hra
Stálo ti to zlato za to, ktorá sa bude
hrať aj počas festivalu ZNH?
Neviem, či nové, veď všetko tu už
bolo. Príďte a hľadajte!
Čo by režisér a zároveň umelec
ký vedúci poprial svojmu divadlu
do budúcnosti?
Neutíchajúci potlesk divákov. To
je balzam na dušu každého divadel
níka. To je šum mora, šepot lesa, spev
vtákov a bzukot včiel v jednom.

A aký vzťah majú
k divadlu jeho
dlhoroční členovia?
A čo by mu popriali
do budúcna?
Michal Šefčík
V DNH pôsobím
od jeho začiatku,
od roku 2002. Spo
mínam si na kon
kurz, na ktorý prišlo
zopár cudzích ľudí,
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o ktorých som vtedy ešte netušil, akí
blízki mi o pár rokov budú a že sa
z nich stanú ľudia, ktorí tak veľmi po
mohli formovať moje dospelé ja. Mal
som 16, bol som decko a v divadle
som vyrástol. Okrem množstva krás
nych postáv, ktorých príbehy som
mal možnosť tlmočiť divákom, som
v divadle prežil mnoho vlastných prí
behov, kopu zábavy, ale aj smutných
chvíľ. V každej rodine sa z času na čas
objaví kríza a Divadlo na hambálku
je pre mňa určitým spôsobom rodi
nou. Nech sa stane čokoľvek, vždy to
nejako spoločne zvládneme. Držíme
spolu už 10 rokov a aj keď už teraz
nepôsobím tak aktívne ako kedysi,
vždy sa rád vraciam na „hambálkov
ské” dosky a medzi ľudí, ktorí nie sú
len mojimi kolegami, ale dobrými
priateľmi.
Divadlu prajem hlavne veľa di
vákov, pretože bez nich by divadlo
fungovať nemohlo. Elán, s ktorým
sme začínali, nás už ďalších 10 rokov
poháňať asi nezvládne, preto ho po
trebujeme stále viac cítiť od divákov.
Keď nám oni dajú najavo, že nás chcú,
vydržíme ešte ďalších 10, 20 rokov.
Sami by sme to už možno vzdali, no
ľudia a ich potlesk, smiech a reakcie,

to je to, čo nás poháňa vpred. Divad
lu na hambálku želám veľa vysmia
tych veselých a bezprostredných di
vákov, takých máme najradšej.
Eva Barteková
V divadle pôsobím
od jeho začiatku, od
roku 2002. Členov
DNH beriem ako
rodinu. Niektorí sú
vzdialenejšia rodina,
s tými sa až tak dobre nepoznám, iní
sú bližšia rodina. Stále je to však rodi
na. Takže ak sa aj pohádame, tak sa
zase pomeríme a pri ďalšej „rodinnej”
udalosti sa zase spolu zabavíme.
Divadlu by som do budúcna do
priala hlavne vďačných a usmiatych
divákov a členom divadla želám, aby
nám to stále spolu tak dobre hralo.

Počas víkendu (8.–9. 9.) sa v nedaľekých Veľkých Levároch konal odpust, alebo ak chcete u nás tradič
nejšie pomenovanie hody. Levárčania oslavovali vo veľkom šýle. Nedeľňajšia slávnostná svätá omša bola
doslova vyšperkovaná.

filmoví vedci, novinári, tvorcovia či
samotní dramaturgovia filmových
klubov, ktorí v diskusiách po projek
cii divákom priblížia diela v nových
súvislostiach.
Zdroj: SITA, Asociácia slovenských
filmových klubov (ASFK).

Text, foto: N. Slobodová

Text, foto: Natália Slobodová

Redakcia mestských medií
želá malackému
ochotníckemu divadlu
veľa úspechov, nápadov
pri realizácii inscenácií
a hlavne veľa
verných divákov.

príde aj
do Malaciek

Prehliadku slávnostne otvorili
v bratislavskom kine Lumiere drá
mou Chlapec na bicykli (2011) bel
gických bratov Dardennovcov a ko
médiou Život Briana (1979) kulto
vej britskej skupiny Monty Python.
Okrem spomínaných filmov Chla
pec na bicykli a Život Briana budú
mať návštevníci kín možnosť vidieť
snímky Neha (1991) Martina Šulíka,
Bohémsky život (1992) Akiho Kauris
mäkiho, Trainspotting (1996) Danny
ho Boylea, Čierna mačka, biely kocúr
(1998) Emira Kusturicu, Čierna Ve
nuša (2010) Abdela Kechichea, Han
ba (2011) Stevea McQueena, V tme
(2011) Agnieszky Holland a Rozchod
Nadera a Simin (2011) Asghara Far
hadiho. Jedenástym bonusovým fil
mom v programe bude horor Upír
Nosferatu (1922) Friedricha W. Mur
naua, ktorý premietnu v zreštauro
vanej verzii. Vybrané projekcie budú
okrem toho spestrené živým hudob
ným sprievodom.
Projekt 100 sa okrem Bratislavy bu
de konať v mestách na celom Sloven
sku vrátane Malaciek. Zavíta k nám
10. októbra a potrvá do 12. decem
bra. Viac informácií o jednotlivých
filmoch aj celom projekte nájdete
na www.asfk.sk.
Vybrané projekcie v Bratislave,
nave, Banskej Bystrici, Trenčíne
Tr
a iných mestách budú obohatené
o lektorské úvody. Postarajú sa o ne

279. výročie vysviacky
veľkolevárskeho kostola

Kostol zasvätený menu Panny
Márie oslávil už 279. výročie vy
sviacky. V roku 1733 uskutočnil
slávnostnú posviacku zakladateľ
kostola kardinál Kolonič, ktorý po
svätil aj hlavný oltár a štyri bočné
oltáre. Každoročne tak Levárčania
slávia hody (výročie posviacky)
v nedeľu po Narodení Panny Má
rie (8. 9.). Okázalosť osláv sa však
tento rok zväčšila tým, že farnosť
získala financie z pozemkov, ktoré
predala obci. Vďaka týmto penia
zom sa dnes Levárčania tešia z no
vej ambóny nového obetného
stola a kríža Ježiša Krista. V nede
ľu 9. 9. miestny kňaz Jaroslav Kin
ka, CR, nový obetný stôl posvätil.
Onedlho do Veľkých Levár zavíta
aj biskup, ktorý by ho mal taktiež
posvätiť.
Baroková nádhera, ktorou sa
obec pýši už stáročia, bola v roku
1958 zaradená medzi pamiatky
celoslovenského významu. Kostol
je 44 metrov dlhý, 16 metrov širo
ký a 23 metrov vysoký. Zmestí sa
doň asi 3000 ľudí.
Počas spomínanej nedeľňajšej
sv. omše sa ich tu veru zmestilo
tiež dosť. Zúčastnili sa jej veľko
levárski hasiči, poľovníci, členo
via folklórneho súboru Leváranek
a, samozrejme, ďalší občania. Po
zvanie prijal aj Gabriel Koch, CR,
ktorý celebroval sv. omšu spoloč
ne s miestnym kňazom.

Projekt 100
6. septembra sa začal 18. roč
ník najväčšej filmovej putovnej
prehliadky na Slovensku s ná
zvom Projekt 100, ktorá potrvá
až do 31. decembra. V 36 kinách
a filmových kluboch v 32 mes
tách premietnu desať výnimoč
ných filmových diel a jedenásty
archívny špeciál.
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Elektrická zásuvka
v nemocničnom
detskom kútiku

ných škôl. Pracuje na nich 2657 za
mestnancov, z toho je 1924 učiteľov.
Kraj spustil v tomto roku aj pro
jekt učiteľských bytov, pričom záu
jemcom ponúka v súčasnosti uby
tovanie v existujúcich zariadeniach.
„Mladé rodiny a mladých učite
ľov chceme sociálne stabilizovať.
V našich internátoch máme v sú
časnosti ubytovaných vyše 100 pe
dagogických a nepedagogických
zamestnancov,” spresnil Pavol Fre
šo. Zároveň zdôraznil, že kapacity
sú ešte voľné. Výška nájomného sa
pohybuje od 33 € do 160 € podľa
vybavenosti, podmienok a kvality
ubytovania.
Okrem toho ponúka Bratislavský
kraj aj ďalšie výhody, a to príplatok
do 50 € pre telocvikárov za mimo

Elektrická zásuvka v detskom
kútiku? Zdá sa vám to nebezpečné? Bohužiaľ, je to skutočnosť. A to práve v našej malackej nemocnici, kde by mali byť
bezpečnosť a zdravie prvoradé. Na zásuvku v detskom kútiku nás upozornila pohoršená
Malačianka. „Keď som v nemocnici pri okienku, kde sa ľudia nahlasujú na rőntgen, uvidela tento detský kútik, až ma
zamrazilo,” píše.

by rady počas návštevy nemocnice
využili aj takéto možnosti. Nemoc
nica nie je proporčne uspôsobená
na takéto služby, preto nie je jedno
duché vybrať miesto, ktoré by záro
veň neprekážalo iným pacientom
pri návšteve nemocnice a zároveň
neohrozovalo pohyb detí,” uviedla
Kovaľová. A jedným dychom dodala.
„Vašimi požiadavkami sa však bude
me určite zaoberať.“
Opýtali sme sa aj, kam môžu ob
čania adresovať svoje postrehy.
„Všetky pripomienky môže
Manažérky marketingu
te zasielať prostredníctvom
a PR MEDIREX GROUP Zuza
kontaktného formulára na
ny Kovaľovej sme sa opýtali,
webe nemocnice, v call cen
kto schvaľuje umiestnenie
tre, osobne vo vestibule do
detských kútikov. „Zavede PÝTAME SA schránky pripomienok či
nie detského kútika v rám
ZA VÁS pri ktoromkoľvek pulte ne
ci priestorov nemocnice
mocnice,” informovala Zu
bola naša iniciatíva, cieľom ktorej je zana Kovaľová.
Text: N. Slobodová
vyjsť v ústrety aj mamičkám, ktoré
Na pravú mieru
V Malackom hlase číslo 14/2012
sme na strane 8 uverejnili článok
s názvom Ľudo Zúbek sa narodil pred
105 rokmi, v ktorom sa uvádza ne
správna informácia, že „jeho sestra

Vilma Zúbek je doteraz vernou čita
teľkou novín Malacký hlas”. Pani Vil
ma Zúbek nie je spisovateľova sestra,
ale švagriná. Za nepresnosť sa ospra
-redvedlňujeme.		

BSK zvýši pedagógom platy,
a ponúka im aj ubytovanie
V rozpočte na rok 2013 Bratislavská župa plánuje na platy učiteľov
vyčleniť 300-tis. €, čo je trojnásobne viac ako v tomto roku. Peniaze
budú použité na zvýšenie platov všetkým zamestnancom, to je pedagogickým i nepedagogickým, ktorí pôsobia v školách BSK.
Financie budú školám prideľova
né podľa kritérií, napr. podľa kvality
školy, výsledkov či schopnosti ria

diteľov získať pre školu prostriedky
z iných zdrojov. BSK má vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti 58 stred

školské športové aktivity. Zapoje
ných je 37 škôl v pôsobnosti BSK.
V tomto roku je na projekt rozpoč
tovaných 18 500 €. Tento projekt rea
lizuje Bratislavský kraj ako jediný
spomedzi všetkých žúp.
-ts bsk- (krátené)
Foto: archív MH
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Poznáte kandidáta
na Seniora roka?

Vďaka,
sestra Marta!

Dovoľujeme si vyjadriť vďaku našej
priateľke – rehoľnej sestre Marte (Mgr.
Márii Mandrákovej), ktorá po dlhých
rokoch práce v Gymnáziu sv. F. Assis
kého v Malackách od 1. septembra
2012 s bolesťou v srdci opustila naše
mesto a svoje milované pracovisko.
Zo srdca jej ďakujeme za dlhoročnú
obetavú učiteľskú, katechetickú a výchovnú prácu nielen v Gymnáziu sv.
Františka Assiského v Malackách, ale
i v celej farnosti. S láskou priatelia.

Fórum pre pomoc starším – národná sieť so sídlom v Prievidzi organizuje významnú celoslovenskú akciu – oceňovanie starších ľudí,
ktorí môžu byť príkladom pre nás všetkých vďaka ich postoju k životu, nezištnej pomoci iným, obetavosti, a to často napriek podlomenému zdraviu či vysokému veku. Tento rok sa táto jedinečná
akcia bude niesť v duchu Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, keďže rok 2012 je venovaný práve tejto
myšlienke.

Je veľa starších – obyčajných, jednoduchých a nenápadných ľudí, ktorí sú výnimoční, robia úžasnú, krásnu
a záslužnú prácu, významne ovplyvňujú život jednotlivcov i spoločnosti,
ale ktorým nevenujeme takmer žiadnu pozornosť a často na nich zabúdame. Ich práca, obetavosť, námaha
a nezištná pomoc sú považované
za samozrejmosť, často ich doslova
prehliadame a nevnímame.
10. 12. sa v Zlatej sále Bojnického
zámku uskutoční 7. ročník Seniora
roka – aktu oceňovania starších ľudí
z rôznych regiónov celého Slovenska
za ich prínos pre spoločnosť, rodinu,
obec či mesto, alebo vlastné okolie.
Je to výnimočná akcia, ktorá v spoločnosti prispieva k vytváraniu pozitívneho obrazu staršieho človeka
a ktorá si získala veľký záujem zo strany rôznych organizácií, ale i médií.
Určite mnoho takýchto ľudí žije aj
vo vašom okolí. Poobzerajte sa okolo seba a ak poznáte výnimočných
ľudí, ktorí aj skryte, ale robia záslužnú
drobná inzercia
• Glazúrovanie vaní.
Kontakt: 0905 98 36 02.
• Od septembra pripravím vaše dieťa
na monitor z matematiky – doučujem žiakov ZŠ od 5.–9. ročníka.
Kontakt: 0911 36 00 52 (po 18.00 h)
• Pripravím žiakov 5. ročníka ZŠ do
8-ročného gymnázia.
Kontakt: 0905 33 86 76 (po 18.00 h)
• Doučím žiakov ZŠ anglický, nemecký jazyk a chémiu žiakov ZŠ aj SŠ.
Kontakt: 0949 51 27 33 (po 18.00 h)
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prácu, opatrujú nezištne a obetavo
svojich blízkych, pomáhajú iným vo
svojom okolí, robia ich život krajším,
prinášajú radosť a optimizmus svojej
rodine, okoliu, pošlite návrh na ocenenie týchto starších ľudí. Máte na to
čas do polovice novembra 2012.

MALACKÁ MATRIKA
od 27. 8. do 10. 9. 2012
Júnoví jubilanti
80 – Ing. Rudolf Kozel;
Alena Kukučková; Lukáč
Rybár; 91 – Štefánia Hanulíková; Ján Komorník; 92 – Hermína Labudová; 97 – Justína Romanová

Ako podať návrh
Návrh na ocenenie môžete poslať
poštou do 15. 11. 2012 na:
Fórum pre pomoc starším,
národná sieť,
Prievidza, Záhradnícka 24
alebo e-mailom na adresu:
forumlubica@gmail.com

Vítame medzi nami
Matúš Kovár, *17. 8.

Podmienky
Je potrebné zaslať návrh, ktorý
bude obsahovať stručný opis dôvodu, prečo má byť navrhovaný občan
ocenený v rámci tejto celoslovenskej
akcie. Dôvodom je – pomoc a starostlivosť o iných ľudí, nezištná pomoc a starostlivosť aj o svojich blízkych príbuzných, pomoc a angažovanosť v rôznych aktivitách pre iných
občanov, pre mesto, obec, okolie, príkladný postoj k životu, spoločnosti.
V návrhu je potrebné uviesť
Dátum narodenia navrhovaného,
kontaktné údaje, adresa, telefón, taktiež uviesť údaje navrhujúceho, prípadne rodinného príslušníka, ktorý
by sprevádzal navrhovaného.
Návrh môže poslať fyzická alebo
právnická osoba. Navrhovaná osoba
musí mať viac ako 60 rokov.
-ts-

Drevené pohľadnice
sa veľmi páčia
Začiatkom leta mesto objedna
lo nový druh reklamných predmetov – ručne vyrábané drevené pohľadnice. Keďže išlo o novinku, objednaných ich bolo na
ku len nie
koľko. Zdá sa
skúš
však, že drevené pohľadnice
majú úspech. Ich zásoby sa míňajú, a preto mesto objednalo
ďalšie.

Drevené pohľadnice s motívom
kaštieľa a synagógy si môžete kúpiť
v turisticko-informačnej kancelárii
(v budove inkubátora) a v kaštieli. Cena 1 €/ks. V budúcnosti mesto
plánuje objednať aj motív mesto –
celok. Drevené pohľadnice vyrába

česká firma Toman a Toman. Už od
roku 2001 sa venuje ručnej výrobe
drevených poštových pohľadníc. Tieto pohľadnice sú radené do zberateľských sérií a sú číslované. To z nich
robí atraktívny turistický suvenír
a zberateľskú raritu.
Drevené pohľadnice vás prevedú
po hradoch, zámkoch, historických
mestách, jaskyniach a iných známych
a niekedy aj po už trochu zabudnutých miestach.
Zo slovenských pokladov nájdete
na drevených pohľadniciach napríklad Šarišský či Spišský hrad, Bojnický zámok, ale aj neďaleký Červený
Kameň a Bratislavský hrad.
-mija-

Jeseň plná zážitkov
Obyvatelia aj návštevníci Bratislavského kraja sa môžu opäť
tešiť na jeseň plnú zážitkov,
chutí a vôní. Tohtoročná Župná jeseň ponúkne takmer dve
desiatky podujatí vo viacerých
mestách, nevynímajúc tie na
Záhorí.
„Štartujeme už druhý ročník projektu Župnej jesene a tento rok chceme predstaviť regionálne tradície
a špeciality. Verím, že podujatie bude
aspoň také úspešné ako minulý rok,”

povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Súčasťou ponuky atraktívnych
akcií je napr. „Hasprunský” dubák
v Studienke a Sološnícky „krumplový” deň. V októbri bude Župná jeseň
pokračovať v Stupave už tradičnými Slávnosťami kapusty – Dni „zelá”
a Jablkovým hodovaním. Na dobroty
z jabĺk sa môžu tešiť v Senci, Modre,
Stupave, Pezinku, Malackách, Jablonovom, Dunajskej Lužnej aj v Devínskej Novej Vsi.
-ts- (krátené)

SCK Záhorák cestou necestou
16. 9.	Za folklórom do Podluží – krojové hody a stavanie mája v Lanžhote
23. 9.	Putovanie za vínom na Pezinské vinobranie – lesmi
a vinohradmi za vínnymi slávnosťami
29. 9.	
Po stopách Márie Terézie – cyklotúra do Kopčian
a Holíča na miesta späté s panovníčkou Uhorska
6.–7. 10.	Na Moravskej vínnej ceste – dvojdňové cykloturistické podujatie za krásami južnej Moravy

Povedali si áno
Ján Osuský – Lucia Pellerová; Ľubomír Švončinár – Zuzana
Mihályová; Filip Hanker – Kristína
Kovárová; Samuel Húšek – Denisa
Orthová
Nie sú medzi nami
Ján Baláž, V. Leváre, *1940;
Ján Kabarec, Lakšárska No
vá Ves, *1922; Ladislav Rehák, Kuklov, *1930; Ján Pullmann, Malacky,
*1958; Marta Hundáková, Malacky, *1933; Emília Abelová, Malacky,
*1928; Anna Dokoupilová, Borský
Sv. Jur, *1931; Josef Hoffmann, Ma
lacky, *1934; Rudolf Voltemar, Suchohrad, *1921; Michal Juhanus,
Rohožník, *1976; Eduard Čada, Ma
lacky, *1950; Jaroslav Šelbický, Ma
lacky, *1933; Alžbeta Bolková, V.
Leváre, *1938; Jozef Kimlička, Stu
dienka, *1936; Anna Šišoláková,
Závod, *1939; Alžbeta Černeková,
Sobotište, *1930
SPOMIENKY
10. 9. uplynulo päť
rokov, čo nás navždy opustila naša
drahá manželka,
mamk a, babka,
prababka a svokra
Terézia Siváková.
S láskou v srdci spomínajú manžel
Vladimír, deti Alena, Vlado a Ivan
s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej malú spomienku.
17. 9. si pripomíname 1. výročie,
čo nás opustil mi
lovaný Jožko Klas
z Malaciek. S láskou a úctou spomínajú manželka
a ostatná rodina. Venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Ak nie je uvedené inak, štartujeme
od malackej synagógy. Na väčšinu
trás odporúčame trekkingové bicykle. Informácie o trasách môžete nájsť
aj vo vývesnej skrinke pri cyklopredajni CYKLO S v Malackách na Radlinského ulici.
www.sckzahorak.cykloturistika.
com; sckzahorak@gmail.com
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Najbezpečnejší prelet
kanála La Manche

Štefánika na Bradle, ako i zrúcaninu
hradu Branč. Čiže môj prelet trval
viac ako hodinu.
Tento rok sa nám prvý raz stalo,
že všetci, čo odštartovali, aj v poriadku prileteli do cieľa. Záchranný
čln nebol potrebný... Večer sme prelet vyhodnotili ako najbezpečnejší
a otvorili sme fantastickú „hangárpárty“.
O tom, že táto akcia si získava
stále viac priaznivcov, svedčí aj fakt,
že každým rokom sa na akcii zúčastňuje stále viac posádok. Tento rok,
dokonca z Čiech a Moravy priletelo
13 posádok, čo svedčí o tom, že akcia má „cveng” i v zahraničí.
Moje poďakovanie patrí myjav
skému Deltaklubu za perfektné
zvládnutie zletu, môjmu otcovi Jozefovi „Dedenkovi” Sajanovi za technickú podporu i mojej manželke
Janke a synovi Patrikovi za uvoľ
nenie z rodinných povinností.
Už teraz sa teším na ďalší ročník!
Jožinko Sajan

Záhorácky Letecký Klub Malacky (ZLKM) využil pozvanie myjavského Deltaklubu a s dvomi posádkami sa zúčastnil Myjavského zletu a 7. ročníka Najbezpečnejšieho preletu kanálu La Manche
na Slovensku. Prečo je najbezpečnejší? Lebo sa neletí nad morom. Názov je totiž len symbolický.
Vždy si vyberieme dve letiská, ktoré sú od seba vzdialené cca 33 km – ako kanál La Manche.

Za ZLKM sa zúčastnili
MZK – motorové závesné klzáky:
OM-H101 – Jožinko Sajan
OM-H052 – Jozef Čermák		
a František Bača
Predseda
ZLKM
– Peter Lenhartovič

JUDO-club TJ Strojár Malacky
vás srdečne pozýva na

VII. ročník
Memoriálu
Jakuba
Habudu,

ktorý sa uskutoční 15. septembra
(sobota) v ŠH Malina o 11.00 h.
Súťaž je venovaná spomienke na
nášho mladého džudistu, ktorý
tragicky zahynul. Pretekári – žiaci
a žiačky budú súťažiť v troch kate
góriách – MINI, MLADŠÍ A STARŠÍ.
K účasti na súťaž boli pozvané
družstvá z Čiech, Rakúska, Maďarska, Poľska a ďalších krajín.
Tešíme sa na vašu účasť.

Tohtoročným kanálom La Manche bol úsek medzi letiskom Vankovia nad Turou Lúkou, neďaleko
Myjavy a letiskom Boleráz. Štartovalo celkom 21 posádok MZK a 20
posádok MPG. Prelet trval 40 minút.
Keďže som mal na palube pasažier-

Beh zdravia je stále populárnejší
Prvý septembrový piatok patril
v Malackách rekreačným bežcom.
Na štart 29. ročníka Večerného behu
zdravia – Behu vďaky SNP sa po slávnostnom otvorení pri Pamätníku SNP
postavilo 169 pretekárov v 13 kate
góriách. Na trať dlhú 2 km sa vydali
bežci z Malaciek, Lábu, Závodu, Kostolišťa, Kútov, Záhorskej Vsi, Sološnice i Bratislavy. Spolu s rodičmi bežali
aj deti, ba dokonca aj tie úplne malé,
ktoré absolvovali trať v kočíku. Spolu
ich bolo až 180.
Tento nárast asi o 30 percent
spôsobilo určite pekné počasie, ale
možno i Súťaž o najaktívnejšiu školu
v oblasti športu v Malackách, ktorá sa
koná už tretí rok. Body do súťaže totiž

Basketbalistky Strojára
získali striebro
V dňoch 7.–9. septembra sa konal juniorský basketbalový turnaj v Trnave, na ktorom malacké
juniorky nesmeli chýbať. Tím deviatich hráčok, niektoré z nich po
zraneniach, nastúpil do zápasov
s veľkým odhodlaním a bojovnosťou. Turnaja sa zúčastnili len slovenské tímy – Dubček Bratislava,
Sereď, Trnava A a B. Malačianky sa
nenechali zahanbiť a vybojovali
si vynikajúcu striebornú priečku.
Náš basketbalový tím bol v zložení hráčok: Petra Spustová, Simona

ku, ktorá v týchto končinách nikdy nebola, cestou do „Francúzska” som
jej poukazoval rôzne
pamiatky, ktoré sa nám
akosi priplietli do cesty.
Napríklad Mohylu M. R.

Marcová, Nikola Schreiberová, Ľudmila Oreská, Lenka Matušková, získala (All Star) naj hráčky, Alexandra
Vosátková, Henrieta Moravčíková,
Natália Vokáčová a Patrícia Vajsábelová pod vedením trénera Karola
Ivančíka. Sprevádzala ich skvelá nálada a tímová spolupráca. Túto jeseň
je to 10 rokov, čo vznikol ženský basketbal v Malackách. Tieto dievčatá
ho stále držia pokope a pokladajú
to za najlepšie strávené roky spolu.
Alexandra Vosátková
Foto: SM

získava každý účastník pre svoju školu. Najaktívnejšia škola je odmenená
pri vyhlasovaní najlepších športovcov mesta finančným darom na nákup športových pomôcok od mestského úradu. Najviac organizátorov
potešil fakt, že hlavne deti a mládež
získavajú väčší vzťah k aktívnemu
športu, ktorým určite rekreačný beh
je.
Organizátormi okrem Komisie pre
vzdelávanie a mládež MSZ Malacky
boli ZŠ Dr. J. Dérera, CVČ, AD HOC,
DHZ, AC a KZPDM. Netreba zabúdať i na pomoc príslušníkov mestskej a štátnej polície, ktorí sa postarali o bezpečnosť podujatia. Víťazmi
pretekov boli všetci, ktorí absolvovali

trať pretekov od Pamätníka SNP až
do Zámockého parku. Najmladším
účastníkom pretekov bol Bruno Vidan, ktorý má necelé štyri roky a bežal s mamičkou a mladším súrodencom, ktorý bol ešte v kočíku. Úplne
najmladším účastníkom bol Emilko
Lorenc, ktorý trať sledoval tiež len
z kočíka, ktorý viedol otecko. Najstaršou pretekárkou, ktorá preteky absolvovala, bola Eleonóra Handlová.
U mužov bol najstarším účastníkom
Peter Hitmar z Malaciek.
Organizátori by chceli dosiahnuť,
aby v budúcom, jubilejnom 10. ročníku pritiahli na beh aspoň 200 štartujúcich. Verme, že sa im to podarí.
Anton Pašteka

Aký bol
Poľovnícky
deň
v Malackách?

Posledný augustový víkend sa
v Malackách konal Poľovnícky deň.
Aký bol ?
Podľa reakcie návštevníkov a hostí určite úspešný. Najviac sa páčili sokoliari, ale zaujali aj kynológovia, vystúpenia lesničiarov a ich hostí, ukážky vábenia zveri Michalom Rečným,
sprievodné výstavy fotografií, výstavy preparátov v regióne žijúcej zveri, výstavy k projektu Odpad do prírody nepatrí, výstava prác žiakov ZŠ
na tému Poľovníctvo a príroda očami
detí. Na takejto slávnosti má svoje
miesto aj verejné poďakovanie osobnostiam v podobe udelenia medaily
či ďakovného listu. Poľovníci sa prezentovali aj ako skvelí kuchári, veď
poľovnícke guláše a pečienky sa vypredali už za 3 hodiny. Organizátori
si vyskúšali nové prostredie i samých
seba. Na spoločnom zasadnutí predstavenstiev OPK a OkO SPZ sa vydiskutovali postrehy a názory, aby ďalší
ročník mohol byť zase o niečo lepší.
Text: Milan Merc
Foto: -otano-

Marián Jung
tretí raz
majstrom
sveta!
Slovenský reprezentant vo vodnom motorizme a Malačan Marián
Jung z VŠC Dukla Banská Bystrica
obhájil 29. augusta titul majstra sveta v prestížnej kategórii Formula 500.
Majstrom sveta v tejto kategórii sa
stal už po tretí raz. V predposlednom
kole pretekov v Tarmopole na Ukrajine zvíťazil pred A. Havasom z Rakús
ka a Štúrovčanom R. Henczom, ktorý
jazdí s maďarskou licenciou. Pred
časne tak obhájil titul majstra sveta a na posledných pretekoch v Ta
liansku sa už nemusel zúčastniť.
Slovenskí priaznivci vodného motorizmu môžu vidieť Mariána Junga
v akcii 22.–23. septembra na domácej trati v Štúrove, keď sa na Dunaji
budú konať ME kategórie O-700.
Marián Jung je držiteľom ocenenia Pálfiho srdce, ktoré primátor mesta Malacky Jozef Ondrejka udeľuje
osobnostiam, ktoré svojím konaním
a úspechmi šíria dobré meno nášho mesta ďaleko za jeho hranicami.
Za všetkých Malačanov mu srdečne
blahoželáme!
Zdroj: www.teraz.sk/sport
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