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úvodník

Mesiac
fotografie

1. novembra si každoročne katolícka cirkev pripomína Sviatok
všetkých svätých, a to už od 8. storočia. Na Sviatok všetkých svätých nadväzuje Pamiatka zosnulých – Dušičky. Sviečkami a spo
mínajúcimi ľuďmi sa minulý týždeň zaplnili aj malacké cintoríny.

v Googli

Softvérový gigant Google spustil na Slovensku dlho očakávanú službu Street
View. Firma mapovala Slovensko od apríla t. r. a nafotila desiatky sloven
ských miest aj menších obcí. Sú medzi nimi aj Malacky. Detailné panorama
tické zábery nášho mesta si môžete pozrieť na maps.google.sk. Do vyhľa
dávacieho políčka vpíšte vašu adresu. Na mapu potom pretiahnite oranžo
vého panáčika, ktorý sa nachádza v ľavom hornom rohu mapy a mapu po
tom približujte, kým sa nezobrazí panoramatická fotografia vašej ulice či
domu. Ale pozor na to, čo uvidíte. Zo zahraničia sú známe prípady, keď man
želka vďaka Street View odhalila neveru či zanietenci našli dôkazy o UFO.

Už snežilo, sme
pripravení?

Na prípravu mesta na zimu a zimnú pohotovosť je zameraný príkaz
primátora č. 3/2012 na zabezpečenie zimnej údržby. Jeho súčasťou je
operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií – ciest a chodníkov v zimnom období 2012/2013 a určenie pohotovostných služieb
na území mesta Malacky. Operačný plán sa zaoberá prípravou techniky, pracovníkov a organizáciou zimnej údržby, ale aj prípravou posypového materiálu.

„Na posyp nevyužívame chémiu,
len piesok a drvinu, ktorú podľa po
treby vozíme z lomu v Sološnici. Vyu
žívame aj starý piesok, ktorý sme zís
kali v rámci výmeny piesku z piesko

vísk,” hovorí vedúci odd. služieb F. Klí
ma. Na tohtoročnú zimnú sezónu je
v rozpočte vyčlenených 20 000 €, po
čas minulej sa minulo vyše 14 000 €.
Pokračovanie na 2. strane

me, odkiaľ pochádzame a kam krá
čame.
Text: -tabu-, foto: -otano-

Farebný
Malacký hlas
máme vďaka
finančnej
podpore

Sťažnosti, nápady, otázky
Nesvieti vo vašej ulici osvetlenie? Našli ste čiernu skládku? Zaujíma
vás, kedy konečne zmizne výtlk na chodníku, ktorým každý deň prechádzate? Máte podnet na zlepšenie? Chcete sa sťažovať? Chcete pochváliť? Konajte! Kontaktujte mestský úrad!

V posledných mesiacoch sa doslo
va roztrhlo vrece s rôznymi projektmi
a možnosťami, ako môžu občania
pomôcť vylepšiť svoje mesto či obec.
Občianska iniciatíva Nepáči sa mi to
ponúka na svojom webe mapu, na
ktorej môžu ľudia označiť to, čo sa im
nepáči. Portál Odkaz pre starostu fun
guje na podobnej myšlienke. Ľudia

tam upozorňujú na problémy s par
kovaním, výtlky na cestách či chý
bajúce chodníky. Projekt Trash out
si zase všíma životné prostredie. Na
rozdiel od predošlých dvoch funguje
ako aplikácia cez mobily. Ľudia ju po
užívajú na nahlásenie čiernej skládky.
V Malackách máme možnosť na
hlásiť problém, opýtať sa či navrhnúť

niečo už niekoľko rokov vďaka webo
vej stránke mesta www.malacky.sk.
Hneď na titulnej strane vľavo je elek
tronický formulár Otázky a podnety
pre MsÚ. Nedávno sa tam napríklad
riešili otázky okolo nesvietiaceho po
uličného osvietenia, mladý pán sa za
ujímal, kam má vyhodiť staré CD, a iný
zisťoval, kde získa nové tabuľky s po
pisným a súpisným číslom domu.
Využite túto možnosť a kontak
tujte MsÚ. Aj vďaka vašim podnetom
môžeme naše mesto zlepšovať.
-mija-

Železničná
V školách chýbajú Bezpečnejšia
doprava oslabená učebnice
cesta do Levár
Množstvo Malačanov, ktorí cestu
jú do Bratislavy za prácou či do ško
ly, by mali zbystriť pozornosť. Opäť
nepôjdu niektoré vlaky. V novembri
budú v železničnej stanici Bratislava
hl. stanica pokračovať vý
luky pre rekonštrukciu tro
lejového vedenia.
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V základných školách po celom
Slovensku chýbajú učebnice. Zis
ťovali sme, ako sú na tom naše zák
ladné školy. Ešte v týchto dňoch im
chýba množstvo učebníc, a preto si
pomáhajú, ako vedia. Nie
ktoré knihy nedostanú ani
do konca školského roka.

4

Možno ste už aj vy spozorova
li zmeny, ktoré nastali na ceste do
Veľkých Levár. Nové vodorovné zna
čenie aj zvislé značky upozorňujúce
šoférov na zvýšený výskyt cyklistov
by konečne mohli na ces
te priniesť žiaducu väčšiu
bezpečnosť.

8

Viac na
strane

Nájdite si svoj dom

V roku 998 opát Odilo v bene
diktínskom kláštore Cluny zavie
dol tradíciu 1. novembra večer vy
zváňať a spievať žalmy za mŕtvych

a na druhý deň slúžiť veľkú záduš
nú omšu. Na znak nesmrteľnosti
duší a Božieho milosrdenstva sa
v cintorínoch zapaľujú sviečky.
Všetci sa vydávame za svojimi
predkami a spomíname.
Plamienky sviečok zohrievajú
čerstvé i časom rozmazané spo
mienky. Všetci si vtedy uvedomí

Viac na
strane

NATÁLIA SLOBODOVÁ

Čas
spomienok

Viac na
strane

November je Mesiacom fotografie. V Bratislave sa koná už od roku
1990. Mnohí fotografi možno práve
v tomto období hľadajú inšpiráciu
pre svoje diela. Príroda zahalená do
hustej hmly a sychravého počasia
ponúka mnohým umelcom možnosť
sebarealizácie. Aj keď je pravdou, že
v dnešných časoch sa za fotografov
či nebodaj umelcov pasujú už mnohí.
My sme potenciálnym fotografom dali priestor v letnej amatérskej
fotografickej súťaži Objav čaro Záhoria, ktorá vyvrcholila v októbri na
Jablkovom hodovaní. Svoje fotky
mnohí zo súťažiacich uvidia v kalendári mesta Malacky na rok 2013.
Fotografom však ponúkame priestor
celoročne v Malackom kaštieli, kde
sa uskutočňujú výstavy obrazov, ale
aj fotografií. Už dnes oddelenie marketingu v MsÚ pripravuje ďalší zaujímavý projekt týkajúci sa fotenia.
Fotografie sú jedným z fenoménov modernej doby. Na základe nich
môžeme siahať hlbšie do histórie
a možno i objavovať naše korene. Fotografie sprostredkúvajú dobu, emócie, atmosféru, a tak sú inšpiráciou
i pre nás, pretože aj prostredníctvom
nich vás informujeme o dianí v našom meste.
Ak ste odfotili niečo zaujímavé,
nezabúdajte, že stále je tu naša rubrika Okom objektívu či znovu oživená rubrika Miláčikovia.
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SPRAVODAJSTVO

Vlaky opäť
nepôjdu

Mnohí Malačania cestujú za prácou do nášho hlavného mesta.
Už od začiatku leta je železničná
doprava oslabovaná kôli prácam na trati. Ani v nasledujúcom období to nebude inak.

V novembri budú v železničnej
stanici Bratislava hl. stanica pokračovať výluky pre rekonštrukciu trolejového vedenia. Informoval riaditeľ odboru komunikácie Železničnej
spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš
Šarluška. Počas výluk v bratislavskej
hlavnej stanici budú prípojné vlaky
čakať len v prípade priaznivej prevádzkovej situácie. Do 8. decembra
budú na trati Bratislava hl. stanica–
Malacky a opačne odrieknuté vlaky Zr 1870, Zr 1871, Zr 1872, Zr 1873,
Zr 1874 a Zr 1875. Vlak Os 2308 bude
odrieknutý na trati Bratislava hl. stanica–Zohor. V dňoch 27. a 28. 11. sa
bude na železničnej zastávke Bratislava-Železná Studienka nastupovať
do vlakov a vystupovať z nich v smere
Kúty–Bratislava na opačnej strane.
Predpokladané meškanie vlakov
osobnej dopravy v stanici Bratislava
hl. stanica je podľa Šarlušku v prípade vlakov REX 2511, REX 2515, 2519
a REX 2523 šesť minút, Os 2014 deväť
minút, Os 2072 sedem minút.
V dňoch 29. a 30. novembra bude
na trati taktiež výluka. Na železničnej
zastávke Bratislava-Železná Studienka sa bude nastupovať do vlakov
a tiež z nich vystupovať v smere Bratislava–Kúty na opačnej strane. „Počas ďalších dní výluky obmedzenia
v osobnej železničnej doprave neplánujeme,” uzavrel Šarluška.
-sita/naty-

19/2012

Sú obchody

V minulosti veľmi
populárna malacká lokalita Tri duby
opäť ožíva. Školáci,
zástupcovia mesta
Malacky a NAFTA,
a. s., začali 26. 10.
s výsadbou kríkov
a stromčekov, ktoré
významne pomôžu
oživiť túto rekreačnú lokalitu pre obyvateľov Malaciek
a blízkeho okolia.
Celý projekt úpravy areálu vrátane
lesného mobiliáru
v blízkosti potoka
a troch starých dubov finančne podporila spoločnosť
NAFTA, a. s.

s potravinami

v Malackách
hygienické?

Tri duby bohatšie o novú
zeleň i mobiliár
Spolu vysadili vyše 50 kríkov
a stromčekov. Išlo o druhy prijateľné pre dané prostredie, teda divoká
ruža, bršlen, kalina, meruzalka a svíb.
V lokalite pribudli aj tri lipy, z ktorých
dve vysadili vlastnoručne pracovníci
spoločnosti NAFTA, a. s. Do projektu
sa zapojili MŠ na Kollárovej ulici, základné školy (Dr. J. Dérera, Štúrova,
Záhorácka, Špeciálna ZŠ), gymnáziá
(Gymnázium sv. F. Assiského a na Ulici 1. mája) a CVČ. Počas dňa deti nielen sadili zeleň, ale prostredníctvom
tvorivých aktivít spoznávali prírodu
a súťažili v mnohých kvízoch s tematikou životného prostredia. Päťčlenné tímy študentov zároveň pripra-

vovali súťažné projekty na tému Tri
duby z pohľadu ekológie, v ktorých
budú mať možnosť zhodnotiť vý
znam revitalizácie z hľadiska dosahov na životné prostredie. Súťaž vyhlásila spoločnosť NAFTA, a. s.
„Lokalita Tri duby bola v minulos
ti obľúbeným rekreačným miestom.
Mnohí Malačania ešte dodnes spomínajú na poľovnícke juniálesy či na to,
ako sa v priľahlom potoku učili plávať.
Sme radi, že vďaka finančnej podpore
spoločnosti Nafta a dobrovoľnej práci
mnohých, vrátane tých najmladších,
sa Tri duby opäť stávajú tým, čím
bývali. Tri duby dostanú novú zeleň,
ohnisko, lavičky, informačnú tabuľu

Ministerstvo pôdohospodárstva spustilo v októbri webový
portál, na ktorom uverejňuje výsledky kontrol v obchodoch s potravinami. Minister
Ľ. Jahnátek uviedol, že zverejnením takýchto informácií chce ochrániť občana pred
zlými obchodmi a zlými potravinami. Na webovej stránke
kontrola.mpsr.sk sa nachádza
mapa s vyznačenými kontrolami za posledných 60 dní.

a hracie prvky pre deti. Veríme, že neskôr sa nám podarí skvalitniť k Trom
dubom aj prístupovú cestu pre peších či cyklistov,“ povedal primátor
Malaciek J. Ondrejka.
„Spoločnosť Nafta , a. s., sa podujala pomôcť mestu Malacky opätovne sprístupniť túto nádhernú lokalitu,
pretože je dôležité uchovať čo najviac
zelených miest. Dnešné deti majú
veľa technologických lákadiel, tak
možno táto lokalita bude pre región
jedným z prírodných pokladov, ktoré
prilákajú deti a ich rodičov príjemne
relaxovať,“ vyjadril sa generálny riaditeľ NAFTA, a. s., Martin Bartošovič.

Na mape sú aj Malacky, skontro
lovali tu však zatiaľ len jeden obchod, a to CBA Slovakia. Po rozkliknutí sa však nedozvieme vôbec
žiadne výsledky kontroly (31. 10.).
Kým pri iných kontrolách sú záznamy ako nevyhovujúca hygiena či
nečitateľné označenie, v našom prípade je tam napísané, čo kontrolovali, ale nie výsledky. Chýba aj dátum kontroly. Pre takéto nedostatky si už portál vyslúžil kritiku. Bez
detailných a presných informácií
nemá spotrebiteľovi ako pomôcť.
Napríklad podobný český portál
je oveľa detailnejší. Zverejňuje adresu predajne, dátum kontroly, ale
aj presný výrobok a opis nedostatkov. Dúfajme, že postupne sa vylepší aj slovenský portál. Pri všetkých
tých poľských brokoliciach s pesticídmi či maďarskom bravčovom
hovädzom to naozaj potrebujeme.

Text: -ts/red-; foto: T. Búbelová

-mija-

19. októbra sa uskutočnilo v závode Swedspan, s. r. o., v Malackách
meranie hodnôt vybraných emisií

Ako to vyzerá s emisiami
v Swedspane?

Zástupcovia spoločnosti Swedspan uviedli, že drevný prach, ktorý
Malačania nachádzajú na parapetných doskách svojich okien alebo
predných skiel automobilov, pochádza zo skládok dreva a nie z komína.
Nový závod už bude mať skládky
dreva v halách a drevný prach v sile.
V novom závode majú byť použité
najnovšie výrobné technológie. Súčasný, generačne starší závod má byť
kompletne demontovaný. Základný
kameň nového závodu položila spoločnosť v lete 2012. Okolo nového závodu bude vysadené aj pásmo stromov. K súčasnej prašnej situácii totiž
podľa zástupcov spoločnosti prispe-

lo aj vyrúbanie lesa, ktorý kedysi bol
medzi závodom a obytnými zónami
Malaciek.
Na meranie bola prizvaná aj pracovná skupina MsZ, ktorá od septembra 2011 komunikuje so zástupcami
spoločnosti Swedspan, s. r. o., práve
na túto tému. Merania sa zúčastnili
poslanci Jozef Mračna, Daniela Hamarová a Marián Andil.
Súčasný závod má zo zákona povinnosť vykonávať meranie raz za
6 rokov. Obvodný úrad životného
prostredia však môže pre vybrané
emisie stanoviť častejšie merania. Napríklad meranie TOC (celkový organický uhlík) je vykonávané raz ročne.

Nový závod už bude mať zo zákona povinnosť vykonávať merania
kontinuálne (priebežne). Týkať sa to
bude tuhých znečisťujúcich látok
(TZL), organických látok (TOC), oxidov dusíka (NOx) a oxidu uhoľnatého
(CO). Pre formaldehyd a ťažké kovy,
ktoré sa technicky nedajú merať
kontinuálne, sa bude vykonávať meranie 4x do roka. Výsledky meraní
z 19. októbra budú známe o 4 až
6 týždňov. Výsledky meraní si môžete pozrieť na webovej stránke http://
www.swedspan.sk/sk/environment.
-mijaZdroj: M. Andil, pracovná komisia MsZ

AD HOC Malacky, p. o. m., podľa VZN 2/2012 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov
a ostatného majetku mesta Malacky

ponúka do prenájmu na zimnú sezónu 2012–2013

bufet na ľadovej ploche v Zámockom parku
za účelom služieb občerstvenia.
Žiadosť o prenájom zašlite poštou na adresu AD HOC Malacky, p. o. m., Sasinkova 2, 901 01 Malacky alebo odovzdajte
osobne v zalepenej obálke s poznámkou „Neotvárať” do 16. 11. V žiadosti uveďte ponúkanú cenu za obdobie pre
nájmu – zimnú sezónu 2012–2013. Bližšie info: tel.: 034/772 32 02, 0905 50 95 54, e-mail: adhocmalacky@zoznam.sk

Už snežilo, sme
pripravení?
Dokončenie z 1. strany

Zimná pohotovosť je určená na obdobie od 17. 11. 2012 do 14. 4. 2013
a obsahuje menovitý rozpis pohotovostných zmien na jednotlivé víkendy a sviatky, pričom každá zmena je
zložená z vedúceho zmeny a piatich
robotníkov, ktorí v čase pohotovosti
nesmú požívať alkoholické nápoje,
musia byť nepretržite dostupní a pripravení kedykoľvek nastúpiť do služby. Podľa F. Klímu pohotovosť nie je
v pracovných dňoch, ale v prípade
potreby čata vyráža za nadčasy.

„Apelujeme na všetkých obyvateľov, aby sa aj oni prispôsobili zimným
podmienkam, týka sa to vodičov, bicyklistov aj chodcov. Naše možnosti
sú kapacitne i finančne obmedzené a pri údržbe postupujeme podľa
schváleného poradia čistenia, teda
najskôr čistíme trasy autobusov, postupne miestne komunikácie I., II. a III.
triedy, ale aj frekventované či nebezpečné trasy pre chodcov, napr. nadchod k Zámockému parku,“ upozorňuje F. Klíma.
Text: T. Búbelová;
foto: S. Osuský (ilustr.)
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Tentoraz vám
svoju činnosť
predstavuje
poslankyňa MsZ
Katarína
Trenčanská

Čo pre nás urobili poslanci
v 1. polovici
volebného obdobia?

človek, ktorý má chuť pomáhať
tam, kde je to nutné.
Určité kroky pomoci nie sú
pre mnohých viditeľné, čo je
PÝTAME SA
pre mňa pochopiteľné, ale preZA VÁS
sadzovanie každého dobrého
zámeru si vyžaduje určitý čas.
Do komunálnej politiky som išla Ak si to vezmeme už len z pohľadu
s presvedčením, že ako poslanky- dodržiavania mnohých byrokraticňa dokážem aktívnejšie vstupovať kých postupov. No neustály pozitívdo diania v meste. Ako každý nováčik ny lobing a vzájomná ochota k sposom v prvej polovici volebného ob- lupráci nás posúvajú bližšie k dosiahdobia postupne prenikala k podstate nutiu cieľov.
mnohých problémov, ktoré samoV súčasnosti sa spolu s oddelením
správa rieši. Na stole sme mali veľa územného rozvoja a životného prostredia na čele s Dušanom Prokopom
vážnych tém.
Nie som ekonóm, právnik, zdra- venujeme otázke odvodnenia Ulice
votník, definujem sa ako obyčajný oslobodenia a riešime nové vetvy

a prípojky kanalizácie na Ulici J. Kubinu. V súčinnosti s ostatnými poslancami a pracovníkmi MsÚ sme prijali
VZN o dodržiavaní prevádzkových
hodín, aby sme striktne zabránili
hlučným prevádzkam, ktoré obťažujú obyvateľov obytných zón a svojím
nezodpovedným konaním narúšajú
pokojný život.
Ako predsedníčka komisie pre
kultúru a cestovný ruch sa so svojimi členmi aktívne venujeme rozvoju cestovného ruchu. Komisia sa
zaoberala aj otázkou oživenia zbierky a v spolupráci s mestom zorganizovala v roku 2011 akciu Výtvarné
múzy pre kaštieľ. Za predané umelecké diela, ktoré si mali možnosť

Projekty mesta – ukončené,
realizované aj podané

Mesto Malacky bolo vždy kladne hodnotené za percento úspešnosti pri získavaní nenávratných zdrojov z EÚ
na financovanie rozvoja mesta, ale aj pre samotnú vysokú sumu získaných finančných prostriedkov.

Aj napriek diskriminácii Bratislavského kraja v ostatných rokoch naše
mesto využilo aj posledné výzvy
z Operačného programu Bratislavský kraj v rámci Programovacieho
obdobia na roky 2007–2013, ktoré
sa dostáva do svojej záverečnej fázy.
„V tomto roku sme podali štyri pro-

jekty, pričom najnáročnejší z nich je
Integrovaná zóna Malacky-Juh, ktorý
v sebe zahŕňa tri čiastkové projekty –
dve revitalizácie verejných priestranstiev a obnovu budovy a okolia materskej školy,“ povedala projektová
manažérka A. Ševerová. Podľa nej
v prípade úspešnosti ďalších po-

Názov projektu

Zdroj financovania
Program cezhraničnej spolupráce
Program cezhraničnej spolupráce
Program cezhraničnej spolupráce
OPŽP

PALTOUR
INREN

V realizácii

ROSEMAN
Záhorie – Malacky – odkanalizovanie
Terénna sociálna práca ako nástroj
na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
obyvateľov Družstevnej ulice
Rekonštrukcia omietok hlavného vstupu
a vstupnej brány Malackého kaštieľa
Revitalizácia Tri duby

Podané

Ihrisko – Juh
Existujúca hala spracovania druhotných
surovín – modernizácia technológie
spracovania druhotných surovín
Oprava havarijného stavu sociálnych
zariadení, ZŠ Záhorácka, Malacky
Nízkoprahové bývanie – projektová
dokumentácia
Elektronizácia samospráv
Malaciek a Stupavy
Terminál integrovanej dopravy
v Malackách

Ostatné
V prí
investičné
prave
zámery

T. Búbelová

Celkové náklady

29 413, 33 €

112 221,02 €

5 611, 05 €

86 015,00 €

4 300,75 €

14 661 632,38 €

733 081,62 €

2 000,00 €

0,00 €

14 300,00 €

4 300,00 €

6 360,00 €

0,00 €

10 000,00 €

0,00 €

1 918 263,29 €

95 913,16 €

Ministerstvo
financií SR

23 400,00 €

10 000,00 €

Úrad vlády

25 323,77 €

1 398,00 €

1 052 959,30 €

52 647,97 €

902 740,52 €

45 014,89 €

1 742 999,99 €

87 150,00 €

479 414,38 €

23 970,72 €

6 616,80 €

330,84 €

50 000,00 €

50 000,00 €

BSK
Nafta
Swedspan Slovakia,
s. r. o.
OPŽP

Revitalizácia verejného priestranstva
na uliciach Břeclavská a 1. mája
Nákup nádob
na separovanie do škôl
Skatepark

vlastné zdroje

„živý“ dokument. V stave riešenia je
aj návrh na koncepciu k cezhraničnej
spolupráci s rakúskymi partnermi.
Touto cestou chcem poďakovať
všetkým členom komisie pre kultúru a cestovný ruch, ktorí sa snažia
o zviditeľnenie dobrého mena mesta, zapájajú sa do mestských akcií,
za spoluprácu aj riaditeľke MCK Jane
Zetkovej, ktorá je vždy nápomocná
oddeleniu marketingu a ostatným,
ktorí počas posledných dvoch rokov
mali úprimnú snahu pomôcť.
Týmto by som chcela vyzvať všetkých občanov, aby sa zapájali a boli
aktívni pri riešení svojich problémov.
Často sa totiž stretávam s názorom,
že sa v meste nič nerobí, s čím ale nemôžem súhlasiť. Ak sa začnú občania
viac zaujímať o dianie okolo seba,
predostrú svoje problémy, prípadne
sa sami aktívne budú snažiť pomôcť
pri ich riešení, môžeme sami prispieť
k tomu, že sa nám tu bude dobre žiť.
Vítam každú iniciatívu aj zo strany občianskych združení pôsobiacich v meste, ktoré svojou činnosťou
pomáhajú prezentovať mesto, a vyzývam ich k tomu, aby si podali žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie
na svoju činnosť na rok 2013 do konca novembra tohto roka. Podmienky
získania grantu a dotácie sú súčasťou
VZN o grantovej a dotačnej politike
mesta, ktoré nájdu na webovej stránke www.malacky.sk.
Keďže som poslankyňa za 5. volebný obvod, občania sa so svojimi
podnetmi môžu obrátiť aj na mňa:
ktrencanska@gmail.com.
Katarína Trenčanská

Zrkadlá slúžili
veľmi krátko

Kofinancovanie

588 266, 62 €

Operačný program
Bratislavský kraj
Operačný program
Bratislavský kraj
Operačný program
Bratislavský kraj
Operačný program
Bratislavský kraj
Environmentálny
fond

Integrovaná zóna Malacky-Juh

daných projektov by mesto mohlo
v budúcom roku napr. zrevitalizovať
verejné priestranstvá na Břeclavskej
ulici a na Ulici 1. mája, zrekonštruovať
Nádražnú ulicu s terminálom integrovanej dopravy a komplexne elektronizovať služby samosprávy.

ľudia vydražiť, išlo na konto zbierky
525 €. V tomto roku sa členovia komisie zúčastnili Jablkového hodovania a z predaja koláčov na kaštieľ venovali ďalších 106,30 €. Ide síce o finančné kvapky, keďže na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky sú potrebné
milióny, ale aspoň týmto spôsobom
chceme prispieť k naštartovaniu finančných injekcií, ktoré sú nutné na
zachovanie úžasnej pamiatky, akou
Malacký kaštieľ je. V tomto duchu
komunikujem aj s primátorom mesta, ktorý je pozvaný na najbližšie zasadnutie komisie s cieľom predstaviť
nám zámer mesta s ďalším využitím
kaštieľa a možného financovania rekonštrukcie jednotlivých častí.
Za komisiu sme predložili na rokovanie mestského zastupiteľstva Stratégiu rozvoja cestovného ruchu Dolného Záhoria, ktorá bola poslancami
prijatá a môže byť východiskovým
a inšpiratívnym dokumentom pre
oddelenie marketingu, ktoré zastrešuje cestovný ruch v meste. Táto bola
vypracovaná a aj hradená z projektu
Paltour, no ležala v „zásuvke“, z ktorej
sme ju vytiahli a schválením v zastupiteľstve sme z nej mali snahu spraviť
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Pomerne dlhý čas samospráva
počúvala ponosy vodičov, ktorí žiadali osadenie dopravných zrkadiel na
neprehľadných križovatkách, a pripravovala ich osadenie. Nie je to lacný špás, no v tomto roku ich v meste
pribudlo niekoľko. Nájdeme ich na
križovatkách Boreckého/Štúrova, na
výjazde z Boreckého na Štefániko-

vu, ďalej na križovatkách Hviezdoslavova/Kozia (na oboch stranách
križovatky), Dubovského/Záhradná,
ale napr. aj Nová/Kukučínova. Vlastne tam sa už o zrkadle hovoriť nedá,
pretože zostala len kovová tyč a rozbité zrkadlo položené pod ňou. Na
Továrenskej je zase zrkadlo dostrieľané ako z gumipušky... Azda každý
súdny človek, najmä taký, ktorý sám
hospodári, vie posúdiť, že zničené
veci ani doma nevymieňame len tak,
ale treba rátať peniaze a zvažovať
možnosti. V takom prípade samospráve odpustite, ak okamžite nenapraví to, do čoho investovala v záujme bezpečnosti vodičov a čo padlo
za obeť ľudskej hlúposti.
Text, foto: -tabu-

Máte zaujímavý projekt?

Prihláste ho
do DobraKrajina.sk

Buď aj ty DobraKrajina.sk. Príď s dobrým projektom. Získaj naň darcov. My ti ukážeme ako. DobraKrajina.sk je darcovská sociálna sieť.
Za 3 roky existencie podporili darcovia 135 projektov v sume 1,016
mil. €. Ako sa dostať do Dobrej krajiny?

Navrhni si svoj projekt v oblasti
zelená, solidárna, aktívna, vzdelaná
alebo kultúrna krajina! Dobrú krajinu
v 3. roku fungovania doplníme o približne 30–50 nových projektov. Projekty hodnotí Správna rada.
Žiadosť prijímame do 21. 11.
2012 len elektronicky na Darca.sk.

DobraKrajina.sk zjednodušuje
proces darovania. Dar je v plnej výške použitý na projekt, ktorý si darca
sám vyberie. Darca môže s podporovanou neziskovkou komunikovať
a vidieť, na čo konkrétne sa príspevok použije.
Zdroj: www.nadaciapontis.sk
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V školách
chýbajú
učebnice

Dokedy budú čakať?

Tvorivá nálada
v špeciálnej ZŠ

Osadenstvo Špeciálnej ZŠ v Malackách, ktorá je súčasťou Spojenej
školy na Pribinovej ul. v Malackách, zažívalo 25. 10. rušnú atmosfé
ru a plnilo úlohu hostiteľa počas tvorivého workshopu pre učiteľov
a žiakov špeciálnych tried v okrese Malacky a špeciálnych škôl z Bra
tislavského kraja. „Toto podujatie organizujeme každý rok a teraz už
po piaty raz,“ povedala zástupkyňa školy Eva Rozborová.

Okrem nácviku nových technic
kých zručností detí s mentálnym po
stihnutím, žiakov špeciálnych tried
alebo škôl, išlo aj o ich motiváciu,
povzbudenie, pochvalu a zodpoved
nosť za to, že naučené zručnosti nau
čia spolu so svojimi pani učiteľkami
aj ostatných spolužiakov. Príjemnou
stránkou je vzájomné stretnutie, po
rovnávanie a medzi učiteľmi aj plod
né diskusie.
„Pozvali sme zástupcov z Plavec
kého Štvrtka, Veľkých Levár, Gajár,

z družobnej školy v Senici, ale aj zo
škôl v Senci, Pezinku, Modre, ale aj
z Bratislavy, odkiaľ prišli z Hálkovej
a Hrdličkovej ulice, kde je škola pre
deti s poruchami sluchu,“ vymenúva
E. Rozborová. Deti v prvej časti vyrá
bajú závesné dekoračné kvety zo ši
šiek a farebného papiera a papierové
paprade v črepníkoch. Potom jedna
z učiteliek naučila ostatných novú za
ujímavú techniku.
Text, foto:
Tatiana Búbelová

Koncom leta sa v celoštátnych médiách ob
javila správa o chýbajúcich učebniciach v zá
kladných školách. Knihy sa zvyknú vydávať už
na konci školského roka. Na konci júna 2012
však mnohé školy nemali čo dať svojim žia
kom. No nielen to, žiaci sa nemali z čoho učiť
ani v septembri.

Dôvodom, prečo nie sú knihy, nie
je ich nedodanie autormi, ale zistené
chyby v knihách z vydavateľstva Di
daktis. V niektorých učebniciach od
borníci našli nesúlad obsahu ponuky
so štátnym vzdelávacím programom.
Rezort školstva chcel knihy pôvodne
nakúpiť prostredníctvom elektronic
kej aukcie, ktorú spustil v máji tohto
roka. Pre nedostatky však Úrad pre
verejné obstarávanie aukciu zrušil.
Preto ministerstvo učebnice nakupu
je priamo od firiem.
Ako sú na tom
malacké školy?
Ešte v týchto dňoch, teda v úvode
novembra chýba našim štyrom zá
kladným školám množstvo kníh. Keď
že im priebežne dochádzajú, uvádza
né počty a údaje sú len približné. ZŠ
Dr. J. Dérera chýba až 23 typov učeb
níc. Patrí sem napríklad dopravná vý
chova, mediálna výchova či matema
tika (učebnicu na rovnaký predmet,
ale pre rôzne ročníky považujeme
za jeden typ – pozn. redakcie). V Spo

jenej škole sv. F. Assiského (organi
začná zložka ZŠ M. Olšovského) chý
ba fyzika, matematika i dejepis pre
deviatakov, ale aj iné učebnice. Spo
lu 14 typov. V ZŠ Štúrova tiež zápasia
s nedostatkom učebníc. Siedmaci
a ôsmaci nemajú knihy na občiansku
náuku, etickú výchovu či techniku.
Spolu im chýba až 20 typov učebníc.
„Stav učebníc zatiaľ neviem vyčísliť.
Niektoré učebnice priebežne prichá
dzajú, niektoré si musíme zapožičia
vať medzi školami,“ uviedla riaditeľka
ZŠ Záhorácka G. Emrichová.
Školy si pomáhajú,
ako vedia
„Tento problém riešime zapoži
čaním kníh z iných škôl v meste, no
keďže sú väčšinou v podobnej situ
ácii ako my, tak chýbajúce učebnice
kopírujeme. Taktiež využívame a od

Tekvice, duchovia, strašidlá
a bosorky v „Dérerke”
Posledné dni októbra sa v ZŠ
Dr. J. Dérera niesli v znamení
tekvíc: oranžových, malých, veľ
kých, usmiatych, vtipných, stra
patých, štrbavých, okatých...
Tekvicové lampáše vytvorili pr
vostupniari so svojimi rodičmi.
Nielenže skrášlili na zopár dní
chodbu na II. poschodí, ale stali
sa i súčasťou večerného progra
mu 30. októbra.

Keď sa na mesto v predvečer
prázdnin zniesla tma, na školskom
dvore „Dérerky” sa uskutočnilo ne
zvyčajné stretnutie. Na schôdzke
sa totiž dohodli duchovia, strašidlá,
bosorky a deti s rozžiarenými lam
piónmi. Stena školy sa premenila na
filmové plátno. Pred zrakmi detí i ro
dičov najskôr defilovali ich tekvice,
potom strašidielka a kostlivci v krát
kom animovanom filme.

Chlad jesenného večera všetci za
háňali podupkávaním v rytme vese
lých pesničiek. Spoza mrakov vyku
kol mesiac a deti sa s rodičmi, pani
učiteľkami a vychovávateľkami vy
brali v sprievode s farebnými lam
piónmi do mesta. Svetlonosi prešli
Ulicou Ľuda Zúbka, Radlinského uli
cou i Kláštorným námestím a vrátili sa
späť na školský dvor. Na všetkých ča
kalo prekvapenie. Jedinečné prekva

porúčame žiakom i učiteľom por
tál eaktovka.sk, ktorý sprístupňuje
učebnice v digitálnej forme,“ uviedla
Elena Kabarcová, zástupkyňa riadi
teľa Spojenej školy sv. F. Assiského.
„Učitelia využívajú vhodné texty
z doterajších učebníc, internetové
školské portály, pripravujú si vlastné
materiály,“ hovorí riaditeľka ZŠ Dr.
J. Dérera T. Sopóciová. Aj v ZŠ Štú
rova si pomáhajú, ako vedia. „Pou
žívame staré učebnice, kopírujeme,
hľadáme materiály,“ hovorí D. Šuster.
G. Emrichová, riaditeľka ZŠ Záho
rácka, uviedla: „Učitelia vyhľadávajú
materiály zo starých učebníc, prípad
ne si hľadajú potrebný materiál pro
stredníctvom internetu a v spoluprá
ci s kolegami z iných škôl.“
Dokedy budú čakať?
„V priebehu septembra a októbra
bolo dodaných päť titulov nových re
formných učebníc pre základné školy
a nižšie ročníky gymnázií s osemroč
ným štúdiom,“ informoval Michal Ka
liňák, hovorca ministerstva školstva.
29. októbra nás Kaliňák informoval,
že v tlači sú dva tituly, ktoré budú do
dané distribútorovi do 31. októbra,
a v priebehu ďalších dvoch týždňov
sa budú distribuovať do škôl. Podľa
slov Kaliňáka sú v schvaľovacom pro
cese i ďalšie štyri tituly, ktorých do
danie sa predpokladá do konca no
vembra 2012, najneskôr začiatkom
decembra 2012 a dodanie ďalších
dvoch titulov sa predpokladá do kon
ca roka 2012. „V základných školách
bude ďalej chýbať osem titulov učeb
níc, ktoré budú predmetom nového
verejného obstarávania a ich dodanie
sa predpokladá k začiatku budúceho
školského roka,“ upresnil M. Kaliňák.

penie: ohňová šou! Blikotajúce tekvi
ce vytvorili pódium a diváci so zata
jeným dychom sledovali hru svetla
a tmy. Harmóniu rytmu a pohybu
predviedli členovia tanečnej skupiny
ELIAH. V povetrí sa mihali plápolajú
ce vejáre, vystupujúci točili horiacimi
palicami, reťazami, chrlili oheň, ba
pridali aj priam akrobatické kúsky. Pre
všetky deti bola v závere pripravená
drobná sladkosť a spomienka na ma
gický večer – diplom. Vydarený začia
tok jesenných prázdnin, však?

Týchto učebníc sa deti dočkajú
až budúci školský rok:
Informatická výchova pre 3. roč
ník ZŠ; Informatická výchova pre 4.
ročník ZŠ; Výtvarná výchova pre 4.
ročník ZŠ; Etická výchova pre 5. roč
ník ZŠ – cvičebnica; Etická výchova
pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia
s osemročným štúdiom – cvičebnica;
Technika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník
gymnázia s 8-ročným štúdiom; Vý
chova umením pre 8. a 9. ročník ZŠ
a 3. a 4. ročník gymnázia s 8-ročným
štúdiom, 1. diel; Výchova umením pre
8. a 9. ročník ZŠ a 3. a 4. ročník gym
názia s osemročným štúdiom, 2. diel.

Text: K. Habová; foto: S. Osuský

Text, foto: N. Slobodová
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Vianočný
UV_festival 2012

Občianske združenie UV vás srdečne pozýva do Malaciek na Vianoč
ný UV_festival 2012. Príďte 14. decembra o 19.00 h nasať s priateľmi
kultúrnu vianočnú atmosféru do Spoločenskej sály MCK Malacky,
ktorú pre vás vytvoria klienti Vstúpte, n. o. (Stredisko pre ľudí
s mentálnym postihnutím), so svojím divadielkom a hudobné zo
skupenia z letného UV_festivalu 2012:

Millhouse
Talentovaná bratislavská alternative-stoner rocková kapela, ktorá sa
sformovala koncom roka 2007. Má
za sebou veľa koncertov, dva úspeš
né ročníky súťaže kapiel EMERGENZA a spoluprácu so skupinou LAVAGANCE.
Abraka Dub
Trnavsko-dolnokrupská kapela
hrá originálnu slovenskú World music. Vytvorili si vlastný štýl „Slovak
Native Reggae“, v ktorom spájajú
slovenské ľudové piesne s reggae,
dubom a inými štýlmi.
The Reel
Známa malacká nezávislá indie
rocková kapela, ktorá sa sformovala v roku 1993. Z hudby skupiny The
Reel srší veľmi veľa emócií a energie.
Hudobný program ukončia kapely spoločnou Jam session. Paralelne

sa bude konať predaj a prezentácia
výrobkov chránenej dielne Vstúpte,
n. o., a Vianočný UV_bazár.
Myšlienkou Vianočného UV_bazára je budovanie spolupatričnosti
medzi ľuďmi a výmena vecí, ktorými
sme sa už nasýtili a nechceme ich
zničiť. Do Vianočného UV_bazára
budú môcť návštevníci priniesť
čokoľvek a čokoľvek si odniesť ako
darček. Darovať môžete ozaj všetko
– knihy, oblečenie, suveníry, šperky,
nábytok. Pre návštevníkov budú
prichystané výborné vianočné špeciality a vianočný punč.
Viac informácií
o Vianočnom UV_festivale
a jeho programe nájdete
na www.uvfestival.eu
Partneri:
MCK Malacky, Vstúpte, n. o., Hybridus, Aureus Services
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Mediálni partneri:
Rádio_FM, Západoslovenská TV,
hudba.sk, Malacký hlas, Malacko,
festivaly.sk, Kam do mesta, imalacko.
sk, citylife.sk, LPM.sk, music4u.sk,
Malacké pohľady, Záhorí.sk, livemusic.sk, Slovakia travel, ezáhorie.sk,
-tsgregi.net			

Pozor, súťaž!

Ak chcete získať dva voľné vstu
py na Vianočný UV_festival 2012,
neváhajte a odpovedzte na sú
ťažnú otázku:
Ktoré kapely hrali
na minuloročnom
Vianočnom UV_festivale?
Správne odpovede posielajte
na e-mail media@malacky.sk.

Z programu
MCK
vyberáme:
piatok 9. 11. o 17.00 h
SVÄTOMARTINSKÝ
LAMPÁŠIKOVÝ SPRIEVOD
Farské spoločenstvo Malacky,
OZ M.L.O.K., OZ DaR, CVČ
Zámocký park
vstup voľný

streda 14. 11. – piatok 16. 11.
FEST FILM FEST
MALACKY 2012
Filmový festival slovenskej
a českej tvorby
MCK – Kultúrní domeček (kino)
nedeľa 18. 11. o 17.00 h
Rozprávková nedeľa spojená
s tvorivou dielňou
DIVADLO HAPPY:
KOZA ROHATÁ A JEŽ
MCK – Kultúrní domeček (kino)
vstupné: 2 €
nedeľa 25. 11. o 16.00 h
BENEFIČNÝ KONCERT
OZ Svitanie, Vstúpte, n. o.
MCK – Kultúrní domeček (kino)

www.mckmalacky.sk
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Desiatky plemien
psov v ohrození

V Európskej únii
definitívne od
zvonilo klasickým
žiarovkám. V predošlých rokoch
postupne mizli
60 a viac wattové,
v septembri tohto
roka sa pre trh EÚ
skončila výroba
aj tých slabších.
V obchodoch už
len dopredávajú
zásoby.

Klasické žiarovky
končia
Nahrádzajú ich nové úsporné
žiarivky alebo LED žiarovky. Hoci
sú drahšie ako staré, náklady na ich
kúpu sa vám podľa odborníkov vrá
tia do roka. Značne totiž šetria ener
giu.
Okrem spotreby energie však sto
jí za to pozrieť sa aj na spôsob zaob
chádzania s novými či starými zdroj
mi. Žiarovky by sme len tak nemali
vyhadzovať do komunálneho od
padu. Obsahujú totiž ortuť a vzácne
plyny, ktoré patria medzi nebezpeč
né látky. Zaobchádza sa preto s nimi
ako s nebezpečným odpadom. Zo
žiaroviek možno spätne získať or
tuť, sklo či kovy, a preto by sa mali
odovzdávať na vybraných miestach.
Na oddelení územného rozvoja a ži
votného prostredia (OÚRŽP) v MsÚ
sme zisťovali, kam ich môžu odo
vzdávať Malačania. „Všetok elektro
odpad vrátane žiaroviek všetkého
druhu môžete situovať na zberný

dvor na Partizánskej ulici, kde odvá
žanie elektroodpadu zabezpečuje
firma ASEKOL, s. r. o. Tá zabezpečila
i E-domček, v ktorom je elektrood
pad dočasne skladovaný.
Žiarovky a iný nebezpečný od
pad vyváža firma ARGUSS, s. r. o.,“
vysvetlila B. Orgoňová z OÚRŽP.
„V priestoroch MsÚ je umiestnený
aj E-box, do ktorého je možné vha
dzovať staré tužkové batérie a drob
ný elektroodpad, nie však žiarovky,“
zdôraznila Orgoňová.
Na webovej stránke združenia
Ekolamp sme zistili, že v Malackách
staré žiarovky odoberá spoločnosť
ELMAT SLOVAKIA, s. r. o., ktorá sídli
na Ul. 1. mája 99, a tiež LIGHT Spec
trum, s. r. o., so sídlom na Štefáni
kovej 59. To, že žiarovky odoberajú,
nám potvrdili aj v najväčšom elek
trodome NAY na Sasinkovej ulici.
Text: N. Slobodová, M. Janotová;
foto: S. Osuský

Historické
Malacky

História sa nás všetkých dotýka, a tak nemôže byť na ško
du, ak sa obzrieme za seba možno i prostredníctvom fotografií.
Keďže november je Mesiacom fotografie, vhod nám padli staré
fotografie, ktoré nám poslal Štefan Sopóci. Rozhodli sme sa tie
najzaujímavejšie z nich uverejniť.
Text: -red-, foto: archív Š. S.

Po niekoľkých brutálnych útokoch bojových psov na ľudí,
ktoré sa skončili vážnymi zraneniami či smrťou, vláda prostredníctvom Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR prišla so zámerom
zákonom obmedziť chov niektorých plemien psov a celkovo
sprísniť podmienky držania bojových plemien psov. Veľa chovateľov a milovníkov zvierat
oponuje, že za nevhodné správanie chovateľov sa náš štát
chce pomstiť nevinným zvieratám, ktoré v mnohých prípadoch a najmä pri správnom zaobchádzaní vôbec nevykazujú
známky agresivity. Naopak,
rotvajler či nemecký ovčiak,
ktoré štatisticky pohrýzli viackrát ako napr. pitbull, sa do ministerského zoznamu bojových
psov nedostali.

Bojové psy osobitne
neevidujeme
Mestský úrad v Malackách neve
die osobitnú evidenciu psov, ktoré
by mohli byť považované za bojové.
„V evidencii psov vyžadujeme meno,
priezvisko a adresu majiteľa či dr
žiteľa psa, evidenčné číslo, vek psa,
plemeno, čipové – tetovacie číslo,
miesto chovu psa, úhyn alebo stratu
psa, skutočnosť, že pes pohrýzol člo
veka bez toho, aby bol sám napad
nutý alebo vyprovokovaný, resp. ak
sa nepoužil v nutnej obrane alebo
v krajnej núdzi,” hovorí Eva Kašubová
z MsÚ a dopĺňa, že mesto nezisťuje, či
je pes čistokrvný, teda či má papiere,
ale len to, aké je jeho plemeno, resp.
či ide o kríženca. Evidenciu nebez
pečných psov mesto dopĺňa po na
hlásení mestskej polície.
Útočili psy aj v Malackách?
V roku 2012 boli Mestskou po
líciou Malacky zaznamenané dva
takéto prípady. „V prvom napadol
pes psa – aziat nejakého maltézske
ho pinča, a v druhom prípade kríže
nec špica napadol človeka. V oboch
týchto prípadoch dostane pes štatút
nebezpečného psa,” uviedol preven
tista MsP V. Kunák. Predseda Kynolo
gického klubu Záhorák v Malackách
M. Freund nepozná v meste nijaké
ho chovateľa psov, ktoré sú aktuál
ne označované ako bojové. „Za tých
osem rokov, čo som predsedom Ky
nologického klubu Záhorák v Malac

kách, okrem jedného prípadu nepri
šlo k pohryzeniu psom. Nebolo to
však plemeno označované ako bojo
vé, išlo o labradorského retrívera.
Sú dobré a zlé psy?
Na označovanie niektorých ple
mien psov za bojové je veľa rôznych
názorov. Pojem bojový pes v súčas
nom ponímaní nie je nikde definova
ný. Z histórie poznáme plemená, kto
ré sprevádzali vojakov v bojoch, cviči
li ich na boj s inými zvieratami alebo
na lov ľudí. „Pre mňa je neprirodzené
rozlišovať bojové a nebojové pleme
ná alebo deliť psy na dobré a zlé. Je
to vždy o zodpovedných alebo ne
zodpovedných majiteľoch. Každé
plemeno má isté genetické predpo
klady, s ktorými má chovateľ počítať
a podľa toho sa psovi náležite veno
vať. Osobne chovateľov bojových
psov nepoznám, no pokiaľ niekto má
nebezpečného psa, mal by sa mu ná
ležite venovať, napr. aspoň absolvo
vaním výcviku základnej poslušnosti,”
vysvetľuje šéf malackých kynológov
M. Freund. Podľa neho úplný zákaz
chovu niektorých plemien nie je
správny. Tento postup totiž popiera
celosvetovo uznávané predpisy or
ganizácie FCI so sídlom v Belgicku,
ktorá sa zaoberá pravidlami chovu
psov, rozhoduje o uznaní plemien
a o štandardnom vzhľade psa a jeho
typických vlastnostiach. Pravidlá FCI
sa zvyčajne premietajú do príslušnej
legislatívy jednotlivých štátov.
Väčší nemusí byť
nebezpečnejší
Obmedzovať chov psov podľa
ich hmotnosti M. Freund nevidí ako
šťastné riešenie. „Sú krajiny, kde je
predpis, koľko štvorcových metrov
má mať k dispozícii chovaný pes.
U nás zatiaľ určenie minimálnej plo
chy nejestvuje a nemáme zadefino
vané ani to, čo znamená zabezpeče
ný pes. A budeme obmedzovať chov
„veľkých” psov? Videl som pohryz
nutie od čivavy v autobuse, ale videl
som aj to, ako sa malé deti hrali s veľ
kým psom a dobre sa na tom bavili
všetci prítomní. Ak riešiť obmedzova
nie chovu, tak nie podľa hmotnosti,
ale určením kritérií chovu podľa rasy.
A čo sa týka čistoty rasy, tu je naozaj
potrebné rozlišovať psy s preukazom
pôvodu a bez preukazu pôvodu (PP).
Ak pes nemá vystavený PP, vždy nie
kto môže pochybovať o jeho pôvo
de, teda o čistote rasy, za ktorú je vy
dávaný. Jeho geneticky získané vlast
nosti sa dajú len ťažko predpokladať.”
Zákon nespĺňa predstavy
poctivých chovateľov
Návrh zákona v predloženej podo
be podľa viacerých odborníkov, ale aj
podľa názorov občianskych združení,
odbornej verejnosti i majiteľov psov
nespĺňa predstavy poctivých a serióz
nych chovateľov. Zoznam bojových
psov sa napokon z 15 plemien rozšíril
na 35 a rozdelil aj kynológov, keďže
návrh „bojových plemien“ pre potre
by zákona bez širšej diskusie poskyt
la Slovenská kynologická jednota.
Isté je, že nech ho parlament schváli
v akejkoľvek podobe, nikdy nebudú
spokojní všetci, pretože strach ľudí
tiež nie je neoprávnený, najmä ak si
uvedomíme súčasnú absenciu ľud
ského pochopenia, empatie a aj vlast
nej zodpovednosti – aj za výchovu
psa. Svet je zlý, len je škoda, že na to
majú doplácať nevinné zvieratá.
Text, foto: Tatiana Búbelová
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Seniori oslávili
Mesiac úcty
k starším

jú množstvo aktivít a podieľajú sa aj
na prípravách podujatí v našom mes
te. Veď nedávno ste mali možnosť po
chutiť si na ich koláčoch počas Jabl
kového hodovania. A so solidaritou
medzi generáciami to u nás tiež vyze
rá dobre. Aspoň je o tom presvedče
ná Alžbeta Dubajová, predsedníčka
združenia seniorov Zlatý vek: „Som
presvedčená, že ľudia si seniorov
všímajú nielen počas Mesiaca úcty
k starším, ale po celý rok. Každý ta
kýto prejav úcty, i keď len malý, ma
veľmi teší a cením si ho.“ Energická
seniorka uviedla príklady šoférov,
ktorí jej zastavia na priechode pre
chodcov, i ľudí, ktorí jej podržia dve
re obchodu alebo pomôžu s nákup
nou taškou. „Mladý pán, pekný fešák
prišiel za mnou a hovorí: pomôžem
vám s tou kabelou, nemáte ju ťaž
kú?“ A ja len poviem: „Nie, ťažká nie,
to ja len musím pomalšie chodiť.“
Veľa energie a takýchto milých
a solidárnych ľudí poprial seniorom
i primátor J. Onrejka:
„Chcel by som vám popriať, aby
ste každý deň vo svojom živote mali
radosť z toho, že sa zobudíte, že stret
nete známych, priateľov, príbuzných.
Prajem vám, aby ste sa tešili zo živo
ta, aby ste boli zdraví, spokojní, šťast

ní. A aby ste menej mysleli na nega
tívne veci, aby vám to neodobralo
energiu, životný elán a chuť.“
Príhovory striedali hudba, tance aj
úryvok zo Ženského zákona v poda
ní Divadla na hambálku. A kultúrny
program milo doplnila aj A. Dubajo
vá poéziou – modlitbou ženy:
Bože môj, komu to povedať?
Nikto ma nechce počúvať!
Že ubúda mi už síl,
nevládzem, dobre nevidím
a sluch tiež ide kdesi do ticha.
Na listoch života píše sa
nová rubrika – depresia. Úzkosti.
Dlho čakám na dobré slovo.
Všetko je inak.
Nič už nie je tak, ako bolo.
Na dvere klope mi staroba.
Ticho, ani muk!
To je ona, staroba.
Neotvorím. Pre ňu nie som doma!
Tak ako po búrke steblo trávy
či poľný kvet
zodvihnem hlavu zronenú,
vyrovnám skrivený driek.
Veď život je krásny pre každý vek.
Ďakujem za každý nový deň
a vodu, za vzduch, za zeleň,
za každý kúsok chleba,
čo ako manna mi padá z neba.“
Text: -mija-, foto: -otano-

Išlo síce o stretnutie seniorov,
ale vyzeralo to ako na diskotéke pre mladých. Tancovalo sa,
spievalo a ozval sa aj radostný
výkrik: Aj kolená ma prestali
bolieť! Takto vyzeralo kultúrno-spoločenské podujatie mesta Malacky pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. V kine bola
24. októbra naozaj príjemná
a veselá atmosféra.
Seniorom hrala do spevu i tan
ca dychovka Malačané (na fotografii
hore) a svoj talent predstavili i deti
z folklórneho súboru Macejko. Práve
deti boli tým najlepším pripomenu
tím vzťahu medzi mladšou a staršou
generáciou. Tento rok totiž vyhlásila
Európska komisia za rok aktívneho
starnutia a solidarity medzi generá
ciami. A všetko nasvedčuje tomu, že
keby pri tejto príležitosti EK vyhlásila
aj nejakú súťaž, Malacky by mali veľké
šance. Malacké združenia seniorov sú
totiž naozaj veľmi aktívne, organizu

MALACKÁ MATRIKA
od 22. 10. do 5. 11. 2012
Novembroví jubilanti
80 – Anna Bencová; Margi
ta Králová; Jarmila Šutovská;
85 – Štefánia Poláková; 91
– Štefánia Chrupková; 93 – Anna Ka
šťáková; 100 – Jozef Osuský
Povedali si áno
Viktor Černý a Božena Ben
cová; Martin Marek a Mária Pavlásková
Nie sú medzi nami
Mária Brestičová, Malacky,
*1923; Helena Blechová, Ma
lacky, *1928; Jozef Matúšek, Malac
ky, *1943; Štefan Prokop, Malacky,
*1944; Rudolf Ivák, Lozorno, *1929;
Jozef Ambra, Kuchyňa, *1968; Mária
Staňková, Kuklov, *1935; Mária Viš
váderová, Plavecký Štvrtok, *1934

SPOMIENKY
21. 10. sme si pripomenuli 25. výročie
úmrtia otca Františka Habu. S láskou
a bolesťou v srdci spomínajú syn Fran
tišek s rodinou.
Odišla si bez rozlúčky tak náhle a nečakane, návratu už niet, veľmi si chcela žiť,
ale Tvoje srdce to nechcelo dovoliť. Teraz
už môžeme len k hrobu prísť, kvety položiť a sviečku zapáliť.
2. 11. sme si pripo
menuli 3. výročie
úmrtia našej drahej
Dariny Šabíkovej
z Malaciek. S láskou
v srdci spomína celá
rodina. Kto ste ju
poznali, venujte jej s nami tichú spo
mienku.
Na krídlach anjela vzlietla si v diaľ,
necítiš bolesť, už necítiš žiaľ.
Necítiš života bolestivé muky,
tam v diaľke Ťa objali Pánove ruky.
Uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opus
tila naša drahá ma
mička Helena Jankovičová. S láskou
a úctou spomínajú
manžel, deti a vnú
čatá. Kto ste ju poznali, venujte jej ti
chú spomienku.

POĎAKOVANIE

V novembri bude
v Knižnici MCK pre verejnosť

Ďakujem za kveti
nové dary a prejavy
sústrasti všetkým,
ktorí sa zúčastnili
9. 10. na poslednej
rozlúčke s mojím
manželom Ladi
slavom Matúškom.
Manželka Edita s deťmi a smútiaca
rodina

burza
kníh.

Burza bude každú stredu –
7. 11., 14.11., 21. 11., 28. 11.
od 10.00 do 18.00 h.
Každá kniha za 0,50 €.
náš miláčik

Desia vás čísla vo vašej faktúre za elektrinu či zemný plyn?

Buzzy a. k. a. Bastriker je 8,5-ročný francúzsky buldoček, ktorého baví hlavne
spanie a trojminútový beh.

7

Neviete, ktorý dodávateľ je pre vás ten najlepší? Nechajte si poradiť
od profesionálov. Spoločnosť BCF, alternatívny dodávateľ energií, pre vás
od 1. októbra otvoril zákaznícke informačné centrum, kde vám pomôže
me správne sa rozhodnúť a hlavne, ušetriť. Všetci, domácnosti, firmy,
školy, škôlky, mestské či obecné úrady, všetci ste vítaní denne od 8.00
do 16.30 hodiny. Nájdete nás v Malackách na Malom námestí 9.

Príďte a uvidíte, ako jednoducho a rýchlo sa dá ušetriť.

drobná inzercia
• Doučím žiakov ZŠ anglický, nemec
ký jazyk a chémiu žiakov ZŠ aj SŠ.
Kontakt: 0949 51 27 33 (po 18.00 h)
• Glazúrujem vane – 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. ročníkov ZŠ do
8-ročného gymnázia.
Kontakt: 0905 33 86 76 (po 18.00 h)
• Zákazkové šitie, úprava odevov.
Kontakt: 0907 71 78 43
• Kresba portrétov, obrazov na objed
návku. Kontakt: 0904 20 63 98

8. 11. sme si pripo
menuli 14. výročie
úmrt ia Mikuláša
Schreibera z Mala
ciek. S láskou spo
mínajú manželka,
dcéry Jana a Vierka
s rodinami a rodina Škodová.
6. 11. sme si pripo
menuli 5. výročie
úmrtia nášho dra
hého manžela, otca,
dedka a pradedka
Karola Augustoviča. S láskou v srdci
spomína celá rodina. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku.
14. 11. si pripomína
me nedožitých 45
rokov nášho drahé
ho syna, brata, otca
Ľubomíra Schreibera. S láskou spo
mínajú mama, dcé
ra Simonka, sestry s rodinami, krstní
rodičia s rodinou a kamaráti. Kto ste
ho poznali a mali radi, spomínajte
s nami.
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Cesta do Levár
bezpečnejšia
pre cyklistov
Na ceste z Malaciek do Veľkých Levár je nové vodorovné značenie
a pribudli aj značky upozorňujúce šoférov na zvýšený výskyt cyklistov.

bila nápravu. Tá už je dnes realitou.
Na ceste je nové značenie a krajnica
je pre cyklistu dostatočne široká. Teraz už len ohľaduplnejších šoférov.
To však zrejme bude ťažší oriešok.
Cyklisti ale hovoria, že riešenie je
jednoduché: posadiť každého šoféra na bicykel a autom okolo neho
prejsť v tesnej blízkosti rýchlosťou
100 km/h. Nech vie, aký je to vtedy
na bicykli pocit...
M. Janotová
foto: S. Osuský

Úzka, miestami vôbec žiadna
krajnica na ceste z Malaciek do Veľkých Levár spôsobovala dlhé roky
vrásky na čelách mnohých cyklistov.
K nevyhovujúcej krajnici sa pridávala ešte aj vysoká rýchlosť prechádzajúcich áut, ktoré si neraz mýlia širokú, rovnú cestu s diaľnicou.
V MH č. 16 sme vás informovali, že na nebezpečne úzku krajnicu
upozornili Slovenskú správu ciest
OZ SCK Záhorák Malacky a OZ Ľudia
pre Malacky. Občianske združenia
upozornili SPC na to, že táto cesta
nie je vyznačená v zmysle platnej
normy STN 73 6101 (norma o projektovaní ciest a diaľnic – pozn. redakcie). SPC dala malackým občianskym združeniam za pravdu a prisľú-

Malačania uspeli
v regionálnom
kole Kinderiády
Žiaci ZŠ Záhorácka Malacky uspeli v regionálnom kole súťaže Kinderiáda, keď do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční v júni 2013
na atletickom štadióne prof. Gleska v Bratislave, postúpili z 1. miesta.
V individuálnych disciplínach sa
najviac darilo Markovi Zváčovi, ktorý zvíťazil v skoku do diaľky a v behu
na 60 m obsadil 2. priečku. Druhým
miestom sa blysli Vanesa Nina Mychaľjuková v behu na 60 m a Matúš
Klas v skoku do diaľky z miesta. Darilo
sa aj štafete na 4x 100 m, ktorá v zložení Nicol Chlepková, David Vrabček, Timotej Vasaráb a Marko Zváč
dosiahla tretí najrýchlejší čas. Kinderiáda je súťaž 8-členných družstiev
žiakov 2.–5. ročníka základných škôl
v ľahkoatletických disciplínach. Regionálneho kola súťaže sa zúčastnilo

29 škôl Bratislavského kraja, z ktorých
si postup medzi najlepšie družstvá
z Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja
zabezpečila aj ZŠ Štúrova z Malaciek.
Družstvo ZŠ Záhorácka, Malacky: Matúš Klas, Vanesa Nina Mychaľjuková, David Vrabček, Laura Be
lanská, Timotej Vasaráb, Liana Pribilová, Marko Zváč a Nicol Chlepková
Postupujúce školy: 1. ZŠ Záhorácka, Malacky; 2. ZŠ Fándlyho, Pezinok;
3. ZŠ Štúrova, Malacky
Text, foto: Petr Filip

Malacká X je opäť tu
Už túto sobotu 10. novembra sa uskutoční ďalšia Malacká X. Je to už
29. ročník a organizátori očakávajú rekordnú účasť. Súčasťou podujatia bude aj 7. ročník Malackého kilometra pre malých pretekárov.
Celá akcia je súčasťou Moravsko-slovenského pohára, ktorý pozostáva z 35 pretekov po Záhorí a južnej Morave.

Na tento rok pripravil organizačný
výbor výraznú zmenu.
Známa a tradičná trasa smerujúca po Ceste mládeže smerom na Vinohrádok je pre účely rekreačného
behu už absolútne nevyhovujúca,
najmä nekvalitným povrchom. Aj
z tohto dôvodu, ale tiež po zohľadnení predstáv a pripomienok samotných bežcov sme po prvý raz
pripravili novú trasu, ktorá povedie južnou a juhozápadnou časťou
mesta po mestských komunikáciách za obmedzenej premávky. Dúfame, že táto trasa bude pre pretekárov atraktívnejšia a bezpečnejšia,

prídu do kontaktu s mestom, s jeho
obyvateľmi. Vyžaduje si to zvýšené
nároky na orientáciu a koncentrovanosť zo strany pretekárov, zo strany
organizátorov zase dôkladné značenie a zabezpečenie trate. Veríme, že
sa nová trať bude páčiť, že aj touto
cestou prilákame do nášho mesta
návštevníkov, ktorí sa k nám budú
radi vracať.
Malačania tak majú po prvýkrát
príležitosť vidieť preteky priamo
medzi svojimi domami. Veríme, že
pretekárov povzbudí čo najviac ľudí.
Zároveň veríme, že Malačania budú
tolerantní, preteky si totiž vyžiada-

jú obmedzenie dopravy. Chceme
ich poprosiť o pochopenie a to, aby
na uvedených uliciach v čase pretekov (od 9.30 do 12.00 h) neparkovali
a nejazdili. Všetko budú usmerňovať
príslušníci mestskej polície, dobrovoľného hasičského zboru a tiež traťoví maršali (študenti označení reflexnými vestami).

Trasa povedie ulicami:
Štart: ZŠ Záhorácka–Kozia–Veľko
moravs ká–Hollého–Robotnícka–
Príjazdná–Jánošíkova–Novomes
kého–Štúrova–Tillnerova–Malovaného–Skuteckého–Štúrova–Kalista
Orgoňa–Jánošíkova–Veľkomoravská–Bernolákova–Hviezdoslavova–
Hollého–Veľkomoravská–Slovenská–Gajdoša–Veľkomoravská–Kozia–ZŠ Záhorácka (cieľ).
Pavol Tedla

II. ročník Memoriálu
Aliho Reisenauera v boxe
už čoskoro
Boxing Club – RTJ Malacky pozýva priaznivcov
bojových športov a hudby na MEGA GALAVEČER
pod názvom VII. ročník Memoriálu Aliho Reisenauera v boxe, ktorý sa uskutoční 24. 11. o 16.30 h
v ŠH Malina v Malackách.

Okrem kvalitného boxu medzi
boxermi z výberu Moravy vs. výber
ÚBCS za účasti boxerov z BC RTJ Malacky v sprievodnom programe ex
hibične vystúpia malackí karatisti,
TEAM Tae bo Aliho Reisenauera a zlatým bodom večera bude elektrická
šou v podaní dua Aratron Aspis. Ďa-

lej v programe diváci uvidia bojové
umenie AIKIDO, exhibícia K-1 a MMA.
Celý program bude sprevádzaný
hudbou, svetelnými efektmi a laserovou šou.
Príďte povzbudiť Malačanov, výber ÚBCS a pozrieť sa na zaujímavé
športové výkony na jednom z naj-

krajších športovo-kultúrnych podujatí v našom meste. V neposlednom
rade budú pre divákov pripravené
zaujímavé ceny do tomboly. Vstupenky na mega galavečer si bude
možné kúpiť v predpredaji v kancelárii TIK-u na Bernolákovej ulici v Malackách (budova inkubátora) alebo
priamo na mieste v deň konania.
Ak sa vám predchádzajúce ročníky galavečera páčili, povedzte to
vašim známym a príďte spolu s nimi
na ďalší MEGA GALAVEČER športu
a hudby. Po roku sme tu opäť s niečím
výnimočným! Takže 24. 11. o 16.30 h
v ŠH Malina v Malackách.
-BC RTJ-
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