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úvodník

Hračky
pre Ježiška

Hračky pre Ježiška –
CVČ – M. Rázusa 30, tel. 034/772 22 28
Viktória – budova MsÚ (č. d. 111, vchod
od mestskej polície), tel. 0911 97 17 69

Farebný
Malacký hlas
máme vďaka
finančnej
podpore

Dotácie
mesta

Mesto Malacky opätovne vyzýva
záujemcov o dotáciu z rozpočtu mesta na činnosť alebo konkrétnu akciu v roku 2013, aby do
30. 11. 2012 podali žiadosť na
adresu Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.

Materská škola na Kollárovej
ulici v Malackách v piatok 9. 11.
slávnostne otvorila čerstvo zrekonštruované ihrisko.
Pre radosť detí
Po krátkom príhovore riaditeľka
MŠ Mária Hudecová vyzvala primáto
ra mesta Jozefa Ondrejku na prestrih
nutie pásky, lebo nedočkavé deti sa
už mrvili a tešili sa, ako si vyskúšajú
všetko, čo im nový a krásne vyzdobe

ný priestor ponúka. Otvorenie ihriska
sprevádzalo šantenie, radosť a úsme
vy na tvárach detí. Speváčka Mia sa
s deťmi hrala, zabávala ich spevom,
tancom, a tak si vyskúšali nový po
vrch ihriska, do ktorého sa ich roz

tancované nôžky mäkko a bezpečne
vnárali. Pani učiteľky netradične po
núkali koláčiky, detský punč i varené
vínko, ktorého vôňa sa šírila po ce
lom dvore a miešala sa s arómou gu
ľáša čerstvo uvareného v obrovskom
kotle. Symbolická suma, za ktorú si
hostia mohli dopriať chutné občer
stvenie, poputuje na ďalšie zlepšo
vanie podmienok pre deti v škôlke.
Spokojní boli všetci – deti i dospelí.
Pokračovanie na 2. strane

Nový Centrálny príjem a JIS
v Nemocnici v Malackách

V malackej nemocnici otvorili nový Centrálny príjem a Jednotku intenzívnej starostlivosti. Vo štvrtok 15. no
vembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nových priestorov, ktoré Nemocnica v Malackách vybudovala
v spolupráci s BSK za 4,5 milióna eur. Investícia Bratislavského samosprávneho kraja predstavuje 2,2 milióna € a 2,3 milióna zaplatila samotná nemocnica.

Študentská
kvapka krvi

MsSČK Malacky po
zýva všetkých na
odber krvi, ktorý sa
uskutoční 3. 12. od
8.00 do 11.00 h v Spo
ločenskom dome MCK, 1. poschodie,
na Mierovom námestí 10, v Malac
kách (vedľa inkubátora). Na odber si
prineste občiansky preukaz, kartu

poistenca, preukaz darcu. Info:
www.sckmalacky.estranky.sk,
www.nts.sk,
klaudiakov@centrum.sk.
Prosím, nahláste sa vopred
na t. č. 0903 03 13 54.

„Po dvoch rokoch ďalšej spoluprá
ce medzi Nemocnicou v Malackách
a BSK dnes vidíte výsledok snaženia,“
povedal na úvod riaditeľ nemocni
ce P. Kalenčík. Kvalitnejšia zdravotná

starostlivosť je podľa slov predsedu
BSK Pavla Freša v rámci tejto rekon
štrukcie najdôležitejšia. O Malackách
tiež hovoril ako o výbornom príklade
symbiózy medzi súkromným posky

tovateľom a štátom, resp. samosprá
vou.
„Operačné sály sú vybavené pod
ľa moderných trendov. Stropné sta

Spôsob a podmienky poskytova
nia dotácií z rozpočtu mesta Malacky
upravuje VZN č. 16/2011 o dotačnej
a grantovej politike mesta. Žiadateľ
mi môžu byť i neziskové organizácie
a občianske združenia. Upozorňuje
me žiadateľov, že treba poskytnúť
všetky požadované údaje a doložiť
prílohy v zmysle § 5 tohto VZN. V prí
pade, že žiadosť nebude kompletná,
úrad žiadateľa vyzve na jej doplnenie
do 10 pracovných dní. Vzor žiadosti

je k dispozícii na www.malacky.sk
v časti Mesto/Samospráva mesta/
Dotácie a granty alebo u M. Jurdá
kovej v Klientskom centre MsÚ.

Snoezelen podporí Na bicykli
relax a učenie
so Zenitom

Upozornenie:
Športové kluby a organizácie pô
sobiace v športe podávajú žiadosť
o poskytnutie dotácie na činnosť
v roku 2013 do 31. januára 2013.
Výzva pre športové organizácie bu
de zverejnená v decembri 2012.

Pokračovanie na 4. strane

Jedinečná metóda, jedinečná re
laxačná miestnosť – to je dnes realita
v Spojenej a praktickej škole na Pri
binovej ulici Malackách. Od štvrtka
15. 11. tu môžu využívať multifunkčnú
podpornú metódu Snoezelen, kto
rá sa realizuje v prostredí
upravenom svetelnými
a zvukovými prvkami.

4

DARUJ KRV –
ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!

Ak uvažujete, že si zaobstaráte
bicykel a začnete naplno športovať,
alebo ešte pochybujete, prečítajte si
rozhovor s predsedom OZ Zenit sk
R. Vaculom, ktorý vás presvedčí, že
nasadnúť na bicykel sa naozaj opla
tí. Tiež vám prezradí, kto
rá krajina je ako stvorená
pre tento šport.

8

Viac na
strane

Urobiť radosť
druhým
nemusí stáť veľa.

Škôlka otvorila
relaxačno-športový areál

Viac na
strane

Či chceme alebo nie, pomaly sa
medzi nás vkráda vianočná atmosféra. Aj tá príjemná tradičná, aj tá nová
komerčná. V televízii už na nás číhajú
reklamy so super výhodnými akciami,
výklady obchodov sú plné lákadiel.
V hlavách nám už behajú nápady, čo
kúpiť našim najbližším a deti pomaly bod po bode zapĺňajú list Ježiškovi.
A väčšina z nich ani netuší, že množstvo darčekov pod stromčekom nebude mať nič spoločné s tým, aké boli
po celý rok dobré. Netušia, že za všetkým je v skutočnosti mamina a ockova peňaženka, resp. jej objem. A tak
sa môže stať, že aj tie najlepšie deti
si nenájdu pod vianočným stromčekom nič. A hoci žijeme v najbohatšom kraji Slovenska, aj v Malackách
sú rodiny s prázdnymi peňaženkami
a sklamanými deťmi pod vianočnými stromčekmi. Ale našťastie sú tu aj
ľudia, ktorí na takéto rodiny myslia.
Pridajme sa k nim. Odstrčme aspoň
trochu tú vianočnú komerciu a vráťme sa späť k starým vianočným tradíciám a myšlienkam. K myšlienkam
solidarity, lásky a rodinnej pohody.
Vojdime do pivníc a skladov, vytiahnime už nepotrebné hračky zapadnuté prachom aj časom a venujme ich
tým deťom, ktoré sa nenarodili do bohatých rodín. Nech aj u nich panuje
na Vianoce radosť, rodinná pohoda
a detský smiech. Centrum voľného
času v Malackách spolu so združením
zdravotne postihnutých Viktória organizujú predvianočnú zbierku hračiek Hračky pre Ježiška. Vyzbierané
hračky poputujú k deťom zo sociálne
slabších rodín. Ak máte doma hračku,
ktorou chcete potešiť druhé deti, prineste ju do Cvečka alebo do Viktórie.
Kto pripojí aj lístok s vianočným želaním, bude zaradený do žrebovania
o ceny.
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Nepredané potraviny
neputujú do koša
Aj vám niekedy napadla otázka, kam putujú nepredané po
traviny z obrovských obchodných reťazcov? Jeden z reťazcov verejne spustil akciu, ktorá
je prospešná pre obe strany barikády.

„Slovenská poľovnícka komora
rozbehla projekt, ktorý je spojením
starostlivosti o zver a šetrením po
travinových zdrojov. Projekt v spo
lupráci s Tesco Stores SR má všetky
atribúty uvedomelého a ľudského
prístupu k prírode. Aj napriek obme
dzenej legislatíve Tesco našlo cestu,
ako potraviny pred uplynutím lehoty
spotreby využiť na prikrmovanie voľ
ne žijúcej zveri, ale aj kŕmenie psov
v útulku,“ objasnil Milan Merc zo Slo
venskej poľovníckej komory.
Dohoda s Tescom
Po dohode s Tescom v Malac
kách Obvodná poľovnícka komora

Malacky odberá podľa dohodnuté
ho harmonogramu potraviny pred
uplynutím lehoty spotreby pre jed
notlivé poľovnícke organizácie. Dva
razy do týždňa odoberajú ovocie, ze
leninu, chlieb, rožky a podobne. Tak
že potraviny zníženej kvality už ne
putujú do odpadu, ako to bolo do
posiaľ, ale efektívne sa použijú ďalej.
„Podľa odozvy z radov poľovní
kov na pekárenských výrobkoch, ale
aj ovocí, dokonca aj na tom exotic
kom ako napr. banány, či na zelenine
si pochutia napríklad divé svine, ale
aj jelenia, srnčia, danielia či muflonia
zver. Dostávajú výživovo kvalitné po
traviny s vysokým obsahom vláknin.
Tak sa samozrejme znižujú aj škody
na poľnohospodárskych kultúrach
alebo lesných porastoch, ktoré sú
dnes v čase premnoženia zveri po
merne značné,“ hovorí Milan Merc.
Pre obchody je takáto spolupráca
iste výhodou, pretože sa im znižujú
náklady na odvoz odpadu.

Školské toalety
čaká oprava
Po Malackej desiatke, ktorá
mala štart, cieľ i sídlo organizačného štábu v ZŠ Záhorácka,
sme do redakcie dostali sťažnosť na zlý stav toaliet v tejto
škole. Problém je vraj dlhodobý, nerieši sa, je v rozpore s hygienickými normami a dá sa už
hovoriť o havarijnom stave.

Pisateľka podozrieva mesto ako
zriaďovateľa školy, že tento prob
lém preň nie je prioritou, najmä keď
si v minulom čísle Malackého hlasu
prečítala, koľko projektov a s akým fi
nančným objemom v ostatnom čase
mesto zrealizovalo a ešte realizuje
a škola medzi nimi nie je.
Podľa našich zistení nie je všet
ko také, ako sa zdá na prvý pohľad
a problém je vážnejší. Škola ani
mesto tento nedostatok nezastierajú
a už roky sa snažia na jeho riešenie
získať finančné zdroje. Tých však tre

ba oveľa viac, než sa zdá. Problémom
totiž nie je len vybavenie toaliet.
Boľavým miestom je aj staré kanali
začné potrubie. Bolo by nezmyslom
modernizovať toalety a potom ich
pri výmene potrubia zase rozbúrať.
Oprava potrubia je finančne nároč
ná, a tak sa dostávame k odpovedi
na otázku, prečo to tak dlho trvá.
Potrebné je vykonať odbornú
analýzu a rozsiahlejšie opravy po
trubia, až potom upravovať koneč
ný vzhľad hygienických zariadení.
Finančné zdroje hľadá mesto pro
stredníctvom Školského úradu už
dávno. Viac nám o tom povedala A.
Hrnková: „Prvýkrát sme podali žia
dosť o poskytnutie finančných pro
striedkov na tento účel v roku 2008.
Adresovali sme ju Krajskému škol
skému úradu (KŠÚ) v Bratislave, ktorý
spracúva podklady pre Ministerstvo
školstva SR a zostavuje poradovník
škôl v Bratislavskom kraji, ktoré žia

Kaufland zásobuje
sociálne obchody
„Na dopredaj potravín máme za
vedený interný systém zliav a výpre
dajových akcií. Darovanie tovaru ne
spôsobilého na predaj vrátane tova
ru po lehote spotreby nie je podľa
nezávislej právnej analýzy, ktorú
sme si nechali vypracovať, možné.
Preto takýto tovar ďalej neposkytu
jeme, aby sme neporušili zákon.
Rovnako z daňového hľadiska
nie je darovanie takého tovaru jed
noduché,“ uviedol Martin Gärtner
zo spoločnosti Kaufland. „Na druhej
strane rozbiehame na Slovensku
sobovanie tzv. sociálnych ob
zá
chodov. Momentálne máme uzav
retých takmer desať zmlúv, v rámci
ktorých dodávame tovar pred dá
tumom spotreby a minimalizuje
me tak straty na potravinách, ktoré
sú vhodné na spotrebu,“ dodal M.
Gärtner.
N. Slobodová /M. Merc

dajú prostriedky na odstránenie ha
várií. Súbežne s uvedenou žiados
ťou mesto žiadalo KŠÚ aj o financie
na odstránenie havarijného stavu
podlahovej PVC krytiny v tejto škole.
V roku 2009 KŠÚ poskytol 2067 €, ale
len na opravu krytiny. Musíme pripo
menúť, že v roku 2008 mesto dostalo
z tohto istého zdroja 5,3 milióna Sk
na odstránenie havarijného stavu
budovy školskej jedálne v ZŠ Dr. J.
Dérera. Žiadosť týkajúca sa sociál
nych zariadení v ZŠ Záhorácka bola
zaslaná i v ďalších rokoch, financie
sme však nedostali. V roku 2012 sme
už podali žiadosť na Ministerstvo fi
nancií SR, kde podmienkou je kofi
nancovanie zo strany mesta. Na ten
to účel je po zmene rozpočtu mesta
na rok 2012 vyčlenených 13 000 €.
Vyrozumenie sme zatiaľ nedostali,
no čoskoro by malo prísť.“
•••
Verme, že mesto tentoraz financie
na rekonštrukciu toaliet a hygienic
kých zariadení v ZŠ Záhorácka dosta
ne. Ak však predsa len nie, začne sa
s prípravou na odstránenie havarij
ného stavu z rozpočtu mesta.
-tabu/mija-

Priznanie k dani za psa
Oddelenie ekonomiky Mestské
ho úradu v Malackách oznamuje
občanom, podnikateľským subjek
tom a ostatným právnickým oso
bám, že v zmysle novely zákona NR
SR č. 460/2011 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon NR SR č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miest
nom poplatku za komunálne odpa
dy a drobné stavebné odpady v zne

ní neskorších predpisov, sú povinní
s účinnosťou od 1. 12. 2012 pri na
dobudnutí psa (kedy vzniká daňo
vá povinnosť k dani za psa) podať
správcovi dane Priznanie k dani
za psa. Tlačivo si je možné vyzdvih
núť a vypísať v Klientskom centre
Mestského úradu v Malackách pri
okienku miestne dane a poplatky
a je dostupné aj na webovej stránke

Dostávate do schránky Malacký hlas?
Máte pre nás tipy na reportáže?
Chcete inzerovať?
Každé 2 týždne 7500 plnofarebných výtlačkov v každej malackej domácnosti! Kontaktujte nás – malackyhlas@malacky.sk, tel.: 034/796 6173

mesta Malacky – www.malacky.sk
– v sekcii OBČAN-TLAČIVÁ-MIESTNE
DANE A POPLATKY

Škôlka otvorila
relaxačno-športový areál
Dokončenie z 1. strany

Veď mnohí z nich sami pomáhali pri
tom, aby sa toto záslužné dielo po
darilo.
Ihrisko, aké v meste nemáme
„Išlo o komplexnú revitalizáciu
areálu celého školského dvora, rekre
ačnej aj športovej zóny,” uviedla ria
diteľka MŠ M. Hudecová. Z boku
budovy je relaxačná zóna s veľkou
trávnatou plochou, pribudlo športo
vé ihrisko na loptové hry a pohybovú
prípravu so špeciálnym povrchom,
tzv. playtop, ktorý je pružný, bezpeč
ný, a preto vhodný na pohyb detí.
V ďalšej časti sú nainštalované hra
cie prvky so stabilnými antikorovými
konštrukciami doplnenými časťami
s dreveným vzhľadom, no s vlastnos
ťami nepodliehajúcimi poveternost
ným vplyvom. Podložie tvorí moder
ný kamienkový dopad so špeciálny
mi vlastnosťami proti úderu pri páde.
Areál dopĺňa veľké pieskovisko s roz
siahlou okolitou trávnatou plochou.
Zásluhy majú viacerí
„Iniciátorom myšlienky, ktorú som
s nadšením podporila, bola moja zá
stupkyňa Z. Beňová, ktorá neúnavne
organizovala a koordinovala brigády
obetavých rodičov, ktorí boli ochot

ní pomáhať nám po pracovnom čase
a počas voľných sobôt,” dodala riadi
teľka. Rodičia a vedenie školy svojpo
mocne pripravovali terén, odstraňo
vali a prestrihávali zeleň, ale podie
ľali sa aj na natieraní plotov. Jeden
z nich - D. Kušnír sa osobne postaral
o zabezpečenie trávnatého koberca
do celého obnoveného areálu. Po
máhali aj chovanci z Reedukačného
domova vo Veľkých Levároch, ktorí
vykonávali najmä fyzicky náročné
práce – výkopy, búranie, rýľovanie
záhrady, pokladanie trávnatého ko
berca a manipulácie s ťažkými pred
metmi. „Projekt by sme nemohli
uskutočniť bez podpory pani riadi
teľky MŠ, ktorá pomohla nielen pri
zabezpečení financií, ale aj odbornou
radou a osobnou fyzickou pomocou
počas brigád,” uviedla zástupkyňa MŠ
Z. Beňová.

Projekt je financovaný z viacerých
zdrojov – z Nadácie SPP (5000 €),
z 2 % z daní (5000 €), z rozpočtu
MŠ (4500 €) a zo zbierky rodičov
(750 €).
Text, foto: T. Búbelová

Uznanie za Malacký kaštieľ
Ministerstvo kultúry SR a partneri súťaže Nadácia SPP, SPP, a. s.,
a Združenie historických miest a obcí SR v súlade so Štatútom súťaže Kultúrna pamiatka roka tento rok vyhlásili už 7. ročník celoštátnej
súťaže Kultúrna pamiatka roka. Mesto Malacky prihlásilo do súťaže
aj Malacký kaštieľ.

Vyhodnotenie súťaže a odovzda
nie cien sa uskutočnilo 8. 11. v Dvora
ne Ministerstva kultúry SR.
Kultúrnymi pamiatkami roka sa
stali štyri zrekonštruované a plne
funkčné objekty. Konkrétne sa titulu
teší Kostol sv. Františka Xaverského

v Skalici, kaštieľ v Tomášove, Kostol
sv. Juraja v Spišskej Sobote a rene
sančný palác na hrade v Ľubovni.
Malacky si odniesli čestné uznanie
za to, že v zložitých podmienkach
postupne po kúskoch rekonštruu
jú Malacký kaštieľ a sprístupňujú ho

verejnosti prostredníctvom organi
zovaných kultúrnych podujatí a pre
hliadok.
Čestné uznanie je menovite ve
nované primátorovi mesta Malacky
J. Ondrejkovi a Ing. arch. A. Németho
vi za úprimnú snahu o sprístupnenie
kaštieľa v Malackách verejnosti.
Podľa tajomníčky súťaže Evy Maj
chrákovej sa čestné uznanie ušlo
ešte kaštieľu v Čereňanoch a Kostolu
sv. Antona Paduánskeho v Košiciach.
T. Búbelová
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Čo pre nás urobili poslanci v 1. polovici
volebného obdobia?
Tentoraz vám svoju činnosť predstavujú poslanci MsZ
Jozef Bulla a Vladimír Moravčík

K

eď mám byť
rúprimný, mu
sím priznať, že
som za polovicu
tohto funkčného
obdobia nepred
ložil žiaden vý
znamný projekt,
žiaden veľký plán či nápad, ktorý
by od základu alebo aspoň výrazne
zmenil chod nášho mesta. Snažím
sa chodiť po meste s otvorenými
očami a ušami a vnímať svoje pros
tredie a ľudí, ktorí tu žijú. Keď sa ob
čania na mňa obrátia so žiadosťou
o pomoc alebo radu, som k dispozí
cii bez ohľadu na to, či ide o nieko
ho z môjho volebného rajónu alebo
nie. To isté platí aj o všetkých okol
nostiach, vytvárajúcich naše život
né prostredie. Mám na mysli napr.
čistotu mesta, kvalitu miestnych
komunikácií, osvetlenie, prekračo
vanie rýchlosti vozidiel, psov na pre
chádzke, správne využívanie nádob
na separovaný zber a veľa podob
ných maličkostí.
Hnevá ma, ak niekto bohorovne
odhadzuje ohorky cigariet na chod
ník, hoci pár krokov od neho je od
padový kôš. Koľkých som už kvôli
tomu napomenul, no zdá sa mi,
akoby som hádzal hrach na ste
nu. Hnevá ma, ak si niekto v parčí
ku na Kláštornom námestí sadne
na operadlo a nohy si dá na sedaciu
časť lavičky, ak niekto odhodí obal
z keksov, pár krokov nato sa pristaví
so svojím známym a v družnej de
bate si zanadáva, aké sú tie Malac
ky špinavé, plné odpadkov, to teda
v Rakúsku nevidieť... Hnevá ma,

keď niekto do kontajnerov na plast
hádže „nafúknuté“ fľaše alebo iné im
podobné obaly, akoby bol priestor
kontajnera rezervovaný len jeho po
hodlnosti. Povedať mu, že stlačená
fľaša zaberie len 1/8 toho priestoru
v porovnaní s tou jeho „nezgniave
nou“, znamená pasovať sa do roly
návštevníka z inej planéty.
Pozerám sa okolo seba a vní
mam. Možno mi veľa vecí ujde,
možno na veľa zlých počinov neza
reagujem, ale usilujem sa naprávať
to a tam, čo naprávať môžem a do
kážem. A v zastupiteľstve sa svojím
hlasom snažím pomáhať presadzo
vať veci, o ktorých si myslím, že by
mohli pomôcť všeobecnému dobru
mesta a jeho obyvateľov. Neviem,
či sa mi to vždy darí, ale posúdenie
nechám na iných. Kritikov je vždy
dosť, zostať ale bez spätnej odozvy
na kritické postoje je chybou nielen
poslanca...
Ďakujem touto cestou za dôveru
a možnosť pomáhať Malackám po
stupne napĺňať to, čo je vyjadrené
slovami:
Malacky – dobré miesto		
pre život.
S úctou
Jozef Bulla
Oznam
S Malackým hlasom začiatkom
decembra bude roznášaný do
rodinných domov Kalendár
separovaného zberu na rok
2013.
Ostatným občanom bude ka
lendár k dispozícii v recepcii
MsÚ alebo v klientskom centre.

P

iaty volebný
robvod (ďalej
VO), v ktorom
som poslancom,
je s 2650 voličmi
druhým najväč
ším obvodom
mesta. V komu
nálnych voľbách v roku 2010 v ňom
kandidovalo za poslanca mestského
zastupiteľstva (ďalej MsZ) až 22 kan
didátov. Získanie mandátu poslanca
po tretíkrát považujem za úspech.
Z celkového počtu 21 rokova
ní MsZ konaných v I. polovici tohto
volebného obdobia som sa ospra
vedlnil z dvoch. Zúčastnil som sa
aj viacerých pracovných stretnutí
poslancov s primátorom mesta, ve
rejných zhromaždení obyvateľov
mesta (napr. na sídlisku Juh, pri pre
rokovaní petície obyvateľov Hlbo
kej ulice). Na rokovaniach MsZ som
podal 12 interpelácií a 5 podnetov
na riešenie. Niektoré sú zrealizova
né, niektoré sú závislé od finanč
ných prostriedkov v rozpočte mesta,
napr. dokončenie parkovacích plôch
na Ul. 1. mája, realizácia projektu
1. máj – Brnianska ulica a pod. Pre
hľad interpelácií je na internetovej
stránke mesta.
Na činnosť poslaneckého zboru
sa pozerám takto. Zo začiatku VO
poslanci na rokovaniach MsZ riešili
problémy vecne, s nadhľadom. Ne
skôr veľký priestor pohltili náhod
né témy, o ktorých mali rozhodovať
iné orgány, resp. mali sa riešiť iným
spôsobom. Často emotívne postoje
prekrývali objektívny pohľad. Poci
ťoval som, že viac ide o medializáciu

ako o výsledok. Niektoré problémy
sú rozbabrané doteraz. Po prvý
krát od vzniku mestskej samosprá
vy, i napriek prijatému uzneseniu,
nemá mesto stanovené prioritné
úlohy. Je to veľký nedostatok najmä
preto, že finančné zdroje na krytie
potrieb mesta vysychajú. Vyhovárať
sa na to, že priority mesta sú stano
vené v strategických dokumentoch
(ležiacich v šuplíkoch), neobstojí.
Bolo v možnostiach poslaneckého
zboru urobiť viac. Viac rozhodnutí
vo veciach, kde samospráva mesta
má pôsobnosť a nesie konkrétnu
zodpovednosť za správu majetku,
rozvoj územia a zabezpečovania
služieb. Bolo treba venovať sa viac
napr. stavu mestského majetku
a jeho obnove, ktorý slúži širokej ve
rejnosti – najmä problémom pri ob
nove miestnych komunikácií, verej
ného osvetlenia, problémom kana
lizácie a pod.
S činnosťou poslanca v MsZ je
priamo spojená i činnosť poslanca
v komisii MsZ. Ako predseda ko
misie pre financie a rozpočet som
na začiatku volebného obdobia
doplnil komisiu o 4 členov z radov
obyvateľov mesta. Podarilo sa mi
sformovať komisiu s patričnou od
bornou štruktúrou, ktorej podnety
sú prínosom v činnosti MsZ. Posta
ho príj
venie rozpočtu mesta, je
my a výdavky, rozpočtový proces,
hospodárenie rozpočtových a prí
spevkových organizácií upravuje
VZN mesta Malacky č. 17/2011 o roz
počtových pravidlách prijaté MsZ
20. 11. 2011. Pre „mudrovanie“ je tu
teda veľmi malý priestor.
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PÝTAME SA
ZA VÁS

Komisia sa zaoberá tvorbou
a čerpaním klasického rozpočtu
mesta, ktorý tvorí základ finančné
ho hospodárenia mesta a organi
zácií zriadených mestom a od roku
2009 aj programovým rozpočtom
mesta.
Programový rozpočet (ďalej PR)
je nový nástroj v činnosti mestskej
samosprávy. Pretože jeho význam
v riadení mestskej samosprávy kaž
dým rokom stúpa a verejnosť nie je
o ňom informovaná, v krátkosti ho
priblížim.
PR na rok 2012 je zložený z 13
programov a 72 podprogramov.
Je to finančný nástroj, ktorý dáva
dokopy cca 18 zamestnancov mes
ta. Každý z programov a podpro
gramov má stanovený zámer aj
rateľné ukazovatele. Celkovo
me
k 30. 6. 2012 bolo v meste od roku
2009 na 13 programov rozdele
ných 42,9 mil. €. Najviac sa vydalo
na program vzdelávanie (školstvo)
– cca 35 %, najmenej na program
marketing a propagácia – len 0,6 %.
Pritom tento program má prijatý
zámer propagovať mesto Malacky
ako metropolu Záhoria. Metropolu
s Kultúrním domečkom...
Prevaha výdavkov v programoch
je na strane bežných výdavkov. Re
alizácia investícií z mestských ve
rejných zdrojov na území mesta
ťahá za kratší koniec. Rozvoj, ktorý
na území mesta vidíme, je zabezpe
čovaný zásluhou investovania firiem
zo súkromného sektora.
Z údajov MsÚ som si urobil
ana
lýzu vynaložených výdavkov
na 13 programov mesta za posled
ných 3,5 roka. Vyplynulo z nej, že
treba programový rozpočet mesta
upraviť a rozšíriť. Tento záver adre
sujem predovšetkým prednosto
vi MsÚ a primátorovi mesta, ktorí
v zmysle VZN zodpovedajú za jeho
štruktúru.
Kúpa kaštieľa na úver zaťažila roz
počet mesta na dlhší čas, obdobne
zaťažuje aj jeho obnova, a preto
transparentnejšie z hľadiska výdav
kov by bolo vytvoriť ďalší program
s určením zámeru jeho využitia.
Doterajšie investovanie do obnovy
kaštieľa sa mi bez určenia zámeru
javí ako hazard s financiami mes
ta. Vyzbieraných 10.293 € za 4 roky
z dobrovoľnej zbierky je síce finanč
ným prínosom, no z hľadiska finanč
nej potreby rekonštrukcie kaštieľa je
to predsa len nepatrná čiastka.
Z pohľadu plnenia rozpočtu
mesta by bolo potrebné hovoriť aj
o stratégii určenia miestnych daní
a poplatkov a o ich použití, pretože
tvoria cca 31 % celkových bežných
príjmov. Napr. výstavba bývania sa
nám stále viac rozbieha v extravi
láne a je investične nákladnejšia.
Preto by sme sa mali zamerať na vy
pracovanie pozemkovej politiky
mesta a ponuku mestských pozem
kov na výstavbu rodinných domov
pre mladé rodiny. Verím, že poslan
ci prejavia záujem aj o spomínané
témy a zostávajúce dva roky voleb
ného obdobia využijeme na to, aby
sa na zasadnutiach MsZ o nich roko
valo.
Vladimír Moravčík
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Úspech malackých
gymnazistov
na SCIENTIA
PRO FUTURO 2012
Mladí bádatelia Gymnázia
v Malackách boli úspešní v celoštátnej súťažnej prehliadke bádateľských pro
jektov
SCIENTIA PRO FUTURO 2012.

Marianna Antaličová, žiačka III.
A, získala za svoj bádateľský projekt
Nepodceňujme UV žiarenie! cenu
Intel ISEF USA (Intel® Internatio
nal Science and Engineering Fair®)
od American Meteorological Socie
ty Award.
Stanislav Drozd, žiak VIII. O, zís
kal s projektom Elektromagnetický
levitátor postup na EXPO MEF 2013
– International Research Projects
Exhibition v Istanbule v Turecku ako
výnimočný súťažný projekt.
Súťažná prehliadka bádateľ
ských projektov SCIENTIA PRO FU
TURO 2012 sa konala 5.–7. októbra
v rámci Týždňa vedy a techniky pod
záštitou ministra školstva SR Duša
na Čaploviča. Do celoslovenského
kola postúpilo spolu 53 bádateľ
ských projektov žiakov stredných
škôl. Gymnázium v Malackách bolo
na prehliadke zastúpené tromi pro

jektmi, z ktorých dva boli ocenené.
Bádateľské žiacke projekty reali
zuje škola v rámci predmetu experi
mentálne vedy. Pri realizácii projek
tov spolupracuje škola s Prírodove
deckou fakultou UK Bratislava a OZ
Mladí vedci Slovenska.
V rámci svojich projektov realizu
jú žiaci i merania, ktoré majú verej
noprospešný charakter. Napríklad
monitoring vody, ovzdušia alebo
hluku vo vybraných lokalitách Ma
laciek i okolia.
Výučba predmetu experimen
tálne vedy i samotné bádateľské
projekty sú finančne podporované
regionálnymi i nadnárodnými spo
ločnosťami.
•••
V roku 2012 získala škola na
podporu experimentálnej výučby
finančné granty
HOLCIM, a. s., Rohožník,
Nadácia Volkswagen Slovakia,
Nadácia SPP,
Nafta, a. s.,
Nadácia PONTIS – SE,
Pozagas, a. s.
-ts-

„O kvalite škôl sa
dnes veľa hovorí,
skutky sú však dôležitejšie ako slová.
Aj preto je dobrou
správou, že stovky základných škôl
a 8-ročných gymná
zií sa už 8. rok dobrovoľne zapojili do
evaluačného projektu KOMPARO,” hovorí Roman Farnbauer
zo spoločnosti EXAM
testing, ktorá je organizátorom projek
tu. Kompara sa 8. no
vembra zúčastnili aj
malacké základné
školy.

20 minút už nemala čo robiť. Žiaci
mali na vypracovanie 20 otázok zo
slovenského jazyka 70 minút. Kata
rína Dospivová si však už myslí nie
čo iné. „Podľa mňa to bolo celkom
ťažké, boli tam aj príklady, ktoré sme
ešte nepreberali,“ hovorí žiačka de
viateho ročníka.
Financované rodičmi
Spoločnosť EXAM testing, spol.
s r. o., ktorá testovanie organizuje, je
súkromnou firmou, a preto sa táto
previerka platí. Školy ju môžu hradiť
buď zo sponzorských peňazí, z finan
cií rady rodičov, či z asignácie dane.
V našich školách si testy prevažne
platia samotní žiaci, resp. ich rodičia.

V školách zisťovali
vedomosti
Projekt KOMPARO je nepovinnou
previerkou vedomostí žiakov v rôz
nych ročníkoch. Ide o testovanie
na vstupe, počas štúdia a na výstupe
z prvého či druhého stupňa ZŠ. Kaž
dá škola si môže zvoliť, či do projektu
pôjde, alebo nie a v akom rozsahu sa
doň zapojí. V „Dérerke” sa napríklad
rozhodli, že sa zúčastnia len preve
rovania vedomostí deviatakov. Vo
štvrtok 8. novembra si deviataci v ZŠ
Dr. J. Dérera, v Spojenej škole (orga
nizačná zložka ZŠ M. Olšovského),
v ZŠ Štúrova i ZŠ Záhorácka vyskúša
li, v akom duchu sa bude uskutočňo
vať povinné testovanie deviatakov,

ktoré bude 13. marca 2013. I to je
totiž jedným z dôvodov, prečo sa de
viatakom oplatí zúčastniť Kompara.
Na Štúrovej či Záhoráckej testovali
aj ôsmakov a podľa slov riaditeľa ZŠ
Štúrova D. Šustera sa chystajú zapojiť
do všetkých súčastí KOMPARA.
Nervózni neboli
Žiaci v deň konania testu neboli
nervózni a nebrali toto testovanie
veľmi vážne. Nečudo, keďže sme sa
dozvedeli, že zaň nedostávajú žiad
ne známky. „Nebolo to ťažké,“ pove
dala nám deviatačka Vanesa Lujza
Emríšková. Podľa jej slov posledných

Snoezelen podporí
relax i učenie

Jedinečná metóda, jedinečná relaxačná miestnosť, to je to, čím sa po
takmer piatich rokoch snívania, snaženia, príprav a zabezpečovania
financií môže právom popýšiť Spojená a praktická škola na Pribinovej ulici v Malackách. Pásku na jej oficiálnom otvorení prestrihol Pavol
Pavlík z Krajského školského úradu spolu s riaditeľkou školy Máriou
Míznerovou.

Nový Centrálny príjem
a JIS v Nemocnici
v Malackách
Dokončenie z 1. strany

tívy, ktoré sú teraz v nemocnici k dis
pozícii, sú modernou vzduchotech
nikou, ktorá spĺňa štandardy Európ
skej únie. Centrálny príjem má novú
operačnú sálu s operačným stolom
a lampou, kde sa budú riešiť tie naj
akútnejšie prípady. Zaviedli sme, sa
mozrejme, aj ďalšie prístroje,“ objas
nil riaditeľ P. Kalenčík.
Dôležité je, že pre pacientov sa si
tuácia s poplatkami nebude meniť,
urgentná medicína funguje podľa
zákona bezplatne.

Nejde len o rekonštrukciu priesto
rov, ale i novú komunikačnú éru ma
lackej nemocnice. Tak nazvala ma
nažérka marketingu a PR MEDIREX
GROUP Z. Kovaľová novú komuni
kačnú stratégiu, s ktorou nemocnica
v týchto dňoch štartuje. Čas na zdra
vie – tak znie jej názov. „Chceme
našim pacientom zdôrazňovať, že
v dnešnej dobe je veľmi dôležité
nájsť si čas na svoje zdravie,“ vysvetli
la Kovaľová. Nemocnica dokonca prí
tomným novinárom poskytla i mož
nosť preventívneho vyšetrenia.
Text, foto: N. Slobodová

Snoezelen je multifunkčná pod
porná metóda, ktorá sa realizuje
v príjemnom a upravenom prostre
dí pomocou svetelných a zvukových
prvkov, vôní a hudby. Jej cieľom je
vyvolanie zmyslových pocitov a je ur
čená najmä pre osoby s vývinovými
poruchami, s mentálnym, telesným
alebo viacnásobným postihnutím,
s poruchou autistického spektra, po
ruchami správania a učenia, psychic
kými poruchami, u ľudí s demenciou
a u chronicky chorých pacientov. „Po
prvý raz sme o tejto metóde počuli
na medzinárodnej konferencii v Bra
tislave a odvtedy nám nedala spávať.
Všemožne sme sa snažili uplatniť ju
u nás – v podmienkach našej školy,“
hovorí pedagogička Alica Bobeko
vá. Inšpiroval nás jej holandský tvor
ca, ktorý sám prednášal, ako vďaka
jednoduchým stimulom pozoroval
zmeny v správaní a prežívaní u ťažko
mentálne postihnutých pacientov,
o ktorých si mnohí mysleli, že oko
litý svet ani nevnímajú. „Nič v našej
miestnosti snoezelen nie je inšta
lované náhodne a všetko má svoj
význam,“ povedala riaditeľka školy,
pričom zdôrazňovala, že o odbornú
stránku veci sa starajú garantky pro
jektu a školské pedagogičky Viera If

ková a Alica Bobeková. Obe dohlia
dali na výber a vybavenie miestnosti,
na jej praktické zariaďovanie podľa
pravidiel snoezelen. „Sú aj čierne či
modré miestnosti, no my sme zvoli
li bielu, ktorá sa rozohrá farbami pri
zapnutí relaxačných prvkov. Dekora
tívne a upokojujúco pôsobia svetel
ný valec, pariaca aromatická lampa,
polohovacie vrece so svetelnými
elektródami, vodná masážna, vibru
júca a hrajúca posteľ so zabudova

Dlhodobé sledovanie
KOMPARO nie je jednorazovým
testom, ale dlhodobým sledova
ním, pomocou ktorého si môžu ško
ly overiť i to, ako sa im darí plniť ich
plány. „Žiadne testovanie (KOMPA
RO, TESTOVANIE 9) nevie odpovedať
na otázky typu, či sa zlepšuje úroveň
vedomostí vo všeobecnosti. Vždy
je to totiž iný test a píšu ho iní žiaci.
Môžeme teda povedať, že žiaci tento
rok mali priemernú úspešnosť X, žia
ci vlani mali priemernú úspešnosť Y,
ale porovnať čísla X a Y nie je možné,
lebo tieto čísla sa vzťahujú na kon
krétny test a daných žiakov,“ vysvet
lil Roman Farnbauer zo spoločnosti
EXAM testing.
Do štvrtkového (8. 11.) testova
nia sa podľa slov Farnbauera zapojilo
spolu viac ako 31 000 žiakov 8. a 9.
ročníka z 801 škôl.
Text, foto: N. Slobodová

nými reproduktormi, ktorá reaguje
na dotyk tela a je vyhrievaná. Deti
si v miestnosti môžu nohami zahrať
na klavír umiestnený na zemi alebo
len tak pozorovať hru svetiel,“ tešia sa
garantky, ktoré teraz čaká veľa ďalšej
práce pri zavádzaní novinky do prak
tického života žiakov školy. „Prednosť
dostanú deti s ťažkým postihnutím
a našou úlohou bude hľadať a overo
vať v praxi najúčelnejšie využitie me
tódy snoezelen v praxi.
Projekt zriadenia relaxačnej
miestnosti metódou snoezelen
v Spojenej a praktickej škole v Malackách, ktorá je prvou a zatiaľ jedinou svojho druhu v celom Malackom okrese, finančne podporili
Nadácia SPP, Nafta, a. s., Rodičovské združenie pri Spojenej a praktickej škole na Pribinovej ulici
v Malackách a časť bola hradená
z rozpočtu školy.
Text, foto: T. Búbelová

A čo znamená slovo
snoezelen? Vzniklo
spojením dvoch
holandských slov –
snuffelen/hľadať
a doezelen/driemať.
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Prvý dojem
Silvie a Katky
Od piatka 9. novembra si môžete v priestoroch Malackého
kaštieľa pozrieť výstavu s názvom Prvý dojem. Mladé autorky Silvia Vanišová-Kovárová
(na snímke vpravo)a Katarína
Kratochvílová vystavujú tento
rok už po druhý raz.

Svoje práce ukázali svetu aj v júni,
keď si prepožičali priestory Galérie
MCK. Tentoraz vyskúšali históriou
dýchajúci Malacký kaštieľ. Na verni
sáž sa prišlo pozrieť množstvo ľudí,
no chýbala jedna osoba, ktorá pre
umelkyne znamená veľa – Rozália
bová. Pedagogička základnej
Ha

leckej školy, ktorá dievčatá
ume
k umeniu viedla. Kvôli povinnostiam
sa nemohla zúčastniť. To však neme
nilo nič na srdečnosti, s ktorou diev
čatá privítali hostí. V rámci otvorenia
výstavy sa predstavili aj žiaci drama
tického odboru ZUŠ v úryvku z hry
Adam stvoriteľ.
Výstavu s dvadsiatkou obrazov
maľovaných akrylom i temperovými
farbami môžete navštíviť do 30. no
vembra (ut–pia od 16.30 do 18.30;
so–ne od 15.00 do 17.00) a ktorýkoľ
vek z obrazov si aj kúpiť. Nechýbajú
ani ukážky maľby či tlače na textil.
Text, foto: N. Slobodová

10. benefičný koncert
Svitania

OZ Svitanie ZPMP Malacky, Vstúpte, n. o., Malacky a Dom
Svitania Jakubov v spolupráci s Mestským centrom kultúry v Malackách srdečne pozývajú na 10. benefičný koncert Svitania, ktorý sa uskutoční v nedeľu 25. 11. o 16.00 h
v Kultúrním domečku v Malackách.

Na podujatí sa predstavia Soňa
Müllerová, Ivana Poláčková, Ob
čianske združenie UV, duo Aratron
Aspis, tanečné štúdio Saltatrix, Kat
ka a Zuzka Winklerové, DSS prof. Ka
rola Matulaya, klienti Vstúpte, n. o.

Vstupenky si možno kúpiť v TIK
Malacky, Kultúrním domečku, na Ul.
1. mája vo Vstúpte, n. o., v chráne
nej dielni inkubátora na 2. poscho
dí, č. d. 312, alebo prostredníctvom
-redvstupte@gmail.com.

Z programu MCK vyberáme:
utorok 27. 11. o 17.00 h
Cestovateľský utorok S BATOHOM
DO SVETA: O KUBE – beseda na ces
tovateľskú tému spojená s premie
taním fotografií MCK MCK – galéria,
vstup voľný

NAJVÄČŠÍ
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Baby moments
Bicykle u Mira

www.mckmalacky.sk

Maľujte,
súťažte
& B SIDE BAND a vyhrajte
leader Josef Buchta

hod.
do 02.00
0
0
.0
2
2
d
o

streda 28. 11. o 19.00 h
Folkový koncert – HUDOBNÉ JESE
NENIE NEZMAŘI A WABI RYVOLA,
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3, vstupné 10 €

POZOR! POZOR! Čítajte www.malacky.sk a vyhrajte vstupenky na Mejdan roku 2 – Michal David

OZ Ľudia pre Ma
lacky vyhlasuje 2.
ročník výtvarnej
súťaže pre deti
Keď čaruje pani
Zima na tému

Môj
vianočný
sen.

Súťaž je určená pre deti od 2 do 10
rokov s rozdelením do troch kategó
rií. Práce vo formáte A4 alebo A3 na
šírku môžu deti odovzdať do 30. 11.
do zberných schránok umiestnených
vo výtvarnom ateliéri ZUŠ v synagó
ge a v Centre voľného času na Rázu
sovej ulici alebo zaslať poštou na ad
resu OZ Ľudia pre Malacky, Družstev
ná 34, 901 01 Malacky. Výsledky súťa
že o atraktívne ceny budú slávnostne
vyhlásené 15. 12. v synagóge.
Kompletné propozície nájdete
aj na www.lpm.sk po rozliknutí ban
nera výtvarná súťaž.
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Novinky zo sveta zberateľov

Posledná
burza roka
V školskej jedálni ZŠ Dr. J. Dére
ra sa v sobotu 1. 12. posledný
raz v tomto roku stretnú zbe
ratelia známok, mincí, banko
viek, pohľadníc, odznakov, te
lefónnych kariet, pivných suve
nírov a podobne.

Posledná tohtoročná burza sa
uskutoční od 8.00 h do 12.00 h.
Organizátormi sú Klub filatelistov
ZSF 52–32, Mestské centrum kultúry, Centrum voľného času a, samozrejme, Základná škola Dr. J. Dérera.
Vstupné pre dospelých je 0,50 €

a deti do 15 rokov majú vstup zadarmo.
Korešponďák s farským
kostolom
Klub filatelistov pri tejto príležitosti vydá v poradí už trinásty korešpondenčný lístok s prítlačou. Bude
na ňom zobrazený malacký farský
kostol. Predchádzajúce korešpondenčné lístky sú na predaj v turisticko-informačnej kancelárii (v inkubátore) alebo priamo na burze.
V budúcom roku sa klub filatelistov
chystá vydať ďalšie korešpondenčné

Vianočný
kamión pôjde
aj cez Malacky

Vianočný Coca-cola kamión
bude prechádzať aj cez srdce Záhoria, teda cez Malacky. Organizátori zverejnili presnú trasu kamióna.
Coca-cola kamión sa zastaví v pätnástich slovenských mestách, medzi
ktorými je aj to naše.
V stredu 5. decembra sa začne
jeho púť v Bardejove a ukončí sa
19. decembra práve u nás v Malackách na Mierovom námesí o 16.00 h.
-naty-

lístky s prítlačou v rámci série Malacky dnes, ale aj k 650. výročiu družobného poľského mesta Žnin.
Privítame nových členov
Klub filatelistov medzi sebou privíta i nových záujemcov o členstvo
v klube. Prihlásiť sa môžu priamo
na burze. Filatelisti sa stretávajú každý posledný štvrtok v mesiaci v prístavbe MsÚ na 1. p. (č. d. 112). Zberatelia z radov žiakov vedie pán Gelinger v krúžku v ZŠ Dr. J. Dérera, ktorý
môžu navštevovať aj žiaci z iných
ANTON PAŠTEKA
škôl.		
drobná inzercia
• Doučím žiakov ZŠ anglický, nemecký jazyk a chémiu žiakov ZŠ aj SŠ.
Kontakt: 0949 51 27 33 (po 18.00 h)
• 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 objednávku. Kontakt: 0904 20 63 98
• Predám funkčný, starší cirkulár v Borinke. Píla z kvalitnej ocele. Cena 130 €,
dohoda možná.
Kontakt: 0918 74 35 73
• Glazúrovanie vaní.
Kontakt: 0905 98 36 02
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MALACKÁ MATRIKA
od 5. do 19. 11. 2012
Povedali si áno

Peter Ivan a Mária Trizuliaková, Peter Šingliar a Zuzana
Petrášová
Nie sú medzi nami
Mária Puškáčová, Malacky, *1928; Valéria
Walterová, Veľké Leváre *1937;
Helena Zechelová, Plavecké Podhradie, *1941; Mária Rišková, Lozorno, *1942; Miroslav Jurkovič,
Malacky, *1955; Viliam Ritomský,
Malacky, *1951; František Havlín,
Gajary, *1948; Mária Čechánko
vá, Borský Svätý Jur, *1938; Mária
Karláková, Malacky, *1930; Karol
Kura, Malacky, *1931; Ján Gem
beš, Malacky, *1944
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym za prejavy sústrasti
a za účasť na poslednej rozlúčke
s milovaným manželom, otcom,
dedkom Štefanom Prokopom.
Ďakujeme za kvetinové dary, ktorými sa prítomní snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ. Smútiaca rodina –
manželka, dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKY
Čas uteká a nedá sa
zastaviť, veľká bo
lesť v srdci ostáva
naďalej, lebo strata
najdrahších sa nedá
nahradiť.
15. 11. sme si pripomenuli nedožitých 48 rokov nášho
syna, brata, strýka, švagra Stanisla
va Kúru z Malaciek. S úctou spomínajú mama, sestry s rodinami.
Plameňom sviece, čo
sprevádza krok, slo
víčkom duše, čo trhá
nám srdce, a hoci už
plní sa bolesťou
ôsmy rok, spomien
ka ostáva: „Tak na
budúce.” 18. 11. sme si pripomenuli
nedožitých 73 rokov nášho „fatiho
a opapu” Aliho Reisenauera z Malaciek. S úctou spomínajú manželka,
syn Ali a Robo s rodinami.

ria a jej druh Ján.

17. 11. sme si pripo
menuli 7. výročie
úmrtia mojej ma
my Márie Skaliča
novej z Malaciek.
S láskou a spomienkou dcéra Má-

Čas ubieha a nevráti,
čo vzal. Len láska, úc
ta a spomienky v srd
ciach zostávajú.
18. 11. sme si pripomenuli nedožitých
66 rokov
Zitky Markovej.

24. 11. si pripomenieme 18. výročie
úmrtia môjho Jána
Chmelu. S láskou,
úctou a veľkým žiaľom si spomínajú
manželka Mária,
sestra a brat s celou rodinou.

Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali, klesli
ruky, čo pre nás pracovali, zhasli oči,
stíchol hlas, vďaka Ti za všetkých nás.
Oči sa nám zarosia, srdce nás zabolí,
no spomienka na Teba nám zabudnúť
nedovolí.
20. 11. uplynul rok,
čo nás na
vždy
opustil milovaný
manžel a otec Pa
vol Šefčík z Malaciek. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou na neho
spomínajú manželka s rodinou.

Bolesťou unavená tíško si zaspala
zanechajúc všetkých a všetko,
čo si mala rada.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
S veľkou neutíchajú
cou bolesťou v srd
ci sme si 21. 11. pripomenuli 1. výročie
úmrtia, keď nás na
vždy opustila drahá
manželka, mamička,
starenka a prastarenka Mária Du
choňová, rod. Kurová. Venujte jej tichú spomienku.

25. 11. uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá mama Rozá
lia Gašparová, a zároveň uplynie
25 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý otec Cyril Gašpar. Kto ste ich
poznali, venujte im tichú spomienku. Spomínajú dcéry Terézia, Mária,
Anna a celá rodina.
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samotná účasť je zážitok. Ale na tra
dičnej dvojdňovej Karpatytour je
pre mnohých náročnejšia záverečná
časť ako samotné preteky. Vyvrcho
lením cykloturistickej sezóny bola
týždenná cykloexpedícia v Holand
sku. Tam nás bolo 9, za 5 dní sme
najazdili vyše 600 km. Sprievodné
vozidlo doviezlo batožinu do cieľa
dennej etapy, takže to bolo také po
hodové jazdenie.

Bicykel – dobrý
priateľ človeka
Rozhovor s Romanom Vaculom, predsedom
občianskeho združenia ZENIT SK.

Cykloturistika je na vzostupe,
prečo?
Možno je to pre duševný relax,
ktorý dáva. Zároveň je prínosom pre
osobnú kondíciu a zdravie. Na bicyk
li máte úžasné možnosti pre pozná
vanie krajiny, ľudí a nakoniec aj seba
samého. Môžete sa motivovať k pre
kvapujúcemu výkonu, otestovať svo
ju vôľu. V neposlednom rade je to
lepšia príležitosť stretávania s pria
teľmi ako niekde v zadymenej krčme.
Takže kde začať?
Samozrejme zabezpečením si bi
cykla. Nemusí to byť špičkový stroj,
ale ani „klumpat”, ako sa hovorí
na Záhorí. Aby vám časté technické
poruchy nekazili náladu. Taktiež je
dôležitá postupná príprava. Telo si
musí zvyknúť na záťaž. Mnohí uro
bia chybu, že s prvým jarným slnieč
kom si naordinujú vážny výkon a po
tom obchádzajú bicykel, ako keby

to bol divoký býk. Napr. naša partia
začína s výjazdmi na Pezinskú Babu,
ktorá je ideálna na získanie kondície.
Ak si ju časom zvyknete jazdiť pod
20 minút od konca Perneka na vr
chol, potom už všetky ďalšie cesty
sú pohodové.
Aká bola táto sezóna?
Ona sa vlastne ani neskončila, po
kiaľ neprší, jazdiť sa dá stále. Krásna
je jesenná príroda a aj tá zimná má
svoje čaro. Treba sa len vhodne ob
liecť. Okrem mnohých „víkendoviek”
radi spomíname na Memoriál Petra
Patscha, keď sme 230 km okruh oko
lo Bratislavského kraja urobili za 13
hodín. Chceli sme si týmto pripome
núť výkony tejto cyklistickej legen
dy. Zúčastnili sme sa zimného cyk
lomaratónu aj toho letného. To už sú
dosť náročné podujatia, popredné
miesta tam väčšinou vyhrávajú bý
valí profesionálni športovci. No aj

Holandsko je vraj raj
pre cyklistov, čo vy na to?
Určite, rovinatá krajina s perfekt
nými cyklocestami, ktoré sú všade.
Napr. aj vedľa diaľnic, kanálov či po
brežia sú kvalitné cyklocesty. Na
miesto obrovských parkovísk pre
autá sú i v Holandsku obrovské par
koviská pre bicykle. Páčili sa nám za
chované stredoveké mestečká, hustá
sieť kanálov, megastavby morských
hrádzí, vďaka ktorým je tretina krajiny
obývateľná, aj keď sa nachádza pod
úrovňou morskej hladiny. A skromní
ľudia. V celom Holandsku sme nevi
deli toľko luxusných áut, ako napr.
v Malackách. A to sa týka aj bývania.
Mnohé domčeky nemajú ani záclony
a väčšina domácich jazdí na starých
bicykloch. Majú iné priority.
Čo pripravujete na budúci rok?
Premýšľame o takom projekte:
doviezť sa k prameňu Dunaja, od
tiaľ bicyklovať popri ňom smerom
na Bratislavu. Sprievodné vozidlo by
vozilo batožinu, takže by sme mohli
pri dobrom počasí za 5-6 dní prejsť
kus zaujímavej cesty. Zvyšok cesty
dorazíme loďou alebo vlakom.
Aká bude posledná akcia v roku?
Je to silvestrovská cyklotú
ra na Vysokú. My si to z Malaciek
vyšliapeme na Humbálku a potom si
bicykle vynesieme na hrebeň. Je to
viac-menej taká recesia. V tento deň
tam chodí prekvapujúco veľa turis
tov, takže dobrá nálada tam pred Sil
vestrom nechýba. Tam si aj vzájom
ne zaželáme všetko dobré a aby nám
to šliapalo aj ďalší rok. A to tiež želá
me aj čitateľom Malackého hlasu.
Text, foto: -zenit-

Malackí karatisti hviezdili

V maďarskom meste Szombathely sa konala medzinárodná súťaž Goju Cup. Medzi silnou konkurenciou
z Rakúska, Srbska, Maďarska či Chorvátska sa malackí karatisti nedali zahanbiť a vo svojich kategóriách
predvádzali skvelé výkony. Z Malaciek štartovalo spolu osem súťažiacich, z ktorých sa až šiesti umiestnili
a získali tak cenné kovy pre svoj klub TJ Strojár Malacky.

Z karatistov, ktorí sa s chuťou
pustili do súťaženia v kategóriách
kumite, sa piatim z nich podarilo
umiestniť na výborných miestach.
Jeden z prekvapujúcich výkonov
predviedol veľký talent Filip Jurká
ček. V kategórii II – narodení v 2002,
obsadil 1. miesto. Na 1. mieste sa tiež
umiestnil Oliver Vanek v kategórii V
– 1999. V rovnakej kategórii obsadil
2. miesto Boris Pohanka. Na 2. mieste
sa umiestnil Lukáš Gazdič v kategórii
IV – 2000. V kategórii žien XII – 1991
a staršie, obsadila Vladimíra Dzúro
vá 2. miesto. V kata sa umiestnila na
3. mieste Barbora Cholková v kate
górii IX, X – 1995, 1994. Všetkým súťa
žiacim blahoželáme a prajeme ďalšie
úspechy nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí.
Text, foto: Barbora Cholková

Na Aliho počesť
už po siedmy raz

V sobotu 24. novembra sa v ŠH Malina uskutoční už 7. ročník Me
moriálu Aliho Reisenauera. Galavečer sa uskutočňuje pri príležitosti
spomienky na jednu z najsvetlejších osobností malackého boxu.

„Je to rodinná akcia na počesť môj
ho otca, ktorý zomrel 18. 11. 2004.
Tradične sa na nej podieľajú okrem
mňa aj moja družka, brat so svojou
manželkou, svokrovci a keď ešte naša
mama mohla, tak aj ona piekla koláče
na banket,” približuje rodinnú atmo
sféru A. Reisenauer mladší. Sám je ak
tívny tréner v RTJ Malacky a pripravuje
mladých boxerov, ktorých diváci uvi
dia aj na galavečere. „V akcii budú tra
ja talentovaní Malačania, mládežníci
z iných končín Slovenska, aj seniorskí
pästiari. Pracujeme na tom, aby k nám
zavítal medailista z M ČR Rudolf Šprin
ger a zviedol súboj s mimoriadne ta
lentovaným Bratislavčanom Erikom
Tlkancom,” prezrádza A. Reisenauer.
„Tento rok sa v Maline prvý raz
predstaví skupina orientálneho tanca
HANIN, Aikido s majstrom Štefanom
Kurillom, ktorý trénoval aj špeciálne
jednotky ministerstiev obrany Ruska
a USA. K „slovu” sa dostanú Tae-Bo,
MMA, karate, oddiel K-1 Strojára Ma

lacky a tradične vystúpi aj fakírske duo
Aratron Aspis. Samozrejme, nebudú
chýbať laserová šou a svetelné efekty.”
Jedným z bonusov akcie je fakt,
že priláka budúcich boxerov. „Príkla
dy priťahujú, ale nielen nadšenie je
dôležité. Po memoriáli sa zvyknú pri
hlásiť ľudia, ktorých tento šport chytil
za srdce. Mnohí však prepadnú sitom,
zostanú len tí najlepší. Tvrdím však,
že mládež treba motivovať k pohy
bovým aktivitám, aby nám nielen
nesedeli celé dni doma, neuchýlili sa
k drogám,” vysvetľuje A. Reisenauer.
Jedným z dôležitých prvkov podu
jatia sú aj financie. A. Reisenauer tvrdí,
že každoročne je memoriál stratový.
„Nešiel som do tohto projektu s tým,
aby som na ňom zarobil. Každý rok
doň vrážam svoje vlastné úspory, po
máha mi rodina a známi a nájdu sa,
a to kvitujem, aj sponzori. Nie je ich
mnoho, ale nájdu sa. Dúfam, že sa
vám tohtoročný Memoriál Aliho Rei
senauera bude páčiť.”
-TK AC- (upr.)

Z kostola na box

Box je u nás najstarším športom. Ali Reisenauer, syn boxera, na ktorého počesť každý rok organizuje memoriál, tvrdí, že si v Malackách
uchoval veľkú popularitu, no naráža na neochotu organizovať akcie.

Počiatky malackého bo
xu sa datujú od roku 1934.
Pri príležitosti 75. výročia
tohto športu som v roku
2009 napísal knihu Histó
ria malackého boxu. Tá je
bohatá na fotografie, tex
ty a zachytáva podrobne
všetko, čo sa odvtedy v Ma
lackách okolo boxu urobilo vrátane
výsledkov zápasov, dosiahnutých
úspechov ap. Najslávnejšie družstvo
mali Malacky v roku 1946. Volali ho
slávna malacká osma. Osem boxerov
(súťažilo sa v družstvách) porážalo
všetko, čo sa im postavilo do cesty.
Do Malaciek si prichádzali po porážku
také slávne družstvá, ako Praha, Olo
mouc, Hodonín, Trenčín, Trnava. V ro
ku 1946 tu bolo toľko boxerov, že kon
ali majstrovstvá Malaciek, ktoré trvali
dva dni. Zápasy v rámci šampionátu
sa odohrávali v letnom ringu na star
om basketbalovom ihrisku v Zámoc
kom parku. Turnaja sa zúčastnilo vyše
40 boxerov.
Jednotlivci zažili najlepšie časy
v 70. rokoch. Tiež sa zápasilo v družst
vách a každú druhú nedeľu sa boxo
valo v Sokolovni. Otec vravieval, že
ľudia išli z kostola rovno na box. Maj

strovstvá ČSSR sa konali
v jedálni bývalých ZŤS. Tr
vali štyri dni a hala praska
la pod náporom divákov.
V Zámockom par
ku sa
v roku 1972 pred tribúnou
futbalového štadióna ko
nal medzinárodný trojboj.
V hľadisku bolo vtedy 1200
platiacich divákov – na dnešné po
mery neuveriteľné číslo!
Dnes je problémom to, že v Malac
kách boxujeme len 2x do roka. Preto
je aj divákov menej. Ak by zápasy
boli pravidelne, každý si zapamätá,
že v sobotu alebo nedeľu sa boxuje.
A to je tá zanietenosť pre organizova
nie akcií. Otec vybudoval letný ring
u nás vo dvore BC RTJ s tým, že sa bu
de pravidelne v letných mesiacoch
boxovať. Narážame, žiaľ, na neochotu
ľudí niečo organizovať, pritom box je
v Malackách veľmi populárny. Od roku
1993, keď sa jeho činnosť v Malackách
obnovila, sme vybojovali 34 titulov
M SR v rôznych vekových kategóriách,
získali sme 3 bronzové medaily z ME
a dvaja naši boxeri boli spolu na šty
roch MS. Z rôznych podujatí od roku
1993 máme viac ako 200 prvenstiev.
Ali Reisenauer

Basketbalový oddiel TJ Strojár Malacky organizuje

nábor dievčat a chlapcov

ročníky nar.
1998–2001

Záujemcovia sa môžu prihlásiť každý týždeň počas tréningu:
v pondelok od 17.30 h ŠH Malina; v stredu a piatok od 15.15 h v telocvični
ZŠ Štúrova; vo štvrtok od 16.00 h v ZŠ Olšovského
Info: Peter Ondruš (tréner), tel.: 0907 32 86 77, e-mail: ondrus16@gmail.com,
www.basketbal-malacky-druzstvo-ziacok.eu
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