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úvodník

Tajomný
Mikuláš

malackým
školám
Firma POZAGAS, a. s., Malac
ky ve
novala mestu Malacky
41.664,59 € z 2 % z daní na rea
lizáciu projektov v oblasti škol
stva.
Na zasadnutí mestského za
stupiteľstva 14. 11. generálny ria
diteľ POZAGAS, a. s., Ivan Vaškor
odovzdal symbolický šek do rúk
primátora mesta Jozefa Ondrej
ku. Financie boli použité na rie
šenie havarijných stavov podľa
požiadaviek škôl. ĎAKUJEME!

Horeli štyri sviečky na advent
nom venci tak ticho, že bolo
počuť, ako začali hovoriť:
Prvá sviečka vzdychla a poveda
la: „Volám sa Mier, moje svetlo síce
svieti, ale ľudia žiadny mier nedodr
žujú.“ Jej svetlo bolo čím ďalej tým
menšie, až celkom zhaslo...
Svetlo druhej sviečky zakmitalo
a sviečka povedala:
„Volám sa Viera, som ale zbytoč
ná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť,
nemá preto cenu, aby som svietila.“
Prievan zavial miestnosťou a druhá
sviečka zhasla...
Ticho a smutne sa ku slovu pri
hlásila tretia sviečka: „Volám sa Lás
ka, už nemám silu, aby som horela,
ľudia ma odstavili stranou. Vidia len
sami seba a žiadnych iných, ktorých
by mali radi.“ A s posledným záchve
vom zhaslo i toto svetlo...

Michal Režný aj
na doskách SND

Miško Režný svojim malackým rodákom utkvel v pamäti ako šikov
ný chlapec, ktorý ešte len nedávno odchádzal z Malaciek na herecké
štúdiá. Dnes už má za sebou zopár slušných úspechov a pred sebou
prísľub nádejnej kariéry. V dramatizácii Dostojevského filozofic
ko-psychologického románu Zločin a trest stvárnil hlavnú rolu rozor
vaného Raskoľnikova. Hosťuje aj na doskách SND a 25. novembra mu
odovzdali Výročnú cenu literárneho fondu za... Ale o tom nám viac
povie on sám.

Vo veku 27 rokov ste už držite
ľom ocenenia za hereckú prácu.
Ako vnímate svoj úspech?
Akákoľvek spätná väzba ma vždy
povzbudí, pretože vtedy nadobud
nem pocit, že moja práca vyvoláva

v ľuďoch pocity, reakcie. Rovnako
tak ma potešila aj Výročná cena Li
terárneho fondu za stvárnenie po
stavy Raskoľnikova v inscenácii Zlo
čin a trest. Bol to príjemný zážitok.
My, herci, máme z celého tvorivého

Vtom vošlo do miestnosti dieťa
a pozrelo sa na sviečky a povedalo:
„Vy musíte predsa svietiť!“ A takmer
začalo plakať...
Vtedy sa prihlásila k slovu štvrtá
sviečka a povedala: „Neboj sa! Pokiaľ
ja svietim, môžem i ostatné sviečky
znovu zapáliť. Volám sa Nádej.“ Dieťa
zapálilo z tejto sviečky pomocou zá
palky znovu ostatné sviečky.
•••
Plameň Nádeje by nikdy nemal
v tvojom živote vyhasnúť. A každý
z nás by mal plamene Mieru, Viery,
Lásky a Nádeje neustále udržiavať
zapálené.

inscenačného tímu (režisér, drama
turg, scénograf, rekvizitár, zvukár,
technik...) veľkú výhodu v tom, že
dostávame okamžitú spätnú väz
bu na každom jednom predstavení
a po ňom. Bez ohľadu na to, aké dlhé
či ako veľmi náročné a vyčerpávajúce
predstavenie odohráte, energia by
mala pulzovať a prúdiť medzi vami
a divákmi neustále.
SND v Bratislave vás angažova
lo do hry Madame Bovary. Pocity,
ktoré sa spájajú s účinkovaním
na najrešpektovanejšej divadelnej
scéne, sú určite výnimočné.
Na doskách SND som tentokrát
nestál po prvý raz. Už v minulosti
som tam účinkoval, ešte ako študent
VŠMU, v inscenácii Faust. Teraz ma
oslovili na spoluprácu s režisérom
Eduardom Kudláčom, ktorý je ume
Pokračovanie na 4. strane

Adventné Malacky
sa začali, ostávajú
v Zámockom parku

Prvého decembra sa začalo posledné podujatie v roku – Adventné
Malacky. Síce posledné, ale o to krajšie. Otvoril ho už tradične primá
tor mesta Jozef Ondrejka zapálením prvej sviece na mestskom ad
ventnom venci.

Prítomným sa prihovoril i dekan
Ján Hudec. Nasledoval nádher
ný koncert gospelovej kapely THE
HOPE GOSPEL SINGERS AND BAND.
Vynikajúca akustika františkánske
ho Kostola Nepoškvrneného po
čatia Panny Márie dala vyniknúť
hlasom spevákov a interiér kostola
umocnil zážitok. Ostatné podujatia
Adventných Malaciek sa už budú
konať v Zámockom parku, späť
do kostola sa vrátime až v novom
roku na Trojkráľový koncert.
V súvislosti so Zámockým par
kom treba spomenúť, že krátko
pred začatím Adventných Malaciek

sa ozvali hlasy za ich návrat do cen
tra mesta. Určite si ešte pamätáte
na Adventné Malacky na Malom
námestí. Niektorým sa tam páčilo,
iným nie, v každom prípade obyva
telia námestia sa sťažovali na hluk
a samotné námestie kapacitne ne
postačovalo. Podujatie sa tak pre
sunulo do Zámockého parku. Ten
je pekným, dôstojným i dostatočne
veľkým miestom pre konanie ta
kéhoto podujatia. A navyše v tom
čase začalo mesto s rekonštrukciou
kaštieľa a aj Adventné Malacky mali
pomôcť s jeho propagáciou. To sa

Reel pokrstí
album

Ekipa kritizuje
Malackú
desiatku

Malacká hudobná skupina Reel
pokrstí 7. decembra svoj album
s názvom Like U. Krst sa uskutoční
v Sokolovni so začiatkom o devät
nástej hodine. Krstiť sa bude kva
litnou whisky, ktorá potečie z rúk
krstného otca albumu Roba Grigo
rova. Účasť na krste pri
sľúbil aj textár Kamil Pe
teraj.

7

Pokračovanie na 5. strane

Malacká desiatka dostala na frak
na portále www.ekipa.sk, ktorý pre
vádzkuje Malacká bežecká ekipa.
Diskusiu otvoril člen Atletického
klubu J. Valachovič a prvou kritič
kou bola poslankyňa MsZ
a aktívna bežkyňa G. Janí
ková.

8

Viac na
strane

T. Búbelová

Mier, Viera,
Láska a Nádej

Viac na
strane

Z detstva si pamätám poci
ty, ktoré sprevádzali moje tajom
né stretnutia s Mikulášom. Všetci
sme boli doma v kuchyni a vedeli
sme, že večer piateho táto výni
močná bytosť prichádza do ro
dín s malými deťmi. Všetky určite
navštíviť nestihne, len tie najlepšie.
Ostatným nadelí darčeky do čiž
mičiek, ktoré si vyčistené postavia
na okno. Do poslednej chvíle som
si nebola istá, či ten Mikuláš trafí
aj k nám. Ani neviem, či sme sa te
šili a či trochu aj nebáli. Poslúcha
la som? Aj áno, ale je to dosť pre Mi
kuláša? Možno by mi niečo vytkol...
Vedela by som sa spolu s ním po
modliť, aj básničku mám nachysta
nú... Ale čo ak vie aj to, čo nikomu
nepoviem a za čo sa hanbím?
On však predsa prišiel!
Vzbudzoval rešpekt. Bol vážny,
ale láskavý. Pochválil nás, ale nám
i mierne dohovoril – a my sme si to
navždy zapamätali... V dospelosti
mi ten Mikuláš veľmi chýba a deťom
ho tak trošku závidím...
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Nie nekontrolované ihriská,
ale neporiadni majitelia psov
Na facebookovú stránku malacky.sk sme dostali podnet pobúrenej
mamičky. Sťažuje sa, že detské ihriská v Malackách sú nekontrolované, psičkári pri nich venčia psov a dokonca po nich nezlikvidujú ani
exkrementy.

„Hneď pri vstupe na ihrisko na Zá
horáckej ulici sme narazili na psí výkal.
O pár minút na to môj syn držal v ruke
iný výkal, ktorý našiel 20 cm od okraja
pieskoviska. Vrchol všetkého bol, že na

trávnatom ihrisku hneď vedľa sa ven
čilo päť psov, ktorých majitelia stáli
na chodníku a obdivovali ich. Žiad
ne upozorňujúce tabule so zákazom
vodenia psov som si nevšimla nikde

Elektronizácia –

Text: T. Búbelová

čo vybavíme z domu?

V predošlom MH sme vás informovali o tom, že Malacky začali s realizáciou projektu elektronizácia samosprávy. Po dokončení projektu vybavíme desiatky záležitostí z pohodlia domova. Tu je zoznam niekoľkých
budúcich elektronických služieb (pozn. niektoré z týchto elektronických slu
žieb už Malacky v súčasnosti majú, takže budú len pozmenené, resp. vylepšené):
• ohlasovanie porúch verejného
osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
• podávanie daňového priznania
k dani z nehnuteľností (podanie DP a
vydanie potvrdenia o podaní DP, vydanie platobného výmeru, vydanie
potvrdenia o oznámení vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti)
• platenie miestnych daní
• platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
• oznamovanie o vzniku, zániku alebo
zmene daňovej povinnosti k dani za
užívanie verejného priestranstva
• oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani
za psa
• oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani
z nehnuteľnosti
• ohlasovanie vzniku, zániku alebo
zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
• vybavovanie sťažností a podnetov
• vydávanie rybárskeho lístka
• informovanie o územnom pláne

v Malackách,“ tvrdí nahnevaná Malačianka.
„V tomto prípade došlo k poruše
niu hneď dvoch všeobecnozáväzných
nariadení mesta, a to VZN1/2013, kto
rým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v meste a VZN č. 11/2011
o prevádzkovom poriadku na verej
ných ihriskách na území mesta Malac
ky,“ dozvedeli sme sa od kompetentných v mestskom úrade. S nedisciplinovanosťou majiteľov psov sa stretávajú veľmi často. Napriek jasným
normám pravidlá nerešpektujú a zásah mestskej polície je tu oprávnený.
„Treba hneď zavolať na bezplatnú
linku č. 159 a ohlásiť to. Ideálne je, ak
ohlasovateľ je ochotný poskytnúť sve
dectvo, vtedy nie je problém psičkáro
vi uložiť pokutu v zmysle sadzobníka,“
povedal V. Kunák, preventista MsP.
Zároveň vyvrátil, že by hliadky ihriská nekontrolovali – je ich však veľa
a hliadka len jedna.
Pri každom z 19 verejných ihrísk
v správe mesta sa nachádza pre
vádzkový poriadok konkrétneho verejného ihriska aj s nákresom jeho
hraníc. Do ohraničeného priestoru je
zákaz vodenia psov, mačiek a iných
domácich zvierat. „Je bezohľadné
dovoliť psom vykonávať potrebu na
mieste, kde sa hrajú deti. Mesto okrem
ochrany ihrísk podporuje aj zber psích
exkrementov bezplatným poskytova
ním vreciek a postupne inštalujeme
čoraz viac košov na exkrementy v uli
ciach mesta,“ uviedla J. Ježková z MsÚ.

(vrátane notifikácie o zmenách a nadväzujúcich službách)
• určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla (podanie žiadosti, vydanie rozhodnutia)
• poskytovanie súťažných podkladov
pre verejné obstarávanie
• elektronické verejné obstarávanie
(podanie ponuky VO, sprístupnenie
súťažných podkladov)
• informovanie o verejnom obstarávaní (informovanie o VO, notifikácia
o zmenách, oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk)
• poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (podanie žiadosti a poskytnutie
odpovede)
• povoľovanie ambulantného predaja
(podanie žiadosti o povolenie AP, vydanie povolenia)
• oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny
Malacky idú do tohto projektu spolu
so Stupavou. Projekt by mal byť dokončený koncom roka 2015. Zdrojom
financovania je Operačný program
Bratislavský kraj.
M. Janotová

Mesto Malacky prijme do pracovného pomeru dvoch zamestnancov na pozíciu

Upratovač –
obslužný
pracovník
Náplň práce:
• vykonáva pomocné práce na
úseku odpadového hospodárstva
(triedenie komunálneho a zmesového komunálneho odpadu)
• zodpovedá za manipulačné
a upratovacie práce v hale, za čistotu a poriadok v okolí technologickej linky
• vykonáva robotnícke práce pri
údržbe budov, zelene a miestnych
komunikácií
Miesto výkonu práce: Malacky,
Zohor
Pracovný pomer: doba určitá (2 r.)
Pracovný úväzok: 37,5 h týždenne
Termín nástupu: dohodou
Podmienky prijatia:
• znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa § 8 Zákona NR SR
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov – požiadavky na
vzdelanie a prax sa nevyžadujú.
Uchádzači o danú pracovnú pozíciu, sa dostavia na prijímacie ko
nanie 16. 12. 2013 o 13.00 h do
MsÚ Malacky, Radlinského 2751/1,
I. posch., č. dv. 214. Bližšie informácie podáme na tel. č. 034/796 61 28.
Jozef Ondrejka, primátor

Malacky sa

prezentujú

v Parndorfe
V známom nákupnom centre
otvorili novú slovensko-rakús
ku informačnú kanceláriu. Prezentuje sa v nej aj naše mesto.

Inovatívnu informačnú kanceláriu cestovného ruchu v Designer
Outlet Parndorf slávnostne otvorili
28. novembra predstavitelia Burgenland Tourismus a Neusiedler See
Tourismus. S týmito rakúskymi organizáciami cestovného ruchu spolupracuje aj Trnavský a Bratislavský samosprávny kraj a partnerom tohto
projektu sa stala aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie.

Jazdíme

Designer Outlet Parndorf s viac
ako 170 značkovými obchodmi nav
štívia ročne viac ako 4 milióny zá
kazníkov a propagačný potenciál
tamojšej informačnej kancelárie je
teda obrovský. Návštevníci tam mô
žu získať užitočné informácie o dovolenke v susediacich regiónoch.
Tento cezhraničný projekt je financovaný z Európskej únie. Realizáciu uskutočňuje Burgenland Tourismus spoločne s Neusiedler See
Tourismus GmbH a s Trnavským samosprávnym krajom.
Text, foto: M. Janotová

neprimerane rýchlo!
Keďže pretrváva problém s neprimeranou rýchlosťou moto
rových vozidiel na cestách nášho okresu, budeme sa dnes ve
novať práve tomuto fenomé
nu.

Za deväť mesiacov tohto roka
bolo 33 dopravných nehôd zavinených nedovolenou rýchlosťou jazdy.
Z celkového počtu 125 dopravných
nehôd je toto číslo veľmi vysoké! Je
veľkým šťastím, že za spomínaných
deväť mesiacov nie je v našom okrese toľko fatálnych následkov týchto
nehôd, ako bolo v kritický minulý
rok. Za hodnotené obdobie zahynuli na cestách nášho okresu tri osoby.
Stúpol však počet ťažko zranených

DOPRAVNÉ
OKIENKO

(z 9 v roku 2012 na 13 v tomto roku)
a tiež ľahko zranených (zo 61 ľudí
v roku 2012 na 70 v tomto roku).
Tieto čísla sú vysoké aj napriek
pozitívnemu celkovému trendu vývoja nehodovosti, keď nám medziročne počet nehôd klesá. Začalo
sa obdobie, keď sa blížia najkrajšie
sviatky roka a každý sa bude ponáhľať za tými najkrajšími darčekmi pre
svojich najdrahších. Chceme na vás
apelovať, aby ste pri predvianočnom
zhone nezabudli na ten najdôležitejší darček, a to je vaše miesto pri
štedrovečernom stole.
Prajeme vám vždy šťastné a bezpečné návraty domov k vašim blízkym!
Pracovníci ODI v Malackách
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Škôlkari dostali
nové ihriská
Deti navštevujúce elokované
triedy materskej školy na Bernolákovej a Rakárenskej ulici
dostali na svoje školské dvory
nové preliezačky. Pobyt na čerstvom vzduchu si tak určite užijú oveľa viac.

Zábavné ihrisko na Bernolákovej
v novom šate
Slávnostná výzdoba, pestrofareb
né balóniky, úsmevy od ucha k uchu
a hlavne očká žiariace nedočkavos
ťou. A k tomu ešte aj krásne slnečné
počasie. Takto vyzeralo slávnostné
otvorenie nového zábavného ihriska
na školskom dvore MŠ na Bernoláko
vej ulici.
Programom sprevádzala Mia, kto
rá deti rozšantila a zabavila. Všade
vládla radosť a dobrá nálada. Deťú
rence dostali bublifuky a nové ihris
ko pokrstili bublinkami. Neskôr sa
škôlkari zahrali na vláčik, pohrali a
ponaháňali na novom ihrisku.
Na úpravách a skrášľovaní vonkaj
ších priestorov škôlky sa podieľali za
mestnanci MŠ a rodičia pod taktov
kou zástupkyne riaditeľky MŠ Janky
Kmeťovej. Zorganizovali tri brigády,
počas ktorých upravili zeleň, pohra
bali lístie a dali novú tvár detskému
ihrisku. Farebne a veselo ponatierali
preliezačky, múriky a schody, pri
budli i nové lavičky, drevený domček
a úplne nová futuristická preliezač
ka. Drobcov veľmi potešilo aj malé
dopravné ihrisko namaľované na
chodníkoch: cestičky, kruhový ob
jazd, priechody pre chodcov. Časom
k nim pribudnú aj dopravné značky.
Už len naštartovať dopravný pro
striedok a vyraziť!
Revitalizácia ihriska by sa nezao
bišla bez sponzorov, za čo im ďakuje
me. Projekt Zábavné ihrisko finanč
ne podporili: firma Pozagas (1 100

Dane, poplatky,
dotácie,
príspevky

Z. Zúborová

Školský dvor začína mať podobu
moderného ihriska
Deti materskej školy na Rakáren
skej ulici majú dôvod viac sa tešiť na

„Cieľom Raiffeisen banky je okrem
poskytovania užitočných a zrozumiteľných bankových produktov spríjemňovať život ľuďom, ktorí v našom

pobyt na čerstvom vzduchu. Na škol
skom dvore im totiž pribudla nová
drevená preliezačka. Bola navrhnu
tá a nainštalovaná firmou Intermag,
s. r. o., a jej majiteľom pánom Barnia

Školy v číslach

Školský rok na malackých školách je v plnom prúde, pozrime sa
na niekoľko zaujímavých čísiel spojených s ním.
Do školských lavíc troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Malacky (ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Záhorácka, ZŠ Štúrova) zasadlo v škol
skom roku 2013/2014 v 67 triedach 1526 žiakov. Počet tried je o jednu nižší
a počet žiakov o jedného nižší ako na začiatku minulého školského roka. Prvá
kov je v porovnaní so školským rokom 2012/2013 o dvanásť viac, a to 189.
Dr. J. Dérera
643
322
321
27
83
24
225
9
39

Záhorácka
521
201
320
23
58

Štúrova
362
181
181
17
48

23
124
5
35

22
124
5
23

Viac na túto tému, viac čísiel a informácií o materskej škole, CVČ a ZUŠ náj
-mijadete na www.malacky.sk.				

Vynovená fontána
Fontána v centre mesta dostala
novú podobu. V novembri prešla
kompletnou úpravou povrchov,
podlahy i výplne. Nové obklady
sú z travertínu. Rekonštrukciu financovala Raiffeisen banka Slovensko, darovala 2820 €.

12. decembra o 9.00 h sa usku
toční zasadnutie MsZ. V pro
grame dominujú financie. Pozrieť si ho môžete aj online na
www.malacky.sk.

eur), Nadácia Volkswagen Slovakia
(1000 eur), firma Transpetrol (400
eur), pán Dušan Spuchlák materiá
lom v hodnote cca. 280 eur a firma
Krovy Šimek dreveným materiálom.
Veľké ďakujem patrí aj všetkým rodi
čom, ktorí darovali 2 % z daní a Zdru
ženiu rodičov pri MŠ.
V najbližšej budúcnosti plánu
jeme v exteriéri škôlky vybudovať
menšie multifunkčné ihrisko na fut
bal a basketbal. Deti, ktoré sa hrajú,
rozvíjajú svoje pohybové, motorické
a psychické danosti a hlavne nehne
vajú. Tak poďme sa hrať!

Základná škola
Počet žiakov
- z toho: I. stupeň
II. stupeň
Počet tried
Počet prvákov
Priemerná naplnenosť
žiakov/ trieda
Počet žiakov v ŠKD
Počet oddelení ŠKD
Celkový počet učiteľov
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meste žijú, pracujú a trávia svoj voľný
čas. Keďže fontána je v centre mesta
a má tradíciu, banka sa rozhodla, že
podporí jej rekonštrukciu, aby pri nej
Malačania našli opäť pohodu a radosť,“ uviedla Soňa Polakovičová,

riaditeľka pobočky banky v Malac
kách.
Rekonštrukcia fontány sa však
týmto nekončí. Na jar jej okolie sprí
jemní nová kvetinová výsadba. Za
tiaľ vám ponúkame jej vizualizáciu.
Fontána v centre mesta vznikla
v druhej polovici 70. rokov minulé
ho storočia a odvtedy neprešla žiad
nou väčšou rekonštrukciou. Socha
Tritóna, ktorá fontánu zdobí, nie je
pôvodná. Pochádza z fontány pri
kaštieli.
M. Janotová/N. Slobodová

kom a finančne nám pomohla firma
Volkswagen Slovensko. Pre drevenú
preliezačku sme sa rozhodli preto, že
sme chceli zachovať prírodný kolorit
okolia. Na jej výrobu bolo použité
agátové drevo, ktoré je známe svo
jou trvácnosťou.
Školský dvor počas našej pre
vádzky prešiel viacerými zmenami.
Spočiatku sme len namaľovali pre
ky, ktoré sme na školskom
liezač
dvore zdedili po detskom domove.
V minulom školskom roku sme robi
li úpravy a vytvorili ihrisko v prírod
nom štýle, čím sme zakryli nepouží
vaný betónový bazén. Okrem toho
sme v spolupráci s rodičmi zasadili
vŕbu, tým sme vytvorili základ zele
ného bunkra. Pri pavilónoch sme vy
sadili stromy a kríky, vymaľovali sme
plot, staré garáže, ktoré slúžia ako
skladisko na detské náradie a hračky,
nainštalovali sme stojany na bicyk
le, kompostovisko, kolotoče, dom
ček na hry detí. Je za nami veľký kus
práce a ďalšie krásne zmeny nás ča
kajú v budúcom roku.
Na jar by sme chceli založiť bylin
kovú záhradku, o ktorú sa chceme
spolu s deťmi starať. V rámci rozvíja
nia vedomostí detí o prírode pripra
vujeme urobiť malé arborétum. Ak
sa nám podarí získať ďalšie financie,
chceme nainštalovať novú preliezač
ku v tieni, aby silné letné slniečko ne
rušilo deti pri hrách. Potom sa musí
me zamerať na pieskovisko, ktoré je
na zadnom školskom dvore. Keďže je
v starom bazéne, je stále plné vody.
Preto ho plánujeme na jar vybúrať
a navoziť nový piesok. Touto cestou
by som chcela poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na postupnom
pretváraní nášho školského dvora.
Teším sa na ďalšiu prácu, pretože
s našimi rodičmi a starými rodičmi
sa výborne nielen komunikuje, ale aj
spolupracuje.
Text: S. Došeková
Foto: -naty- (ilustr.)

Aké budú dane a poplatky?
Poslanci budú prerokúvať návrh
miestnych daní a miestnych po
platkov na budúci rok. Vyjadriť ste
sa k nim mohli aj vy. Mestský úrad
zorganizoval 12. 11. stretnutie s ob
čanmi, podnikateľmi a neziskovými
organizáciami na tému daní a po
platkov. Na stretnutí odzneli dve pri
pomienky. Jedna žiadala zachovanie
alebo zníženie dane za stavebné po
zemky, druhá zvýšenie dane za byty
a stavby na bývanie. Ako teda vyzerá
konečný návrh miestnych daní a po
platkov a ako sa k nemu postavia
poslanci? Sledujte zasadnutie alebo
čítajte budúci Malacký hlas.
Aké budú dotácie na žiakov?
Nielen miestne dane a poplat
ky, ale aj výška dotácie na žiaka pre
základnú umeleckú školu, mater
skú školu a školské zariadenia je na
programe rokovania MsZ. Poslanci
budú rokovať tiež o výške príspev
ku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariade
niach. Okrem financií sa škôl týka aj
ďalší bod programu, a to zaradenie
nových ulíc (I. Dérera, P. Hallona, P.
Straku) do niektorého zo školských
obvodov. Deti z týchto ulíc by mali
patriť do školského obvodu číslo 2,
čo je ZŠ Záhorácka.
Aký bude rozpočet mesta?
Ako je naplánovaný rozpočet
mesta na budúci rok, ale aj na ďal
šie roky 2015 a 2016? Aké stanovisko
k nemu zaujala hlavná kontrolórka
mesta? A ako to po finančnej stránke
vyzerá s príspevkovými organizácia
mi mesta? Aj to sa dozviete na zasad
nutí mestského zastupiteľstva.
Čo je nové okolo parkovania?
O plánoch na „upratanie“ a lep
šiu organizáciu parkovania v mes
te hovoríme už od leta. Teraz budú
poslanci rokovať o rozhodujúcich kri
tériách mestskej parkovacej politiky.
Navrhované rozhodujúce kritériá sú:
definovanie rezidenta (domáceho)
alebo rezidentského vozidla, spôsob
označenia rezidentského parkova
nia, spôsob výberu parkovného od
návštevníkov a cena parkovného pre
rezidenta a pre návštevníka.
Kompletný program rokovania
MsZ nájdete na www.malacky.sk
-mijav sekcii MsZ.		

Dobrovodského práva
mesto neporušilo

Oskar Dobrovodský sa v médiách opakovane sťažoval na nečinnosť
mesta a na porušovanie jeho práv zo strany mesta v súvislosti s jeho
neprispôsobivými susedmi. Primátor mesta J. Ondrejka už mnohokrát
vysvetľoval, že právomoci mesta sú v tomto prípade značne obmedze
né a viniť mesto z nečinnosti je preto zavádzajúce. To teraz potvrdila aj
verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Oskar Dobrovodský jej poslal
podnet, v ktorom namietal voči nekonaniu viacerých orgánov verejnej
správy, vrátane mesta Malacky. Verejná ochrankyňa práv záležitosť pre
skúmala a oznámila, že nezistila, že by zo strany mesta Malacky došlo
-mijak porušeniu základných práv a slobôd pána Dobrovodského.
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Michal Režný aj na doskách SND
Dokončenie z 1. strany

leckým šéfom Mestského divadla
v Žiline, do Madame Bovary. Verím,
že výnimočná kombinácia strhujúceho dramatizovaného príbehu,
čistej minimalistickej scénografie,
krásnych kostýmov, netradičnej režijno-dramaturgickej koncepcie a vynikajúcich hereckých výkonov nenechá žiadneho diváka bez záchvevu.
Blížiaca sa premiéra sa u mňa
vždy zákonite spája s obrovským
pocitom zodpovednosti. V tomto
prípade najmä voči svojim hereckým partnerom, ktorými tu sú Táňa
Pauhofová, Janka Oľhová, Rišo Stanke, Ferko Kovár, Ľubo Kostelný, Ivka
Kubáčková... Ďalšou ambíciou je,
samozrejme, nesklamať. Nechcem,
aby to vyznelo pateticky, ale stáť
na doskách SND bola a je pre mňa
česť. Spoluúčinkovanie po boku
skvelých hercov pred vypredaným
šesťstotridsaťmiestnym hľadiskom
je prinajmenšom veľmi cenná skúsenosť. Navyše o to príjemnejšia,
že sa ku mne domáci herci správali
s úctou a rešpektom. Teda, aspoň
väčšina z nich (smiech).
V Mestskom divadle v Žiline ste
si zahrali v Dostojevskom, ktorý je
veľmi náročný z hľadiska stvárnenia komplikovanej psychiky jeho
postáv. Ako ste sa cítili v koži kniežaťa Raskoľnikova, ktorý je psychopat a vrah?
Mnohí herci tvrdia, že ich kariéra
sa rozdeľuje na obdobie pred Hamletom a po Hamletovi. Ja si myslím, že
u mňa je do značnej miery takýmto
medzníkom práve stvárnenie javiskovej postavy Raskoľnikova. Zrod
takého komplikovaného ľudského
charakteru je nesmierne náročný
a dlhodobý proces, ktorý sa nedá
oklamať. Núdzu o inšpiráciu som pri
takom skvelom autorovi a fantastic-

Na Adventné
Malacky
kyvadlovou
dopravou

Primátor mesta Jozef Ondrejka
rozhodol o zriadení kyvadlovej dopravy z mesta na Adventné Malacky v Zámockom parku a späť počas programu adventných nedieľ,
a to od 8. decembra, pretože prvá
adventná nedeľa sa koná tradične
v kostole.
Rozhodnutie o zabezpečení kyvadlovej dopravy vzišlo na podnet
petitentov z radov starších, menej
mobilných a chorých obyvateľov
mesta, ktorí namietali, že Adventné
Malacky nie sú v centre, sú pre nich
vzdialené a nepremáva tam nijaká
doprava. „Na stretnutí vedenia mesta s petičným výborom došlo k dohode o zriadení autobusovej kyvadlovej
dopravy, ktorú zabezpečí licencovaný
dopravca,“ uviedol prednosta MsÚ
v Malackách Dušan Vavrinec. Cestovný poriadok bude okrem internetu dostupný aj v klientskom centre
MsÚ, dostanú ho seniorské organizácie aj združenia ľudí so zdravotným
postihnutím a nájdete ho aj na letáT. Búbelová
koch.		

kých kolegoch, našťastie, nepociťoval. F. M. Dostojevskij v románe Zločin a trest popisuje ťažké psychické
stavy svojho hrdinu do najmenších
detailov, takpovediac úplne na dreň.
Veľmi živo sa pamätám, ako som pár
mesiacov pred začiatkom skúšobného obdobia na dovolenke v Turecku
pod palmou čítal Zločin a trest a pýtal som sa sám seba: „Ako ja už len
môžem zahrať vraha? Kto mi to uverí?“
Pri všetkej úcte ku klasickej ruskej literatúre román Zločin a trest neodporúčam ako dovolenkové čítanie
(smiech).
Čitateľom Malackého hlasu
vás predstavujeme ako mladého
úspešného herca. Aký je Michal
Režný, keď zíde z javiska?
V súkromí prežívam všetko oveľa menej intenzívne a viac vnútorne. Myslím si, že zďaleka nespĺňam
všeobecne rozšírenú predstavu
o tom, aký by herec mal byť a ako
by sa mal prejavovať. Ľudia, ktorí
ma nikdy nevideli hrať a poznajú ma
len zbežne, si sotva vedia predstaviť, že viem zo seba vydolovať väčší
objem temperamentu. O to prekva-

pivejšie sú potom ich zážitky v hľadisku a týka sa to aj mojich rodičov
(smiech). Môj kamarát to pomenoval
veľmi výstižne: „Ty vlastne prežívaš
emócie bez reálnych následkov.“
Kto ovplyvnil vašu umeleckú
dráhu najväčšmi?
Primárne sú to, samozrejme, rodičia, najbližší priatelia a rodina. To,
kým som v skutočnosti, v reálnom,
súkromnom živote, nemožno oddeliť od mojich javiskových postáv.
Vždy sa pri vytváraní dramatického
charakteru snažím hľadať čo najväčší spoločný prienik postavy s mojou
osobou. V herectve platí zásada, že
všetko, čo ste sa v živote naučili, sa
vám môže zísť. A preto nemôžem
nespomenúť ZUŠ v Malackách. Som
zástanca a podporovateľ tejto inštitúcie, pretože vďaka jej pedagógom
som sa naučil premeniť noty na hudbu. V tomto smere mi pomohli páni
učitelia Roš, Krajčír, pani učiteľky
Ballayová, Norisová... Dať písanému
slovu ešte väčší, hlbší význam a rozochvieť mlčanie ma učili Katka Trenčanská, Naďka Tučková, Janka a Vlado Zetkovci. Ako premeniť prázdne

plátno na obraz mi ukázali Libuška
Čtveráková, Ruženka Habová a moja
mamina. A tak mi po boku všeobecného vzdelania (Gymnázium Malacky) poskytla ZUŠ možnosť rozvinúť
estetické cítenie, naučila ma rozlišovať vkus od nevkusu a ponúkla
mi zmysluplné a hodnotné využitie
voľného času. Po absolvovaní ZUŠ to,
samozrejme, bolo Divadlo na hambálku či spevácky zbor Vox Humana.
Neskoršie prijatie na VŠMU potvrdilo kvalitu mojich učiteľov a bolo
prirodzeným vyústením môjho
umeleckého smerovania. Obrovský
obdiv však stále najväčšmi pociťujem k svojej ročníkovej pedagogičke prof. Emílii Vášáryovej, ktorá ma
od mojich prvých krokov prísne a nekompromisne viedla na ceste k profesionálnemu divadlu. Nikdy nemám
pred predstavením väčšiu trému, ako
keď viem, že sedí v hľadisku (smiech).
Kde vás môžu Malačania vidieť?
Okrem spomínanej inscenácie
Madame Bovary v SND nás môžete

prísť pozrieť napr. do divadla GUnaGU, kde so Zuzkou Šebovou, Peťom
Sklárom, Darinkou Abrahámovou
a Zuzkou Porubjakovou účinkujeme
v iscnenácii Pokerface, alebo do bratislavského divadla Aréna na šialenú
retro párty Hurá, luxus! alebo Tie roky
90-te. A tých, ktorí sa neboja vycestovať ďalej ako do Bratislavy, srdečne pozývam k nám do Mestského
divadla v Žiline, kde hráme množstvo vynikajúcich inscenácií (Zločin
a trest, Modrofúz, Ako v sistrách lístia
svist, Babyboom...)
Michal Režný (27) už počas štúdia na VŠMU dostal stály angažmán
v Mestskom divadle v Žiline. Hosťuje v SND, v Divadle Aréna a v Divadle
GUnaGU. Vyštudoval Divadelnú fa
kultu VŠMU v Bratislave odbor herectvo. Detstvo prežil s rodinou v Malackách, kde najskôr navštevoval III.
ZŠ Malacky na Ul. 1. mája a neskôr
Gymnázium Malacky na Ul. 1. mája.
V súčasnosti absolvuje doktorandské
štúdium na VŠMU, kde sa venuje aj
pedagogickej činnosti.
Zhovárala sa: T. Búbelová
Foto: B. Konečný, J. Dobrík
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Adventné Malacky sa začali,
ostávajú v Zámockom parku
Dokončenie z 1. strany

napokon aj podarilo, krátko nato
získalo mesto od Ministerstva kultúry SR čestné uznanie za úprimnú
snahu sprístupňovať kaštieľ verejnosti.

Absencia centrálneho
námestia
Popri týchto výhodách má však
Zámocký park aj nevýhodu – nie
je v centre mesta. A preto niektorí
občania žiadajú, aby sa Adventné
Malacky presunuli práve sem. Táto

túžba je pochopiteľná, veď centrum
je srdcom spoločenského diania
v meste. Treba si však uvedomiť, že
Malacky centrum mesta nemajú.
Teda nie že by sme nemali nejakú
centrálnu zónu, kde sa sústreďuje
spomínaný spoločenský život. Ale

nemáme centrum mesta v zmysle
námestia či pešej zóny. Namiesto
toho je v centre hlavná križovatka
nielen mesta, ale celého okresu. Porovnávať sa preto s Pezinkom, Skalicou či nebodaj Bratislavou nemá
zmysel. Podobný nešťastný osud
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ako Malacky postihol aj Senicu, ktorá má tiež v centre hlavnú križovatku okresu.
Nápadov je veľa, ale...
Organizovať veľké podujatia
v našom centre je preto náročné.
Diskutuje sa o uzavretí Sasinkovej
ulice tak ako počas majstrovstiev
vo varení gulášu alebo o uzavretí
Hviezdoslavovej ulice pred kinom
ako počas hambálkovského divadelného festivalu. Otázna je estetika týchto miest, ale hlavne ich veľkosť. Ďalšie na zozname je Kláštorné
námestie. Advent v náboženskom
ponímaní je však tichým obdobím
a organizovať také hlučné podujatie ako Adventné Malacky v parku
pred kostolom sa nezdá byť vhodným riešením. Navyše v parku v súčasnosti chýba potrebné technické
zázemie, najmä rozvody elektriny.
Hovorí sa aj o parkovisku na Mierovom námestí, prípadne o jeho spojení s Kláštorným námestím do jedného veľkého areálu. Ak by však aj
fara súhlasila, musíme ešte dostať
súhlas od Slovenskej správy ciest.
A to bude tvrdý oriešok. Odstaviť
hlavnú cestu okresu a presmerovať
ju cez bočné uličky nie je nič ľahké.
A namietať by mohli aj obyvatelia
tých uličiek. Ďalšou možnosťou je
zatvorenie Záhoráckej ulice od križovatky po AFK a vytvorenie pešej
zóny aspoň na obdobie adventu.
To by bolo určite pekné. Opäť však
riešime uzavretie hlavnej okresnej
cesty.

Zatiaľ po starom
Podobných možností je ešte niekoľko. Každá má výhody aj nevýhody, v každom prípade je jadrom
celého problému absencia centra
mesta v Malackách. Kým sa dočkáme už veky plánovaného obchvatu
mesta, pretečie ešte asi veľa vody.
Dovtedy môžeme Pezinčanom pešiu zónu v centre mesta len ticho
závidieť. Ako sa dovtedy vysporiadame s organizovaním podujatí
v centre mesta, sa ešte uvidí. Diskusia je intenzívna, snáď z nej niečo
vzíde. No tento rok to už nestihneme. Petície za presun Adventných
Malaciek do centra mesta prišli
v októbri a v novembri. Vtedy bolo
podujatie už dávno naplánované
a zorganizované. Pre tých, ktorým
sa zdá do Zámockého parku ďaleko, zriadilo mesto kyvadlovú dopravu zo sídliska Juh cez centrum až
k Zámockému parku. Program Adventných Malaciek je bohatý, dúfam, že si tam každý z vás niečo nájde a príde sa pozrieť. Veď príjemná
prechádzka do parku nie je na škodu. A zavítajte aj do kaštieľa, bude
tam výstava vianočných dekorácií
a ozdôb. Prajem vám všetkým krásne adventné obdobie a pokojné
a radostné vianočné sviatky.
M. Janotová,
vedúca oddelenia marketingu

Rozprávková
nedeľa

V nedeľu 15. decembra vás MCK
pozýva na rozprávkovú nedeľu
spojenú s tvorivou dielňou.
Divadlo Piki odohrá predstavenie Dohviezdny večer. Podujatie sa uskutoční v Kulturním
domečku. Vstupné 3 €.
-mck-

6

SPEKTRUM / INZERCIA

21/2013

Navštívte Vianočnú výstavu
Art clubu
V mestskom centre kultúry si môžete až do 19. decembra pozrieť Vianočnú výstavu Art clubu 2002. Ten tvoria umelci, ktorých spája dlhoročné priateľstvo a láska
k umeniu.

Vernisáž sa konala vo štvr
tok 28. novembra a najlepšie
ju zhodnotila riaditeľka MCK
J. Zetková: „Keď sa uskutočňuje Vianočná výstava Art clubu,
u nás v MCK sa začínajú Vianoce.“
Art club 2002 združuje vý
tvarníkov Rozáliu Habovú,
Evu Režnú, Libušu Čtveráko

vú, Martina Hajdina, Pavla Žá
ka a Richarda Gregu.
Libuša Čtveráková sa ten
to rok rozhodla nevystavo
vať. Na diela pätice umelcov
sa prišlo pozrieť nespočetné
množstvo ľudí. Výstava sa kaž
doročne koná v Galérii MCK.
Pre vystavujúcich autorov
si program prichystali žiaci li

terárno-dramatického odbo
ru ZUŠ pod vedením K. Tren
čanskej a tiež kamaráti umel
cov, ktorí im prišli zaspievať –
Michal Režný, Zuzana Puche
rová, Gabriela Peťková a Ma
tej Fišer. Na gitare ich sprevá
dzal Peter Müller.
•••
Na vernisáži sa predávali aj
pohľadnice s vyobrazeniami
diel autorov. Výťažok putuje
na pomoc zdravotne postih
nutým deťom.
N. Slobodová

Vianočný koncert Petry Pogády
Už v sobotu 14. decembra sa môžete tešiť
na jedinečný vianočný koncert Petry Pogády,
ktorý sa uskutoční o 17.00 h v synagóge.
Svojím klavírnym recitálom prispeje umel

www.casamia.sk

kyňa na Detský domov Macejko v Malackách,
ktorému bude výťažok venovaný.
Vstupné je ľubovoľné.

VÁM PRINÁŠA MEGA KONCERT

Helena Vondráčková
hosť Vašo Patejdl

-red-

Novéna k Nepoškvrnenému
počatiu Panny Márie
Téma novény: RADOSTNÝ RUŽENEC
Piatok 6. 12.
8.00 	Svätá omša – cirkevná základná škola
(zasvätenie NPM)
12.00 	Svätá omša – cirkevné gymnázium (za
svätenie NPM)
15.00 	Ruženec Božieho milosrdenstva pred
Sviatosťou Oltárnou v kaplnke Sedem
bolestnej Panny Márie
17.45 	Radostný svätý ruženec (mládež farnosti
Malacky) a Eucharistické požehnanie
18.30 	Pobožnosť novény a svätá omša, celeb
ruje P. Jaroslav Pius Majerovič OP, ne
mocničný kaplán
téma: Ježiš, ktorého si panna porodila
v Betleheme
20.30 Pobožnosť krížovej cesty
Sobota 7. 12.
17.45 Radostný svätý ruženec (učitelia)
18.30 	Pobožnosť novény a svätá omša, ce

lebruje Mgr. Daniel Kvaka (Fr. Jeremiáš,
OFM), provinciálny minister
téma: Ježiš, ktorého si panna obetovala
v chráme
22.00	Mládežnícka svätá omša, celebruje dp.
Peter Pajerský, kaplán v Rači
Nedeľa 8. 12.
14.00 Adorácia
15.00 Ruženec Božieho milosrdenstva
17.45 Radostný svätý ruženec (rodiny)
18.30 	Pobožnosť novény a svätá omša, ce
lebruje Mons. Ján Orosch, trnavský arci
biskup
téma: 
Ježiš, ktorého si panna našla
v chráme
	Zasvätenie farnosti Malacky, mesta Ma
lacky a celého dekanátu Nepoškvrnené
mu počatiu Panny Márie
-ts-
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Bicykle u Mira
www.bmbike.sk

Farský úrad Malacky oznamuje, že od 30. 11. do 15. 12. sa v kaplnke
na nádvorí pred františkánskym kostolom koná

predaj náboženskej literatúry
a rôznych doplnkových predmetov (kalendáre, pohľadnice, betlehemy).
Predaj sa v pracovných dňoch uskutoční v čase:
10.00–12.00 a 15.30–18.00; v sobotu 9.00–11.30; v nedeľu 8.00–11.00
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SPOMIENKY
Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie je také, ako bolo
predtým.
Tak ako voda svojím tokom plynie,
krásna spomienka na Teba nikdy
nepominie.
27. 11. uplynul rok,
čo nás navždy
opustil náš milo
vaný Lukáš Křeh
lík zo Záhorskej
Vsi. S láskou spomína najbližšia rodina.
29. 11. sme si pri
pomenuli 2. výročie úmrtia nášho
drahého manžela,
otca, dedka a pradedka Františka
Osuského. S láskou a úctou spomína manželka,
synovia a dcéra s rodinami.
Postoj, čas! Je tu
chvíľa na zamyslenie i spomienku.
5. 12. uplynuli 2 ro
ky, čo nás opustila naša manželka, mama a stará
mama Fana Kendová. Zostala
prázdna stolička pri našom stole.
No v srdciach našich Tvoje miesto
navždy zostane. S láskou spomína celá rodina. Kto ste ju poznali,
pripojte sa s tichou spomienkou
spolu s nami.
9. 12. si s bolesťou
v srdci pripomíname 2. výročie úmrtia Jaroslava Pro
kopa z Malaciek.
S láskou spomína manželka, syn
s rodinou a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

Zimná

zberateľská
burza

Klub filatelistov ZSF 52–32 Ma
lacky, ZŠ Dr. J. Dérera Malacky, CVČ
Malacky a MCK Malacky vás pozývajú na Zimnú zberateľskú burzu
– stretnutie zberateľov všetkých
zberateľských odborov (známky, mince, bankovky, pohľadnice,
telefónne karty, kalendáriky, piv
né suveníry, starožitnosti, figúrky
z kindervajíčok, hokejové kartičky,
odznaky a p.). Podujatie sa uskutoční v sobotu 14. decembra od 8.00 do
12.00 h v školskej jedálni ZŠ Dr.J. Dé
rera v Malackách, Ul. gen. M. R. Štefánika 7. Vstupné 0,50 €, mládež do 15
rokov zdarma.
Klub filatelistov

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Reel pokrstí album
Malacká hudobná skupina
Reel pokrstí 7. decembra al
bum Like U. Krst sa uskutoč
ní v Sokolovni so začiatkom
o 19. hodine. Krstiť ho bude
kvalitnou whisky večný re
bel Robo Grigorov. Druhým
krstným otcom bude primá
tor Malaciek Jozef Ondrej
ka. Účasť na krste prisľúbil
aj textár Kamil Peteraj.

Skupina Reel dostala na nahratie albumu z mestskej pokladnice 3000 € vo forme dotácie. „Na nahrávanie, vydanie, PR
a klipy sme však už investovali dvakrát
toľko,“ prezradil nám Miro David.
Ide o Ep album (malý), keďže sa
na ňom nachádza len 5 piesní. Na
zrode albumu sa podieľala celá sku-

pina, hudobný producent Antonín
Damborský. O vokály sa postarali Tomáš „Lasky“ Šedivý zo skupiny Para,
herečka a speváčka Barbora Žilecká,
ktorú môžete poznať z filmu Tak fajn!,

Roman Galvánek z O. B. D., ale aj Malačianka Katarína Kulová-Danihelová. Album oficiálne vyšiel 31. októb
ra. Dve skladby sú absolútne novinky. „Úvodná She´s Naked, ktorá je pôvodne songom v slovenčine a tiež Like
U, podľa ktorej je album pomenovaný,“
predstavuje ho Miro David. „Ďalej sú
v ňom tri skladby, ktoré má kapela už
dlhšie v repertoári a sú žiadané, úspešné a verní fanúšikovia ich milujú a poznajú. Nahrali sme ich však v novom
šate,“ pokračuje Miro David. A dodáva: „Všetky songy odznejú aj na krste
spolu s mnohými ďalšími skladbami
z koncertného programu.“
Reel prináša na hudobnú scénu
štýl indie-rock, ktorý sa podľa slov
Mira Davida na Slovensku príliš nenosí. Ďalší prínos vidí v príbehu, ktorý je súčasťou piesní od Reel-u. Každý
sa v ňom vraj nájde. Viac nájdete na
www.reel.sk.
Text: N. Slobodová, foto: Reel

December Pomôcť aj bez peňazí

bez pokút

Vianoce sú o rozdávaní radosti, preto knižnica MCK pripravila
pre všetkých svojich členov darček v podobe odpustenia pokút
za omeškanie vrátenia kníh. Všetci
neporiadnici teda môžu prísť vrátiť knihy a pokuty im budú odpustené. Musia to však stihnúť do Vianoc.			 -mck-

Potešiť niekoho druhého... táto
myšlienka sa nesie celým predvianočným obdobím i Vianocami. Práve v tomto čase sa koná množstvo
charitatívnych zbierok
či bene
fičných koncertov. Jednou z akcií,
ktorej hlavnou myšlienkou je pomáhať,
bola Zóna bez peňazí,
ktorá sa uskutočňuje po celom Slovensku. V Malackách sa toto podujatie konalo 30. novembra. Ľudia nosili
do Spoločenského domu MCK rôzne

vecičky už od začiatku podujatia. Ša
ty, topánky, hračky, knihy, ale i ďalšie
veci, ktoré zamenili za tie, ktoré sa
im hodili viac, alebo len tak nezištne
darovali druhým. Celý
bazár sa niesol v príjemnej atmosfére.
Veci, ktoré zostali,
budú rozdelené sociálne slabším. Knihy,
hračky, oblečenie budú venované
deťom v detských domovoch a ľuďom v azylových centrách.
-naty-

Čarovné happydopoludnie

Ani jeden deň nie je taký ako
ten predchádzajúci. Každé ráno
prináša malý zázrak a deň aspoň
na sekundu magický okamih. V
stredu 20. 11. sa o takýto magický
okamih podelili deti z jazykového
centra Happyland, keď pozvali svojich malých kamarátov z materského centra Vánok, aby si prišli spolu s
nimi pozrieť rozprávku o psíčkovi a
mačičke v podaní milého divadielka
JAJA. Kým dietky sledovali predstavenie, mamičky si vychutnávali zaujímavú prednášku o zdravom pečení a varení. Na záver príjemného
dopoludnia sa dohodli mamičky na
spoločnom zdobení medovníkov,
ktoré pripravia deti z Happylandu v
adventnom období.
Text, foto: -happyland-
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MALACKÁ MATRIKA
od 18. 11. do 2. 12. 2013
Naši jubilanti
80 – Otília Humenčáková,
Otília Jurkovičová, Veronika Míšaná, Anton Olexa, Matilda
Režná, Štefánia Šírová; 85 – Jozef
Mráz, Margita Škorvánková, Joze
fa Štvrtecká, Mária Žáčková; 90 –
Vlasta Nemečková, Helena Pullmannová, Mária Švecová; 94 – Cecília Blažíčková, Štefánia Ftáčni
ková
Nie sú medzi nami
Eleonóra Šimková, Studienka, *1925; František Hladký,
Gajary; *1962; Mária Vachalková,
M. Leváre, *1926; František Stárek,
Malacky, *1930; Jozef Chrupka, Malacky, *1934; Eva Havlínová, Gajary, *1946; Peter Polák, Rohožník,
*1976; Jozef Hollý, M. Leváre, *1935;
Ján Studenič, Závod, *1934; Pavel
Chamraz, Kuchyňa, *1944; Ján Kos
túr, Malacky, *1930

Otvorme oči,

priatelia!

Adventný benefičný koncert pod
názvom Otvorme oči, priatelia!, výťažok ktorého poputuje na konto verejnej zbierky Biela pastelka, sa uskutoční v piatok 13. decembra 2013 o
18.00 h v koncertných priestoroch
budovy gotického kostola Klarisky
na Klariskej ulici v Bratislave.
Na koncerte vystúpia:
speváčka Adriena Bartošová, klaviristka (a dcéra A. Bartošovej) Andrea Bučková, harfistka Mária Kmeťková a ako hosť Adrieny Bartošovej
nevidiaca speváčka Daniela Mac
ková. Program benefičného koncertu bude moderovať Jarmila Lajčáková-Hargašová. Pred koncertom a po
jeho skončení si diváci budú môcť
pozrieť aj diela sochára Martina
Dzureka, ktorý sa venuje práci s nevidiacimi výtvarníkmi v rámci výtvarnej skupiny Svetlo. Vstupné na
adventný benefičný koncert je 9 €.
Záštitu nad podujatím prevzal primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.
-ts-

drobná inzercia
• Pôžičky pre zamestnaných a dôchodcov. Kontakt: 0905 97 27 59.
Pracujem ako VFA pre spoločnosť
PROFI CREDIT SLOVAKIA.
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Ekipa kritizuje
Malackú desiatku

Malacká desiatka dostala na frak. A to na webovom portále www.
ekipa.sk, ktorý prevádzkuje Malacká bežecká ekipa. Diskusiu otvoril člen Atletického klubu Jakub Valachovič a prvou kritičkou bola
poslankyňa mestského zastupiteľstva a aktívna bežkyňa Gabriela Janíková. Podala si tím organizátorov vedený Komisiou vzdelávania,
mládeže a športu pri mestskom zastupiteľstve. Zaujímavosťou je, že
v tíme sú jej súrodenci.

G. Janíková kritizovala viacero
vecí od výberu trate cez úroveň hy
gienických zariadení v hosťujúcej
škole až po kvalitu a úroveň občer
stvenia. Detaily si môžete prečítať
na www.ekipa.sk. Prvým dôsledkom

ostrej kritiky je rezignácia Antona
Pašteku z organizačného tímu Ma
lackej desiatky. Opýtali sme sa ho na
jeho názor a oslovili sme aj školu, kde
sa preteky konajú – ZŠ Záhorácka.
-red-

Anton Pašteka rezignuje

Niekoľko slov a moje
poďakovanie
Približne pred mesiacom sa uskutočnil jubilejný 30. ročník behu Malacká desiatka. Po jeho ukončení sa
stretli mladší i dlhoroční organizátori behu, aby si prevzali pamätnú
medailu a zapísali sa do pamätnej
knihy mesta. Spokojne sme sa rozišli
domov a už sme rozmýšľali o tom, čo
v budúcom roku. Veď vždy je možnosť niečo napravovať či vylepšiť
v rámci daných možnosti, a samozrejme, aj financií.
Členom organizačného výboru
som od prvého ročníka tohto behu.
Za tých tridsať rokov sa v ňom vystriedalo mnoho ľudí, ktorí organizácii pretekov venovali svoj voľný
čas. Preteky vznikli pre rekreačných
bežcov hlavne z radov mládeže pri
príležitosti 17. novembra – Medzinárodného dňa študentstva. Väčšina
organizátorov neboli bežci, dokonca vtedy ešte neexistovalo ani AC
Malacky. Tí, ktorých šport baví, však
chceli vytvoriť priestor pre tých, ktorí
ho chceli aktívne vykonávať. No a samozrejme bezplatne. Veľa členov organizačného výboru v ňom pracuje
už niekoľko rokov. Nebolo vždy jednoduché tieto preteky pripraviť. No
počas tridsiatich rokov vždy dobre reprezentovali naše mesto v bežeckom
kalendári. Malackí organizátori stáli
i pri založení Záhoráckeho bežeckého pohára a určite majú svoj malý
podiel aj na vzniku Moravsko-slovenského pohára.
Preto ma potešilo, keď na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva odznelo na ich stranu i neformálne poďakovanie z úst predsedu Komisie pre vzdelávanie, mládež
a šport Pavla Tedlu, ako aj z úst primátora mesta Jozefa Ondrejku. O to
viac na mňa zaúčinkovali kritické
články na webovej stránke ekipa.sk
na adresu organizátorov. Po ich prečítaní som si pomyslel, že organizačný výbor, v ktorom som bol i v tomto
roku podpredsedom a tajomníkom,
pracuje asi zle. A tak som si urobil,
ako je to dnes moderné, „sebarefle
xiu“. Odovzdávam štafetu v organizovaní tohto behu ďalším, možno
lepším.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým členom organizačného

Úspešný Memoriál
Aliho Reisenauera
Tradičný galavečer Memoriál
Aliho Reisenauera sa tento rok
uskutočnil 23. novembra. Už
o šestnástej hodine sa športová hala Malina zaplnila divákmi a program odštartoval dvomi predzápasmi mužov i žien.

výboru za tých tridsať rokov dobrej
spolupráce, poďakovať i manželke
a dcére, ktoré tiež veľakrát aktívne,
a samozrejme, bezplatne pracovali
spolu so mnou. Taktiež i priateľom,
organizátorom aj bežcom z iných
pretekov či miest. Ako člen komisie
sa budem naďalej podieľať na príprave ďalších športových podujatí v meste, pokiaľ na to budem mať
a o moju spoluprácu bude záujem.
Anton Pašteka

V úvodnom programe sa pred
stavili tanečníci salsy Dominika Da
nihelová a Peter Vašek, mažoretky
Ella a nechýbala ani laserová show
firmy Kvant. Súčasťou večera bolo
oceňovanie významných hostí, kto
rí istou mierou prispeli počas roka
k úspechom boxerov BC RTJ alebo
podali pomocnú ruku oddielu BC
RTJ. Ocenenie si prevzali Dávid Mi
chálek, Ladislav Čas, Ľuboš Michá
lek, Štefan Czeilinger, Anton Pašte

Reakcia zo ZŠ Záhorácka
Je nám ľúto, že napriek obrovskému nasadeniu počas príprav podujatia a kompletnej rekonštrukcii časti
toaliet na prízemí a spŕch na poschodí sme sa stali terčom kritiky za stav
budovy školy, ktorý však organizátori dobre poznajú a rovnako dobre
vedia, že nie je možné vyriešiť všetky
staré a zanedbané problémy naraz
ako mávnutím čarovného prútika.
Zatiaľ čo minulé vedenie školy riešilo havarijné stavy uzatváraním
priestorov, my sme začali s ich postupnou rekonštrukciou a plánujeme stav budovy postupne zlepšovať.
Dištancujeme sa od zodpovednosti
za celkovú úroveň podujatia a trváme na tom, že kritika do našich radov je neoprávnená. Naša škola ako
spoluorganizátor urobila oveľa viac,
ako sa od nej oficiálne požadovalo,
a to aj na vlastné náklady. Predseda
komisie P. Tedla a predsedníčka organizačného výboru M. Trenčíková
od nás písomne žiadali nasledujúce:

priestory športového areálu, parkovisko a asfaltové ihriská, 10 stolov, 16
stoličiek, predlžovačku na pripojenie
počítačov, šatne a sprchy pre mužov
a ženy, toalety na prízemí a poschodí, päť tried na 1. poschodí, pracovnú kuchynku na prízemí, triedu pre
organizátorov, triedu pre Malacký
kilometer, priestory jedálne (bez kuchyne), 150 tanierov, lyžice, 3 veľké
hrnce, 3 varechy, 3 naberačky, tácky, teplú vodu na umývanie riadov
(miestnosť pri jedálni) a stupeň víťazov. Využitie poskytnutých priestorov a majetku je vždy v réžii organizátorov samotného behu. V liste sa
nič nehovorí o sprístupnení výťahu
pre hendikepovaného športovca. Vysvetlili by sme, že výťah je dlhodobo
odstavený a nie sú na ňom vykonané revízne skúšky, preto jeho prevádzka nie je prípustná. Oprava je
veľmi drahá a zatiaľ ju neplánujeme,
keďže nemáme žiaka, ktorý by presun výťahom potreboval.

ka, Marta Pašteková a Milan Juriga.
V ringu sa v kategórii mladších
žiakov v hmotnosti do 52 kg po
stavil Marián Ružička proti boxe
rovi z BC Kroměříž Pavlovi Ružič
kovi. Malačan zvíťazil v pomere
3:0 na body. V kategórii juniorov
v hmotnosti do 60 kg boxoval Jaro
slav Hanúsek (BC RTJ) proti boxero
vi BC Kroměříž Martinovi Mlynařovi.
Jaro Hanúsek zvíťazil v 1. kole K.O.
V kategórii juniorov v hmotnosti
nad 80 kg boxoval Dávid Michálek
(BC RTJ) proti Martinovi Benkovi
z Prvej bratislavskej boxerne. Dávid
duel vyhral v pomere 3:0 na body.
Najtechnickejším boxerom sa stal
Juraj Dydi z BC z Dubnice nad Vá
hom a najbojovnejším Dávid Mi
chálek.

V ďalšom sprievodnom progra
me sa predstavili tanečnice orientál
neho tanca HANIN, karatisti Strojára
Malacky, Fight Division Strojár Ma
lacky s ukážkami bojových štýlov
K-1, MMA, grapplingu, Team Tae-Bo
Aliho Reisenauera ml. s ukážkou dy
namického, aerobného, bojového
cvičenia, Krav Maga z Asia Budo
Center Slovakia z Bratislavy, ktoré
diváci videli v Malackách prvýkrát
(izraelské bojové umenie), aikido
zverencov megahviezdy a senseia
Štefana Kurillu z Kurilla Budokan
Bratislava a v neposlednom rade
jeho súkromná stredná škola ochra
ny osôb a majetku s ukážkami bojo
vých štýlov.

Od komisie MsZ sme na celú prípravu Malackej desiatky dostali 50 €,
z čoho po 20 € dostali dve naše upratovačky, ktoré po skončení podujatia
celú školu dali do poriadku a za 10 €
sa nakúpil toaletný papier a čistiace
potreby.
Z vlastných prostriedkov sme sa
postarali o cenu pre víťaza, pripravili
a vytlačili sme plagáty na propagáciu podujatia a angažovali sme jednu upratovačku, ktorá počas celého
podujatia v sobotu dozerala na poriadok na chodbách a v hygienických zariadeniach, vykonali sme rôzne opravy osvetlenia. Ohlásili sme
pripravované akcie polícii.
Priestory školy na účel podujatia
poskytujeme bezplatne, na vlastné
náklady umožníme neobmedzené
používanie vody, elektriny a plynu
na varenie čaju a gulášu v kuchynke
na prízemí.
Malackú desiatku vnímame ako
podujatie, ktoré k našej škole patrí,
a sme radi, že sa koná práve tu. Mali
sme pocit, že organizátorom i účastníkom dostatočne vychádza
me

v ústrety. Komunikácia medzi nami
bola priateľská a korektná a osobne
sme od nikoho nepočuli otvorené
výhrady. Podnety bolo počas akcie
možné ohlásiť vedeniu školy a ak sa
to stalo, riešili sa okamžite. Na podu
jatí boli po celý čas dvaja členovia
vedenia školy – riaditeľka a zástupca
P. Filip, ale aj telocvikár V. Handl. Urobili sme, čo sme mohli, a to s nadšením a radi. Ak si však niekto myslí, že
sú aj iné, lepšie priestory a niekto ich
poskytne za rovnakých podmienok
ako my, na spoluorganizátorstve
Malackej desiatky trvať nebudeme
a dáme priestor iným. V opačnom
prípade budeme musieť navrhnúť
zodpovednej komisii a mestu, aby
v súvislosti s organizáciou Malackej
desiatky zvážili možnosti vyčlenenia
financií na postupné zlepšovanie
podmienok v priestoroch školy tak,
aby boli pre podujatie požadovaných rozmerov a úrovne dostatočne
reprezentatívne.

Text: A. Reisenauer/red,
Foto: N. Slobodová

Gabriela Emrichová,
riaditeľka ZŠ Záhorácka
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