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Krásne
Vianoce
Ak láska topí ľad,
čo pani Zima vyčarila.
Ak dá človek viac toho,
čo v sebe skrýva.

Ak vládne všade ticho
a počuť len praskať mráz.
Padajúce vločky a v detských
očiach je vidieť jas.
Tak prišla doba,
keď každý pre každého
má pár prívetivých viet,
pre ten zázrak Vianoce
a nad čaro Vianoc
nič krajšieho niet!

ako tlačivo vypísať, resp. vám po
núknu vzor jeho vyplnenia. Tlačivo si
môžete stiahnuť aj z webovej strán
ky Bratislavskej vodárenskej spoloč
nosti. Vyplnené tlačivo môžete odo
vzdáť rovnako v klientskom centre,
čiže nie je potrebné ísť do pobočky
BVS. Potom vás čaká ešte zazmluv
nenie služieb s BVS, pričom BVS vám
dodá návrh zmluvy.

Vybudovanie prípojky
Kým bude kolaudačné rozhod
nutie právoplatné, stále platí zákaz
napájania sa na kanalizáciu. Tento
čas však mô
žete
využiť na vybudo
vanie prípojky,
keďže kanalizácia
je vybudovaná po
hranicu verejného
pozemku. Na svo
jom pozemku si prípojku musí vybu
dovať každý sám. Treba si tiež podať
žiadosť o pripojenie na kanalizáciu.
Žiadosť si môžete vyzdvihnúť pria
mo v Malackách na mestskom úrade
v klientskom centre. Tu vám poradia,

Čakať sa nevyplatí
Záležitosti týkajúce sa kanalizácie
a napojenia na ňu upravuje Zákon
NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a ve
rejných kanalizá
ciách a Všeobecne
záväzné nariade
nie mesta Malac
ky č. 6 z roku 2009
o odvádzaní od
padových vôd verejnou kanalizač
nou sieťou v meste Malacky. Oba
dokumenty nájdete na webe mesta
www.malacky.sk hneď v úvodnej
strane v banneri Odkanalizovanie.
Pokračovanie na 2. strane

Vývoz odpadu
počas sviatkov

Mestský úrad Malacky ozna
muje občanom a organizáciám,
že z dôvodu vianočných a novo
ročných sviatkov dochádza vo
vývoze komunálneho odpadu
k zmenám. Komunálny odpad
vyvážaný v stredu bude vyveze
ný v utorok 24. 12. Komunálny
odpad vyvážaný vo štvrtok bude
vyvezený v sobotu 28. 12. Komu
nálny odpad vyvážaný v stredu zo
dňa 1. 1. bude vyvezený v piatok
3. 1. Komunálny odpad vyvážaný
v pondelok zo dňa 6. 1. bude vy
vezený v stredu 8. 1.

Parkovacia
politika

Plánovaný systém parkovania
v našom meste je zase o niečo ďalej.
Mesto Malacky pripravuje projektovú
dokumentáciu a na decembrovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva
boli schválené rozhodujúce kritériá
mestskej parkovacej poli
tiky. Kritériá určujú, ako by
mal systém fungovať.
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TEKOS: Na zimu
sme pripravení
TEKOS, s. r. o., spoločnosť so sto
percentnou účasťou Mesta Malacky
v tomto roku zainvestovala do no
vého strojového vybavenia, kto
ré okrem iného skvalitní aj zimnú
údržbu a pomôže v boji so snehom
– keď napadne... „Na jar sme kúpili
multifunkčný žací stroj KUBOTA G23,
ktorý sa používa na kosenie a v jeseni
na zber lístia. Teraz je vybavený snehovou radlicou na odhŕňanie snehu
z chodníkov,“ povedal riaditeľ spoloč
nosti V. Balúch. Cena tohto stroja na

výšená o kabínu, predný záves a rad
licu sa vyšplhala na 20 320 € bez DPH.
V strojovom parku spoločnosti
TEKOS, s. r. o., však na jeseň tohto roka
pribudol aj traktor KUBOTA M9540
s radlicou. Jeho cena vrátane radlice
je 34 850 € bez DPH. „Ten postupne
úplne nahradí najstarší traktor, ku ktorému sme však zatiaľ, kým je funkčný,
pripojili aspoň novú radlicu,“ vysvetlil
V. Balúch. Okrem toho sú k dispo
zícii dva nakladače značky LOCUST

Anjeli
pre Emku

Malacký
kaštieľ

Prvý ročník benefičného koncer
tu Anjeli pre Emku majú organizátori
Mária Rusňáková a OZ Iskrička ná
deje za sebou. Stretnutie ľudí s otvo
reným srdcom malo neopísateľnú
atmosféru pre koncentráciu pozitív
neho naladenia a empa
tie vyvolanej aj poznanou
spoluúčasťou.
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Pokračovanie na 2. strane

Chýbalo málo a mohol tam zo
stať iba prach a popol. Objekt tiež
mohli kúpiť súkromníci a my by sme
doň nemali prístup, dokonca by
bol obmedzený aj pohyb verejnos
ti v Zámockom parku. Nič z toho sa,
našťastie, nestalo. Kaštieľ
patrí mestu, a teda nám
všetkým.

9

Viac na
strane

Projekt Záhorie, Malacky – od
kanalizovanie je v tej už nao
zaj záverečnej fáze. Na stavbu
bolo vydané kolaudačné roz
hodnutie. Teraz ešte čakáme
na nadobudnutie jeho právo
platnosti. To by sme mali mať
začiatkom januára. Potom mô
žeme začať kanalizáciu využí
vať.

Adventné Malacky sa pomaly blížia do finále, a to sa nám zdá, akoby len teraz
začali. Prostredníctvom fotografií vám aspoň sčasti prinášame atmosféru druhej
a tretej adventnej nedele. Na tú štvrtú vás srdečne pozývame. Skauti prinesú
betlehemské svetlo a atmosféru dotvorí aj živý betlehem, ktorý budete môcť
Viac na strane 6
vidieť od 16.00 približne do 18.00 v závislosti od počasia.

Viac na
strane

Kanalizácia –
bolo vydané
kolaudačné
rozhodnutie

Čarovný advent

Viac na
strane

Redakcia mestských médií
Vám želá
príjemné prežitie
vianočných sviatkov
naplnené radosťou
a pokojom.
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Kanalizácia –

bolo vydané

kolaudačné
rozhodnutie
Dokončenie z 1. strany

V záujme ochrany životného pro
stredia a verejného zdravia sú vlast
níci nehnuteľnosti, na ktorej vzni
kajú odpadové vody a ktorá sa na
chádza na ulici s vybudovanou ve
rejnou kanalizáciou, povinní pripojiť
nehnuteľnosť na verejnú kanalizá
ciu. Po vybudovaní novej kanalizá
cie si musia túto povinnosť splniť
do jedného roka po skolaudovaní
kanalizácie. Čakať jeden rok alebo
aj niekoľko mesiacov sa však neo
platí.

Zatúlané psy

zverejňujeme na webe
Mestská polícia Malacky každý
mesiac odchytí množstvo túlavých
psov, ktorým dokáže vďaka čipom
nájsť majiteľov. Nečipované psy sa
k svojim pánom môžu dostať aj vďa
ka zverejňovaniu fotografií na strán

ke mesta. V sekcii mestskej polície
nájdete zložku Odchyt psov a pod
ňou fotky všetkých štvornohých mi
láčikov, ktorí boli v Malackách od
chytení od roku 2009.
Počas Vianoc väčší počet potulu

júcich sa psíkov mestská polícia ne
očakáva. „V Malackách sa nikdy počet
túlavých psov okolo vianočných sviatkov či nového roka nezvyšoval,“ uvie
dol preventista MsP V. Kunák.
-naty-

Kukučínova,
Vajanského
nebudú
jednosmerné

Aby boli Kukučínova a Vajanského ulice od Veľkých Levár
do centra mesta jednosmerné,
požadovali v októbri ich obyvatelia formou petície. Ich požiadavke však mesto nevyhovie.

Úprava parkovania
na Malom námestí

Operatívna komisia dopravy okresu Malacky, ktorá sa schádza
každý štvrtok od 9.00 do 12.00 h na 1. poschodí MsÚ a môžu sa na
ňu obracať aj jednotlivci, schválila úpravu dopravného značenia na
Malom námestí od Tatra banky až po Pribinovu ulicu.

„Po odsúhlasení navrhPo predchádzajúcich
pripomienkach okresného
nutých úprav sme požiadopravného inžiniera B. Ba
davku odstúpili oddeleniu
služieb MsÚ v Malackách,
lúna komisia schválila návrh
DOPRAVNÉ
aby výmenu a doplnenie domesta 5. decembra.
OKIENKO
Podľa správcu mestských
pravného značenia zabezkomunikácií V. Končeka problémom pečilo,“ dodal V. Konček, ktorý dúfa,
na Malom námestí bolo chaotické že jasné pravidlá umožnia aj lep
parkovanie vozidiel aj mimo vyzna šiu kontrolu zo strany príslušníkov
čených miest, pričom často bránili mestskej polície.
v prejazde aj ostatným vozidlám.
Text: -tabu-, foto: -naty-

Po odbornom posúdení správ
com mestských komunikácií
V. Končekom a konzultácii s do
pravným inžinierom ODI v Malac
kách kpt. Ing. B. Balúnom a Ing.
M. Ondrovičom, predsedom komi
sie územného rozvoja a životného
prostredia, mesto dospelo k stano
visku, že nie je vhodné, aby tieto
ulice boli jednosmerné. Patria totiž
do vonkajšieho mestského okru
hu s ulicami Veľkomoravská, Ná
mestie SNP, Ľ. Zúbka a Partizánska.
Tieto ulice nahrádzajú štátnu cestu
I/2 v prípade dopravného kolapsu
a nutnosti jej uzatvorenia.
Oddelenie územného rozvoja
a životného prostredia v MsÚ však
v úvode roka 2014 zabezpečí osa
denie trvalého dopravného zna
čenia – zónu s dopravným obme
dzením, ktoré bude na uvedených
uliciach obmedzovať prejazd ťažkej
nákladnej dopravy a najvyššiu po
volenú rýchlosť.
-naty-

Kanalizácia je lacnejšia
než žumpa
Za vývoz žumpy v súčasnosti
Malačania platia od 1,9 do 4,56 €/m3
odpadu (v závislosti od firmy). Toto
je však len polovica skutočnej ceny.
Druhú polovicu platí mesto. Túto fi
nančnú pomoc v minulosti zaviedlo,
aby podporilo oficiálny vývoz žúmp.
Niektorí ľudia totiž v snahe ušetriť
peniaze vypúšťali svoje žumpy ne
legálne cez takzvané trativody. Len
v roku 2012 na tomto príspevku
mesto zaplatilo 43 526 €.
Táto finančná pomoc však s vy
budovaním kanalizácie končí. Zo
stane len tam, kde kanalizácia stále
nie je. Bez finančnej podpory mesta
bude vývoz žumpy teda stáť dvakrát
viac, čiže 3,8 až 9,12 €/m3 odpadu.
V porovnaní s tým je cena
za stočné naozaj nízka. Maximálna
cena za odvedenie a čistenie odpa
dovej vody verejnou kanalizáciou je
totiž v našom kraji 1,08 €/m3. I v prí
pade, že si k tomu pripočítate cenu
za vybudovanie kanalizačnej prí
pojky, ste po krátkom čase v „zisku“.

K ušetreným peniazom sa pridáva
aj väčší komfort bývania a ochrana
prírody.
Stále nie všetci
Verejnú kanalizáciu stále nemajú
všetky ulice alebo časti ulíc v mes
te. Na tento zoznam patria lokality:
Vinohrádok, Cesta mládeže (tri ro
dinné domy pri cintoríne), Mlynská
ul., Ul. M. Olšovského (10 domov
pri ZO Prídavky), Stupavská ul. (ľavá
strana od zastávky SAD smer Bra
tislava), Partizánska ul. (5 domov
pri železničnej trati), Ul. Na brehu
(8 rodinných domov pri Bille), Ul.
Duklianskych hrdinov (od reštaurá
cie Parnas k železničnej trati), spoj
nica ulíc B. Nemcovej a Hurbanovej
(9 domov), Ul. B. Nemcovej (nespev
nená komunikácia – 6 domov), Hl
boká ulica (pri odpadovom dvore),
Rakárenská ul. (smerom ku škôlke),
Záhradkárske oblasti Riadok, Olši
ny, Prídavky a Nad Výhonom, Poľ
ná ulica. Obyvatelia týchto domov
a ulíc majú naďalej nárok na príspe
vok mesta na vývoz žumpy. Ceny
za vývoz žumpy a spoločnosti, kto
ré vývoz vykonávajú, sú uverejnené
na webovej stránke mesta v sekcii –
občan – odpady.
V súčasnosti čakáme aj na právo
platnosť vydaného stavebného po
volenia na projekt Záhorie, Malacky
– odkanalizovanie – predĺženie trás
kanalizácie. Týka sa to ulíc: Stupav
ská, Duklianskych hrdinov, Rakáren
ská, J. Kubinu a Pri Mlyne. Investo
rom výstavby však bude priamo
BVS, ktorá plánuje začať s výstavbou
na jar 2014.
M. Janotová

TEKOS:
Na zimu sme pripravení
Dokončenie z 1. strany

903, pričom k jednému je pripojená
snehová radlica s hydraulickým natá
čaním a s gumeným britom chránia
cim proti nárazu do prečnievajúcich
predmetov, ktoré nie sú pod snehom
viditeľné. „Stará technika je opravená
a funkčná, takže v zime môže na naše
cesty vyraziť malý sypač Multicar M 25,

ale aj veľký sypač ŠKODA 706. K dispozícii sú dva traktory ZETOR s novými
radlicami a nákladné vozidlo,“ vyme
noval možnosti firmy riaditeľ V. Ba
lúch. Vo dvore firmy je pripravený aj
inertný posypový materiál, pretože
v Malackách sa cesty nesolia, ale po
sýpajú kamienkovou drvinou.
Text, foto: Tatiana Búbelová
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Miestne dane a poplatky
v roku 2014
referent

Mesto Malacky vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie
pracovnej pozície

Parkovací systém
je o krok vpred
Plánovaný systém parkovania
v našom meste je zase o niečo
ďalej. Mesto Malacky pripravuje projektovú dokumentáciu
a na decembrovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva boli
schválené rozhodujúce kritériá
mestskej parkovacej politiky.

Kritériá určujú, ako by mal sys
tém fungovať. Ide napríklad o defi
novanie ulíc a parkovísk, ktorých sa
bude systém týkať a stanovenie ča
sov, kedy tam bude parkovanie spo
platnené. Ďalej ide o definovanie re
zidenta alebo rezidentského vozidla,
spôsob označenia rezidentského
parkovania, spôsob výberu parkov
ného a ceny parkovania.
Regulované parkovanie má byť
na sídlisku Juh, na parkovisku pri ne
mocnici a na parkovisku pri Zámoc
kom parku (bývalé dopravné ihrisko)
a v centre mesta. To je pre tento účel
vymedzené ulicami: Kukučínova, Par
tizánska, Nádražná, I/2 – gen. M. R.
Štefánika, Jánošíkova, Veľkomorav
ská, Cesta – Mládeže, I/2 – Brnianska.
Doba spoplatnenia v týchto ob

lastiach je navrhovaná v pracovné
dni od 8.00 do 16.00 h a sobotu od
8.00 do 11.00 h. Výnimkou je sídlisko
Juh, kde bude parkovanie spoplatne
né od 17.00 do 8.00 h. Organizačné
zabezpečenie systému parkovania
a výber parkovného má byť v réžii
mesta Malacky. Pokiaľ ide o ceny, iné
budú pre rezidentov, iné pre takzva
né rýchloobrátkové parkovanie.
Všetky kritériá, vrátane cien za
parkovanie, sú zatiaľ pracovným ma
teriálom a môžu sa ešte meniť. Prí
prava celého systému potrvá ešte
niekoľko mesiacov, finálnu verziu
mestskej parkovacej politiky bude
potom ako všeobecne záväzné na
riadenie schvaľovať mestské zastupi
teľstvo.
Viac o jednotlivých kritériách si
môžete prečítať v dokumente na
webovej stránke mesta www.ma
lacky.sk. Nielen o kritériách, ale cel
kovo o systéme parkovania bola na
zasadnutí MsZ dlhá a intenzívna dis
kusia. Môžete si ju pozrieť vo video
zázname na www.malacky.sk v sekcii
mesto – mestské zastupiteľstvo.
Text: -mija-, foto: -otano-

OZNAM
Mesto Malacky oznamuje občanom, že v zmysle § 20 zákona č.
50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov zabezpečilo spracovanie zadania pre územný plán zóny
č. 5 – Malacky (Konopiská, Pánsky majetok, Panské). V súlade s §
20 ods. 3 príslušných ustanovení
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sa uskutočňuje
v termíne od 12. 12. 2013 do 12. 1.
2014

verejné
prerokovanie

návrhu zadania územného plánu
zóny č. 5 – Malacky (Konopiská,
Pánsky majetok, Panské).
Návrh zadania pre územný plán
zóny č. 5 – Malacky (Konopiská, Pán
sky majetok, Panské) je k nahliadnu
tiu na Mestskom úrade v Malackách
alebo na internetovej stránke mesta
www.malacky.sk.
Stanoviská a pripomienky je mož
né písomne uplatniť v termíne do
12. 1. 2014 na adrese: Mesto Malacky
– Mestský úrad, Radlinského 1175/1,
901 01 Malacky. Na pripomienky za
slané po tejto lehote sa neprihliada.
Pre vlastníkov parciel v lokalite,
ktorej sa územný plán dotýka, má
toto oznámenie povahu verejnej vy
hlášky.

Vážení spoluobčania,

Mesto Malacky zabezpečilo spra
covanie Návrhu zadania pre územný
plán zóny č. 5 – Malacky (Konopiská,
Pánsky majetok, Panské) v súlade
s platným územným plánom mesta
Malacky. V prípade, že máte záujem
vyjadriť sa k predloženej dokumen
tácii, môžete tak urobiť v lehote, kto
rá je uvedená na verejnej vyhláške.
Na to, aby Vaše stanoviská mohli byť
riadne vzaté do úvahy, riaďte sa, pro
sím, nižšie uvedenými pokynmi:
K dokumentácii „Návrh zadania
pre územný plán zóny č. 5 – Malac
ky (Konopiská, Pánsky majetok,
Panské)“ sa môžete vyjadrovať len
písomnou formou, a to vlastným lis
tom alebo zápisom do zošita, ktorý
bude k dispozícii počas celej lehoty
v Mestskom úrade v Malackách.
Vaše vyjadrenie musí obsahovať
meno a priezvisko, kompletnú adre
su a v prípade, že sa vyjadrujete z po
zície vlastníka konkrétnej parcely, je
potrebné priložiť kópiu katastrálnej
mapy a kópiu listu vlastníctva. (Tieto
doklady sú potrebné pre presnú identifikáciu Vášho vlastníckeho záujmu.)
Vo Vašom stanovisku sa vyjadrujte
čo najkonkrétnejšie, tak, aby mohlo
byť čo najviac Vašich podnetov vyu
žitých pre ďalšie práce na územnom
pláne zóny č. 5 – Malacky (Konopiská,
Pánsky majetok, Panské).
Ďakujeme za spoluprácu.

Aké budú miestne dane a poplatky v roku 2014? Napríklad daň za
stavebné pozemky zostáva na úrovni roku 2013, daň za ornú pôdu
či záhrady sa zvyšuje o mieru inflácie. Sadzba za zastavané plochy
a nádvoria sa znižuje z 4,5 % ceny pozemku na 3,75 % z ceny pozemku. Pri dani zo stavieb sa zvyšuje sadzba dane za stavby na bývanie
z 0,155 €/m2 na 0,20 €/m2. Ročná sadzba za rekreačné stavby a záhradkárske chaty sa zvyšuje z 0,385 €/m2 na 0,50 €/m2. Za priemyselné stavby či za stavby používané na zárobkovú činnosť budeme
platiť rovnako ako v tomto roku.

Sadzby dane za byty sa pre rok
2014 zvyšuje z 0,155 €/m2 podlaho
vej plochy bytov na 0,20 €/m2. Pri
nebytových priestoroch určených
na podnikanie sa výška dane neme
ní, pri nebytových priestoroch urče
ných na iné účely ako podnikanie
(napr. garážové miesta) sa zvyšuje
z 0,0654 €/m2
Sadzba dane za psa zostáva
na úrovni roku 2013. Za jedného
psa, ktorý je chovaný a držaný v ro
dinnom dome je to 10,40 €. Za jed
ného psa, ktorý je chovaný a držaný
v bytovom dome je 41,60 €. Za jed
ného psa, ktorý je chovaný a drža
ný za účelom stráženia objektov je
34,30 €.

V rámci dane za užívanie verejné
ho priestranstva sú ustanovené nové
sadzby napríklad za umiestnenie za
riadenia slúžiaceho na ambulantný
predaj, ďalej za užívanie verejného
priestranstva za účelom umiestne
nia reklamy a propagácie vlastných
podnikateľských aktivít a tiež za ex
teriérové sedenie.
Miestne dane a poplatky určuje
všeobecne záväzné nariadenie mes
ta, ktoré schválilo mestské zastupi
teľstvo na decembrovom rokovaní.
VZN si môžete prečítať na webovej
stránke mesta www.malacky.sk. Vy
brané časti z neho vám prinesieme
v januárovom čísle Malackého hlasu.
-mija-

Hospodárime príkladne
Mesto Malacky nielenže nie je v strate, ale dokonca hospodári s prebytkom. Týkalo sa to rozpočtu na tento rok a platí to i o rozpočte na
budúci rok. Rozpočet mesta na rok 2014 schválilo mestské zastu
piteľstvo 12. decembra.
Návrh rozpočtu mesta na rok
2014 predpokladá prebytkové hos
podárenie s prebytkom 184 695 €.
Celkové príjmy sú rozpočtova
né v sume 14 631 448 € a výdav
ky 14 446 753 €. Rozpočet je teda
zostavený v súlade so zákonom o
rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, ktorý hovorí, že rozpo
čet mesta musí byť zostavený ako
vyrovnaný alebo prebytkový. Spolu
s rozpočtom na budúci rok bol pred
stavený aj rozpočet mesta na ďalšie
roky, až do roku 2016. Pri jeho zosta
vovaní sa vychádzalo z aktuálne zná
mych skutočností a predpoklada
ných trendov vývoja hospodárstva

republiky. Súčasťou rozpočtu mesta
na roky 2014–2016 sú aj rozpočty
škôl a školských zariadení v zriaďo
vateľskej pôsobnosti mesta a tiež
príspevkových organizácií mesta.
Spolu s rozpočtom poslanci schváli
li prevod finančných prostriedkov v
objeme 350 000 € z rezervného fon
du do rozpočtu mesta. Využité budú
na budovanie a rekonštrukciu miest
nych komunikácií.
Viac informácií o rozpočte vám
prinesieme v januárovom Malackom
hlase. Návrh rozpočtu si môžete po
zrieť aj na webovej stránke mesta
www.malacky.sk.
-mija-

Zmeny a doplnky
územného plánu mesta

Na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva bol schválený Návrh zadania Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta.
Bol spracovaný na základe požiadaviek od občanov a firiem, ktoré
mesto dostalo od poslednej zmeny územného plánu.

Zmeny a doplnky sa týkajú
okrem iného požiadavky firmy EL
VIP o zmenu funkčného využitia
pozemku, požiadaviek spoločnosti
POZAGAS týkajúcich sa stavebnej
činnosti v ochranných a bezpeč
nostných pásmach plynárenských
zariadení, ďalej požiadavky o zme
nu funkčného využitia parcely na
rohu Jesenského a Pezinskej ulice
a parcely medzi diaľnicou a Truck
centrom. Na rohu Jesenského a Pez
inskej ulice vznikajú malometrážne
byty, pri diaľnici sa má verejná zeleň
zmeniť na bytové domy.
Do dokumentu boli zapracované
aj požiadavky, ktoré navrhla komisia
pre územný rozvoj a životné pro
stredie pri MsZ. Na Hviezdoslavovej

ulici bude napríklad mestské poly
funkčné územie preklasifikované na
parky a parkovo upravené plochy
a ulica má byť uzavretá v úseku me
dzi križovatkami s cestou I/2 a Ber
nolákovou ulicou.
Námestie a pešia zóna má vznik
núť aj na Zámockej ulici, pred ob
chodom COOP Jednota a pred mest
ským úradom.
Materiál vyvolal na rokovaní za
stupiteľstva intenzívnu a dlhú dis
kusiu, pozrieť si ju môžete vo video
zázname na www.malacky.sk v sek
cii mesto – mestské zastupiteľstvo.
Tam nájdete aj samotný materiál
vrátane príloh s mapami a nákresmi
zmien.
-mija-

oddelenia
marketingu

útvar destinačného manažmentu a turisticko-informačná kancelária
Zamestnávateľ:
Mesto Malacky, v zastúpení Jo
zef Ondrejka, primátor
Sídlo zamestnávateľa:
Radlinského 2751/1, 901 01 Ma
lacky
Pracovná pozícia:
• referent oddelenia marketingu
– útvar destinačného manažmentu
a turisticko-informačná kancelária
Pracovná náplň:
• poskytovanie informácií a od
borné poradenstvo občanom
a návštevníkom mesta, vyhľadáva
nie a aktualizácia informácií a da
tabáz informácií
• propagácia podujatí a turistic
kých atraktivít, spolupráca s TIK
v regióne Záhorie, ale aj na celom
Slovensku
• tvorba a distribúcia propagač
ných materiálov, spolupráca s re
gionálnymi subjektmi pôsobiacimi
v oblasti cestovného ruchu
• spolupráca s kultúrnymi sub
jektmi v meste
Pracovný úväzok:
37,5 h týždenne (úväzok 100 %)
Nástup:
podľa dohody
Kvalifikačné predpoklady
a iné podmienky prijatia:
• VŠ vzdelanie 1. stupňa v odbore
cestovný ruch alebo marketing
• aktívna znalosť minimálne jed
ného svetového jazyka (AJ alebo
NJ) slovom i písmom, ďalší jazyk vý
hodou
• občianska bezúhonnosť
• proaktívny a kreatívny prístup,
flexibilita, vynikajúce komunikačné
schopnosti, profesionálne vystupo
vanie
• ovládanie PC na bežnej úrovni
užívateľa
• znalosť Malaciek a regiónu Zá
horie
Výhodou sú skúsenosti s prácou
v oblasti cestovného ruchu alebo
marketingu a certifikát sprievodcu
cestovného ruchu.
Požadované doklady
na výberové konanie:
• žiadosť o účasť na výberovom
konaní (uviesť aj telefonický kon
takt)
• štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o vzdelaní
Dátum a miesto podania
žiadosti o účasť
na výberovom konaní:
• žiadosť o účasť na výberovom
konaní s priloženými požadovaný
mi dokladmi je potrebné doručiť
najneskôr do 15. januára 2014
na adresu: Mesto Malacky, Radlin
ského 2751/1, 901 01 Malacky.
Termín a miesto
výberového konania:
• výberové konanie sa uskutoční
23. januára 2014 o 15.00 h v Mest
skom úrade Malacky, Radlinského
2751/1, II. poschodie, č. d. 318.
Jozef Ondrejka
primátor mesta
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Školský jarmok v ZŠ Štúrova
V piatok 13. decembra sa v ZŠ Štúrova uskutočnil už štvrtý školský vianočný jarmok. Ten sa už tradične nesie v duchu
ručne vyrobených vianočných darčekov a ozdôb. Starší žiaci spoločne s pani učiteľkami pracovali na príprave jarmoku už od septembra. Počas neho pomáhali aj pri predaji
v jednotlivých stánkoch.
Na jarmok deti prispeli hračkami či inými drobnosťami, ktoré už nepotrebujú. Rodičia napiekli množstvo vianočných koláčikov. V jednom stánku sa dokonca naživo piekli vianočné trubičky a oblátky, inde
ponúkali chlieb s masťou a cibuľou, vianočný punč,
lokše, maľovalo sa na tvár a nechýbal ani vianočný kvíz.
Výťažok z jarmoku putuje na konto školy. Peniaze sa využijú pri ďalších školských aktivitách.
Text, foto: N. Slobodová

Keď čaruje pani Zima
3. ročník výtvarnej súťaže Keď čaruje pani Zima, ktorú organizuje OZ
Ľudia pre Malacky pre deti vo veku
od 2 do 10 rokov, pozná svojich víťazov. Slávnosť, pri ktorej vyhlásili
výsledky, sa uskutočnila v nedeľu
15. 12. v Synagóge. V najmladšej
kategórii sa darilo najmä škôlkarom
z MŠ Hviezdoslavova, v tomto roku
žali úspech žiaci ZŠ z Rohožníka aj
ZUŠ-kári zo Žiliny.

131 prác hodnotila porota, ktorú tvorili
výtvarníčky Rozália Habová, Eva Režná, Libuška Čtverákov, ml. a za OZ ĽPM Lucia Vidanová. „Každý rok je určiť víťazov veľmi náročné. Práce boli na vysokej výtvarnej úrovni,
striedali sa rôzne výtvarné techniky a každý
uchopil tému súťaže Sniežik sa nám chumelí
inak. Zo súťaže je už pekná tradícia, je výborné, že si takto žiaci našich škôlok a škôl môžu

zmerať sily s ostatnými,“ zhodnotili členky
poroty.
Výsledková listina:
I. kategória (2, 3, 4 r.): 1. Regina Slezá
ková, 2. Michal Petráš, 3. Sophia Bačová,
všetci MŠ Hviezdoslavova, čestné uzna
nie: Juraj Hlaváč, MŠ Rakárenská; II. kategória (5, 6, 7 r.): 1. Katarína Kubišová,
2. Terézia Varmužová, obe ZŠ Rohožník, 3.
Laura Lorencová, MŠ Bernolákova, čestné
uznanie: Zuzana Baďurová, ZŠ Rohožník,
Terezka Bieliková, ZUŠ L. Árvaya, Žilina; III.
kategória (8, 9, 10 r.): 1. Terezka Tárjányiová, ZUŠ L. Árvaya, Žilina, 2. Sarah Martinkovýchová, ZŠ Rohožník, 3. Veronika Po
túčková, ZŠ Rohožník, čestné uznanie:
Rebeka Chmeliarová, ZUŠ L. Árvaya, Žilina,
Emma Danihelová, ZŠ Rohožník, Nina Baránková, ZUŠ L. Árvaya, Žilina
Text, foto: lpm
(krátené)

Pribudlo očné i ortopedické centrum
Operácia sivého zákalu či výmena bedrového alebo kolenného kĺbu už nemusí znamenať niekoľkomesačné
čakanie. Nemocnica Malacky prináša pacientom v novootvorených centrách špičkových odborníkov, komfort rodinného prostredia, no najmä prakticky okamžité termíny na objednanie. Skvalitnila sa aj prístrojová
diagnostika.

Región Záhoria už nepatrí
k tým regiónom, v ktorých
musia pacienti za kvalitnou
diagnostikou, liečbou či operáciami cestovať do hlavného
mesta, príp. vzdialenejších
kútov. K Centru diagnostiky
a Jednodňovej chirurgie pribudli v tomto roku pod jednu
strechu ďalšie dve, kde sa špecializujú na oči a pohybový
aparát.
„Vychádzame tak v ústrety
pacientom s tými diagnózami,
pri ktorých sú už roky najdlhšie
čakacie lehoty. Pri výmene bedrového kĺbu sa v ostaných nemocniciach bežne čaká aj vyše
roka“, vysvetľuje zámer otvorenia nových centier Ing. Peter Kalenčík, riaditeľ Nemocnice Malacky.
Pacienti s ťažkou artrózou,
ktorú neraz sprevádzajú neutíchajúce bolesti kĺbov a výrazná strata mobility, tak majú
šancu na opätovný komfort
pohybu viac na dosah. Výmena bedrového alebo kolenného kĺbu, tzv. totálna endoprotéza, je v nejednom prípade
jediným riešením, ktoré vie

vrátiť telu bezbolestný pohyb. Moderné umelé náhrady
spĺňajú náročné kritéria tak
na materiál ako aj funkčné
vlastnosti. Pri konzultácii s odborníkom si pacient vyberie
taký typ, ktorý mu vyhovuje
najviac, následná výmena sa
uskutoční bez zbytočného
odkladu. Súčasťou pooperačnej starostlivosti je aj komplexná rehabilitácia.

•
V prípade sivého zákalu je
operácia definitívne jedinou
možnou liečbou, neexistuje
iná metóda alebo kvapky, či
lieky, ktoré by ochorenie odstránili. Operácia sivého zákalu, tzv. katarakty, však v súčasnosti patrí k najčastejším
operáciám na svete. Do výraznej miery to umožnil technologický progres, ktorý mikrochirurgiu oka zaradil k jednodňovej chirurgii, bez zbytočného pobytu v nemocnici,
ako tomu bolo v minulosti. Je
to doslova niekoľkominútový
zákrok s takmer 99 %-tnou
mierou úspešnosti. Aj tu sa

celý proces začína konzultáciou s operatérom, ktorý pri
výbere umelej vnútroočnej
šošovky nahrádzajúcej zakalenú ľudskú poradí pacientovi
v závislosti od jeho požiadaviek. Dnes sa už môže každý
rozhodnúť, či chce po operácii vidieť buď do blízka alebo

do diaľky, čo umožňuje monofokálna šošovka. Alebo pacient uprednostní do určitej
miery videnie aj do blízka aj
do diaľky a rozhodne sa pre
multifokálnu šošovku. Tu však
dopláca určitú sumu, keďže
ich poisťovne nepreplácajú.
Zaujímavosťou pri sivom zá-

kale je skutočnosť, že kým pri
iných diagnózach vhodnosť
a načasovanie operácie určuje
lekár, pri tomto ochorení je to
opačne. Pacient je ten, ktorý
rozhoduje. A to podľa svojich
subjektívnych ťažkostí, teda
podľa toho, či mu ochorenie
prekáža v jeho pracovných
a súkromných aktivitách alebo nie. Sú mnohí, ktorým sivý
zákal nevadí ani v neskorších
štádiách a naopak takí, ktorí
sa na operáciu objednajú pri
prvých náznakoch, pretože si
chcú naďalej užívať komfort
kvalitného videnia.

•
V Nemocnici Malacky však
v uplynulom období nepribudli len nové centrá, ale
skvalitnila sa aj prístrojová vybavenosť. Najmä ženy potešil
nákup nového moderného digitálneho mamografu, vďaka
ktorému sú snímky z vyšetrenia k dispozícii okamžite. Jeho
použitím sa tiež radikálne znížila už aj tak nízka radiačná
záťaž, ktorú garantoval predchádzajúci mamograf. Nový
prístroj bol zároveň umiestnený do nových priestorov,
a tak pacientky získali ďalšiu

kabínku na prezliekanie, čím
sa zvýšil ich komfort a znížil
čas čakania na vyšetrenie.
„V priestoroch starej mamografie je teraz nová vyšetrovňa, do ktorej sa plánuje
nákup nového USG prístroja,
ktorý umožní v rámci diferenciálnej diagnostiky následné
sonografické vyšetrenie prsníkov.“, približuje najaktuálnejšie plány Ing. Peter Kalenčík.
Momentálne sa vykonáva 20
vyšetrení denne. Kapacita prístroja je však omnoho vyššia
a bude využívaná postupne
tak, ako bude pribúdať počet
vyšetrení.

•
K novinkám patrí aj možnosť 4D ultrazvuku. Táto
najmodernejšia a najnovšia
technológia je veľkým momentom nielen pre mamičky, ale aj budúcich oteckov
a celú rodinu. „Som rád, že
sa nám v menších, či väčších
krokoch postupne darí napĺňať víziu modernej nemocnice
na európskej úrovni v regióne,
ktorý si to zaslúži,“ konštatuje
v rámci koncoročnej bilancie
riaditeľ nemocnice.
-pr-
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Čo čaká budúcich prváčikov?

Základná škola
Dr. J. Dérera

Adresa: Ul. gen. M. R. Štefánika 7,
901 01 Malacky
Riaditeľka:
Mgr. Terézia Sopóciová
Telefón: 034/772 22 81
e-mail: zsderera@szm.sk
www.dererka.edupage.org

Zápis
do prvého
ročníka

Mesto malacky a riaditeľstvá
základných škôl v Malackách
oznamujú, že zápis do 1. roční
ka základných škôl na školský
rok 2014/2015 sa uskutoční
17. januára 2014 (piatok) od
14.00 h do 18.00 h a 18. januá
ra 2014 (sobota) od 9.00 h do
12.00 h.

Zápis do 1. ročníka sa v uvedenom termíne uskutoční v budovách
základných škôl v Malackách: ZŠ
Dr. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika
7, ZŠ, Štúrova 142/A, ZŠ, Záhorácka
95, ZŠ Mansveta Olšovského ako
organizačná zložka Spojenej školy
sv. Františka Assiského, Kláštorné
námestie 1.
Na zápis sa dostavia deti narodené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008
a deti, ktoré majú odklad začiatku
plnenia povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca pri zápise
predloží svoj občiansky preukaz
a rodný list dieťaťa. Základná škola
pri zápise vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresa za
mestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v základnej
škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Žiak môže
plniť povinnú školskú dochádzku
v základnej škole mimo školského
obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Školské
obvody určuje Všeobecne záväzné
nariadenie (VZN) mesta Malacky
č. 13/2011 o školských obvodoch
základných škôl. Na zápis žiakov
do cirkevnej Základnej školy Mansveta Olšovského sa VZN č. 13/2011
nevzťahuje. Základná škola Mansveta Olšovského môže prijať žiakov z rôznych školských obvodov
(ulíc) v meste.
O prijatí dieťaťa na základné
vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy
do 31. mája 2014.
Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Malacky č. 13/2011 o školských obvodoch základných škôl
je zverejnené v MsÚ Malacky, na
www.malacky.sk, v jednotlivých bu
dovách materskej školy a v základných školách.

ZŠ Dr. J. Dérera je už 81 rokov
základným pilierom malackého
školstva a stala sa sprievodkyňou
do života generáciám Malačanov
i detí z blízkeho okolia. Školský
vzdelávací program prispôsobuje
obsah aj proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám i podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej spoločnosti. K prioritám
patrí rozšírené vyučovanie cudzích
jazykov, prehlbovanie čitateľskej,
rozvoj matematickej a prírodovednej gramotnosti, posilnenie
regionálnej výchovy aj inovovanie
foriem a metód vyučovania. Ťažiskovou zostáva príprava žiakov na
národné
celoslovenské a medzi
testovania. Dlhodobo dosahujeme
výsledky prekračujúce celoslovenský priemer.
Významné miesto tvorí práca
s na
d anými a talentovanými
žiakmi tak, aby dokázali obstáť
na okresnej, krajskej aj celoslovenskej úrovni. V školskom roku
ši žiaci umiest2012/2013 sa na
nili na popredných miestach
v celoslovenských kolách súťaží
Európa v škole, Prečo mám rád
slovenčinu, Solúnski bratia. Na krajskej úrovni boli žiaci úspešní v matematickej, chemickej, geografickej, biologickej olympiáde.
Rozvíjame zážitkové vyučo
vanie. Pripravujeme pre žiakov
hodnotné vzdelávacie exkurzie
(múzeá, výstavy, zoo, arborétum
ap.), kultúrne podujatia (divadelné
predstavenia, koncerty). Organizujeme 2–3 turnusy školy v prírode,
plavecký výcvik a lyžiarsky kurz.
Žiaci si môžu vybrať zo širokej ponuky záujmových útvarov.
Nástrojom na dosiahnutie vzdelávacieho zámeru je stále sa skvalitňujúce materiálno-technické vybavenie školy. Škola disponuje dvomi
jazykovými a tromi počítačovými
učebňami, chemicko-biologickým
a fyzikálnym laboratóriom. Všetky
sú vybavené interaktívnou tabuľou.
V školskom roku 2012/2013
škola zavŕšila prácu na medzinárodnom projekte Comenius. Dva
roky sme spolupracovali so školami
z Talianska, Španielska, Slovinska,
Poľska. Žiaci komunikovali v anglickom jazyku prostredníctvom IKT
i priamo v partnerských školách.
Realizujeme zaujímavé projekty
environmentálneho charakteru.
V celoslovenskom súťažnom projekte Vodná akadémia sa tím žiakov
6. ročníka umiestnil na 2. mieste.
Prevádzka ŠKD sa začína o 6.00
h a končí sa o 17.00 h. Škola má
výhodnú polohu v strede mesta,
s ľahkou dostupnosťou na autobu
sové a vlakové spojenie.

Základná škola
M. Olšovského

(organizačná zložka Spojenej školy
sv. Františka Assiského)
Adresa: Kláštorné námestie 1
901 01 Malacky
Riaditeľ: Mgr. Daniel Masarovič
Telefón: 034/772 38 03
e-mail: czsmalacky@gmail.com
www.zsmomc.edu.sk

Základnou víziou našej cirkevnej školy je zosúladenie kvalitného vzdelávania s výchovným pôsobením tak, aby si deti osvojili univerzálne ľudské hodnoty, ktoré im
v budúcnosti pomôžu viesť zmysluplný a naplnený život. Výsledkom našej pedagogickej práce nie
sú len dosiahnuté úspechy žiakov
v rôznych vedomostných olympiádach, umeleckých či športových
súťažiach, ale aj cieľavedomé a neprestajné úsilie o všestranné rozvíjanie ich vnútorného ľudského
a intelektuálneho potenciálu.
Pedagógovia nášho školského
spoločenstva pri svojej práci vychádzajú z predpokladu, že každé
dieťa v sebe ukrýva niečo výnimočné a vzácne – veľa schopností
a talentov, ktoré je potrebné vydolovať, objaviť a v láske rozvinúť.
Kladieme dôraz na to, aby prostredie v škole – v rámci vyučovacieho času i poobednej záujmovej
činnosti – bolo pre rozvíjajúce sa
dieťa dostatočne podnetné, kreatívne a inšpirujúce. Osobnosť učiteľa a vychovávateľa pritom zohráva najdôležitejšiu úlohu, lebo jeho
ľudské i odborné vlastnosti a priateľský prístup k dieťaťu predurčujú
úspešnosť a kvalitu ďalšieho životného rozvoja dieťaťa.
Školský program obohacujeme o stimulujúce aktivity rôzneho
druhu (spoločenské, cudzojazyčne
orientované, výchovné či ekologické programy) a inovatívne prvky
(nové vyučovacie predmety, projekty), ktoré posilňujú schopnosť
detí nadobudnúť priateľský vzťah
nielen k iným ľuďom, ale aj k prírode a formujú ich k získaniu vedomia zodpovednosti za svoje zdravie a život.
V škole dbáme o to, aby vyučovací proces prebiehal v esteticky podnetnom prostredí. Preto sú
naše triedy pôsobivo upravené
a ich technologické vybavenie
umožňuje vyučovanie s využitím
moderných informačných za
riadení a digitálnych obsahových
programov.
Budova našej školy sa kontinuálne výrazne renovuje a spolu
s veľkým multifunkčným areálom,
jedinečným rodinným zázemím
v školskom klube, vychýrenou
stravou v jedálni a vhodnou polohou v centre mesta ponúka výborné podmienky pre optimálne
stvárnenie výchovno-vzdelávacích
cieľov.

Základná škola
Štúrova

Základná škola
Záhorácka

Riaditeľ:
Mgr. Dušan Šuster
Telefón: 034/772 24 68
e-mail: zssturma@pobox.sk
www.zssturovamalacky.edupage.org

Riaditeľka školy:
PaedDr. Gabriela Emrichová
Telefón: 034/772 38 62
e-mail: zs4malacky@centrum.sk
www.zs4malacky.edupage.org

V najnovšej a najmodernejšej
škole v Malackách fungujeme už de
siaty rok. Tretí rok vzdelávame a vychovávame podľa školského vzdelávacieho programu zameraného najmä na rozvoj schopností nadaných
detí v oblasti cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk) a loptových
hier (futbal, basketbal, hádzaná, volejbal a vybíjaná).
Filozofiu školy charakterizujú
princípy:
Dôraz na pozitívny prístup k žiakom i rodičom, na vytváranie podmienok pre záujmovú činnosť žiakov. Talentovaným deťom umožňujeme prezentovať sa aj mimo školy.
Vo vyučovaní zavádzame vyučo
vacie postupy, založené na využívaní najnovších informačných
a telekomunikačných technológií.
V škole je 18 moderne zariadených
tried s dataprojektormi, všetky triedy II. stupňa majú pevné pripojenie
optického internetu pre 8 počítačov. Využívame 5 odborných učební s dataprojektormi a notebookom,
dve z nich aj interaktívnou tabuľou.
Výnimočné je rýchle optické pripojenie na internet, v celej škole je wi-fi
pripojenie.
Mimoriadny dôraz kladieme na
výučbu cudzích jazykov. Rozšírené
vyučovanie cudzích jazykov máme
vo všetkých triedach od 1. ročníka.
Prostredníctvom telesnej a špor
tovej výchovy sa snažíme priviesť
žiakov k zdravému spôsobu života.
Rozšírené vyučovanie športovej
prípravy máme od 2. ročníka.
Snažíme sa zmeniť zameranie
z tradičného odovzdávania vedomostí viac na osvojenie si metód vy
hľadávania, učíme žiakov kreatívne
myslieť, získavať informácie aktívnou tvorivou činnosťou, rozvíjať ich
schopnosť komunikovať, pracovať
v tíme.
Kladieme rovnaký dôraz na výchovu aj vzdelanie, vplývame na rozvoj osobnosti, formujeme hodnoty,
ako sú úcta, rešpekt, tolerancia, čestnosť, pomoc a spolupráca.
Ponúkame deťom atraktívnu
mimoškolskú činnosť. Organizujeme lyžiarsky kurz, plavecké kurzy
v ŠH Malina, plavecký kurz v Štú
rove, letný tábor, školu v prírode,
vianočný jarmok, školskú akadé
miu, návštevy divadelných pred
stavení a koncertov, rôzne exkur
zie a výlety. Spolu s vysvedčením
dostávajú žiaci plnofarebnú školskú
ročenku. Prevádzku školského klu
bu detí máme od 6.00 do 18.00 h.

Cieľom Školského vzdeláva
cieho programu je, aby žiaci tejto
školy odchádzali nielen vzdelaní,
ale aj všestranne pripravení na život.
V našej škole chceme poskytovať všetkým žiakom rovnaké možnosti učiť sa, podporovať všetky
druhy nadania – intelektuálne, telesné, športové i umelecké s cieľom vychovať zo žiaka harmonickú
osobnosť, naučiť žiakov vážiť si život a zdravie, prácu a úspech, prírodu a životné prostredie, kultúrne
dedičstvo a iné hodnoty v živote.
Čo u nás čaká na budúcich pr
váčikov?
• Kvalitné jazykové vzdelanie
– výučba anglického jazyka od 1.
ročníka, výučba anglického a nemeckého jazyka od 6. ročníka. Na
výučbu využívame jazykové laboratórium.
• Počítačová a informačná gra
motnosť – výučba informatickej
výchovy od 2. ročníka, výučba informatiky od 5. ročníka.
• Učebne výpočtovej techniky
s pripojením na internet s kvalitnou didaktickou technikou.
• Rozvoj športového nadania
žiakov – výber talentovaných žiakov do športových tried so zameraním na atletiku a volejbal od 5.
ročníka, výborné priestorové a materiálne vybavenie: veľká, malá
telocvičňa, gymnastická učebňa,
posilňovňa, vonkajšie športoviská
na futbal, volejbal, hádzanú, sektor pre skok ďaleký, atletická dráha
s polyuretánovým povrchom, trávnaté ihrisko.
• Možnosť navštevovať Škol
ský klub detí – ranný ŠKD v prevádzke od 6.00 h do 8.00 h, 5 oddelení ŠKD v prevádzke od 11.30 h
do 16.30 h, poobedňajší ŠKD v prevádzke od 16.30 h do 17.00 h. ŠKD
zabezpečuje pre deti, ktoré plnia
povinnú školskú dochádzku v našej ZŠ, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu.
• Zmysluplné využitie voľného
času v záujmových útvaroch (športové, jazykové, tanečné, literárne,
výtvarné, matematické, počítačové, novinkou je sokoliarsky ZU).
• Ponuka aktivít školy – školy
v prírode, plavecké kurzy, jesen
né a jarné atletické sústredenia,
lyžiarske kurzy, letné tábory,
vzdelávacie a poznávacie exkur
zie, výchovné koncerty, účasť na
súťažiach, olympiádach, tvorba
projektov, pestrý výber škol
ských výletov na Slovensku i do
susedných štátov.
• Možnosť stravovania v škol
skej jedálni – jedlá a nápoje podľa odporúčaných výživových látok,
noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa veku stravníkov.

Adresa: Štúrova 142/A
901 01 Malacky

„Ak sa má stať človek človekom,
musí sa vzdelávať.”

Ján Amos Komenský

Adresa: Záhorácka 95
901 01 Malacky
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Malacký kaštieľ od roku 2007 po súčasnosť
Chýbalo málo a mohol tam zostať
iba prach a popol. Objekt tiež
mohli kúpiť súkromníci a my by
sme doň nemali prístup, dokonca by bol obmedzený aj pohyb
verejnosti v Zámockom parku.
Nič z toho sa, našťastie, nestalo.
Kaštieľ patrí mestu, a teda nám
všetkým. Vzhľadom na stav budovy sme si zobrali na seba obrovský záväzok, ale ten určite
stojí za to a raz sa nám zúročí. Raz
určite budeme stáť pred kaštieľom, pozerať sa naň s obdivom
v očiach a s dobrým pocitom
v srdci i v duši.

Anjeli pre Emku
Prvý ročník benefičného koncertu Anjeli pre Emku majú organi
zátori Mária Rusňáková a OZ Iskrička nádeje za sebou. Stretnutie
ľudí s otvoreným srdcom malo neopísateľnú atmosféru pre koncentráciu pozitívneho naladenia a empatie vyvolanej aj poznanou
spoluúčasťou. Moderátorka Andy Timková má sama syna s postihnutím, takže podľa seba vie, koľko námahy a sebazaprenia stojí život tieto deti a ich rodičov.
Niekedy sa sila vytráca, no
v dobrých okamihoch sa rebríček
hodnôt posúva za bežné hrani
ce. Darom pre Emku a jej anjelov
bolo v sobotu 14. decembra aj
zopár krásnych ľudí, ktorí pripra

vili skvelú a kultivovanú zábavu.
Janko Slezák, Janka Lieskovská,
Janka Škultétyová a speváčky z jej
muzikálového štúdia – to bola zá
ruka príjemného predvianočného
popoludnia spojeného aj s ne

všedným zážitkom z dobročinnej
dražby.
Sklenený anjel Veroniky Rusňá
kovej si našiel majiteľku, ktorá si ho
s vedomím pomoci Emke kúpila
za úctyhodných 300 €!
Dražili sa však aj torty, sklenené
taniere vyrábané autistickými deť
mi a štedrák v tvare kapra.
Osud Emky by pohol aj kame
ňom. Jeho postupné ťaživé úde
ry však nezlomili dievčatko ani jej
rodičov. Tí, čo prišli, prispeli Emke
na liečbu, ktorá jej už síce nevráti
napríklad sluch, ale pomôže v boji
s epilepsiou.
Text, foto: T. Búbelová

Úprimné poďakovanie
Emkiným anjelom
Dovoľte mi poďakovať všetkým ľuďom s dobrým srdcom,
ktorí sa pridali do rodiny Anjelov pre Emku a podporili mladú rodinu, ktorá sa s láskou
stará o malú Emušku trpiacu
detskou mozgovou obrnou,
epilepsiou a úplnou stratou
sluchu, ale aj ďalším, ktorí nemohli prísť osobne, no prispeli
na liečebné náklady v Piešťanoch a v maďarskej Šoproni,
ktoré rodina hradí sama.

Vďaka patrí MCK v Malackách,
najmä pracovníkom kina, za ocho
tu a pomoc pri organizačných prá
cach.
Nesmierne si vážim profesionál
ny prístup redaktorky Tatiany Búbe
lovej z mestských médií, ktorá pri
ložila ruku k dielu už pri samotnom
zrode myšlienky zorganizovať tento
koncert.
Ďakujem celej mojej rodine
za to, že sa pridala k môjmu nápa
du. Veronika Rusňáková venovala
do dražby nádherné umelecké die
lo, Vaneska predniesla báseň, Simo
na sa postarala o kultúrny program.
Rotary golf club Malacky veno
val rodine krásnu sumu a pri odo
vzdávaní symbolického šeku (1000

eur) JUDr. Peter Slávik poznamenal:
„Ak tieto peniaze prinesú čo i len
okamih spoločne prežitého šťastia
rodiny, bude nás hriať pocit z dobre
vynaložených financií.“
Program benefičného koncertu
bol jedinečný vďaka účinkujúcim
(Janko Slezák, Simonka Rusňáková,
Janka Lieskovská, spevácke štúdio
LA MUSICA Janky Škultéty).
Andy Timková v roli moderátor
ky vďaka osobným paralelám tiež
nikoho nenechala chladným. Všet
ci sme si uvedomili, že nikdy nevie
me, kedy budeme sami potrebovať
pomoc. Mojím prianím je, aby ta
kých ako Emka bolo čo najmenej!
Zároveň si želám, aby takých ako
ľudia v kinosále, ale aj tých, čo aj
tak prispeli alebo sa inak podieľa
li na projekte, bolo medzi nami čo
najviac.
Nesmiem zabudnúť vyjadriť
vďaku Monike Fľašíkovej-Beňovej,
rodinám Vajglovej, Mihálovej, Ben
kovej, Henriete Kopiarovej, Angeli
ke Beňovej, pani Kaščákovej, firme
DAPAX – čerpacia stanica, firme JL
Navigátor, rodine Lorencovičovej,
Ábelovej, Osuskej, Vinotéke 23, ro
dine Michálkovej, Možnej, Ivani
čovej a ostatným darcom, ktorí si
neželajú byť menovaní.

Prosím o prepáčenie, ak som
na niekoho zabudla, ale každý, kto
prispel, to robil pre dobrý pocit
z nezištnej pomoci. Pomoc patri
la malému človiečikovi s krásnymi
očkami, nádhernými vláskami
a nežným úsmevom – malej Emke!
Verím, že tento hrejivý pocit nám
zostane v srdciach počas vianoč
ných sviatkov a keď si každý z nás
zasadne k vianočnému stolu, bu
deme vedieť, že sme niekomu sprí
jemnili tento adventný čas.

Prajem všetkým ľuďom
dobrej vôle krásne
vianočné sviatky,
pevné zdravie, šťastie,
pokoj a hlavne,
lásku a porozumenie
blízkych a priateľov.
Mária Rusňáková

Kaštieľ takmer neprežil
Pri rozprávaní o kaštieli sa treba
vrátiť pred rok 2007, keď po reštitú
ciách prichádzalo k vážnym zásahom
do tejto budovy. Zmizli odtiaľ železné
konštrukcie, schody, zábradlia, ale vy
krádal sa aj interiér. Vrcholom všetké
ho bolo, keď jedného dňa zmizol ply
nomer a voľne tam syčal plyn. Vtedy
stačila jedna iskrička a mohli sme mať
iba ruinu.
V Malackách sa nám nezachovalo
veľa pamiatok. Kaštieľ je jednou z mála,
a preto je naším želaním, ale aj povin
nosťou zachrániť ho. A to, že je spolu so
Zámockým parkom zapísaný v ústred
nom zozname kultúrnych pamiatok
Slovenskej republiky, len dokazuje, že
je tým najcennejším, čo máme. Preto
mesto v čase, keď bol kaštieľ v rámci
reštitúcií vrátený pôvodným vlastní
kom, prišlo s ideou jeho odkúpenia, za
chránenia a sprístupnenia verejnosti.
V súkromných rukách a zatvorený
Skôr než sme v spomínanom roku
2007 pristúpili k rokovaniam o kúpení
kaštieľa, sa udialo niekoľko vecí. Najprv
sme iniciovali zameranie plôch, ktoré
tam sú, aby sme poznali rozlohu jed
notlivých miestností, ale aj celej budo
vy. Bola to študentská práca, teda ne
bolo to na náklady mesta. Potom som
pripravil predstavu fungovania kaštie
ľa, ekonomickú analýzu a finančný mo
del tak, aby to minimalizovalo dosah
na rozpočet mesta. A keďže si myslím,
že taký model môže fungovať v praxi,
začali sme rokovať s vlastníkmi nehnu
teľnosti o kúpe.
V tom čase už aj realitné kancelá
rie ponúkali tento objekt a objavovali
sa aj záujemcovia. Tí prichádzali aj ne
skôr, no väčšina chcela kaštieľ na svoje
súkromné účely, ba dokonca sa pýta
li mesta, či by bolo ochotné uzatvárať
park alebo obmedziť pohyb verejnos
ti v parku. Toto len posilnilo naše pre
svedčenie o tom, že kaštieľ by sme mali
vziať do vlastných rúk a zachovať ho
pre verejnosť.
Je rozhodnuté. Čo ďalej?
Počas celého obdobia rozmýšľania
a rokovaní som sa stretával aj s riadi
teľom a pracovníkmi pamiatkového
úradu a konzultovali sme, aké sú mož
nosti využitia kaštieľa, aké kroky sú po
trebné k tomu, aby sa kaštieľ zachránil.
Na základe všetkých rokovaní a ich vý
sledkov sme sa spoločne s mestským
zastupiteľstvom definitívne rozhodli,
že kaštieľ mesto kúpi a túto kúpu bude
financovať z úveru.
Mesto si teda vytvorilo predstavu
o využití kaštieľa a funkciách, ktoré by
mohol plniť. Konalo sa aj verejné pri
pomienkovanie, stretnutie s občanmi,

diskusia cez médiá, občania dávali ná
mety, aké služby by si v kaštieli vedeli
predstaviť. Následne bol vypracovaný
dokument Kaštieľ – obnova, adaptá
cia pre polyfunkčné účely. Ten hovo
rí o možných funkciách, ktoré by tam
mohli byť. Čiže toto bol taký prvý krok
- návrh na využitie, ktorý zohľadňoval
niektoré námety z verejných diskusií,
poznatky pamiatkarov a hlavne to, aby
to celé tvorilo nejaký kompletný celok.
Nekonečné výskumy,
dokumentácie a financie
Vždy som sa snažil, aby boli všetky
veci v maximálnej možnej miere finan
cované z vonkajších zdrojov, aby sa mi
nimalizovali náklady na rozpočet mes
ta. Hneď na začiatku bolo zrejmé, že
na rekonštrukciu a úpravu priestorov
kaštieľa bude potrebná veľká suma.
Vedeli sme to a aj napriek tomu sme
sa rozhodli, že ho kúpime a zoberieme
na seba tú výzvu.

V roku 2008 sme teda kaštieľ kúpi
li. V roku 2009 sa nám podarilo nad
viazať spoluprácu s Vysokou školou
technickou, ktorá cez eurofondy finan
covala projekt na kaštieľ. Ten projekt
mal niekoľko častí - čiastková správa
energetickej štúdie, sanácia komínov,
archeologický výskum, reštaurátorský
výskum, podklady potrebné na pro
jektovú dokumentáciu. Z prostriedkov
tohto grantu a z ďalších fondov Minis
terstva kultúry SR sme teda financovali
všetky tieto čiastkové výskumy, ktoré
sú nevyhnutnou podmienkou na sta
vebnú dokumentáciu. Tú sa nám tiež
podarilo zafinancovať zo zdrojov EÚ.
Na základe tohto bolo vydané právo
platné stavebné povolenie.
Ako prvá sa zrekonštruovala tá
časť, ktorú dnes poznáte ako výstav
né miestnosti a Pálfiovská izba. Toto sa
udialo v rámci projektu Paltour a bolo
financované z prostriedkov EÚ v rámci
cezhraničnej spolupráce. Nasledovala
rekonštrukcia studne, fontány, scho
diska a podbránia. Toto sa nám podari
lo zvládnuť aj vďaka sponzorom. Keby
som to len tak orientačne povedal,
z vnútorných priestorov kaštieľa máme
teraz zrekonštruovanú zhruba osminu.
Zhora zateká, zospodu vlhne
Výskumy, ktoré som spomínal, uká
zali dva veľmi vážne problémy – ob
rovskú vlhkosť podzemných priesto
rov a katastrofálny, až nebezpečný
stav krovu, strechy a komínov. Toto sú
priority, ktoré treba vyriešiť a pracuje
sa na nich dodnes. Pri tých negatív
nych správach však z výskumov prišli

aj mnohé pozitívne či zaujímavé, ako
napríklad tá, že krov v kaštieli je uni
kátny. Odborníci z vysokej školy, ktorí
ho skúmali, hovorili o unikátnom sa
monosnom krove, čo znamená, že ak
by bol žeriav, ktorý ho dokáže zdvih
núť, tak celý krov, bez toho aby sa roz
padol, sa dá v jednom kuse preniesť.
Zo zdrojov Ministerstva kultúry SR
sa nám podarilo získať zdroje na vyko
návací projekt na opravu strechy, kro
vu, komínov a dažďových odkvapov.
Súčasne máme posunutú situáciu aj
ohľadne vlhkosti a jej sanácie. Prá
ce však ešte nejaký ten čas potrvajú
a budú nákladné. Z technických rieše
ní, ktoré máme navrhnuté na sanáciu
vlhkosti, je to najefektívnejšie a ceno
vo prijateľné, možno až najlacnejšie,
na úrovni asi milión €. Strecha bude
stáť približne 600 000 €. A to ešte vô
bec nehovoríme o fasáde, oknách či
interiéri.
Preto hľadám rôzne externé mož
nosti financovania, lebo je mi jasné,
že zaťažiť takto rozpočet je neúnos
né. Rekonštrukciu strechy sme práve
pre tú finančnú náročnosť rozdelili
na štyri etapy, keďže kaštieľ má štyri
krídla. Oprava krovu, strechy, komí

nov a odkvapov nad jedným krídlom
bol naplánovaná na tento rok a v roz
počte mesta bolo na ňu vyčlenených
150 000 €.
Ale samotná príprava realizačné
ho projektu priniesla isté komplikácie,
inak to nebolo ani s verejnou súťažou.
Financie preto presúvame do roku
2014. Verím, že na budúci rok s práca
mi začneme. A rovnako verím, že náj
deme aj externé zdroje financovania.
Únia a Nórsko
Pre mňa osobne je jednou z najdô
ležitejších úloh zabezpečiť financova
nie z cudzích nenávratných zdrojov,
aby sme čo najmenej zaťažili rozpočet
mesta. Ministerstvo kultúry SR sme
požiadali o ďalšiu dotáciu. Mojím cie
ľom je dotiahnuť čo najskôr do konca
realizačný projekt rekonštrukcie celé
ho kaštieľa, lebo ten je podmienkou
pri čerpaní zdrojov z nenávratného
financovania. Ukazujú sa zatiaľ dva
zdroje.
Prvým sú eurofondy z nového pro
gramovacieho obdobia 2014–2020.
Tam Ministerstvo kultúry SR uvažuje
o rekonštrukcii kultúrnych pamiatok
a nás kaštieľ je v zozname pamiatok,

ktorý ministerstvo eviduje ako tie, kto
ré je potrebné podporiť. Bude dôleži
té, aby sme vedeli projekt nastaviť tak,
aby kritériá finančnej pomoci splnil.
Druhou možnosťou je Nórsky fi
nančný mechanizmus. Ten vznikol
v roku 2005 podpisom memoránd
o porozumení medzi vládami a jeho
cieľom je prispieť k znižovaniu hospo
dárskych a sociálnych rozdielov v Eu
rópskom hospodárskom priestore.
Jednou z prioritných oblastí je ochra
na kultúrneho dedičstva, preto aj tam
sa uchádzame o podporu.
Kaštieľ po rekonštrukcii
Ten model financovania a fungo
vania kaštieľa po rekonštrukcii, ktorý
som už vyššie spomínal, hovorí o tom,
že kaštieľ by mal fungovať ako jeden
celok, kde sa jeho jednotlivé časti
budú navzájom dopĺňať. Časť kaštie
ľa zostane „mestská”, kde bude múze
um, výstavné miestnosti a pod. Zvy
šok by bol v prenájme na komerčné,
ale aj verejnoprospešné účely. Tam sa
spomína sobášna miestnosť, je tam
kaplnka, kde by mohli byť cirkevné
obrady. K tomu je ideálne, aby tam
bolo reštauračné zariadenie, kde by

sa mohli konať svadby. V Malackách
nemáme kultúrny dom, ľudia sa ma
stále pýtajú, kde majú mať svadby,
stužkové, rodinné oslavy. Čiže toto je
funkcia, ktorá by tam mohla byť a slú
žila by širokej verejnosti. Pri svadbách
či oslavách je časti potrebné ubytova
nie, takže hotel je tiež jednou z mož
ností. Smerom od lúky je navrhnutá
cukráreň s pekárňou. Keď sme v archí
voch hľadali podklady o kaštieli, tak sa
našiel popis jednotlivých miestností
a Pálfiovci tam mali aj vlastnú peká
reň.
Kaštieľ ako celok by mal byť v ma
ximálnej miere využiteľný pre širokú
verejnosť. To, že do Zámockého par
ku prenášame viacero aktivít a mest
ských podujatí, súvisí s tým, aby sa
doň ľudia naučili chodiť. Lebo samot
ný park sme rekonštruovali nie preto,
aby bol len zrekonštruovaný, ale aby
bol sprístupnený ľuďom, aby tam
chodili a chodili tam radi. A to platí aj
o kaštieli. Keď sme ho kupovali, nero
bili sme to s tým, že bude zamknutý.
Nemyslím si, že bola niekedy zo stra
ny obyvateľov požiadavka, aby sme
kaštieľ dali súkromníkovi a stratili tak
do kaštieľa prístup. My chceme kaštieľ
sprístupniť pre ľudí a toho sa ja sa dr
žím.
Z týchto komerčných aktivít by
mal potom plynúť príjem pre sprá
vu budovy. To už ale zabiehame dosť
ďaleko. Najprv musíme dostať kaštieľ
do takého stavu, aby sme ho mohli
ponúknuť prevádzkovateľom jednot
livých služieb a zariadení. To znamená,
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že ak mu ponúkneme niektorú miest
nosť na zriadenie reštaurácie, po prvej
prehliadke tej miestnosti nesmie zu
tekať. Mali sme už potenciálnych in
vestorov, no keď videli, v akom stave
budova je, zmizli. My ju musíme upra
viť do takého stavu, aby zhora neza
tekalo a zvrchu nevlhlo, aby tam bolo
napojenie na energie a podobne. Toto
sú štandardy, ktoré chcem, aby mesto
pripravilo.
Trpezlivosť
Vzhľadom na objem potrebných fi
nancií a vzhľadom na to, že chcem mi
nimalizovať dosah na rozpočet mesta,
je to dlhodobý proces. Ale za tých šesť
rokov, čo kaštieľ máme, sme nepretr
žite pracovali. Možno sa to zdá málo,
ale vykonalo sa tam množstvo potreb
nej práce, ktorá nie je viditeľná. To sú
spomínané výskumy, vypracovávanie
dokumentácií a podobne. Ja si vážim
každú vec, ktorú sme urobili, hoci aj
maličkosť, vážim si pomoc sponzorov,
ďakujem dobrovoľníkom, ktorí sa toto
leto zapojili do prác. Všetko má svoj
význam a raz to bude poriadne vidieť.
Historici z mestského centra kul
túry pripravili zámer využitia ďalších
priestorov, ktoré v lete pomáhali re
konštruovať aj dobrovoľníci. Verím, že
už na budúci rok ich sprístupníme ve
rejnosti. A popri tom budeme pokra
čovať aj v spomínaných väčších aktivi
tách. Myslím si, že sme na dobrej ces
te. Ja inú nepoznám. Je to skutočne
zložité, je to veľká záťaž, ale je to jedi
ná dobrá cesta. Záujem mesta o túto
nehnuteľnosť by mal pokračovať.
Jozef Ondrejka, primátor mesta
Foto: S. Osuský, CBS

Vystavte svoje diela
v Malackom kaštieli

Malacky ponúkajú jedinečné priestory na vystavovanie umeleckých
diel. Využite príležitosť a vystavte svoje umenie v zaujímavom prostredí bývalého šľachtického sídla a Zámockého parku.

Ste umelec? Profesionálny, ama
térsky, skúsený či začínajúci? Vystavte
svoje diela v bývalej pálfiovskej rezi
dencii! Malacký kaštieľ už hostil foto
grafov, maliarov i zberateľov. Pridajte
sa k nim a predstavte svoje diela Ma
lackám a ich návštevníkom.
V prípadu záujmu alebo otázok
kontaktujte priamo kaštieľ na tel.
č. 034/772 23 87 alebo oddelenie
marketingu MsÚ Malacky na tel. č.
034/796 61 23.
Pálfiovský rodový kaštieľ patrí
od roku 2007 mestu Malacky, ktoré
ho postupne rekonštruuje. Ako prvé

boli dané do užívania práve výstav
né priestory. Mesto prostredníctvom
nich podporuje mladých, začínajú
cich umelcov z regiónu, ktorí dostali
možnosť predstaviť svoje dielka a zís
kať cenné skúsenosti.
V kaštieli však už vystavovali aj
umelci s veľkým U, a to nielen z Ma
laciek, ktorí ocenili najmä jedinečnú
atmosféru kaštieľa. Povedzte o mož
nosti vystavovať v Malackom kaštieli
umelcom vo vašom okolí. Všetci sú sr
dečne pozvaní predstaviť svoje diela
v priestoroch tejto kultúrnej pamiat
Text, foto: -mijaky. 		
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ADVENTNÉ MALACKY
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Čarovný
advent
Posledné dve nedele opäť
ožil Zámocký park, keďže tu
zakotvilo podujatie Adventné
Malacky 2013. V rámci programu druhej adventnej nedele
sa predstavili deti z Detského

centra Happyland, folklórny
súbor Margaretka, Nitrianska
heligónka, ktorá nám priniesla opätovné milé stretnutie
s jednou z bývalých členiek
Divadla na Hambálku – pani
Majkou Šamajovou. Tí, čo si
ju pamätajú, ju iste radi videli.
Divákov sa tu zbehlo neúrekom, a to aj na vystúpenie
známej Jadranky. Záverečné
vystúpenie Samuela Tomečka
prilákalo mladšiu generáciu.
3. adventná nedeľa ponúkla vystúpenie skupiny
SAXI BAND, myjavského folklórneho súboru Kopaničiar
a obľúbeného Karola Malého, na ktorého piesne si nejeden návštevník podupkával.
Program zavŕšila a’cappela
group Sklo.

Čo nás čaká
4. adventnú nedeľu?
Posledná nedeľa ponúkne
v rámci programu to najlepšie.
Predstaví sa domáci folklórny
súbor Macejko, pre všetkých
záujemcov bude pripravená
kapustnica zadarmo, skauti
prinesú betlehemské svetlo,
zaspieva Miro Jaroš, Darina

Laščiaková a nebudú chýbať
ani Diabolské husle Jána Berkyho Mrenicu. Stále môžete
navštíviť výstavu vianočných
dekorácií v Malackom kaštieli
a naplno si užiť vianočnú atmosféru. Nezabudnite, začiatok programu je o 16.00!
Text: N. Slobodová,
foto: N. Slobodová, S. Rajnová
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Betlehemské svetlo

z rúk skautov

Slovenskí skauti, medzi nimi členovia 69. Zboru M. R. Štefánika z Malaciek, priniesli
v sobotu 14. decembra z Viedne večné svetlo z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme.
K ľuďom mnohých krajín sa takto dostáva nadkonfesionálne posolstvo pokoja, lásky,
mieru, jednoty – posolstvo univerzálnych hodnôt vlastných ľuďom bez ohľadu na vie
rovyznanie.

Malackí skauti boli pri tom
„Tento rok bolo všetko veľmi výnimočné, keď
že išlo o 25. jubilejné odovzdávanie Betlehem
ského svetla. Pri tejto príležitosti sa medzinárod
ná ekumenická bohoslužba konala práve v no
vogotickom kostole Votivkirche vo Viedni, ktorý
svojou atmosférou umocnil význam a posolstvo
Betlehemského svetla,“ povedala Marika Briestenská (Ftáčniková). Práve ona spolu s Mirom
Eckerom viedla 11-člennú družinu malackých
skautov, medzi ktorými boli roveri Fénixovho
rádu, Rýchle šípy a dvaja malí skautíci. „Zúčast
nili sa najmä tí, čo si takúto poctu celoročným
úsilím zaslúžili,“ vysvetlila Marika, čím poukázala na skautmi prísne uplatňovaný princíp zásluhovosti, ktorý sa berie na zreteľ aj pri prinášaní večného svetla z Betlehema. Tradične ho
odtiaľ prináša tzv. Dieťa svetla – rakúske dievča
alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali
za svoje príkladné správanie a ochotu pomáhať druhým. Vo Viedni sa potom vždy koná
slávnostná medzinárodná ekumenická bohoslužba za účasti skautov z rôznych kútov sveta.

jina mala svoju delegáciu, vlastné označenie,
vlajku, rovnošatu a reprezentovala svoju krajinu
príhovorom a vianočným želaním pre celý svet,“
vysvetlila M. Briestenská. Slovenský skauting
mal zastúpenie z rôznych krajov Slovenska,
pričom malackí skauti sa na tejto peknej tradícii zúčastnili už po jedenásty raz.
Z rúk slovenských skautov Betlehemské
svetlo ešte v ten deň ako prvý prevzal prezidentský pár. Na druhý deň, v nedeľu 15. decembra malackí skauti odovzdali Betlehemské svetlo farnostiam v Studienke a v Kuchyni.
„Od toho dňa je večné svetlo z Betlehema ucho
vávané v rodinách skautov z Malaciek a v nedeľu
22. decembra o 10.30 h ho prinesieme na svätú
omšu do kostola Nepoškvrneného počatia Pan
ny Márie (františkánsky) v Malackách,“ pozýva
mladá skautka veriacich na túto slávnostnú
chvíľu. Malí skauti majú pripravený pri tejto
príležitosti malý vstup, čím chcú umocniť atmosféru adventu, blížiacich sa Vianoc a najmä
dodať vážnosť momentu odovzdávania Betlehemského svetla do chrámu.

Plamienok zatiaľ strážia
v rodinách skautov
„S našou družinou sme vyrazili už v sobo
tu o 9.00 h ráno, aby sme v predstihu stihli za
ujať miesto v chráme. Slávnostná bohoslužba
sa odohrávala vo viacerých svetových jazykoch
a so začiatkom o 14.00 h. Každá zúčastnená kra

Posolstvo svetla do vašich
domovov
Slovenskí skauti prevzali Betlehemské svetlo od rakúskych skautov po prvýkrát v roku
1990 vo Viedni a odvtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. Malackí
skauti už tiež nie sú pri šírení posolstva z Betle-

hema nováčikmi: „Už po jedenásty raz prinesie
me Betlehemské svetlo medzi ľudí a počas podu
jatia Adventné Malacky 2013 v sprievode primá
tora mesta Jozefa Ondrejku zapálime štvrtú ad
ventnú sviecu na mestskom adventnom venci.
Betlehemské svetlo má spájať ľudí, otvárať srdcia
a nabádať k zamysleniu o šírení lásky a pokoja.
Malačania si z neho môžu odpáliť plamienok
a odniesť si jeho posolstvo do svojich domovov.”
Skauti s hrdosťou šíria tradíciu
Skautský zbor M. R. Štefánika v Malackách
je osobitne hrdý na tradíciu prinášania Betlehemského svetla všetkým ľuďom dobrej vôle.
Spája sa s neopakovateľnými zážitkami najmä
u tých, ktorí sa na preberaní tohto symbolu
zúčastnili po prvý raz. „Pred chrámom sa totiž
stretávajú všetci zástupcovia skautingu, medzi
sebou si ako symbol priateľstva vymieňajú šat

ky, komunikujú rôznymi jazykmi a odovzdáva
jú si energiu spolupatričnosti, radosti a poko
ja. Na námestí rakúski skauti hostia ostatných
občerstvením a čajom,“ priblížila atmosféru
M. Briestenská. „Pre nás skautov má Betlehem
ské svetlo veľmi silnú symboliku, keďže jednou
z priorít skautov je šírenie dobra. Tento symbol
a Vianoce majú veľa spoločného. Dobro hreje
na duši a práve tak aj plameň Betlehemského
svetla má hriať každého bez rozdielu. No naj
krajšie je na tom je, že tento jednoduchý symbol
pochopili aj tí najmenší skauti a vnímajú ho ako
niečo, čo otvára srdcia aj v dnešnej ťažkej dobe.
Vnímajú ho ako niečo, bez čoho si pokojné Via
noce a pokojné dni nevedia už ani predstaviť,“
tlmočí M. Briestenská presvedčenie všetkých
skautov.
Text: T. Búbelová
Foto: ÚSS
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SPOMIENKY

Blahoželanie

Hoci si odišiel, nie si medzi nami, ale
v našich srdciach stále budeš s nami...
13. 12. sme si pripo
menuli 9. výročie
úmrtia nášho dra
hého manžela,
dedka a pradedka
Pavla Lisého.
S láskou spomína
manželka Mária a ostatná blízka ro
dina.

ta s rodinami.

13. 12. to bolo 16 ro
kov, čo nás opustil
náš drahý otec
a starý otec Karol
Jurkovič. S úctou
a láskou spomínajú
dcéry Mária a Mar

Tak ako voda svojím tokom plynie,
spomienka na Teba nikdy nepominie.
15. 12. sme si pri
pomenuli nedo
žitých 85 rokov
nášho manžela,
tata, svokra, de
da, pradeda Jána
Kučeru. S láskou
a úctou spomína celá rodina.
Hoci si odišla, nie si medzi nami, ale
v našich srdciach stále budeš s nami.
15. 12. sme si pripo
menuli 4. výročie
úmrtia Ireny Černej
z Malaciek. S láskou
a úctou spomína
syn Štefan s rodi
nou a súrodenci.
Katuška naša zlatá, spomienka na
Teba vždy bude drahá.
21. 12. si pripomína
me 2. výročie úmr
tia Katky Doleža
lovej.
S láskou v srdci
spomínajú rodičia
a brat Martin.

Keby som videla i v najskrytejšom
sníčku, kde na zemi je toľko dob
rých slov, zložila by som z nich
modlitbu za mamičku. Veď ona je
už modlitbou.
Vlaste Nemečko
vej k životnému
jubileu 90 rokov
všetko najlepšie
želajú deti Peter,
Ľudmila a Eliška
s rodinami.

Mala nás všetkých rada a chce
la s nami žiť, ale prišla krutá chvíľa
a musela nás navždy opustiť. Teraz už
môžeme len tíško k hrobu prísť a za
Teba sa pomodliť.
24. 12. si pripomí
name 2. výročie,
čo nás opustila na
ša drahá Anička
Fábryová rod. Húš
ťavová z Malaciek.
S úctou a láskou
spomína celá rodina.
Kto v srdci ostáva, nezomiera...
24. 12. si pripomíname 22. výročie,
čo nás navždy opustil náš manžel,
otec, dedko Marek Višváder z Ma
laciek. S láskou
a úctou spomína
manželka, dcéra
a syn s rodinami.
Kto ste ho po
znali, venujte mu
tichú spomienku.
24. 12. si pripomína
me 8. výročie úmr
tia Antónie Glem
busovej. S láskou
a úctou spomína
syn Radovan s An
drejkou a vnučkou
Natálkou. Kto ste ju poznali, spomí
najte s nami.
Kto ho poznal, spo
menie si. Kto ho mal
rád, nezabudne
na nášho drahého
otca a starečka An
tona Trenčanské
ho, ktorý zomrel
28. 12. 1991. Spomínajú deti Tono,
Andrej a Elena s rodinami.
30. 12. uplynie 15
rokov, čo nás na
vždy opustil náš
milovaný MVDr.
Ján Orth z Mala
ciek. S úctou spo
mínajú manželka,
dcéry a syn s rodinami. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomien
ku.
6. 1. uplynie 20
rokov, čo nás po
dlh ej chorobe
opustil manžel,
otec a dedko Ja
roslav Matúšek.
S láskou naňho
spomína manželka a deti s rodina
mi. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Hanka masérkou

Klientka rehabilitačného strediska Vstúpte, n. o., Hanka Sýroková
(28) s Downovým syndromóm absolvovala vďaka programu OPORA
Nadácie SPP masérsku školu Zamas vo Vrútkach.

Jej príklad je výborným výstu
pom individuálneho rozvojového
plánovania, ktorého zmyslom je do
siahnuť čo najvyššiu samostatnosť
klienta, rozvoj jeho osobnosti, ale
hlavne jeho spokojnosť. „Baví ma to.
Mám zlaté ruky, jemné, citlivé a dob
ré srdiečko. Viem sa tešiť z toho, čo ma
baví. Rada sa usmievam a rozprávam.
Masáž odo mňa bude pre vás prí
jemným zážitkom,“ hovorí Hanka.
Výborne masíruje horné a dolné
končatiny, šiju a stále sa zdokonaľu
je. Hanka bude poskytovať masér
drobná inzercia
• Pôžičky pre zamestnaných a dô
chodcov. Kontakt: 0905 97 27 59.
Pracujem ako VFA pre spoločnosť
PROFI CREDIT SLOVAKIA.

!

Nastal pre nás
smutný, neradostný
čas.
10. 12. sme si pripo
ročie
menuli 1. vý
úmrtia nášho mi
lovaného manžela,
otca, starého otca a svokra Vla
dimíra Šípa z Malaciek.
S láskou a úctou spomína manžel
ka Otília, dcéra Zuzana, syn Vladi
mír, nevesta Jarka a vnučka Vlaďka.
Prosíme všetkých príbuzných a zná
mych, ktorí ho poznali, nech spomí
najú s nami. Ďakujeme.

Mesiac
január
február
marec
apríl
máj

MH č.

Uzávierka

Expedícia

1

13. 1. do 12.00

16. 1.

2

27. 1. do 12.00

30. 1.

3

10. 2. do 12.00

13. 2.

4

24. 2. do 12.00

27. 2.

5

10. 3. do 12.00

13. 3.

6

24. 3. do 12.00

27. 3.

7

7. 4. do 12.00

10. 4.

8

17. 4. do 12.00

24. 4.

9

2. 5. do 12.00

7. 5.

10

19. 5. do 12.00

22. 5.

2. 6. do 12.00

5. 6.

12

16. 6. do 12.00

19. 6.

júl

13

30. 6. do 12.00

3. 7.

august

14

25. 8. do 12.00

28. 8.

15

8. 9. do 12.00

11. 9.

16

22. 9. do 12.00

25. 9.

október
november
december
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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september

pracujem ako viazaný nančný agent pre spoločnosť
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Text, foto: Vstúpte, n. o.

Harmonogram vydávania
Malackého hlasu – 2014

jún

www.procredit.sk

ske služby od 9.00 do 15.00 h po
dohode so záujemcami v multi
senzorickej snoezelen miestnosti
v priestoroch Vstúpte na Ul. 1. má
ja 15, ktorá bude sprevádzkovaná
od januára 2014.
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6. 10. do 12.00

9. 10.

18

20. 10. do 12.00

23. 10.

19

3. 11. do 12.00

6. 11.

20

14. 11. do 12.00

20. 11.

21

1. 12. do 12.00

4. 12.

22

15. 12. do 12.00

18. 12.

Detailnejšie informácie na media@malacky.sk.

12. 12. sa dožil
70 rokov náš dra
hý manžel, otec
a starý otec Jozef
Škoda. Zdravie,
šťastie a božie po
žehnanie do ďal
ších rokov života mu želajú man
želka Mária, synovia Pači, Peter
a dcéra Lenka s rodinami.
MALACKÁ MATRIKA
od 2. do 16. 12. 2013
Povedali si áno
Roman Uhrinec a Alexan
dra Hujsová, Erik Emríšek a Zuza
na Damboráková
Nie sú medzi nami
Matilda Klimová, Malac
ky, *1932; Ľudovít Maceja,
Kuchyňa, *1934; Robert
Rybárik, Rohožník, *1943; Franti
šek Kovačovský, Malacky, *1931;
Július Janko, Malacky,*1930; Emi
lia Nemečková, Malacky, *1932;
Jozef Fuksa, Rohožník, *1931;
MVDr. Miloš Skokánek, Malacky,
*1953; Miloslav Šibalík, Jakubov,
*1948; Anna Hoferová, Lozorno,
*1926; Irena Vašková, Stupava,
*1943; Richard Wagner, Malacky,
*1944

Vianočné
priania

Klub filatelistov ZSF 52–32 praje
svojim členom pokojné Vianoce
v kruhu rodiny, pevné zdravie,
veľa šťastia a zberateľských
úspechov v roku 2014.
Mestská školská rada želá
všetkým pracovníkom škôl
a školských zariadení v Malackách
šťastné Vianoce a veľa pohody
v rodine i v práci v roku 2014.
Základná škola Dr. J. Dérera
praje všetkým pracovníkom školy
i žiakom príjemné prežitie
vianočných prázdnin
a všetko najlepšie v roku 2014.
Klub dôchodcov v Malackách želá
svojim členom a všetkým ľuďom
dobrej vôle veselé Vianoce
a veľa šťastia do nového roku 2014.
Výbor Zlatého veku želá všetkým
spoluobčanom a svojim členom
pekné sviatky prežité v pohode.
V novom roku zdravie a úspechy,
2+0+1+4=7, nech vám toto číslo
stále prináša šťastie.
Poslanec MsZ v Malackách Štefan
Bauman želá všetkým Malačanom
pokojné vianočné sviatky a v no
vom roku hlavne pevné zdravie.
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Odborná
likvidácia
kuchynského
odpadu
je povinná!

Na burze ďalší
„korešpondenďák”

Vianočný benefičný
koncert

Sériu benefícií v Malackách tento rok doplní netradičný Vianočný
benefičný koncert, ktorý organizujú Andrea Filípková, Radoslav
Glembus, Peter Filípek, Katka Kulová-Danihelová a Barbora Chol
ková. Tesne pred Vianocami 21. 12. o 17.30 h zaplnia Spoločenský
dom MCK v Malackách priaznivci neziskovej organizácie Vstúpte,
pre ktorú Andrea akciu vymyslela.

„Minulý rok som robila stredoškol
skú odbornú činnosť na tému Dow
nov syndróm, navštevovala som re
habilitačné stredisko Vstúpte na Ulici
1. mája oproti gymnáziu. S klientmi
som sa skamarátila a od toho času sa
za nimi vraciam a pomáham im v diel
ničke,“ hovorí Andrea Filípková o mo

Máte
pre
nás
tip?
Viete
o udalosti
alebo osobe,
o ktorej
by sme mali
napísať?
Neváhajte
a napíšte nám
na
media@
malacky.sk
alebo
malackyhlas@
malacky.sk.

tivácii pomôcť týmto ľuďom finanč
ne benefičným koncertom.
Koncert bude rokový a vystúpia
kapely Storm od Eternity, AC+, Black
Horse, Antifact. Vstupné minimálne
1 € bude venované na podporu
Vstúpte, n. o.
-tabu-

Malackí filatelisti usporiadali
14. 12. poslednú tohtoročnú
burzu. Okrem vianočnej atmosféry tam vládla i radosť z nového zberateľského bonbónika. Filatelisti totiž vydali špeciálny korešpondenčný lístok,
tentokrát k Adventným Malackám 2013. Je na ňom vyobrazená socha sv. Floriána (autorom
fotografie je Jaroslav Freund).
„Na burze bolo tento raz menej
návštevníkov ako inokedy. Pred Via
nocami ľudia potrebujú viac peňazí,
a tak radšej odolávajú zberateľským
pokušeniam,“ hovorí predseda Klubu
filatelistov KF 52–32 Anton Pašteka.
Účastníci si však prišli na svoje. Na
vzájom si vymieňajú známky, po
hľadnice či odznaky a mnohí čosi
predajú alebo kúpia. Jeden z naj
mladších filatelistov Milan Haba (žiak
ZŠ Dr. J. Dérera) mal tri úlovky. „Kúpil
som si tri známky, ale najväčšiu radosť
mám zo zlatého Gašparoviča!“ tešil sa
mladý filatelista.
Po česky hovoriaci pán s lupou
v ruke lúštil texty na zadných stra
nách pohľadníc a priznal, že poštová
história je preňho ešte zaujímavejšia
než samotné pohľadnice. Ďalší pán

povedľa – zberateľ pohľadníc jediné
ho autora – si poťažkal, že nemá
komu odkázať svoju zbierku. „Ak
rátam priemernú hodnotu jednej po
hľadnice 15 €, mám v tom 9000 €! Ak
však ľudia hodnotu zbierky nepoznajú,
ľahko raz môže skončiť v kontajneri.“
Filatelista z Bratislavy mu dal za
pravdu, lebo má podobný problém.
O jeho celoživotnú zbierku v rodine
nikto nemá záujem. „Zberatelia ne
majú nasledovníkov, čo je veľká ško
da,“ povedal. „Mladí nemajú trpez
livosť, vytrvalosť ani záujem hľadať
a učiť sa. Zberateľstvo rozširuje dušev
né obzory a pritom pestuje aj charak
ter. Ale časy sa menia...,“ povzdychol
si s úsmevom.
Malacký filatelistický klub si však
svojich nasledovníkov začal vycho
vávať celkom úspešne. Krúžok na
ZŠ Dr. J. Dérera viedol pán Gelinger
a jeho zverenci už boli úspešní aj
na súťažiach. „K odovzdávaniu filate
listickej tradície v Malackách nás za
väzuje história. Náš filatelistický klub
oslávi v roku 2014 85. výročie svojho
založenia a chystáme sa to primera
ne osláviť,“ prezradil predseda klubu
Anton Pašteka, ktorý vedie klub už
desať rokov.
Text, foto: T. Búbelová

Od začiatku roka 2013 je účinná novela zákona o odpadoch
(Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a dopl
není niektorých zákonov a jeho
novela Zákon NR SR č. 343/2012
Z. z.). V rámci nej vznikajú nové
povinnosti prevádzkovateľom
zariadení spoločného stravova
nia, reštaurácií, školských ku
chýň, stravovacích zariadení do
movov sociálnych služieb, stra
vovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, jedální, ktoré
jedlo dovážajú z iných miest,
ale aj bežným domácnostiam.
Zvyšky zo stravy zákon definuje
ako jednu zo súčastí biologicky roz
ložiteľného odpadu, ktorý treba lik
vidovať osobitným spôsobom. Vy
chádzajúc z odporúčaní orgánov EÚ
podstatou zmeny je, že zvyškové po
traviny nesmú skončiť ako krmivo
pre hospodárske zvieratá a v záujme
potravinovej bezpečnosti sa nesmie
stať, že kuchynský odpad sa dostane
späť do potravinového reťazca.
Kuchynským odpadom sa pritom
rozumie všetok potravinový odpad
vrátane použitého potravinárskeho
oleja. Ide najmä o nespracované zo
statky surovín, zostatky potravín rast
linného, ale i živočíšneho pôvodu,
ktoré vznikli pri prevádzkovaní zaria
dení spoločného stravovania vráta
ne, aj kuchýň z domácností.
Počas prvého roka platnosti nove
ly zákona o odpadoch sa stravovacie
zariadenia v Malackách len pripravo
vali na zavedenie opatrení do praxe
a v spolupráci s referátom odpado
vého hospodárstva MsÚ v Malackách
hľadali najvýhodnejšie spôsoby likvi
dácie biologicky rozložiteľného od
padu. „Získali sme niekoľko cenových
ponúk od firiem, ktoré spravidla dodá
vajú uzatvárateľné nádoby rozličnej
veľkosti na skladovanie potravinového
odpadu. Ich odvoz a výmena nádoby
sa vykonávajú podľa požiadavky klien
ta a podľa frekvencie a množstva ná
dob sa odvíja aj cena za túto službu,“
hovorí B. Orgoňová, referentka odpa
dového hospodárstva MsÚ v Malac
kách.
Prvou ekologicky mysliacou las
tovičkou je Spojená škola sv. F. Assis
kého, ktorá má zatiaľ ako jediná pod
písanú zmluvu o zabezpečení zberu
a likvidácie biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu s firmou, kto
rá poskytne škole 60-litrový súdok
na kuchynský odpad s vývozom raz
za týždeň za mesačnú cenu 32 € bez
DPH. Nová povinnosť však neminie
nikoho a po prvom prípravnom roku
už reálne možno očakávať návštevy
z kontrolných orgánov a udeľovanie
pokút. „Mesto Malacky vydalo usmer
nenie o nakladaní s biologicky rozloži
teľným kuchynským odpadom, ktoré
je dostupné aj na www.malacky.sk.
Na otázky povinných subjektov však
odpovieme aj na tel. č. 034/796 61 72
alebo osobne počas klientskych hodín
MsÚ,“ dodáva B. Orgoňová.
T. Búbelová
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Plaváreň, sauna a ľadová
plocha počas sviatkov

Discgolf v Zámockom
parku nebude
Discgolfové turnaje sa v Zámoc
kom parku hrať nebudú, zato si one
dlho budeme môcť zacvičiť na exte
riérových fitnes zariadeniach.
Malacky žiadali v úvode novem
bra Krajský pamiatkový úrad (KPÚ)
o povolenie na zriadenie ihriska pre
discgolf v areáli Zámockého parku.
Išlo by teda u umiestnenie niekoľ
kých discgolfových košov a vyčlene
nie určitého priestoru pre hru. Úrad
žiadosť zamietol s odôvodnením,
že Malacký kaštieľ spolu s parkom
sú národnou kultúrnou pamiatkou
chránenou v zmysle pamiatkového
zákona. Od 50. rokov 20. storočia boli
síce do parku včleňované športové
zariadenia – futbalové ihrisko či teni
sové kurty. Tieto zásahy však narušili

pôvodnú kompozíciu historického
parku. Vzhľadom na značný rozsah
športových plôch (1/3 plochy parku)
nie je podľa KPÚ žiaduce ich ďalšie
rozširovanie a zásah do krajinárske
ho parku pochádzajúceho z 19.
storočia. Zámocký park je využívaný
verejnosťou na krátkodobú dennú
rekreáciu obyvateľov mesta, ktorú by
mohla existencia discgolfového ihris
ka negatívne ovplyvniť.
V novembri však mesto žiadalo
KPÚ aj o vyjadrenie k inštalácii ex
teriérových fitnes prvkov rovnako
v Zámockom parku. Tento zámer
pamiatkový úrad odobril s tým, že
typ, lokalizácia i mnotáž budú s KPÚ
prerokované vopred.
Text, foto: N. Slobodová

Plaváreň a sauna v športovej
hale Malina budú počas sviatkov od
24. do 26. decembra zatvorené.
Zatvorené budú aj na Silvestra
(31. 1.) a na Nový rok. V ostatné
prázdninové dni si však môžete
prísť zaplávať alebo zrelaxo
vať
sa do sauny vždy od 13.00 h do
21.30 h.
Umelá ľadová plocha v Zámoc
kom parku bude k dispozícii na ve
rejné korčuľovanie v čase od 14.00 h
do 18.00 h do 23. decembra.
24. a 25. decembra bude ľadová
plocha zatvorená.
26. decembra dopoludnia plo
rí si ju
chu využijú hokejisti, kto
rezervovali vopred. Od 14.00 h do
18.00 h už bude verejné korčuľo
vanie. Na Silvestra je plocha pre
verejnosť otvorená od 11.00 h do
16.00 h.
1. 1. 2014 bude zatvorené.
Umelú ľadovú plochu na hádza
nárskom ihrisku v Zámockom parku
od zimnej sezóny 2009/2010 pre
vádzkuje AD HOC Malacky. Tento
rok je otvorená od 5. decembra.
Text: N. Slobodová
Foto: S. Osuský

Prevádzkové hodiny (mimo sviatkov):
Po–Ne:
od 8.00 h do 13.00 h na objednávku
od 14.00 h do 18.00 h pre verejnosť
od 18.00 h do 19.00 h technická prestávka
od 19.00 h do 23.30 h na objednávku (skupiny)
Cenník:
Deti do 110 cm výšky
Deti od 111 cm do 160 cm
Študenti
Dospelí
Zapožičanie korčúľ
Objednávky na celú plochu:
Po–Pia od 8.00 h do 13.00 h
So–Ne od 8.00 h do 13.00 h
Po–Ne od 19.00 h do 23.30 h

Vandalizmus aj
na hlavnom štadióne

zdarma (len v sprievode dospelej osoby)
0,50 € /1 vstup
0,70 € /1 vstup
1,00 € /1 vstup
1,00 €
10 €/1 h – školy; 25 €/1 h – iní
45 €/1 h – iní záujemcovia (skupiny)
45 €/1 h – iní záujemcovia (skupiny)
Riaditeľ príspevkovej organizácie AD HOC V. Mihočko oznámil
ďalšie výčiny vandalov aj na
hlavnom futbalovom štadióne
v Malackách.
„Včera (4. 12.) pravdepodobne v ča
se od 15.00 do 16.00 h vandali dolá
mali sedadlá na hlavnej tribúne futba
lového štadióna v Zámockom parku,“
uviedol a dodal, že presne toto isté
sa stalo na jeseň, keď organizácia
vymenila dvadsiatku sedadiel, ktoré
mala ešte v rezerve, pretože takéto
typy sa už nevyrábajú. „Na jar sme
chceli všetky sedadlá svojpomocne
natrieť, teraz treba opäť riešiť výmenu
zničených za nové. Lenže neviem, či
ich ešte toľko máme,“ krúti bezradne
hlavou riaditeľ správcovskej organi
zácie. Štadión je odľahlý a často tam
mládež chodí nielen popíjať, ale aj
ničiť. Ustavičné opravy plota a zbie
ranie rozbitých fliaš nie sú vôbec
výnimočné. „Ráno sme našli aj zvale
né kontajnery na odpad,“ dodal ešte
Text, foto: -tabuV. Mihočko.

Vianočné
priania

Komisia pre vzdelávanie,
mládež a šport ďakuje všetkým
športovcom za reprezentáciu
Malaciek a v novom roku im želá
veľa športových úspechov.
Do pohára šampanské,
do srdiečka lásku,
k tomu božtek pre šťastie,
zdravia plnú kapsu.
Anjelsky krásne sviatky
a čertovsky dobrý nový rok praje
TEAM TAE BO.
Nech čerti od vás smolu odnesú,
choroby nech stratia vašu adresu.
Veľké príjmy, malé dane,
ostatného primerane.
Počas celého roku 2014 všetko
dobré našim sponzorom, fanúši
kom, členom a všetkým ľuďom
dobrej vôle praje BC RTJ!

Pozvánka
na stretnutie

Komisia pre vzdelávanie, mládež
a šport pri MsZ v Malackách, za
stúpená predsedom Pavlom Ted
lom, pozýva zástupcov športových
klubov a organizácií pôsobiacich
v malackom športe na stretnutie
8. januára 2014 o 17.00 h vo veľ
kej zasadačke mestského úradu.
Cieľom stretnutia bude dohodnu
tie spolupráce s klubmi pri príprave
publikácie a podujatí k storočnici
organizovaného športu v našom
meste a informácia o dotáciách pre
športové kluby na rok 2014.
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