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úvodník

Poďme
voliť!

Volíme si opäť svojho prezidenta.
Kandidátov je neúrekom, favoritov
už menej. Koľko bude voličov? Čoraz
menej je medzi nami tých, ktorí majú
v krvi časy, keď voľby boli občianskou
povinnosťou s vopred jasným výsled
kom. Aj tentokrát spoľahlivo prídu.
Hoci aj o paličkách, na vozíčkoch,
nechajú sa priviezť, alebo požiadajú
o prenosnú volebnú urnu tam, odkiaľ
sa im už ťažko odchádza a sleduje
tento svet. Zboku vnímajú len časť
reality, ale zopár mien poznajú, zo
pár tvárí vidia oveľa častejšie ako tie
ostatné... Nič proti našim skromným
a ústupčivým starkým, ale mladej
a strednej generácie sa oveľa bytost
nejšie dotýka to, čo sa s našou kra
jinou a s nami deje... Želám si, aby
skolabovali všetky teórie o volebnej
účasti závislej od počasia, od progra
mu v televízii či od čohokoľvek iné
ho. Príďme všetci, aby sme pohli de
jinami. Budúcnosť je naša, volebné
právo výdobytok a demokracia po
núka voľbu, tak ju využime...
Tatiana Búbelová

Sťažnosti
a petície v roku
2013
Prispejte
do múzea
o Pálfiovcoch

Natália Filová (na fotografii) sa Mala
čanom predstaví na dvojkoncerte spo
ločne s Martinom Adámkom v nedeľu
6. apríla o 16.00 h v KD (kine).

3 Hudobná jar

Viac na
strane

Koľko a na čo sme sa sťa
žovali v roku 2013?

Začíname
19. marca!

Mesto Malacky a Mestské cen
trum kultúry – Múzeum
M. Tillnera pripravujú roz
šírenie expozície múzea.
Viac na
strane
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Na Malom námestí sa
parkuje po novom

Pozor na
pokuty!

Na Malom námestí nedávno
prišlo k úprave dopravného
značenia a striktne sa stanovili
parkovacie miesta.

S reguláciou parko
vania sa zača
lo na
podnet mestských
DOPRAVNÝ poslancov. Obyva
BONBÓNIK
telia tejto lokality sa
sťažovali na komplikovaný prejazd,
ba dokonca jeho nemožnosť. Osadené bolo zvislé a vodorovné dopravné značenie. MsP v Malackách
bude nesprávne parkujúcich vodi
čov do 13. 3. 2014 len upozorňovať. Po tomto dátume však budú
mestskí policajti udeľovať pokuty
-natyv rámci platnej legislatívy.

plná klenotov

Viac na 5. strane

Malacká hudobná jar slávi v tomto roku významné výročie. Ide totiž už o jej 50. ročník.
Mestské centrum kultúry pripravilo pre všetkých jej priaznivcov kvalitný a vyšperkovaný program. O tom, kto všetko zavíta do Malaciek a predstaví nám svoje umenie, sme sa
zhovárali s riaditeľkou MCK Janou Zetkovou.

Grotu opravia
z peňazí Pozagasu

Zámer zrekonštruovať lurdskú jaskyňu so sochou Panny Márie v Zámockom parku sa dočká svojej realizácie už v apríli tohto roka.

Projekt obnovy murovanej čas
ti groty, osadenia kovovej mreže
a umiestnenia novej sochy Panny
Márie Lurdskej schválil Krajský pa
miatkový úrad Bratislava už pred
rokom. Financie vo výške 3500 € na
obnovu jaskyne a obstaranie sochy
Panny Márie Lurd
de
skej, ktorá bu
spĺňať všetky iko
nografické požia
davky na výtvar
nosť a farebné rie
šenie, mesto získa
lo vďaka grantu od
spoločnosti Pozagas, a. s., Malacky.
Grota v Zámockom parku vedľa
Malackého kaštieľa bola postave
ná v roku 1934 v čase, keď objekt
využívali františkáni. Dnes je znač
ne zničená vandalmi a nešetrným

zaobchádzaním. „Je potrebné vyčistiť
ju zvonka i z vnútornej strany, kde je
rozliata farba, stečený vosk a sú tu
ohorené steny. Zvonka sú špáry za
rastené machom,” povedala správky
ňa parku M. Gajdárová z MsÚ v Ma
lackách. Až potom môže nastúpiť
ďalšia fáza výroby a osadenia čiernej
kovovej mreže, za ktorou bude no
vá socha Panny Márie Lurdskej.
Pri rekonštruk
cii bude zachova
ný
pôvodný
vzhľad objektu
a použijú sa pô
vodné materiály
a technologické
postupy. Súčasťou
obnovy tzv. lurdskej jaskyne má byť
i zámer bezprostrednej úpravy oko
lia stavby vrátane prístupovej ko
munikácie na jestvujúci chodník
a parkové úpravy.
Text: T. Búbelová, foto: -otano-
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SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA
Mestská po
lícia má nový
užitočný prí
stroj, ktorý
poslúži k ze
fektívneniu jej
práce a mestu
môže ušetriť
financie.

Mesto Malacky

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

vyhlasuje výberové konania

MsP už vie určiť
vlastníka pozemku
„Ide o prístroj s programom katas
trálneho navigátora, ktorý je schopný
okamžite identifikovať vlastníka kon
krétneho pozemku v našom meste,”
povedal náčelník MsP v Malackách
Ivan Jurkovič.
Jeden z príkladov jeho konkrét
neho využitia špecifikoval preventis
ta MsP V. Kunák takto: „Často sa stáva,
že nie je známy majiteľ lokality, kde
vznikla nepovolená skládka odpadu.
Keď ho vieme identifikovať, uložíme
mu povinnosť skládku odstrániť,”
uviedol. „Zatiaľ máme kúpenú mapu
katastra Malacky, ale do prístroja sa
dá nainštalovať napríklad aj mapa
zelene, ortofotomapa či mapa inži
nierskych sietí,” spresnil ďalšie mož
nosti využitia prístroja I. Jurkovič.

Prístroj a potrebný softvér kúpila
MsP v Malackách zo svojho rozpočtu
za 1500 €. Ak však stavebný úrad, od
delenie životného prostredia alebo
akýkoľvek orgán mesta bude potre
bovať tento prístroj využiť, mestská
polícia ochotne poskytne asistenciu
a pomoc. MsP Malacky takto postup
ne zlepšuje svoje technické vybave
nie.
•••
Nákup prístroja na stotožnenie
vlastníka pozemku nasledoval za kú
pou čítačky čipov pre psov, ktorá už
pomohla nájsť majiteľov mnohých
zatúlaných psov, ušetrila zvieratám
stres a ich majiteľom poplatok za
umiestnenie v karanténnej stanici.
Text, foto: T. Búbelová

Páchateľa chytili
a pokutovali
V sobotu 1. marca okolo 17.30 h
prijala stála služba MsP telefonický
oznam, že sa dvaja muži pokúšajú
dostať do Malackého kaštieľa. Kopali
do hlavnej brány a z múrika sa snažili
dostať dnu cez okno vľavo od brány,
pričom ho najprv rozbili. Počas pre
sunu hliadky MsP, ktorá privolala na
pomoc aj hliadku Obvodného od
delenia PZ v Malackách, stála služba
cez kamerový systém sledovala čin
nosť pred kaštieľom.
Kamera zachytila jedného z dvo
jice vo chvíli, keď z múrika na pravej
strane rozbíjal najbližšie okno. „V čase
nášho príchodu už mladí muži vo veku
28 a 32 rokov na bicykloch odchádza
li smerom k Zámockej vinárni. Každá
hliadka si zobrala na starosť jedného
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z dvojice mužov,“ povedala policajtka,
ktorá sa osobne na zásahu zúčastni
la, zastavila a legitimovala páchateľa,
ktorý sa snažil vyhovárať.
Usvedčil ho až záznam z kamery
inštalovanej v okolí kaštieľa len pred
pár mesiacmi. Muž (32), ktorý okno
dokázateľne rozbil, je z Malých Levár
a v čase vykonania skutku bol pod
vplyvom alkoholu.
Mestskí policajti incident vyrie
šili na mieste blokovou pokutou vo
výške 30 €. „Údaje a iniciály sme však
nahlásili aj mestskému úradu, aby si
neskôr mohol vymáhať financie, kto
ré bude potrebné vynaložiť na opra
vu vzniknutých poškodení,“ spresnila
mestská policajtka.
Text: -tabu-, foto: -msp-

na obsadenie miesta riaditeľa
Centra voľného času, M. Rázusa
30, 901 01 Malacky.

na obsadenie miesta riaditeľa Ma
terskej školy, J. Kollára 896, 901 01
Malacky.

na obsadenie miesta riaditeľa Zá
kladnej školy Dr. J. Dérera, Ul. gen.
M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky.

Požadované kvalifikačné predpo
klady a osobitné kvalifikačné po
žiadavky:
• vzdelanie požadované na výkon
pedagogickej činnosti pre príslušný
druh školského zariadenia podľa vy
hlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú kvalifikačné predpo
klady a osobitné kvalifikačné požia
davky pre jednotlivé kategórie peda
gogických zamestnancov a odbor
ných zamestnancov v znení neskor
ších predpisov (časť XIII. v prílohe č. 1)
• najmenej 5 rokov pedagogickej čin
nosti a vykonanie 1. atestácie

Požadované kvalifikačné predpo
klady a osobitné kvalifikačné po
žiadavky:
• vzdelanie požadované pre prísluš
ný druh školy podľa Vyhlášky MŠ SR
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovu
jú kvalifikačné predpoklady a oso
bitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamest
nancov v znení neskorších predpisov
• najmenej 5 rokov pedagogickej čin
nosti

Požadované kvalifikačné predpo
klady a osobitné kvalifikačné po
žiadavky:
• VŠ vzdelanie II. stupňa požadova
né pre príslušný druh školy podľa
Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a od
borných zamestnancov v znení ne
skorších predpisov
• najmenej 5 rokov pedagogickej čin
nosti a vykonanie 1. atestácie

Iné požadované predpoklady:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• spôsobilosť na právne úkony v pl
nom rozsahu
Ďalšie požiadavky a kritériá:
• predloženie návrhu koncepcie roz
voja CVČ, M. Rázusa 30 v Malackách
• prehľad v školskej legislatíve
• organizačné, riadiace a komunikač
né schopnosti

Iné požadované predpoklady:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• spôsobilosť na právne úkony v pl
nom rozsahu
Ďalšie požiadavky a kritériá:
• predloženie návrhu koncepcie roz
voja Materskej školy, Jána Kollára
896 v Malackách (Súčasťou školy sú
štyri elokované pracoviská, čo je po
trebné v návrhu zohľadniť.)
• prehľad v školskej legislatíve
• organizačné, riadiace a komunikač
né schopnosti

Požadované doklady:
• žiadosť o účasť na výberovom ko
naní
• overené kópie dokladov o vzdelaní
a o vykonaní atestácie
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej
činnosti
• podpísaný štruktúrovaný životopis
(uveďte aj telefonický kontakt)
• výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace
• lekárske potvrdenie o telesnej a du
ševnej spôsobilosti na výkon peda
gogickej činnosti
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na
právne úkony v plnom rozsahu
• vlastný návrh koncepcie rozvoja za
riadenia (najviac v rozsahu 4 strán)

Požadované doklady:
• žiadosť o účasť na výberovom ko
naní
• overená kópia dokladu o vzdelaní
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej
činnosti
• podpísaný štruktúrovaný životopis
(uveďte aj telefonický kontakt)
• výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace
• lekárske potvrdenie o telesnej a du
ševnej spôsobilosti na výkon peda
gogickej činnosti
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na
právne úkony v plnom rozsahu
• vlastný návrh koncepcie rozvoja
školy (najviac v rozsahu 4 strán)

Žiadosť o účasť na výberovom ko
naní s priloženými požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť do 4.
apríla 2014 do 13.00 h na adresu
Mesto Malacky, Radlinského 2751/1,
901 01 Malacky v obálke s označe
ním „Neotvárať – výberové konanie
– riaditeľ CVČ”. V prípade zasielania
poštou je rozhodujúci dátum pošto
vej pečiatky.
Termín, miesto a hodina výberové
ho konania budú uchádzačom, ktorí
splnili podmienky k účasti na výbe
rovom konaní, oznámené najmenej
7 dní pred jeho začatím.
Termín nástupu na miesto
riaditeľa: 1. júl 2014.

Žiadosť o účasť na výberovom ko
naní s priloženými požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť do 4.
apríla 2014 do 13.00 h na adresu
Mesto Malacky, Radlinského 2751/1,
901 01 Malacky v obálke s označe
ním „Neotvárať – výberové konanie
– riaditeľ MŠ”. V prípade zasielania
poštou je rozhodujúci dátum pošto
vej pečiatky.
Termín, miesto a hodina výberové
ho konania budú uchádzačom, ktorí
splnili podmienky k účasti na výbe
rovom konaní, oznámené najmenej
7 dní pred jeho začatím.
Termín nástupu na miesto
riaditeľa: 1. júl 2014.

Iné požadované predpoklady:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• spôsobilosť na právne úkony v pl
nom rozsahu
Ďalšie požiadavky a kritériá:
• predloženie návrhu koncepcie roz
voja ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách
• prehľad v školskej legislatíve
• organizačné, riadiace a komunikač
né schopnosti
Požadované doklady:
• žiadosť o účasť na výberovom ko
naní
• overené kópie dokladov o vzdelaní
a o vykonaní atestácie
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej
činnosti
• podpísaný štruktúrovaný životopis
(uveďte aj telefonický kontakt)
• výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace
• lekárske potvrdenie o telesnej a du
ševnej spôsobilosti na výkon peda
gogickej činnosti
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na
právne úkony v plnom rozsahu
• vlastný návrh koncepcie rozvoja
školy (najviac v rozsahu 4 strán)
Žiadosť o účasť na výberovom ko
naní s priloženými požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť do 4.
apríla 2014 do 13.00 h na adresu
Mesto Malacky, Radlinského 2751/1,
901 01 Malacky v obálke s označe
ním „Neotvárať – výberové konanie
– riaditeľ ZŠ Dr. J. Dérera“. V prípade
zasielania poštou je rozhodujúci dá
tum poštovej pečiatky.
Termín, miesto a hodina výberové
ho konania budú uchádzačom, ktorí
splnili podmienky k účasti na výbe
rovom konaní, oznámené najmenej
7 dní pred jeho začatím.
Termín nástupu na miesto
riaditeľa: 1. júl 2014.
RNDr. J. Ondrejka

Pozor!

Blíži sa jarný zber objemného odpadu
V pondelok 31. marca sa uskutoční zber objemného odpadu v bytovej výstavbe.
O týždeň neskôr, v pondelok 7. apríla, sa zber objemného zberu uskutoční v rámci rodinných domov.

SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO
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Koľko a na čo sme sa sťažovali v roku 2013?
Súhrnný prehľad o vybavovaných sťažnostiach a petíciách za rok 2013

Útvar hlavného kontrolóra v zmysle zákonov vedie
centrálnu evidenciu prijatých sťažností a petícií. Prostredníctvom sťažnosti sa môže občan alebo právnická osoba domáhať ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že
boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu
verejnej správy. Občan takto môže tiež poukazovať
na nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu
verejnej správy.
V roku 2013 bolo v centrálnej evidencii zaregistrovaných celkovo 27 podaní – 20 sťažností a 7 petícií. Z roku 2012 sa na vybavenie do roku 2013 prenieslo 5 sťažností z dôvodu plynúcej
lehoty na ich vybavenie. Do roku 2014 boli prenesené z dôvodu plynutia termínu na ich vybavenie 1 sťažnosť a 1 petícia.
Sťažnosti
Petície
Celkovo
7
25
- z roku 2012
5
20
7
- za rok 2013
- vybavených v r. 2013
24
6
- prenesených do r. 2014
1
1
Opodstatnenosť
- opodstatnených
9
9
- neopodstatnených
- nevyhodnotených
6
-

Prednosta MsÚ
Por. č.

14/2013
23/2013
Petícia
24/2013
Petícia
25/2013
Petícia

Predmet sťažnosti a petície

Sťažnosť občana na konanie a správanie pracovníka
vývozu TKO
Požiadavka občanov mesta a blízkeho okolia o presun
Vianočných trhov do centra mesta.
Podpora občanov Malaciek a okolia vo veci schválenia
prenájmu pozemku v prospech COOP Jednota za účelom
výstavby výťahu v OD Stred.
Požiadavka členov SZŤP na podporu konania Adventných
Malaciek v centre mesta.
Spolu:

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia
Por. č.

28/2012
2/2013
3/2013

4/2013
petícia
8/2013
11/2013

Predmet sťažnosti a petície

Počet
1

Výsledok šetrenia
Opodstat. Neopodstat.

1

Prijaté opatrenia
Vedúci OSÚ vykonal pohovor s pracovníkom vývozu TKO.

1

Prísľub občanom riešenia ich požiadavky v roku 2014.

1

MsZ presunulo rokovanie o prenájme pozemku

1

Prísľub riešenia ich požiadavky v roku 2014.
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Počet

Výsledok šetrenia
Prijaté opatrenia
Opodstat. Neopodstat.
1
OÚR a ŽP nariadil občanovi odstrániť popínavé rastliny
z nehnuteľnosti suseda.
Sťažnosť odložená, nespĺňala náležitosti podľa zákona .
Podanie vybavené ako podnet.
1
OÚR a ŽP nariadil neprispôsobivým občanom vyčistenie
dvora, vývoz odpadu a deratizáciu, úrad počas roka
zabezpečoval pravidelné týždenné kontroly na udržiavanie
poriadku a hygieny na dvore.
Odstránenie havarijného stavu na budove MŠ

Sťažnosť občana na suseda vo veci ochrany prírody na
Veľkomoravskej ul.
Anonymná sťažnosť na nezákonnú výstavbu na ul. J.
Kubinu.
Sťažnosť občana na porušovanie ľudských práv zo strany
neprispôsobivých občanov na Družstevnej ul. poukazujúc
na ich neprimerané správanie, znečisťovanie okolia a ŽP
odpadmi a pálením odpadu.
Petícia OZ Rakárenček za odstránenie havarijného stavu na
budove MŠ ul. Rakárenská.
Sťažnosť na suseda zo znečisťovania ŽP exkrementami psov
na Ul. Oslobodenia.
Anonymná sťažnosť na šíriaci sa zápach z chovnej stanice
na Vajanského ul.

1

Sťažnosť na susedu zo znečisťovania okolia bytového domu
odpadkami, za účelom kŕmenia holubov na Záhoráckej ul.
Sťažnosť na suseda, zo šíriaceho sa zápachu z chovu hov.
dobytka v obytnej zóne na Hviezdoslavovej ul.
Sťažnosť poukazujúca na šíriaci sa zápach a priesak vody
z exkrementov psov chovnej stanice na Vajanského ulici.

1

1
1

1

0

1

1
Sťažnosť odložená, nespĺňala náležitosti podľa zákona.
Podanie vybavené ako podnet.

1

-mija-

Časť verejného
osvetlenia
rekonštruujú

V stredu 5. marca sa začala rekonštrukcia časti verejného
osvetlenia v Malackách. Ide o úsek od budovy okresného sú
du smerom k nadjazdu po obchodný dom Tesco. Práve tam
rekonštrukciu odštartovali. Ako sme vás už informovali, ide
o inštaláciu nových LED lámp a výmenu prívodných káblov
v stĺpoch. Rekonštrukcia by mala trvať necelý mesiac v závislosti od počasia. Zabezpečuje ju firma Cevo, s. r. o., z Bratislavy, ktorá vyhrala verejné obstarávanie. Mestskú pokladnicu
Text: -naty-, foto: -otanoto bude stáť 66 000 €.

12/2013
15/2013
16/2013
18/2013
petícia
20/2013
petícia

Petícia občanov ul. Malého námestia, žiadajúcich riešenie
neúnosnej situácie z premnoženia divo žijúcich holubov
Požiadavka občanov na zmenu organizácie dopravy na
jednosmernú premávku na ul. Vajanského a Kukučínovej

22/2013

Sťažnosť občana na nekvalitnú obnovu povrchu chodníka
pred rodinným domom na ul. J. Kráľa.
Požiadavka občanov bytového domu na Pribinovej ul. o
riešenie problému umiestnenia kontajnerov KO
Spolu:

27/2013
petícia

Mestská polícia
Por. č.

Predmet sťažnosti a petície

1/2013

Sťažnosť občana na konanie pracovníka MsP vo veci
riešenia priestupku.
5/2013
Sťažnosť občianky na postup hliadky MsP pri zásahu pred
Materským centrom Vánok.
6/2013
Sťažnosť občana na neoprávnené udelenie pokuty za
e-mailom nesprávne parkovanie pri ŠH Malina.
7/2013
Sťažnosť občana na konanie príslušníka MsP pri riešení
dopravného priestupku.
10/2013 Sťažnosť občana na hrubé správanie príslušníka MsP pri
objasnení priestupku.
21/2013 Sťažnosť občianky na neprofesionálne konanie hliadky MsP
pri výkone zabezpečenia asistencie
Spolu:

ZUŠ r. o. m. Malacky
Por. č.

25/2012

Predmet sťažnosti a petície

Sťažnosť učiteľky ZUŠ na neodborné a chybové vedenie
mzdovej agendy v škole
Spolu:

Oddelenie právne a správy majetku
Por. č.

32/2012
17/2013

Predmet sťažnosti a petície

Sťažnosť na neprispôsobivé správanie nájomcov bytového
domu na Skuteckého 1650.
Sťažnosť občana na nekonanie MsÚ pri zabezpečení
výkonu predbežného opatrenia na obnovenie pokojného
stavu užívania vlastníckych práv domu na Družstevnej
ulici.
Spolu:

Hlavný kontrolór mesta
Por. č.

29/2012
30/2012
9/2013
13/2013
19/2013
26/2013

Predmet sťažnosti

Sťažnosť učiteľky na riaditeľku ZŠ Záhorácka vo veci
rozporu konania s Pracovným poriadkom školy .
Sťažnosť učiteľky na riaditeľku ZŠ Záhorácka vo veci
rozporu konania s Pracovným poriadkom školy .
Sťažnosť občana na postup šetrenia a výsledok vybavenia
sťažnosti na MsP
Sťažnosť rodiča na neprofesionálne konanie riaditeľky MŠ.
Anonymná sťažnosť poukazujúca na netransparentné
konanie a riadenie školy riaditeľkou ZŠ na Záhoráckej ul.
Sťažnosť na postup náčelníka MsP pri šetrení sťažnosti
s poukázaním prekračovania právomocí, ako aj na
neprofesionálne správanie príslušníkov MsP
Spolu:

1

1

1

Vzájomná dohoda susedov o ukončení chovu dobytka.

1

1

V súčinnosti s OÚ odboru starostlivosti o ŽP bolo chovateľovi
nariadené zabezpečiť úpravu dvora vybetónovaním
a pravidelne preukazovať doklad o likvidácii exkrementov .
Prísľub na zabezpečenie odchytu holubov v r.2014 .

1
1
1

Prísľub na zabezpečenie dopravného značenia s obmedzením
prejazdu ťažkej nákladnej dopravy ako aj úprava najvyššej
povolenej rýchlosti.

1

1

termín vybavenia v r. 2014.

13

4

Počet

Výsledok šetrenia
Opodstat. Neopodstat.
1

1

3

1

Prijaté opatrenia

1

1

Sťažnosť odložená, nespĺňala náležitosti podľa zákona

1

Sťažnosť odložená, sťažovateľ zobral sťažnosť späť.

1
1

1
1

6

0

4

Počet

Výsledok šetrenia
Opodstat. Neopodstat.

1

1

1

1

Počet

Výsledok šetrenia
Opodstat. Neopodstat.

1

1

Prijaté opatrenia
Riaditeľka upozornila mzdovú referentku a zabezpečila
nápravu nedostatkov.

0

Prijaté opatrenia
S dotknutými nájomcami nebola predĺžená nájomná zmluva.

1

1

2

1

Počet

Výsledok šetrenia
Prijaté opatrenia
Opodstat. Neopodst.
1
Zo strany HK odporúčané riaditeľke školy postupovať v súlade
s platnými ustanoveniami Pracovného poriadku školy.
1
Zo strany HK odporúčané riaditeľke školy postupovať v súlade
s platnými ustanoveniami Pracovného poriadku školy.
1

1
1
1

1

Sťažnosť odložená, sťažovateľka zobrala sťažnosť späť
Sťažnosť odložená, nespĺňala náležitosti podľa zákona .
Vykonanie NFK

1
1
6

2

1

termín vybavenia v r. 2014

Tabuľky neprešli jazykovou korektúrou.
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Vejár (vraj) nie je prežitok
„Dáma bez vejára – nepredstaviteľné,” tvrdí
dlhoročná zberateľka vejárov Jarmila M. Bar
borjaková, ktorá od štvrtka 6. 3. v Malackom
kaštieli vystavuje výsledky svojej celoživot
nej zberateľskej vášne. Vejáre z rozličných
kútov sveta a na každú príležitosť – na všedný deň, na ples, svadobné či smútočné, ale
dokonca aj detské či športové príležitosti –
to všetko je zhromaždené vo výstavných
priestoroch kaštieľa a prístupné pre verejnosť
do konca marca.

Témy Malackého
brka sú známe

Do súťaže literárnej tvorivosti s názvom Malacké brko
sa môže zapojiť študujúca mládež z Malaciek
od 15 do 20 rokov.
Vyhlasovateľ súťaže primátor
Jozef Ondrejka stanovil tieto témy: próza: Moja
voľba, poézia: Nádych.
Súťažné práce môžete posielať do
23. 5. na adresu brko@malacky.sk
v štyroch vytlačených origináloch

s označením MALACKÉ BRKO
na adresu Mesto
Malacky, Radlin
ského 2751/1,
901 01 Malacky.
Práce treba poslať
elektronicky i poštou (prípadne do
ručiť osobne do MsÚ – oddelenie
marketingu). Bližšie informácie i prihlášku do súťaže nájdete na webovej stránke mesta www.malacky.sk
(občan – vzdelávanie – súťaže).

Na vernisáži hosťom predstavila históriu vzniku vejárov, a to doslova od Adama, Evy a jej figových listov, ktoré sa neskôr začali nahradzovať a používať nielen na zahaľovanie, ale aj ovievanie. „Pohyby vejárom mali kedysi svoj presný
význam a ženy ich účinne využívali na koketovanie
s mužmi. Mocné vládkyne zasa pohybom vejára neraz vyriekli ortieľ smrti nad mnohými nešťastníkmi,“
rozhovorila sa zberateľka – pani učiteľka z jednej
z malackých základných škôl.
Výklad s osobným vejárom v ruke, ktorý hostiteľka
odložila, len keď chcela vziať do rúk a predstaviť niektoré zo skvostov svojej zbierky, priblížil veľa neznámych detailov o módnom doplnku, ktorý už väčšine súčasníkov pripadá ako prežitok. Vraj to nie je tak
a na najväčšie plesy by dámy nemali vojsť bez vejára
a rukavičiek. V kaštieli nájdete vejáre s horoskopmi
na opačnej strane, s príbehmi lásky – vyrábané na zákazku, darované i prácne získané, ale všetky naozaj
krásne.
Text, foto: T. Búbelová

Text: -naty-, foto: -otano-

V Malackách bude nová expozícia múzea

Prispieť môžete i vy
Mesto Malacky a Mestské centrum kultúry – Múzeum Michala Till
nera pripravujú rozšírenie expozície múzea. Nová časť sa bude tý
kať Pálfiovcov, Malackého kaštieľa a života v Malackách za čias Pálfiovcov. Nachádzať sa bude práve v Malackom kaštieli, bývalom
sídle Pálfiovcov. Do expozície môžete prispieť i vy.
Mnohé múzeá na Slovensku, ale
najmä v zahraničí, zostavili svoje
zbierky z darov občanov. Teraz má
me takú možnosť i v Malackách.
V pohnutých časoch histórie
často zmizli a zanikli budovy, ich
zariadenie a mnohé iné veci, ktoré
by dnes mohli tvoriť krásne múzeá.
Niektoré sú nenávratne stratené, iné
sa nachádzajú v súkromných archívoch. A práve odtiaľ sa môžu dostať

(aspoň v kópii) do múzea a slúžiť
verejnosti a ďalším generáciám. Ak
môžete prispieť k vytvoreniu expozície spomínaného múzea, kontaktujte MCK na t. č.: 034/772 21 10 alebo na e-mailovej adrese: muzeum@
mckmalacky.sk, príp. osobne počas
pracovnej doby v múzeu. Vítané sú
akékoľvek artefakty, písomnosti, fotografie súvisiace s témou (Pálfiovci,
-mijaMalacky, kaštieľ...).		

Akú hudbu počúvali
Malačania
pred 50 rokmi?

Historici Múzea Michala Tillnera v Malackách pripravujú ďalšie
Stretnutie s históriou. Venované bude hudbe v Malackách. Výber
témy jarnej prednášky nie je náhodný, veď práve na jar oslávi Ma
lacká hudobná jar už svoje 50. výročie.

Pamätáte si, ako vyzeralo toto
obľúbené podujatie pred 50 rokmi?
Pamätáte si, aké kapely a akí speváci v Malackách v minulosti pôsobili?
Pamätáte si, aká hudba bola v našom
meste v tom-ktorom období obľúbená? Máte okrem spomienok aj nejaké predmety či fotografie týkajúce
sa tejto témy? Podeľte sa s nami o ne

a odovzdajte zaujímavosti o našom
meste ďalším generáciám. Nebojte
sa, z vášho archívu ich nezoberieme,
nám stačia naskenované J.
Kontaktovať môžete MCK na t. č.:
034/772 21 10 a na e-mailovej adrese: muzeum@mckmalacky.sk, príp.
osobne počas pracovnej doby v mú-mijazeu.			

V tomto roku si pripomíname
100 rokov od vypuknutia prvej
svetovej vojny, ktorá svojimi
dôsledkami zasiahla do života
prakticky každej rodiny a mnohé z nich natrvalo poznačila.
Pri tejto príležitosti sa Záhorské
múzeum v Skalici pripojilo k celoeurópskej výzve na dokumentáciu
prvej svetovej vojny, do ktorej sa
slovenské múzeá zapojili kampaňou
Múzeum v čase, čas v múzeu. Zámerom projektu je zdokumentovať
a zdigitalizovať zachované predmety a písomný materiál, ktorý sa nachádza v rodinných archívoch (fotografie, listy z vojny, pamätné listy,
vojenské priepustky, upomienkové
predmety, vyznamenania, súčasti výzbroje a výstroje, dobová tlač
a podobne).

Prvá
svetová
vojna

a Záhorie

Do výzvy sa zapája aj Múzeum
Michala Tillnera v Malackách. V prípade, že máte vo svojich rodinných
zbierkach spomínané artefakty a ste
ochotní ich poskytnúť na zapožičanie a zdokumentovanie, kontaktujte múzeum na na t. č.: 034/772 21 10
alebo na e-mailovej adrese: muzeum@mckmalacky.sk, príp. osobne
v pracovnom čase v múzeu.

Spoločným výsledkom spoluprá
ce bude publikácia Prvá svetová
vojna a Záhorie, prezentácia zaujímavých príbehov a predmetov viažucich sa k prvej svetovej vojne počas Noci múzeí v máji 2014, pripravovaná výstava Prvá svetová vojna
a Záhorie, ktorá vzniká v spolupráci
s MV SR, Štátnym archívom Bratislava, pobočka Skalica v októbri 2014
a projekt Zväzu múzeí na Slovensku Príbeh predmetu. Rok 1914.
Okrem toho bude Záhorské múzeum v Skalici pracovať na projekte
databázy pamätníkov prvej svetovej
vojny v rámci regiónu Záhorie.
Múzeum Michala Tillnera v Malac
kách zároveň na 15. mája pripravuje
historický seminár na tému 1. sveto
vá vojna
Text: -mijaZdroj: Záhorské múzeum v Skalici
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S klavírnym recitálom Spomienky na slávnych majstrov sa nám predstaví Róbert
Kohútek.

penie Fragile. Máte pripravené aj
niečo z tohto súdka?
Nie priamo z tohto súdka, ale
určite veľmi zaujímavý bude i dru
hý koncert MHJ v nedeľu 30. mar
ca o 16.00 h v KD (kine). V hudobnom programe sa predstaví Theb
enBound – back to roots i rodák
z Malaciek, hudobník a huslista Mi
lan Tedla. Kapela ThebenBound
pôvodne vznikla ako trio v zložení
Juraj Čorba (klavír), Peter Potúček
(basgitara) a Ľuboš Kukliš (bicie),
v poslednom čase však účinkuje
aj s hudobným hosťom, huslistom
Milanom Tedlom. Skupina sa prezentuje vlastnými kompozíciami,
ktorým, pochopiteľne, dominuje zvuk piana. ThebenBound nie
sú jazzové trio, ich hudobný jazyk
čerpá i z neoklasickej hudby, prog
resívneho rocku či ľudovej melodiky. TB robia hudbu „po slovensky”,
ich skladby nadväzujú na odkaz
„ná
rodných hrdinov” ako Marek
zovský, Fermáta či Collegium
Bre
Musicum Mariána Vargu. Zbraňami ThebenBound je silná melodika,
ostrá rocková rytmika basa-bicie,
podmanivý zvuk huslí. Vplyvy klasickej či filmovej hudby dávajú kapele potenciál upútať širší záber poslucháčov než len fanúšikov jazzu.
„Každý z nás počúva mnoho hu
dobných žánrov, takže vplyvov je na

Súťaže študentov slovenských konzervatórií (2012).
V druhej časti koncertu sa svojím
gitarovým magisterským polo
re
citálom predstaví študentka VŠMU
Natália Filová. Medzi jej najvýznam
nejšie sólové úspechy patrí 3. miesto
zo Súťaže slovenských konzervatórií
v Žiline a 3. miesto zo súťaže Mladí
gitaristi v Dolnom Kubíne. Od roku
2012 je členkou komorného zoskupenia guitArtistas, s ktorým získala
dve prvé ocenenia na talianskych gitarových súťažiach komornej gitary
v meste Pescara a Domodossola.
Zahraniční umelci majú v rám
ci hudobnej jari tiež svoje miesto.
Na koho sa môžeme tešiť?
Ako som už spomínala, tohto
roč
ná hudobná jar je venovaná
malackým umelcom, ktorí sú však
možno viac známi v zahraničí ako
u nás. S takýmto úspešným hu
dobným umelcom z Malaciek sa
budeme môcť stretnúť i na poslednom hlavnom koncerte MHJ, ktorý
sa uskutoční 13. apríla o 16.00 h

5

Rakúsko). Niekoľko rokov účinkoval v klavírnom triu s R. Marečkom
a I. Vlachynskou, s ktorými podnikol viacero koncertných vystúpení
a urobil nahrávky v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii. Neskôr
začal pedagogicky pôsobiť na konzervatóriu v Bratislave, VŠMU a potom na Katedre hudobnej výchovy
Pedagogickej fakuly UK v Bratislave.
V súčasnosti pôsobí na ZUŠ Hálkova v Bratislave. Repertoárovo sa snaží zahŕňať všetky štýlové obdobia,
od baroka po súčasnosť.
No a čo naši najmenší? Je pri
pravený aj detský program?
Ako by sme mohli zabudnúť na
našich najmenších divákov? V rámci
sprievodných podujatí MHJ sa bude
konať i Rozprávková nedeľa. 13. ap
ríla o 17.00 h sa predstaví malým
divákom Bratislavské bábkové di
vadlo s rozprávkou o malých žabia
koch Kvakovi a Čľupovi, popretkávanou humorom a veselými pesničkami. Pre materské i základné školy
pripravujeme aj rôzne organizované

Začíname 19. marca!

Hudobná jar
plná klenotov
O tom, kto všetko zavíta do Ma
laciek a predstaví nám svoje
umenie, sme sa zhovárali s ria
diteľkou MCK Janou Zetkovou.
Jubilejný 50. ročník Malackej
hudobnej jari je zároveň tretím
ročníkom, v ktorom si môžeme
vychutnať premietanie koncer
tov slávnych, svetovo uznávaných
umelcov. Minulý rok sme mohli
vidieť koncert Bocelliho s názvom
Love in Portofino. Aký koncert to
bude tento rok?
V rámci sprievodných podujatí
MHJ budú takéto koncerty dokonca
dva. Môžeme sa tešiť na výnimočný
prenos koncertu s názvom Elton
John v Las Vegas s podtitulom The
Million Dollar Piano, ktorý bude
prenášaný z Kolosea v Caesarovom
paláci v Las Vegas. Ide o unikátny
koncert, ktorého prenos sa uskutoční na celom svete v rovnaký deň
i hodinu, a to 19. marca o 19.00 h.
Na Slovensku bude premietaný
iba v 4 mestách a jedným z nich sú
i naše Malacky.
Druhým unikátnym prenosom
bude Veľkonočný koncert ber
línskej filharmónie z Veľkonočného festivalu 2014 v Baden-Badene
v priamom prenose pod taktovkou
sira Simona Rattlea uvedený v kine
Záhoran na veľkonočnú nedeľu 20.
apríla o 18.00 h. Na koncerte zaznie vedľa Ligetiho a Wagnera i Elgarov violončelový koncert v podaní
hviezdnej hosťujúcej violončelistky
Sol Gabetty, ktorý je právom pokladaný za jednu z Elgarových najcen-

nejších skladieb. Koncert vygraduje
pohanským Svätením jari Igora Stravinského. Dĺžka koncertu je približne
2 hodiny. Veríme, že tento jedinečný
koncert, ktorý sa bude na Slovensku
premietať iba v našom kine, bude
dôstojným ukončením 50. Malackej
hudobnej jari.
To budú iste jedinečné zážit
ky. Bude 50. ročník hudobnej jari
špeciálny ešte niečím iným?
Tohtoročný jubilejný ročník je
významný i tým, že všetky 4 hlavné
koncerty budú venované malackým
hudobným umelcom.
Otváracím koncertom bude
Slávnostný koncert učiteľov ZUŠ
v Malackách. Ide o historicky prvý

samostatný koncert vlastnej prezentácie malackých učiteľov ZUŠ,
ktorých mnohí odchovanci sú v súčasnosti významnými osobnosťami
hudobného sveta nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Veríme, že tento
jedinečný pokus sa stane postupne
tradíciou, ktorá pomôže propagácii
hudobnej kultúry v Malackách, ale
i samotnej ZUŠ. Koncert sa bude konať v nedeľu 23. marca o 16.00 h
v KD (kine) v Malackách.
Na dvoch posledných roční
koch nechýbalo a´cappella zosku

ozaj veľa, čo je na našej hudbe určite
počuť. Komorné poňatie našich skla
dieb vyplýva z našich neskorších inš
pirácií, ako je napr. Avishai Cohen,
nikdy ale nebolo naším cieľom dostať
sa vedome do určitého žánru, sklad
by sú v prvom rade intuitívne, naša
osobná výpoveď toho, čo v nás je,”
povedali o sebe ThebenBound.
No už teraz môžem prezradiť, že
priaznivci a´cappella Fragile, v ktorej pôsobí okrem iných i naša rodáčka Soňa Norisová, mimochodom
tiež odchovankyňa ZUŠ v Malackách, sa môžu tešiť na Prvomájové
Malacky, kde toto hudobné zoskupenie pod taktovkou Braňa Kostku,
tiež Záhoráka, vystúpi.
Predstavia sa počas podujatia
aj študenti z umeleckých škôl? Mi
nulý rok sme videli zaujímavé kla
rinetové kvarteto zložené práve
zo študentov.
V nedeľu 6. apríla o 16.00 h v KD
(kine) sa môžu priaznivci hudby tešiť na tretí koncert MHJ v podaní
Martina Adámka a Natálie Filovej.
Tento koncert bude venovaný práve nastupujúcej hudobnej malackej
generácii.
Na dvojkoncerte sa predstaví
úspešný absolvent ZUŠ v Malackách
Martin Adámek, v súčasnosti študent
Štátneho konzervatória v Bratislave.
Získal okrem iného 1. cenu na medzi
národnej klarinetovej súťaži Clarinetto Concorso Carlino (november
2013) v Taliansku, 1. cenu na medzinárodnej interpretačnej súťaži Concorso ANEMOS (máj 2013) v Ríme
a 1. cenu a titul absolútneho víťaza

Úspešný absolvent ZUŠ v Malackách, v súčasnosti študent Štátneho konzervatória
v Bratislave Martin Adámek sa v rámci MHJ predstaví 6. apríla.

v Synagóge v Malackách. S klavírnym recitálom Spomienky na sláv
nych majstrov sa nám predstaví
Róbert Kohútek. Ide o absolventa
konzervatória a VŠMU. V roku 2008
ukončil doktorandské štúdium na
VŠMU u Idy Černeckej. Ešte počas
štúdií koncertoval sólovo i komorne doma aj v zahraničí (Nemecko,
Švédsko, Španielsko, Maďarsko,
Ukrajina, Poľsko, Česká republika,

výchovné koncerty a tvorivú dielňu
Výtvarné muzicírovanie.
Ďalším zaujímavým podujatím
50. MHJ bude určite i Stretnutie
s históriou, ktoré pripravilo MCK –
Múzeum Michala Tillnera, a bude
venované histórii hudobnej kultúry
v Malackách. (Viac v príspevku na str.
4 – pozn. redakcie.)
Zhovárala sa: N. Slobodová
Foto: MCK

Ďalšie číslo mestských novín vyjde 26. marca.
Ak nedostávate Malacký hlas, dajte nám vedieť!
media@malacky.sk
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Rozkopávka na Radlinského
asfaltovanie terénu, čím sa chod
ník uvedie do použiteľného stavu.
Keďže išlo o prípojku, oprava sa
vykonala na náklady bytového
domu. Miesto rozkopávky je až do
úplnej úpravy terénu označené
a zabezpečené.
Text, foto: -tabu-

Chodník na Radlinského ulici
v smere od mestského úradu
k železničnej stanici je rozkopaný už od konca februára.

„Oznámenie podal domový
správca z bytového domu 20. februára, pred ktorým nastala porucha
kanalizačnej prípojky,“ povedala

Viera Baňovičová z MsÚ. Podľa nej
bolo treba poruchu bezodkladne
odstrániť, pretože mohutné prie
saky spôsobili, že splašky z kanali
zácie vytekali až na chodník.
V tomto čase je už potrubie
opravené a výkop takmer zasypa
ný. Zhotoviteľ vybavuje ukončo
vacie práce, betónovanie a potom

Občianske združenie Senior
ské informačné centrum ďakuje
všetkým, ktorí prispeli svojim re
ceptom do projektu pod názvom
Záhorácka kuchárka, a tým
podporili obnovu nášho kultúr
neho dedičstva a záhoráckej ku
chyne. V tomto roku sme sa za
merali na všetky druhy bezmä
sitých jedál, koláčov a zákuskov.
Vybrané recepty našich prababi
čiek, babičiek a starých mám sú
zaradené do pripravovanej pub
likácie o jedle, jedení a jedákoch
zo Záhoria.

Takto znečistenú prírodu čistili minulý rok členovia občianskeho združenia UV. Nehorázne znečistené okolie je však v Malackách realitou aj dnes.

Mesto Malacky
rado podporí všetkých aktivistov, ktorí by sa rozhodli
čistiť niektorú zo znečistených lokalít v Malackách a ich
okolí. Zabezpečí vrecia i kontajnery na odpad.
Kontaktovať sa môžete na
tel. č. 034/796 61 72, alebo na
bozena.orgonova@malacky.
sk

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

LEKÁREŇ NEMOCNIČNÁ

10% ZĽAVA

NA CELÝ SORTIMENT VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOV
SPOLOČNOSTI WALMARK
V našej lekárni máme široký výber originálnych i generických liekov od osvedčených
výrobcov s nižšími výhodnejšími doplatkami pre pacienta, rozsiahlu ponuku
voľnopredajných liekov, výživových doplnkov i zdravotníckych pomôcok. Ochotný
a ústretový odborný personál Vám rád pomôže pri ich správnom výbere.
Ďakujeme Vám za dôveru.

Vyčistime malý
Vampíl
V sobotu 22. marca sa od 10.00 h
uskutoční čistenie lesa malý
Vampíl pri sídlisku Juh.

Stretneme sa pri budove býva
lej vodárne. Prineste si pohodlnú
obuv, rukavice a hlavne dobrú ná
ladu a chuť urobiť niečo pre našu
prírodu v okolí Malaciek.
Čistenie skládky sa rozhodla zor
ganizovať občianka Malaciek Lenka
Vačková a pozýva nielen svojich ka
marátov, ale všetkých, ktorí prejavia
záujem. „Často chodím okolo so svo-

jím psíkom a už sa na to nemôžem
pozerať,“ vyhlásila Lenka.
Vítaný je teda každý, komu záleží
na tom, v akom prostredí žijeme.
Občerstvenie bude zabezpečené.
Text: -LV/red-, foto: -naty-

Drobná inzercia
• Zaopatrím staršieho človeka (cho
rého) vo dne aj v noci v Malackách,
Bratislave a okolí.
Anna Skokánková, Olšovského 132,
Malacky, tel. č. 0918 81 56 73

Malacký hlas
môžete čítať

aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

www.seniormalacky.sk

Marcová kniha pre seniorov
Marec je mesiacom knihy. Spríjemnite čas seniorom
z geriatrického centra SENIOR a zapojte sa aj Vy do
zbierky kníh, ktorú pre nich organizujeme už teraz. Svoje
knihy môžete priniesť do kvetinárstva pri Nemocnici
Malacky. Ďakujeme!
Darujete nielen knihu, ale príjemnú spoločnosť.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Máte záujem ponúknuť Malacký hlas aj vo vašej reštaurácii,
kaviarni či kaderníckom salóne a získať za to u nás propagáciu?
Kontaktujte nás na malackyhlas@malacky.sk.
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Týždeň globálneho vzdelávania
V dňoch 17.–21. 3. sa na Gym
náziu v Malackách uskutočnil
Týždeň globálneho vzdeláva
nia. Jeho organizácia je súčas
ťou Stratégie globálneho vzde
lávania v štátnom gymnáziu.
V spomínanom týždni si vyučujú
ci v rámci vyučovacích hodín začleni
li rôzne témy, ktoré sa týkali globál
neho vzdelávania, do praktického
vyučovania. Cieľom bolo poskytnúť
informácie, ktoré uľahčujú porozu
menie sociálnym, environmentál
nym, ekonomickým a politickým
procesom vo svete, rozvíjať kritické
myslenie a formovať globálne ob

čianske postoje študentov. Témy
globálneho vzdelávania poskytu
jú priestor na zmenu postojov jed
notlivca a posilňujú uvedomenie si
vlastnej úlohy vo svete. Ide o témy
ako problematika rozvojových krajín
a chudoby vo svete, environmentál
ne vzdelávanie, multikultúrne vzde
lávanie a ďalšie. Na niektorých hodi
nách žiaci prezentovali svoje vlastné
pripravené prezentácie. Na iných
hodinách pracovali s časopismi, slov
níkmi, vyhľadávali pojmy, ktoré súvi
seli s témou globálneho vzdelávania,
napr. pomoc deťom v rozvojových
krajinách, chudoba ako globálny
problém či globalizácia v médiách.

Krypty opäť
vzbudili pozornosť
Malačanov

Veľmi zaujímavé a pútavé boli tzv.
rolové hry a modelové situácie, kde
si žiaci priamo „prežili“ príbehy ľudí
v rôznych častiach sveta. Tak sme sa
napríklad ocitli v „tmavej, zaprášenej
krajčírskej dielni kdesi v Indii alebo
Thajsku, kde v ťažkých podmienkach
šili naši študenti džínsy pre známu
značku” alebo sme boli „sedemčlen
nou afgánskou rodinou, ktorá musí
rozdeliť skromné finančné prostried
ky medzi svojich členov a zabezpečiť
chod domácnosti...”
Súčasťou tohto týždňa bola aj
sprievodná akcia – filmový festival
Jeden svet v našej škole v spoluprá
ci s občianskym združením Človek
v ohrození. V rámci tohto festivalu
bolo počas týždňa premietnutých 5
filmov z rôznych oblastí globálneho
vzdelávania. Žiaci si mohli pozrieť
napríklad filmy o práci terénneho
pracovníka v Afganistane (Človek
v Afganistane), o obchodovaní s ľuď
mi (Na bulvári zlomených snov),
o systéme vzdelávania v Číne (Vzde
lávanie po čínsky) a ďalšie.
Týždeň globálneho vzdelávania
prispel ku vzdelávaniu, ktoré našim
študentom otvára myseľ a oči voči
realite sveta a prebúdza potrebu pri
spieť k väčšej spravodlivosti, rovnosti
a ľudským právam pre všetkých.

blahoželania
Úprimné želanie
všetkého najlep
šieho, pevného
zdravia a veľa
šťastia k 73. na
rodeninám pra
jú riaditeľovi OV
DPO Malacky a predsedovi DHZ
Malacky Ivanovi Šírovi členovia
DHZ Malacky a predsedníctvo OV
DPO Malacky.
8. 3. sa dožil 73 ro
kov pán Ivan Šíra.
„Prajeme Ti zdra
via, šťastia dosť,
nech slniečko Ti
svieti pre radosť,
nech máš všetko,
čo chceš mať, nech nestratíš chuť
sa smiať.“
Všetko najlepšie Ti prajú manžel
ka, deti, vnúčence Lidka, Stano
a rodina Pavúčková.
Nech kvitnú kvety
v tvojej tvári, nech
v Tvojich očiach
slnko žiari, nech
nepoznáš lás
ky klam, to praje
Alenke Švárovej
k 50. narodeninám manžel Peter,
deti Veronika, Peter a mama Mária.

J. Pagáčová

Beseda s hovorcom
Konferencie biskupov
Historici z Múzea MCK v Malac
kách pripravili ďalšiu zo série
prednášok, a to o kryptách pod
kostolom. Galéria MCK sa 27. 2.
podvečer zaplnila do posled
ného miestečka. Hostia prichá
dzali aj po úvodných slovách
M. Macejku a počas výkladu P.
Vrableca. Ten svoju prednášku
dopĺňal autentickým videom,
zachytávajúcim detailne kaž
dý kút pohrebiska skrytého
v útrobách chrámu.
Každý sa tak na okamih mohol cí
tiť, akoby putoval kryptami on sám.
Hostia získali hodnoverné dojmy, aj
keď tento priestor sami doteraz nik
dy nenavštívili. Výklad zaujal fakta
mi z dávnejšej i novšej histórie. Pa
vol Vrablec pripomenul napr. požiar
z roku 1988, pri ktorom zhoreli vzác
ne kňazské rúcha uložené vo vstup

nom priestore, ale aj čas, keď boli
vandalmi zneuctené telá posled
ných Pálfiovcov, uložené v kaplnke
sv. Anny.
Stretnutia s históriou v MCK sú
prínosom nielen pre tých, ktorí si
prídu vypočuť niečo z histórie svoj
ho mesta, ale aj preto, že historici
múzea vďaka osobným stretnutiam
často získavajú priamo od ľudí au
tentické spomienky, fotografie, po
strehy a menej známe informácie,
ktoré pochádzajú zo zážitkov ich prí
buzných, predkov či známych.
Marcové Stretnutie s históriou
bude venované hudbe v Malac
kách. Ak si pamätáte niečo z histó
rie hudby v našom meste, môžete
k prednáške prispieť i vy. Kontaktuj
te historikov z múzea na muzeum@
mckmalacky.sk, t. č. 034/772 21 10
alebo osobne v múzeu.
Text, foto: -tabu-

Škôlkari z Rakárenskej
si užili posledný sneh
Od 17. do 21. marca si 20 škôlka
rov z elokovanej MŠ v Rakárenskej
užilo posledný sneh na Zochovej
chate. Pod dozorom pani učiteliek
a školského trénera si vyskúšali nie
len prvé pokusy na lyžiach, ale aj
jazdu na vleku či pády do mokrého
snehu. Jarné slniečko o sebe dalo ve
dieť, takže si deti užili počasie vhod
né na lyžovačku. Pre „veľkáčov“ zo

škôlky bola zážitkom aj cesta mikro
busom cez Pezinskú Babu. Za svoju
snahu boli odmenení diplomami aj
sladkou odmenou. Mnohí sa tak te
šia, že si tento zážitok čoskoro zopa
kujú. Na lyžovačku okrem rodičov
prispelo deťom aj OZ Rakárenček,
ktoré môžete aj vy tento rok podpo
riť svojimi 2 % z vašich daní.
M. Kejzlarová

Študenti Spojenej školy sv. F.
Assiského mali 7. marca vyni
kajúcu príležitosť dozvedieť sa
o svete médií čosi viac, a to pria
mo od veľmi kompetentného
človeka, ktorý sa v mediálnom
svete dennodenne pohybuje.
Vzácnym hosťom bol tlačový
pracovník a hovorca Konferen
cie biskupov Slovenska dp. Jozef
Kováčik, ktorý je i bývalým študen
tom malackého gymnázia. Svojou

prítomnosťou obohatil príjemné
marcové dopoludnie v dvoch debat
ných blokoch – najskôr sa prihovoril
žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ a po nich
aj študentom gymnázia. Zaujímavou
časťou besedy bolo priblíženie
spôsobu výberu mediálnych obsa
hov v spravodajstve, ktoré ovplyv
ňujú najväčšie svetové tlačové
agentúry a vysvetlenie prejavov
manipulácie v spravodajstve a v bul
várnej tlači.
Prednášajúci kládol veľký dôraz
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MALACKÁ MATRIKA
od 24. 2. do 10. 3. 2014
Naši jubilanti
80 – Irena Berková, Mária
Kozlová, Anna Kvaková,
Anna Nemčeková, Emília
Osuská, Jitka Ritomská; 85 – Má
ria Bartalská, Štefánia Gombošová,
Irena Grígeľová, Rozina Kulošťá
ková, František Macko, Mária Tran
kovičová; 94 – Robert Čermák,
Jozef Ďurmek, Mária Makytová;
96 – Helena Benková
Vítame medzi nami
Šimon Ňižňanský, *24. 2.;
Klára Kordošová. *25. 2.
Povedali si áno
Kamil Rybár a Mgr. Jana
Jurkovičová
Nie sú medzi nami
Peter Kamenistý, Malacky,
*1955; Jozef Orth, Gajary,
*1941; Gabriel Ort, Malac
ky, *1939; Mária Švarcová, Pernek,
*1927; Štefánia Ftáčníková, Ma
lacky, *1919; Zdeněk Kubík, So
lošnica, *1951; Mária Paulenová,
Borinka, *1945; Terézia Ďurigová,
Závod, *1932
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym, ktorí 28. 2. odprevadili na
poslednej ceste našu drahú zosnu
lú Annu Kratochvílovú, rod. Nová
kovú. Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
na korektné používanie internetu
a najmä sociálnych sietí. Upo
zorňoval na nebezpečenstvo závis
losti od sociálnych sietí a pozval žia
kov na pôstne predsavzatie zrieknuť
sa na pár dní internetu. Taktiež vy
zval žiakov, aby pri každodennej
komunikácii s ľuďmi nezabúdali, že
majú viesť aj intenzívnu a živú ko
munikáciu s Bohom, ktorá nám na
pomáha hovoriť s druhými láskavým
spôsobom.
Spojená škola (upr.)

Gymnazisti súťažili v Břeclavi
Už druhýkrát prijali malackí
gymnazisti pozvanie partner
skej školy v Břeclavi na nimi
každoročne organizovanú reč
nícku súťaž.

Ako minulý aj tento rok sa podari
lo našim žiakom získať najlepšie oce
nenie. Svojím rečníckym príspevkom
„Internet alsLebensarchiv“ (Internet
ako archív života) sa vynikajúco pre

zentovala žiačka VIII. O triedy Veroni
ka Radičová, ktorá obsadila spome
dzi zúčastnených 1. miesto. Srdečne
jej blahoželáme a ďakujem za vzor
-gymanú reprezentáciu školy.

12. 3. si pripomí
name 24. výročie,
kedy nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec, sta
rý otec Vojtech
Labuda. S láskou
a úctou spomína manželka a deti
s rodinami. Kto ste ho poznali, ve
nujte mu tichú spomienku spolu
s nami.

S bolesťou v srdci si 11. 3. pripomí
name piate smutné výročie úmrtia
našej manželky, mamičky a starej
mamy Márie Vinceovej. Spomína
manžel Ivan, dcéra Denisa s rodi
nou a syn Ivan s deťmi.

SPOMIENKY
27. 2. uplynulo 18 rokov od úmrtia
nášho drahého manžela, otca a de
da Milana Janču z Malaciek. S lás
kou spomína man
želka, svokra, rodi
na Kuklovská a Ma
túšková z Malaciek.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku.
Odišiel si proti svojej vôli a nás to stále
bolí.
11. 3. si pripomína
me 7. výročie úmr
tia nášho drahého
Viliama Kaina
z Malaciek. S láskou v srdci spomína
celá rodina.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú
okamihy, na ktoré
tisíckrát spomíname. Márne Ťa
oči všade hľadajú,
márne po tvári slzy
stekajú.

19. 3. si pripomína
me 1. výročie úmrtia
našej drahej man
želky, mamy, bab
ky, prababky Otílie
Prachárovej. S lás
kou a úctou spo
mínajú manžel Gerhard a synovia
Jaromír, Vladimír a Gerhard s rodi
nami. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
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Storočnica organizovaného
športu v Malackách
V starých archívnych číslach Malackého hlasu sa dá nájsť naozaj
všeličo. Pri príležitosti 90. výročia organizovaného športu v Malackách napísal Anton Pašteka zaujímavý článok o začiatku športu
v Malackách. My sme sa ho rozhodli oprášiť a prinášame vám niektoré zaujímavosti.

Základy telovýchovy a športu
v Malackách odštartovali založením futbalovej jednoty nadšencami športu Viliam Swan a Maximilán
Palkovics. V čase Rakúsko-Uhorska
mala jednota maďarský názov Malackai Labdarúgo Egyesület (MLE).
Futbalisti sa po prvý raz predstavili verejnosti počas veľkonočných
sviatkov v roku 1915. Vtedy sa uskutočnil futbalový zápas, ale i prvé ľahkoatletické preteky v našom meste.
Postupne v Malackách vznikali aj
ďalšie športové kluby a organizácie.
Do roku 1938 to podľa
Antona Pašteku bolo až
päť telovýchovných jed-

nôt. MLE v roku 1919 premenovali
na Malacký Šport Club, neskôr MŠK.
V tomto roku vznikla aj organizácia
Sokol, ktorej vďačíme za Sokolovňu
pri ŠH Malina, dnes hojne využívanú
športovcami. V tejto dobe sa zrodila aj TJ Orol či ŠK Rudá hviezda Malacky. Okrem futbalu sa vtedy v Malackách rozvíjali aj oddiely tenistov,
pästiarov, volejbalistov, hokejistov,
stolnotenistov i oddiel ťažkej atletiky. V roku 1926 vznikla TJ Makabea
a v roku 1927 Robotnícka telovýchovná jednota. Jej pokračovateľom
sú boxeri BC RTJ. Ako o poslednej zmene pred svetovou vojnou hovorí Pašteka

Pri príležitosti 100.
výročia organizovaného
športu v Malackách
vám v Malackom hlase
vosti z histórie jednotli
prinášame zaujímavých športov. V predošlých číslach sme začali informáciami o františkánoch, ktorí sa tiež nemalou mierou zaslúžili o rozvoj športu
v meste. K tejto téme teraz pridávame ešte ďalšie zaujímavé informácie.
Nová telocvičňa františkánskeho
gymnázia mala rozmery 20 x 10 x 7,5
metra a bola v prevádzke od školského roku 1931/32. Prvá zmienka
o tom je z 28. októbra, kedy sa v telocvični odohrávala slávnostná akadémia pri príležitosti výročia vzniku
Československa. Školský dvor bol
tiež upravený, zakrátko na ňom boli
dve volejbalové ihriská, jedno futba-

lové, bežecká dráha „a všetko, čo je
potrebné pre ľahkú atletiku.“ Telocvičné náradie pozostávalo z 242 kusov.
Podľa výročnej správy zo školského roku 1933/34 bola telocvičňa
vybavená všetkým potrebným náradím, rozšírený bol inventár ľahkoatletických potrieb, pribudli oštepy,
lopty, prekážky, bránky na hádzanú
atď. Celkovo mali telocvičné zbier-

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
pozýva priaznivcov športu na

slávnostné vyhodnotenie najlepších
športovcov a športových kolektívov
mesta Malacky za rok 2013
v piatok 21. marca 2014 o 18.00 h
v Spoločenskom dome MCK na Mierovom nám. v Malackách.

Žiačka Hačundová ovládla
aj chôdzu dorasteniek
V sobotu 1. marca sa v Bratislave
konali Majstrovstvá SR dorastencov.
Šampiónmi sa stali Erik Miklušičák,
Ema Hačundová a štafetové kvarteto chlapcov AC Malacky. Zo šprintérskych disciplín vynikal najmä Malačan Michal Mecháček, ktorý si vo finále behu na 60 m dobehol po bronz
a vyrovnal si osobný rekord 7,38 s.
Ešte lepšie si počínal na dvojstovke, keď mu v cieli chýbalo iba 0,23
s na víťaza Pecka z Dubnice nad Váhom. So ziskom jednej striebornej,
jednej bronzovej a jednej zlatej medaily (zo štafety) bol najúspešnejším členom malackého AC. V behu
na 200 m mali Malacky na stupňoch
dokonca dvojité zastúpenie, za Mecháčkom finišoval tretí Boris Pribil.

Žiak Marcel Žilavý sa z rozbehov
kvalifikoval iba do B finále na 60 m,
v ktorom vyhral a celkovo sa umiestnil siedmy. Na 400-metrovej trati sa
umiestnil Samuel Kollár, tiež z AC
Malacky, na piatom mieste. Dobré
výkony malackých šprintérov sa naplno prejavili v záverečnej štafete
na 4 x 200 m. Všetci dosiaľ menovaní (Mecháček, Pribil, Kollár a Žilavý)
zvíťazili s takmer štvorsekundovým
náskokom pred štvoricou z Trnavy.
Ema Hačundová je žiacka reprezentantka, napriek tomu získava
zlaté kovy aj z pretekov dorasteniek.
Na sobotňajšej chôdzi na 3 000 m si
dokráčala po suverénny titul majsterky Slovenska a skompletizovala
tak medailovú bilanciu MŠK B. Mikuláš – z každého kovu jeden.
TK AC (krátené)

o zlúčení dvoch najznámejších a najväčších klubov – TJ AFK a MŠK do
AC Malacky. HG Malacky pôsobila
v našom meste počas vojny. V roku
1945 vznikla TJ ŠK Malacky. Jej pokračovateľmi sú TJ Strojár a futbalisti ŠK. Počas rokov menila názvy
napr. na Sokol, SZ, Slavoj, Slovan
či ČH. Názov Strojár vznikol v roku
1972 po premenovaní vtedajšej Lokomotívy. Malacky však mali aj svojich úspešných šachistov, hokejistov
a pozemní hokejisti dokonca v roku
1960 u nás usporiadali majstrovstvá
ČSR. V roku 1955 v Malackách otvorili športový areál v Zámockom parku.
Nové futbalové ihrisko nám podľa A.
Pašteku závidela i Bratislava. Rokovalo sa dokonca i o hraní I. ligy v Malackách pod vtedajšou ČH Bratislava.
Tieto smelé vízie sa však nenaplnili.
Spracovala: N. Slobodová
Zdroj: MH 1/2005

ky v tomto čase v inventári 587 kusov v hodnote 52 314 korún. Bola to
hodnota viac ako štvrtiny všetkých
zbierok gymnázia.
Zdroj: Macejka, Martin: Telovýchova
a šport na františkánskom gymnáziu
v Malackách.
In: Malacky a okolie 4., 2011, str. 129

Pamätáte si aj vy zaujímavosti
z malackého športu v dávnych
časoch? Nenechajte si ich pre
seba. MCK pripravuje zaujímavú publikáciu. Prispejte do
nej a odovzdajte zaujímavosti
o našom meste ďalším generáciám.
Kniha vyjde v druhej polovici
roka a bude zahŕňať celú históriu malackého športu. Môžete
poskytnúť textové či obrazové
materiály v elektronickej podobe alebo ich zapožičať vo fyzickej podobe na naskenovanie.
Kontaktovať môžete MCK na
t. č.: 034/772 21 10 alebo
e-mailom: muzeum@mckmalacky.sk, príp. osobne počas pracovnej doby v múzeu.

pripravuje
v roku 2014

apríl 2014
13. – C
 ykloturistické vítanie jari na Záhorí – symbolické otváranie cyk
lociest na Záhorí
27. – O
 tváranie riek Dyje a Moravy (k sútoku Moravy a Dyje)– cyklovýlet
Rakúskom a lužnými lesmi Moravy a Dyje
máj 2014
4. – S pomienka na Ostrov kormoránov – cykloturistické potulky Dunaj
skými luhmi
10. – Z
 áhorskou cyklomagistrálou cez záhorské piesky na „Hasprúnsku
50” – cyklovýlet po trase známeho chodeckého podujatia.
18.. – M
 alými Karpatmi za hradmi a rozhľadňami – lesnými cyklocestami
naprieč Malými Karpatami
24. – C
 yklomaratón – Memoriál Petra Patscha – 210 km na bicykli okolo
Bratislavského samosprávneho kraja
25. – Z
 a vodnými mlynmi na Malom Dunaji – cyklovýlet za jedinečnými
technickými pamiatkami
jún 2014
31. 5.–1. 6. – Cyklovíkend v Zlatníckej doline – Slovensko-moravským po
medzím za históriou a poznaním
8. – K
 arpaty tour – cyklotúra najkrajšími oblasťami Malých Karpát
15. – P
 odlužické rozhľady – Hodonínskom a Slováckom za rozhľadňami
a veternými mlynmi
22. – P
 o stopách M. R. Štefánika – na Bradlo a Košariská
29. – Z
 a kunovským vodníkom – cyklovýlet Záhorím na Kunovskú priehradu
september 2014
5.–7. – Regionálny zraz cykloturistov Záhoria v Jablonici – stretnutie
cykloturistov Záhoria v Jablonici, organizuje Klub slovenských turistov
v Jablonici
14. – C
 yklovýlet na Kamzík – bratislavským lesoparkom k TV vysielaču.
21. – P
 utovanie za vínom na Pezinské vinobranie – lesmi a vinohradmi
za vínnymi slávnosťami
27.–28. – Na Moravskej vínnej ceste – dvojdňové cykloturistické putovanie
za krásami Južnej Moravy
október 2014
 a Dni zelá do Stupavy – bicyklom na najväčší festival na Záhorí
5. – N
Ak nie je uvedené inak, na trasy štartujeme od malackej synagógy. Pre väčšinu
trás odporúčame trekkingové bicykle.
www.sckzahorak.cykloturistika.com; sckzahorak@gmail.com; foto: SCK

Ťažký víkend
pre Jara Hanúska
Posledný februárový piatok štartoval boxer Jaro Hanúsek (BC RTJ
Malacky) v Komárne na Európskej
lige Boxing One, Championship B-1.
Malačan štartoval za oddiel Komárno Sharks, súperom mu bol maďarský reprezentant a majster Maďarska András Zámbó. Jaro zvíťazil
presvedčivo 4:0 na body. Maďarský
reprezentant bol v druhom kole
dvakrát na kolenách po dvoch presne mierených úderoch. Komárno
Sharks napokon zvíťazili v pomere
12:5.
Cez víkend 1.–2. marca sa v Nitre
konala I. liga SBF (Slovenská boxerská federácia). BC RTJ tu malo za
stúpenie troch boxerov.
Marián Ružička (BC RTJ) podľahol

boxerovi z MŠK Vranov nad Topľou
v pomere 3:0 na body.
Dávid Michálek tiež podľahol
Mariánovi Džupkovi z MŠK Vranov
nad Topľou verdiktom na body.
Jaro Hanúsek naopak zvíťazil nad
boxerom z BC Slovakia Bratislava Jurajom Pollákom 3:0 na body. V nedeľu boxoval Jaro Hanúsek finále
s boxerom zo Spišskej Novej Vsi. Ja
ro presvedčivo zvíťazil v pomere 3:0
na body.
Jaro Hanúsek bol nominovaný
na prestížny, veľmi náročný medzi
národný turnaj Dan Pozniakas do
Litvy. Turnaj sa koná 12. 3. a sloven
ská reprezentácia odlieta do dejiska
turnaja o deň skôr.
Tréneri BC RTJ
(krátené)

Pozagas Cup 2014 získali
Cíferčania
TJ Strojár Malacky, oddiel hádzanej usporiadal v spolupráci so spoločnosťou Pozagas 7. ročník turnaja
ml. žiakov Pozagas cup 2014, pohár
G. R. Pozagas, a. s., Malacky. Turnaj sa
konal v rámci osláv 50. výročia založenia organizovanej hádzanej v našom meste. V prvú marcovú sobotu
sa v ŠH Malina zišli kolektívy Slovan
Modra, Sokol Cífer a domáci kolektív
Strojár Malacky. Chýbalo družstvo
Tatran Stupava. Turnaj sa hral systémom každý s každým. Zvíťazil kolektív Sokol Cífer, druhý skončil Strojár
Malacky a tretie miesto sa ušlo Slovanu Modra. Vďaka patrí sponzorom
turnaja: V. Tedlovi, A. Perneckému,
V. Eckerovi a M. Kopianovi.
L. Oslej (upravené)
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