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úvodník

Sme
Európania

v 12 volebných miestnostiach
(podľa volebných obvodov).
O hlasy voličov sa uchádza 29
politických strán, každá na samostatnom lístku. Volič volí jed
nu stranu, na ktorej môže zakrúžkovať najviac dvoch prefe
rovaných kandidátov. Nemusí
však zakrúžkovať nikoho.
Voľby do EP sa konajú
v sobotu

24. mája
od 7.00
do 22.00 h

Horúca volebná linka
v Malackách:

034/79 66 111

(v prípade otázok a žiadostí
o prenosnú volebnú schránku
počas volebného dňa)

Nový TIK
Turisticko-informačná kancelária
Malacky dostala nové priestory. Sú
väčšie a reprezentatívnejšie a návštevníkovi môžu ponúknuť viac. TIK
zostáva v budove Inkubátora, je len
vo vedľajšej miestnosti. Srdečne vás
pozývame na návštevu. V ponuke je
množstvo nových reklamných predmetov i nová regionálna knihovnička.
Viac na
strane
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Také bolo motto tohtoročnej Míle pre mamu, do ktorej sa vďaka Materskému centru Vánok opäť zapojilo aj naše
mesto. Drobček na fotografii svoju lásku k mamičke ešte slovami nevyjadrí, ale má ju napísanú v očkách, ktoré sršia
spokojnosťou, detskou bezstarostnosťou a šťastím... 							Text, foto: T. Búbelová

Hviezdoslavov Kubín
zaplavia Malačania
Nedávno sme v MH upozornili
na profesionálny úspech a po
stup troch recitátorov (v kate
góriách stredoškoláci a dospe
lí), zverencov Beáty Reifovej,
na najvyššiu celoštátnu pre
hliadku súťaže do Dolného Ku
bína. Medzičasom sa však ko
nalo krajské kolo súťaže s ná
zvom Bratislavské metamorfó
zy aj v žiackych kategóriách,
kde štyri prvé miesta konku
rencii vyfúkli dievčatá z rov
nakej liahne.

Spolu s Jozefom Dodom Klučárom, Barborou Bezákovou a Deni-

som Frky Farkašom do Kubína pocestujú aj Sára Stupňanová, Stelka
Stupňanová, Karolínka Králová a, samozrejme, Barbora Vajglová – už po
tretíkrát.
„Výsledok postupových kôl 60. roč
níka Hviezdoslavovho Kubína je pre
nás absolútne mimoriadny: z ôsmich
recitátorov, ktorých sme na súťaž pri
pravovali v Štúdiu mladých Divadla
na hambálku, postúpilo na najvyššiu
celoštátnu prehliadku sedem šťast
ných,“ s neskrývanou radosťou konštatuje Beáta Reifová, umelecká
šéfka spomenutého štúdia. S riaditeľkou MCK Malacky Janou Zetkovou si zažartovali, že čoskoro bude

divadlo potrebovať mikrobus na
prednesové súťaže, čo tento rok nie
je ďaleko od pravdy. „Pociťujeme zá
väzok a rešpekt k budúcim súťažným
prehliadkam. Užívame si teda všetky
emócie, ktoré k víťazstvám patria. Stá
le máme pocit, že najťažšie je prebojo
vať sa obvodným a okresným kolom,
lebo v Malackách a v okrese sú sku
točne dobrí recitátori a pedagógovia.
Súťaže v Malackách sa organizujú na
vysokej úrovni a v dobrej atmosfére,“
dodáva Beáta Reifová.
Na krajskom kole Hviezdoslavov
ho Kubína s názvom Bratislavské
metamorfózy úspešne reprezentovali Miriam Siváková a Mária Dobro

Upchatá
kanalizácia

Aká je v meste
bezpečnosť?

Šachové úspechy

Mesto Malacky dostalo nedávno
viac ako 16 km novej kanalizácie. So
začatím jej používania už vznikli aj
problémy spojené s jej upchávaním.
Prinášame vám praktické informácie
a rady o tom, ako kanalizáciu používať. Zdá sa to síce jednoduché, no nie všetci vedia,
čo do nej patrí a čo nie.
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MsP spracovala správu o bezpečnosti v Malackách za uplynulý rok.
Celkovo zaznamenali 259 trestných
činov, prevažuje majetková kriminalita. Násilných činov bolo 19 (o 10
menej ako v r. 2012). Zlepšila sa aj objasnenosť trestných činov.
Najrizikovejšie sú ulice Továrenská a Brnianska.
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V minulosti boli Malacky známe
ako stolnotenisová veľmoc. Zdá sa,
že onedlho budeme známi i vďaka
šachu. V meste vyrastá nová, silná generácia talentov. Mladí šachisti valcujú konkurenciu, zo súťaží sa vracajú
ovešaní medailami a hovorí sa o nich
v celoslovenskom šachovom svete. Želáme im veľa úspechov!
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Viac na
strane

V Malackách
volíme

Ďakujem, že si, mama!

Viac na
strane

Tatiana Búbelová

Viac na
strane

Len pár dní nás delí od volieb do
Európskeho parlamentu. Sú to už
naše tretie. Tie predchádzajúce boli
poznačené veľmi nízkou účasťou
a súčasné odhady tiež nenavrávajú,
že by to malo byť inak. Možno však
predsa. Volíme si zástupcov, ktorí vo
väčšom celku budú zastupovať záuj
my našej krajiny – aj. Často sa nám
totiž zdá, že témy, ktoré sú na pre
trase v európskom meradle, sú nám
vzdialené. Pravda je však taká, že sa
nám to naozaj iba zdá. Nie sme pred
sa len Záhoráci – sme Slováci. A ako
takí si už 10 rokov užívame privilégiá
aj povinnosti plnohodnotného člena
európskeho spoločenstva. Sme Euró
pania. A vedeli by sme ísť aj ďalej... Ak
sa pozeráme na ekológiu, problémy
ozónových dier či globálneho otep
ľovania, cítime sa byť Pozemšťanmi,
alebo pri niektorých témach dokon
ca aj obyvateľmi Vesmíru. Byť súčas
ťou značí aj spoločne rozhodovať.
Zvážme, kto by to za nás mohol robiť
čo najzodpovednejšie, a dajme mu
svoj hlas. Teraz je správny čas...

vodská zo Spojenej školy sv. F. Assiského. Prvá z nich bola ocenená
čestným uznaním za prednes poézie
a druhá recitátorka sa umiestnila na
3. mieste v prednese prózy. Hoci ide
o pekné umiestnenie, na postup do
Dolného Kubína to nestačí – tam sa
stretnú len víťazi...
T. Búbelová

Uzávierka!
Súťaž literárnej tvorivosti mladých
Malacké brko stále trvá. Zapojiť sa
môže mládež z Malaciek od 15 do 20
rokov študujúca v malackých gymnáziách alebo v stredných a vysokých školách v iných mestách. Tvoriť
môžete na tieto témy:
– próza Moja voľba
– poézia Nádych.
Súťažné práce posielajte do 28. 5. na
adresu brko@malacky.sk v štyroch
vytlačených origináloch s označením
MALACKÉ BRKO na adresu Mesto
Malacky, oddelenie marketingu,
Radlinského 2751/1, 901 01 Malac
ky. Práce treba poslať elektronicky
i poštou (resp. doručiť osobne do
MsÚ). Bližšie informácie a prihlášku
do súťaže nájdete na www.malacky.
sk (Občan – Vzdelávanie – Súťaže).
			 -naty-
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Mesto Malacky

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie pracovnej pozície

referent oddelenia
územného rozvoja
a životného
prostredia – referát
stavebného úradu
Pracovná náplň
• administratívna príprava územných
konaní a príprava územných rozhodnutí
• administratívna príprava stavebných konaní a príprava stavebných
rozhodnutí
• administratívna príprava kolaudačných konaní a príprava kolaudačných rozhodnutí
• administratívna príprava pri zabezpečení výkonu štátneho stavebného dohľadu
• administratívna príprava ďalších
stavebných rozhodnutí podľa stavebného zákona
Pracovný pomer:
• na dobu určitú počas zastupovania
dlhodobej práceneschopnosti
Pracovný úväzok:
• skrátený 22 a 1/2 h týždenne
Nástup:
• podľa dohody
Kvalifikačné predpoklady
• ÚSO vzdelanie so stavebným zameraním alebo vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania
Iné kritériá a požiadavky
• prax v oblasti stavebného konania,
prenesený výkon štátnej správy
• občianska bezúhonnosť
• komunikačné schopnosti, profesionálne vystupovanie
• ovládanie PC na bežnej úrovni užívateľa
Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť na výberovom konaní (uviesť aj telefonický kontakt)
• štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o vzdelaní
Dátum a miesto podania žiadosti
o účasť na výberovom konaní
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s priloženými požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť do
30. mája 2014 na adresu: Mesto
Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01
Malacky. V prípade zasielania poš
tou je rozhodujúci dátum poštovej
pečiatky.
Termín a miesto
výberového konania
Výberové konanie sa uskutoční 10.
júna 2014 o 13.00 h v Mestskom
úrade Malacky, Radlinského 2751/1.
Jozef Ondrejka, primátor

Odstávka
elektriny

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú 28. mája
od 8.10 do 15.15 h bez dodávky
elektriny ulice:
Partizánska č. 1, 3, 5
Radlinského č. 25
Ľ. Zúbka č. 2
a
29. mája budú od 8.10 do 15.15 h
bez dodávky elektriny ulice:
Partizánska č. 11, 7, 9
Radlinského č. 11, 13, 15, 5, 7, 9
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Záhon

ka. Pochádzajú z kolekcie Vecičky
s dušou, ktoré vyrábajú talentovaní
členovia chránenej dielne Vstúpte,
n. o. Mackovi dali štyri rôzne podoby. Je len na vás, ktorú si vyberiete.
V ponuke je aj nová reflexná páska s logom Malaciek, náramok, lietajúci tanier frisbee, pokladnička/prasiatko pre šťastie, prívesok na kľúče/
meter alebo žetón do nákupného
vozíka, ďalej skladačka s obrázkom
Macka a nálepky s erbom mesta, logom mesta a obrázkom Macka.
Novinkou v TIK-u je veľkoplošná
obrazovka, na ktorej si môžete pozrieť výber tých najzaujímavejších

znova

zakvitol

Po vandalskom zásahu v noci
po Prvomájových Malackách
zostal záhon sirôtok pri Kom
pase priateľstva pred budo
vou MsÚ prázdny.

V piatok 16. mája však doň už
pracovníci mesta vysádzali muškáty a iné dekoratívne rastliny. Dúfame, že jeho krása okoloidúcich poteší. Aj preto, aby sme si potešenie
dopriali čo najdlhšie, všímajme si
okolie a nevhodné konanie tých,
ktorí sa nevedia vpratať do kože,
včas nahlásme mestskej polícii.
Text, foto: -tabu-

TIK je v nových
priestoroch
TIK Malacky sa presťahovala
do novej, krajšej a hlavne väč
šej miestnosti. TIK je aj naďalej
v budove Inkubátora, na príze
mí, len o miestnosť vedľa.
V TIK-u nájdete množstvo propagačných materiálov (knihy, brožúry, letáky, plagáty) nielen o Malackách, ale o celom Záhorí.
Nachádza sa tam aj takzvaná

regionálna knihovnička, v ktorej si môžete prelistovať zaujímavé knihy z oblasti turizmu. K dispozícii sú aj reklamné predmety
s motívmi nášho mesta,
ktoré potešia nielen
Malačanov, ale aj
ich priateľov a návštevníkov nášho mes
ta. V ponuke sú teraz aj
úplne nové keramické,
ručne vyrobené sošky Mac-

fotografií z nášho mesta i z rôznych
kútov Záhoria.
Tešíme sa na stretnutie s vami!
TIK Malacky, foto: S. Osuský

Nakladanie s odpadmi. Ako na to?
Dnešná doba je charakteristická neustálym zvyšovaním produkcie
odpadu, čo negatívne vplýva na životné prostredie. V jednotlivých
číslach Malackého hlasu sa venujeme separovaniu, recyklácii, kom
postovaniu a ďalšiemu narábaniu s odpadom. V minulých číslach
sme sa venovali narábaniu s nepotrebným papierom a plastom. Ten
to raz pôjde o sklo.

Čo so sklom?
Sklo tvorí 12 percent hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Jeho celková ročná
produkcia v rámci odpadu je 480 kg
na obyvateľa za rok. Z ekologického
hľadiska je lepšie sklenené obaly používať opätovne, ako sklo recyklovať. Jeho recyklácia je možná donekonečna, pretože tavením nestráca
žiadnu zo svojich vlastností. Sklo je
biologicky neaktívny materiál, a tak
sa v prírode rozkladá veľmi dlho –
až 4 000 rokov.

Do zberu skla patria:
• s klenené fľaše, obaly, poháre, črepy,
okenné sklo
Do zberu skla nepatria:
• z nečistené fľaše a sklenené obaly
•p
 orcelán, keramika a maľované sklo
• obrazovky televízorov
• žiarovky a žiarivky
• sklobetónové tvárnice, oceľou vystužené sklo
• zrkadlá, varné sklo, krištáľové sklo
• kovové vrchnáky
• lepené autosklá
• plastové fľaše, kovy, drevo a iné odpady, ktoré nie sú sklom

Do ZELENÝCH
kontajnerov
na sklo

už nie je možné vhadzovať aj ple
chovky od piva a iných nápojov,
prípadne od kompótov.
Tie môžete vhadzovať do kontajnerov na plasty (žlté), patria sem aj
tetrapaky.
Sklo sa separuje čisté. Upozorňujeme, že sklenené poháre je, samozrejme, potrebné vyprázdniť. Preto
do kontajnerov nevyhadzujte plné
sklenené nádoby s pokazenými
kompótmi a pod. Takýto pohľad sa
nám naskytol počas nedávneho dokumentovania vývozu objemného
odpadu.
Okrem uvedeného celoplošného
zberu v meste majú občania mož-

Výbeh pre psov je takmer hotový
Výbeh pre psov neďaleko okres
ného úradu pri priechode me
dzi Záhoráckou ulicou a Ul. 1.
mája už nabral reálne kontúry.

Dokončené sú terénne úpravy,
oplotenie a chodníky. Nainštalované sú i tréningové prvky pre štvornohých miláčikov (kruh, slalom, šikmá stena, skočka), tabule s pokynmi
o používaní výbehu a koše na psie
exkrementy. Zostáva ešte doplniť
mobiliár (lavičky, koše na odpad).
Práce by mali byť ukončené do konca mesiaca, potom
bude ešte treba počkať, kým
vyrastie tráva. Realizáciu projektu zabezpečuje firma APRO
záhradné centrum, s. r. o. a celková cena je 10 768 €.
Text: -mija-, foto: -otano-

nosť triediť ďalšie druhy odpadov
systémom donášania do odpadových dvorov.
Odpadové dvory sú zriadené
na Partizánskej ulici v sídle spo
ločnosti Tekos a na Hlbokej uli
ci. Do nich je možné prinášať tento
odpad: sklo, papier, železné kovy,
odpadové drevo, objemný odpad,
rastlinný odpad, drobný staveb
nýodpad, nebezpečný odpad ako
autobatérie, elektronický odpad,
pneumatiky, textil i prepálený jed
lý olej.
Za prinesený odpad sa neplatí, poplatky sú už zahrnuté v celoročnom poplatku za odvoz komunálneho odpadu. Na odpadovom dvore je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Podľa zákona NR SR č. 223/2001
Z. z. o odpadoch je vývoz množstva stavebného odpadu na osobu obmedzený na 1 m3/rok, ak majú
občania odpadu viac, je nutné si zaň
priplatiť 16,60 €/m3. Podnikatelia platia za odpad 23,24 €/m3.
Text: N. Slobodová/B. Orgoňová
Foto: S. Osuský
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takýchto látok do podzemných vôd,
povrchových vôd alebo do kana
lizácie. Zneškodnením výrobku
poverte miestne zberné stanice
– firmy, ktoré sú držiteľmi autori
zácie (napr. Eko-salmo Bratislava,
Zohor), ich služby sú bezplatné.
Prípadne sa informujte na vašom
obvodnom úrade životného pros
tredia, krajskom úrade životného
prostredia, obecnom úrade. In
formácie vám poskytne aj Minis
terstvo životného prostredia SR.
Lieky, injekčné striekačky, tabletky
nesplachujte, ale odneste do lekární
a nemocníc.
Kuchynský odpad nie je odpado
vou vodou a v prípade, že producent
takýto odpad likviduje v kanalizácii,
vystavuje tak kanalizáciu viacerým
rizikám, medzi ktorými dominuje
usadzovanie zvyškov (šupky, drvi
na) v kanalizačnej prípojke, násled
ne upchatie prípojky a vyhnívanie
zvyškov spojené so vznikom zapá
chajúcich a výbušných plynov, ktoré
môžu prenikať do vnútra nehnuteľ
nosti.

VRACIAME SA
K PROBLÉMU
Mesto Malacky
dostalo nedávno
viac ako 16 kilo
metrov novej
kanalizácie. So
začatím jej pou
žívania už vznikli
i prvé problémy.
Spojené sú s jej
upchávaním.
Ďalším problé
mom je neochota
niektorých ľudí
napojiť sa.

Nízka informovanosť
i nízky záujem
Asociácia vodárenských spoloč
ností pripravila environmentálnu ce
loslovenskú mediálnu kampaň s ná
zvom Nezatvárajme oči! Kampaň
bojuje o záujem verejnosti v rámci
ochrany životného prostredia a pod
zemných vôd a vyzýva obyvateľov
pripojiť sa na verejnú kanalizáciu.
Kampaň vychádza z reálneho sta
vu na Slovensku – z nízkej napo
jenosti na kanalizáciu a nízkeho
záujmu napojiť sa na ňu. Záujem
obyvateľov miest a obcí o ochranu
životného prostredia a podzemných
vôd, záujem o informácie o spôso
be zneškodňovania obsahu žúmp
či samotnej starostlivosti o žumpu
je na Slovensku mimoriadne nízky.
Obce trápi nepríjemný zápach, majú
zničené vodné zdroje, životné pros
tredie je v kritickom stave a zdravie
rodín je ohrozené.
Zámerom kampane je poukázať
na fakt, že podľa zákona je vlastník
nehnuteľnosti povinný pripojiť sa
na verejnú kanalizáciu v obci, kde je
vybudovaná. Verejné stokové siete
sú jedinou zákonnou a ekologickou
cestou zneškodňovania odpadových
vôd.

Ak si nie ste istí, na akú kanalizáciu
je napojená vaša domácnosť, je mož
né to zistiť z vašej Zmluvy o dodávke
pitnej vody a odvádzaní odpadových
vôd.
Nesplachujte, ale vyhadzujte!
Cez jednotlivé domové kanalizač
né prípojky je do verejnej kanalizácie
možné vypúšťať výlučne len splaško
vé vody zo sociálnych zariadení, dre
zov, kúpeľní a WC.
Do verejnej kanalizácie sa nesmú
vypúšťať odpadové vody, ktoré by
mohli obsahovať:
• látky ohrozujúce zdravie a bez
pečnosť prevádzky stokovej siete
a miestneho obyvateľstva a ani látky
spôsobujúce nadmerný zápach ale
bo možnosť vzniku infekcie, rádioak
tivity, napr. chemikálie, rozpúšťadlá,
umelé hnojivá;
• látky narušujúce materiály sto
kovej siete a objektov v kanalizácii,
tuhé odpady, tvrdnúce látky ako
napr. stavebný materiál, sadra, tvrd
núce lepidlá, peny;
• látky spôsobujúce prevádzko
vé problémy prietoku v potrubiach
a správnej funkcie podtlakových
ventilov, napr.: rôzne sypké materiá

ly, ropné materiály a tuky, chemiká
lie, farby, riedidlá, rozpúšťadlá, silné
dezinfekčné prostriedky, predmety
z dreva, drôty, plechy, stavebný od
pad, plastové a gumové produk
ty, textilné produkty (napr. dámske
pančuchy) a iné tkaniny, odpady zo
záhrad, pokosená tráva, lístie a pod.,
komunálny odpad, papier, zvyšky je
dál, kosti a pod., dámske hygienické
vložky, jednorazové detské plienky,
použité kondómy, zvieracie feká
lie, hnojovka, močovka, cigaretové
ohorky.
Nedodržanie disciplíny pri vy
púšťaní odpadových vôd do ve
rejnej kanalizácie má za následok
najmä upchávanie a zaseknutie
podtlakových ventilov.
Zabráňte zvýšeniu stočného!
Veľa ľudí si neuvedomuje, čo spô
sobuje tým, že splachuje veci, ktoré
do kanalizácie nepatria. Dochádza
tak k upchaniu, vytopeniu a havári
ám. Táto skutočnosť vedie k zvýše
niu nákladov na čistenie kanalizá
cie a odstraňovanie havárií, čo sa
v konečnom dôsledku môže preja
viť na zvýšení ceny za odvedenie
a čistenie odpadovej vody.

Prinášame 6 jednoduchých ti
pov, ako zabezpečiť, aby kanalizácia
bola priechodná a zamedzilo sa ha
váriám:
• Uistite sa, že vo vašej kanalizácii
skončí výlučne odpadová voda, ľud
ské výlučky a toaletný papier.
• Sanitárne produkty, ako napr.
dámske hygienické vložky, tampóny,
kondómy, hygienické utierky, plien
ky, do kanalizácie NEPATRIA! Zabaľ
te ich a dajte do smetného koša.
• Olej, tuky, masť po varení, ktoré
chcete vyhodiť, nechajte vychladnúť
a zabalené vyhoďte do smetného
koša alebo ich zmiešajte s orieška
mi a semiačkami a použite ako po
travu pre vtáčiky. Tuky, ktoré skončia
v kanalizácii, sa usadzujú na obvode
a spôsobujú upchávanie.
Zvyšky jedla, ako napr. omáčky,
cestoviny, polievky nevylievajte do
kanalizácie! Zabaľte ich a vyhoďte
do smetného koša, alebo ak máte
možnosť, použite ich ako potravu
pre zvieratá.
Chemikálie, rozpúšťadlá, moto
rový olej a farby sú vo vode takmer
nerozpustné, usadzujú sa na obvo
de kanalizácie a spôsobujú upchá
vanie. Preto treba zabrániť úniku

Zodpovedne s odpadovou vodou
Uvedomme si dôsledky svojej čin
nosti, ak do vody, ktorá opúšťa našu
domácnosť, vyhadzujeme a splachu
jeme odpad, ktorý do kanalizácie ne
patrí. Cez jednotlivé domové kanali
začné prípojky je do verejnej kana
lizácie možné vypúšťať výlučne len
splaškové vody zo sociálnych zaria
dení, drezov, kúpeľní a WC.

Sú krajiny, kde napojenie
je samozrejmosť
O slovenskom špecifiku – nízkej
napojenosti na verejný vododovod
a verejnú kanalizáciu – sa v Európe
veľa rozpráva. Potvrdil to aj Ing. Vla
dimír Jakub (VVS, a. s., Košice), kto
rý ako člen valného zhromaždenia
EUREAU, teda federácie združujúcej
asociácie vodárenských spoločnos
tí z jednotlivých krajín EÚ, zastupu
je záujmy slovenského vodárenstva
v rámci európskych štruktúr:
„Realita je u nás taká, že staros
tovia obcí chcú kanalizáciu, bojujú
o ňu, a keď je vybudovaná, vodá
renské spoločnosti zápasia s nezáuj
mom občanov o napojenie. Je za tým
špekulantstvo a také to staré, archa
ické myslenie.”
Aký je pohľad západoeuróp
skych vodárov na našu nízku na
pojenosť na kanalizáciu?
„U nich je to inak. Tam to ľudia
berú ako samozrejmosť - všade, kde
je vybudovaný vodovod a kanalizá
cia, sa všetci napoja. Vážia si zdravé
a čisté životné prostrediami a nad
problémami slovenských vodárov len
krútia hlavou...”
Spracovala: M. Janotová
Zdroj: BVS, a. s.
Vodárenské pohľady 1/2014
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ODPAD SPÔS
,
otné prostredie

• poškodzuje živchávanie kanalizačného
• spôsobuje uphnívanie zvyškov spojené
ČO DO KANALIZÁCIE NEPATRÍ:
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Existujú tri typy kanalizácie:
Splašková – na odvádzanie pou
žitej vody z obydlí a služieb predo
všetkým z ľudského metabolizmu
a činnosti v domácnostiach, z kúpeľ
ní, stravovacích zariadení a z iných
podobných zariadení
Dažďová – na odvádzanie zrážok
a vody z povrchového odtoku, ktorá
vteká z terénu alebo z vonkajších čas
tí budov
Zmiešaná – jednotná kanalizačná
sieť pre dažďovú a splaškovú odpa
dovú vodu
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stavebný odpad,
chemikálie, farby, riedidlá, rozpúšťadlá, dezinfekčné prostriedky, lieky,
ropné materiály a tuky,
textilné produkty (napr. dámske pančuchy) a iné tkaniny,
komunálny odpad,
zvyšky jedál, kosti a pod.,
dámske hygienické vložky, jednorazové detské plienky, vata a vatové
tyčinky, vlhčené utierky, kondómy,
• zvieracie fekálie, srsť, vlasy,
• cigaretové ohorky.
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V ZŠ Štúrova pilujú
angličtinu

na cambridgeské skúšky
Už druhý rok majú deti v ZŠ Štúrova možnosť nechať si otestovať
svoje vedomosti z anglického jazyka medzinárodnou certifikač
nou skúškou organizovanou po celom svete Cambridgeským syn
dikátom.

V rámci celoročnej prípravy sa
deti učia porozumieť čítanému i ho
vorenému slovu, reagujú na otázky
a tvoria otázky v priamom rozho
vore. Získavajú obrovskú skúsenosť
a sebavedomie pri zvládaní podob
ných skúšok, ktoré budú zdolávať
odteraz až po maturitu z cudzieho
jazyka.
Žiaci sú motivovaní uspieť čo naj
lepšie, pretože na certifikáte, ktorý
každé dieťa dostane, je počtom er
bov zo štyroch jazykových zručností
znázornený ich skutočný dosiahnu
tý výsledok. Testuje sa čítanie, písa
nie, počúvanie a hovorenie. Rozho
vor deti vedú s rodeným Angliča

nom. Skúšky sa v ZŠ na Štúrovej ulici
uskutočnia 10. júna.
Žiaci 4., 6. a 7. ročníkov pod vede
ním p. učiteliek Kajanovej a Mózovej
sa rozhodli spojiť príjemné s užitoč
ným. Pozvali rodičov detí na infor
mačné stretnutie ohľadom konania
spomínaných cambridgeských skú
šok a súčasne im pripravili skutoč
né anglické pohostenie – sendviče
a koláče. Na otázky rodičov odpove
dala pani Andrea Grancic z Britskej
rady v Bratislave. Deti sa pod vede
ním svojich pani učiteliek pripravujú
na všetky tri úrovne uvedených skú
šok – Starters, Movers a Flyers.

Celoslovenská porota v súťaži
Európa v škole 2014 z prác, ktoré postúpili do celoslovenského
kola, ocenila víťazstvom aj prácu Márie Dobrovodskej, žiačky
8. A triedy ZŠ M. Olšovského.

dia riešili podobné problémy vo
svojej „dospelej“ budúcnosti. Porotu
zaujala Máriina jednoduchá animá
cia z plastelíny. Ocenila jej pútavosť,
výstižnosť, gradáciu a zmysluplný
zámer s originalitou a krásnymi myš
lienkami. Prácu si môžete pozrieť na
www.dobrovodsky.info/maria –
moje animácie – Nový začiatok.
Druhou ocenenou z našej školy
bola Dorota Čermáková z 8. B triedy,
ktorá v kategórii Slovenský jazyk zís
kala čestné uznanie s prácou Jeden
týždeň X-žiačky. Dievčatám blaho
želáme k fantastickému úspechu
a úprimne ďakujeme za skvelú repre
zentáciu školy, Malaciek i Záhoria.

Študenti v uliciach
Na Kláštornom námestí a v jeho okolí bolo v piatok 9. 5. poriadne
rušno. Gymnazisti zo štátneho gymnázia oslavovali Deň Európy,
10. výročie vstupu Slovenska do EÚ a do ulíc vyšli aj viaceré triedy
maturantov, ktorí na seba tiež upozornili hlukom, ale kvôli niečomu
úplne inému.

ZŠ Štúrova (upravené)

Národné kolo Európy
v škole vyhrala
Mária Dobrovodská

Prijímacie
Základná umelecká škola v Malackách
Záhorácka 1918, 901 01 Malacky

skúšky

na školský rok 2014/2015 budú
2. a 3. júna 2014 od 14.00 do 17.00 h

Spoločenstvo CZŠ

Text, foto: N. Slobodová

Študenti a učitelia z Gymnázia na
Ul. 1. mája zorganizovali akciu s ná
zvom Jarný deň Európy. Nevtieravou
formou ankety pripomenuli ľuďom
v uliciach mesta termín volieb do eu
rópskeho parlamentu. „Z našich otá
zok vyplynulo, že ľudia väčšinou ne
vedia ani počet členských krajín v EÚ,“
prezradil nám jeden zo študentov.
Od 10.00 do 13.00 h študenti tiež
tvorili výtvarné diela s európskou te
matikou, hojne koncertovali a diváci
si vypočuli spevácke vystúpenia štu
dentov gymnázia, ale aj detí z part
nerskej školy v Břeclave.
Študentov ste mohli vidieť aj
v ostatných kútoch mesta. V ten
to deň totiž poslednýkrát prišli do
školy, keďže sa im začal predmatu
ritný akademický týždeň. Na obdiv
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Mária zvíťazila v III. vekovej ka
tegórii (13–15 rokov) multimediálnych prác s prácou Nový začiatok.
Poukázala v nej na význam a úlohu
rodiny, na kvalitu spoločne trávené
ho voľného času v rodine i na jeho
nedostatok z dôvodu neadekvátnej
pracovnej vyťaženosti rodičov.
Z jej výpovede cítiť záujem mla
dého človeka o prácu matky, ale
i predstavu o tom, ako by mladí ľu

vystavovali svoje tablá a od okolo
idúcich slušne pýtali symbolický prí
spevok na oslavy zdolania skúšky
dospelosti.

očnécentrum
NEMOCNICA MALACKY

Od ostrého videnia
Vás delí 30 minút
Šedý zákal

Katarakta

hudobný a tanečný odbor

v budove ZUŠ
na Záhoráckej ul. 1918
výtvarný
a literárno-dramatický odbor
v budove Synagógy
Tešíme sa na vašu účasť.
Viac info na
www.zusmalacky.sk

Opýtajte sa na túto možnosť svojho lekára
alebo získajte viac informácií na:

034/28 29 700

www.nemocnicamalacky.sk
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Nezvyčajná jemná krása
V Malackom kaštieli si môžete pozrieť výstavu drotár
skeho umenia. Jej vernisáž sa uskutočnila počas Prvo
májových Malaciek a hneď prvý deň si toto nádherné
umenie prezrelo niekoľko tisíc návštevníkov. Podľa mno
hých z nich ide o jednu z najhodnotnejších výstav, aká sa
doposiaľ v kaštieli konala.

Intímne rozprávanie
príbehov

Už počas svojho štúdia sa maliarka Natália Chabadová (1991) za
čala venovať samostatnej výtvarnej tvorbe. Nielen mladosť sa
motná, ale aj mladosť jej mysle a tvorivý duch jej umožnili a stále
umožňujú skúšať všetko nové a neuzatvárať sa do vyhraneného
umeleckého prejavu.

Sama o tvorbe hovorí:
„Neustále sa učím a nadchý
nam všetkým novým, čo ma obklo
puje. Umenie je pre mňa najvyšším
duchovným prejavom. Druhom
poznania, v ktorom je obsiahnutý
aj fragment toho, čo nepoznáme.
Prostredníctvom umenia môžeme
spoznávať aj odlišnými cestami,
ako sú tie vyslovene racionálne.
Keď sa s okolitými skutočnosťa
mi nepotrebujete konfrontovať,
dospejete do štádia pochopenia.
Vlastné ja ustupuje do úzadia
a jeho miesto zaujme kreatívna
duša. Svet komunikuje s vami a vy
vo vhodnom okamihu odkomuni
kujete prínos bytia a jeho vibrácie
vo svojich maľbách.”
Autorkine maľby predstavu
jú intímne rozprávanie príbehov
prostredníctvom média maľby.
V obrazoch spája realitu s abstrak
ciou, radosť so smútkom, ktorý
vychádza z jej aktuálneho pocitu
a zanecháva na plátne to, čo v nej

a v ľuďoch vytvára hĺbku, teda ľud
ské emócie.
Vo svojich abstraktných for
mách necháva na prijímateľovi
osobité vnímanie jej individuál
neho stvárnenia, popritom na
povedá aj svoj osobný príbeh.
Pracuje prevažne s motívom žien
a kvetov.
Najnovšia prezentácia jej tvor
by reflektuje atmosféru pocitu
prebudenia. Už význam tohto slo
va je hlbokým zvnútornením.
Maliarka cituje:
„Cítim istú prebudenosť z toho,
čo sa okolo mňa deje, a prežívam.
I keď je scenéria nejasná, obrazy
nie sú ponurým stvárnením sychra
vých dní, ale dní vychádzajúceho
a zapadajúceho slnka. Človek je už
prebudený, takže je šanca, že bude
vidieť jasne život a jeho súvislosti.
A keby nie, tak tu ostáva tajomný,
melancholický pohľad, pre ktorý je
dôvod výstavu vidieť.”

Exponáty pochádzajú z galérie
Drotária a približujú tradíciu i súčas
nosť v drotárskej tvorbe. Nájdete tam
umelecké diela rôznych tvarov a veľ
kostí, od sošiek zvierat či rôznych po
stáv, cez obrazy, stojany, vázy a mis
ky. Človeku sa pri pohľade na ne ani
nechce veriť, že také niečo je možné
vyrobiť zo zdanlivo tvrdého a nepek
ného drôtu.
Výstava je otvorená do 1. júna vo
štvrtok a v piatok od 16.30 do 18.00
h a v sobotu a v nedeľu od 15.00 do
17.00 h. Ak máte záujem navštíviť vý
stavu v iných dňoch či časoch, môže
te sa dohodnúť na t. č. 034/772 23 87.
Text: M. Janotová, foto: S. Osuský

V Galérii MCK v týchto dňoch vystavuje Malačan Milan Ondrovič st.

Na nerozoznanie
od originálu

Milan Ondrovič je amatérsky
výtvarník, ktorý počas svojho
života namaľoval asi 700 obra
zov. Sústredil sa na diela sve
tových velikánov výtvarného
umenia a sám ich známe i me
nej známe práce reprodukuje.
Precízne vycizelované kópie
sú naozaj na nerozoznanie od
originálov a poväčšine sú už vo
vlastníctve súkromných osôb.
„Pán Ondrovič maľuje dlhé roky,
no na výstavu sa nám ho podarilo
nahovoriť až teraz, v roku, keď oslávi
svoje 70. narodeniny,“ s potešením
konštatuje riaditeľka MCK Jana Zet
ková. Veď obrazy, medzi ktorými sa
nájdu známe Slnečnice Van Gogha,
Španielsko Salvadora Dalího a veľa
ďalších výtvarných skvostov, je ozdo
bou našej mestskej galérie, ktorá by
si originály v žiadnom prípade ne
mohla dovoliť zapožičať...

-red-

Text, foto: -tabu-

Malackí fešáci pozývajú na koncert

V júni odohrá kapela Malac
kí fešáci koncert pre malacké
publikum. My sme sa zaujíma
li, ako vznikol nápad založiť
túto skupinu. Pavol Knotek,
ktorého môžeme považovať
za frontmena kapely, s nami za
spomínal na nedávnu minulosť.

„V roku 2012 som dostal ako dar
ček k narodeninám dva lístky na kon
cert mojej obľúbenej skupiny Fešáci,
ktorý sa konal v Bratislave. Koncert
bol dobrý, trval tri a pol hodiny, ale
mne osobne tam niečo chýbalo. Vedel
som dokonca aj čo – hity Michala Tuč
ného. Preto som sa rozhodol, že to, čo
tam chýbalo, prinesiem k nám do Ma
laciek,“ prezradil nám P. Knotek.
Už dva týždne po koncerte ob
telefonoval svojich priateľov, s kto
rými chcel na koncerte spolupraco
vať, a zakrátko začali s organizáciou.
Myšlienka usporiadať spomienkový
koncert na Michala Tučného sa uká
zala ako dobrý nápad, pretože 30.
mája 2012 vypredala skupina Ma
lackí fešáci celé malacké kino.

Michal Tučný istý čas počas svo
jej kariéry spolupracoval so skupi
nou Fešáci, preto P. Knotek zvolil
túto kombináciu. Skupinu Fešáci má
natoľko rád, že ich pomenovanie
sčasti prebrala aj jeho skupina. Ma
lackých fešákov si vďaka názvu pod
ľa jeho slov zapamätalo aj viac ľudí.
Po spomínanom úspešnom kon
certe odohrala skupina ďalší koncert
v Lozorne, otvorila prvý ročník Ma
lackého krígla a tento rok sa na spo
mínanom podujatí predstaví opäť.
„Veľa ľudí mi podalo ruku a povedalo,
že taký krásny umelecký zážitok už
dávno nemali, a niektorí ešte vôbec,“
prezradil nám svoje dojmy z posled
ného vystúpenia pred malackým
publikom P. Knotek.
Tento rok kapela chystá pre Ma
lačanov opäť jedinečný zážitok. Pôj
de o Spomienkový koncert na Mi
chala Tučného, Pavla Bobka a Wal
demara Matušku. Koncert sa usku
toční 5. júna v malackom Kultúrním
domečku so začiatkom o 19.00 h.
„Verím, že aj tento raz sa kino vypre
dá. Diváci a všetci fanúšikovia sa
majú na čo tešiť,“ pozýva P. Knotek.
Text: N. Slobodová

6

SPEKTRUM

SPEKTRUM

10/2014

7

Začiatok mája plný podujatí
Vyše
16-hodinový
tanečný
maratón

V sobotu 10. mája bolo v okolí Športovej haly Malina a najmä v nej veľmi rušno. Tanečné
štúdio Saltatrix opäť pripravilo
prehliadku tanečného umenia
detí a mládežníkov z celého
Slovenska. Do Malaciek prišli
tanečné skupiny centier voľného času a základných umeleckých škôl z Košíc, Michaloviec,
Svinnej, Prievidze, Žiliny, Púchova, Bánoviec nad Bebravou,
Senice a ďalších miest.

7. ročník tanečnej súťaže Saltare
Orbis 2014 pritiahol tisícky súťažiacich. Palubovka ŠH Malina sa premenila na parket, kde sa bez prestávky
striedali tanečníci od ôsmej rána až
do pol jednej v noci, takže sa pretancovali až do ďalšieho dňa. Vo vekových kategóriách deti, juniori, mlá-

Mamičky
milujeme,
preto
míľujeme...

Míľa pre mamu je podujatie,
ktoré sa uskutočňuje pri príležitosti Dňa matiek z iniciatívy
Únie materských centier. Jeho
úlohou je pripomínať, že byť
mamou, najmä však dobrou
mamou, vôbec nie je ľahké.

Ak doma všetko funguje, je to
práca na plný úväzok a na počudovanie ju mamy stíhajú aj popri zamestnaní. Fungujú cez deň, v noci,
v chorobe, skrátka stále. Sú to mamy,
od ktorých deti pochytia prvé slová, po ktorých opakujú mimiku tváre a učia sa hrať na varenie, pranie,
vysávanie či pečenie koláčikov. Míľa
pre mamu sa už deväť rokov stretáva
s obľubou aj v Malackách. Materské
centrum Vánok ako organizátor pripravilo kultúrny program, kde deti
dostali príležitosť svojim mamičkám
urobiť radosť tancom, recitáciou
či hrou na hudobných nástrojoch.
O dobrú pohodu počas sobotného
slnečného popoludnia 10. mája sa
postarali aj atrakcie pre deti a stánky
s občerstvením. Po registrácii účastníkov sa na štart postavili všetci tí,
ktorí chceli symbolickú míľu po Zámockom parku absolvovať. Pri prestrihnutí pásky nechýbala Andy Timková – krstná mama Vánku. Tento
rok v Malackách míľovalo 538 účastníkov. V 67 mestách na Slovensku sa
do akcie zapojilo 27 543 účastníkov,
čo je doteraz najviac v histórii podujatia. Novinkou je, že Míľa pre mamu
prekročila hranice našej krajiny
a oslovila už aj zahraničie. Nečudo,
veď všetky mamy sveta si zaslúžia
úctu a lásku nielen svojich detí, ale aj
životných partnerov.
Text, foto: -tabu-

dež a seniori si merali sily sólisti, duá,
malé choreografie do 6 tanečníkov,
seven choreografie, veľké scénické,
disco, show, open či hip-hop choreografie.
Výkony hodnotila porota zložená
zo slovenskej a českej tanečnej špičky. V jej kreslách sa v závislosti od tanečnej kategórie striedali absolventi
tanečného odboru VŠMU i priekopníci rôznych štýlov v našich končinách. Top tanečníci v streetdancových štýloch – Miss Bibi (Sabina Škodová), Branuone (Branislav Bašista),
Danter (Dano Antálek) a Čečo (Marcel Čechvala) sa predviedli pred začiatkom silnej hip-hopovej kategórie.
Zaimprovizovali dokonca aj spoločnú choreografiu, ktorá medzi ostatnými tanečníkmi zožala mohutný potlesk. Keďže počet tanečníkov
a zúčastnených tanečných skupín na
Saltare Orbis z roka na rok stúpa, riaditeľka súťaže A. Murániová sa preto
v závere podujatia nechala počuť, že
je takmer isté, že na budúci rok sa
stretneme v dvoch súťažných dňoch.
Jeden deň bude zrejme patriť deťom
a druhý juniorom a mládežníkom.
Text, foto: N. Slobodová

Deň múzeí
poznačilo
počasie
Na veľkú škodu upršané, chladné
a veterné počasie nedovolilo naplno vyniknúť programu, ktorý
pripravili pracovníci MCK pod názvom Deň múzeí a galérií.
Od otvorenia len pomaličky prichádzali návštevníci múzea. Obdivovatelia výtvarného umenia sa zastavovali
v Galérii MCK, aby sa pokochali obrazmi
svetoznámych autorov, o ktorých by nik
nepovedal, že sú to „len“ reprodukcie
v rámci prvej verejnej výstavy Malačana
Milana Ondroviča.
Vo vestibule MCK spieval a vyhrával
gajdoš a návštevníci si mohli kúpiť darčekové predmety od klientov Domu
Svitania v Jakubove. Pre hostí bolo pripravené aj sladké pohostenie a je veľká škoda, že dážď nedovolil pozvaným
remeselníkom predviesť svoje umenie

ľuďom na ulici pred MCK a nám vychutnať si príjemnú jarmočnú náladu a kúpiť
si ručne vyrábané originálne výrobky.
Popoludní už na hostí čakal Malacký
kaštieľ a jeho nové expozície Múzea
Michala Tillnera, ktoré boli otvorené

a po prvý raz sprístupnené verejnosti
počas Prvomájových Malaciek. Po celý
deň (17. 5. ), ktorým sa Malacky zapojili
do celoslovenskej Noci múzeí a galérií,
boli všetky priestory prístupné zdarma.
Text, foto: T. Búbelová
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Aká bola bezpečnosť v Malackách v roku

Prehľad o počte zistených trestných činov v meste Malacky
rozdelených podľa základných druhov.
Násilné
Majetkové
29
144
Celkom zistené v roku 2012
Celkom zistené v roku 2013
19
160
Z hľadiska štruktúry zistených
trestných činov v meste Malacky (aj
na celom Slovensku) prevažuje majetková trestná činnosť v rôznych jej
formách.
Pouličná kriminalita
S páchaním kriminality násilného a majetkového charakteru súvisí
takzvaná uličná kriminalita. Práve tá
podstatnou mierou ovplyvňuje pocit bezpečia u občanov a ich názory
na činnosť policajného zboru.
Z vyššie spomínaných zistených
259 trestných činov bolo 121 spáchaných na ulici. V porovnaní s rokom 2012 to bolo o 19 menej, z čoho
vyplýva, že uličná kriminalita má klesajúci trend. Stále však tvorí 47,5 %
z celkového počtu zistených trestných činov v meste Malacky.

Prehľad o vybraných
druhoch kriminality
spáchanej v Malackách
v roku 2013:
Lúpeže – celkovo bolo zistených
v meste 11 lúpeží. V štyroch prípadoch boli páchatelia zistení a bolo
im vznesené obvinenie, jedna lúpež
bola fingovaná.
Ublíženie na zdraví – v sledovanom období boli na území mesta
Malacky spáchané celkom 4 trestné
činy ublíženia na zdraví, z ktorých
boli 2 prípady objasnené.

3
6
3
0
0
2
3
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
3
2
2
1
2
4
0
6

Ostatné
82
80

Spolu
255
259

Ostatná

0
3
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0

Násilná

11
17
2
0
0
4
1
0
0
2
4
2
5
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
0
18
3
2
12
1
0

Majetková

Ostatná

Pezinská
14
Továrenská
26
Radlinského
6
Petra Jilemnického 0
Štefana Čulena
0
Nádražná
6
Gen. M. R. Štefánika 4
Malé námestie
2
2
Nám. SNP
Kláštorné námestie 4
Nad Výhonom
4
Hlboká
2
Jesenského
6
1
Rakárenská
0
Riadok
1
Zámocký park
Duklianskych hrdinov 2
Oslobodenia
2
3
Legionárska
0
Agátová
Jelšová
0
Gaštanová
0
Stromová
0
0
Lipová
0
Brezová
Javorová
0
Zámocká
13
Sasinkova
2
20
Brnianska
Na Brehu
4
1. Mája
4
Záhorácka
17
Pribinova
1
6
Družstevná

Miesto činu

Miesto činu

Celkovo

Násilná

Stav a vývoj kriminality
Policajno-bezpečnostná situácia
v meste sa v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 výrazne nezmenila. Počet celkovo zistených kriminálnych udalostí všetkých druhov
v meste bol obdobný. V roku 2013
bolo celkovo zistených v meste 259
trestných činov.
Objasnených trestných činov zistením páchateľa bolo 105 prípadov,
čo je o 22 prípadov viac ako v roku
2012.
Stúpajúcu tendenciu mala aj percentuálna objasnenosť zistených
trestných činov, ktorá dosiahla hodnotu 40,5 % (+11,5 % oproti r. 2012).

Kriminalita v meste Malacky
podľa ÚČO od 1. 1. do 31. 12. 2013
Majetková

Jej služba je zabezpečená nepretržite 24 hodín prevažne jednou
dvojčlennou hliadkou v uliciach
mesta a jedným príslušníkom na oddelení MsP. Dve hliadky bývajú zaradené do výkonu služby len výnimočne, a to najmä pri zabezpečovaní verejného poriadku na rôznych
spoločenských podujatiach.

Krádeže vlámaním do bytu
alebo rodinného domu – v roku
2013 bolo zistených a vyšetrovaných 6 prípadov vlámaním do bytov
a rodinných domov, a to na Ul. Ľ. Fullu 2x, Skuteckého, Stupavská, Olšov
ského a Džbankáreň.
Krádeže motorových
vozidiel – celkovo bolo odcudzených na území mesta 6 vozidiel, a to
na ul. Záhorácka, Zámocká, Bernolákova, Cesta mládeže a Veľkomoravská.
Krádeže vlámaním
do motorových vozidiel – v sledovanom období bolo zistených
na území mesta 16 prípadov (najmä
na ul. Pezinská, 1. mája, Skuteckého,
Továrenská, Brnianska, Záhorácka).
Predmetom záujmu páchateľov sú
najmä veci odložené vo vozidlách
(notebooky, telefóny, tašky, doklady,
fotoaparáty, navigácie, oblečenie,
náradie a pod.), ale v poslednom období sú predmetom záujmu aj pohonné hmoty z vozidiel.
Drogová kriminalita – bolo zaznamenaných celkom 5 prípadov prechovávania omamných látok, keď
išlo o prechovávanie marihuany,
heroínu a pervitínu. V uvedených
prípadoch bolo vznesené obvinenie
konkrétnej osobe.
Bol zaznamenaný jeden prípad
distribúcie drog, ktorý objasnili operatívni pracovníci Odboru kriminálnej polície, kde pri domovej prehliadke boli zaistené ďalšie drogy.
Páchateľ skutku bol obvinený a vzatý do väzby.

Celkovo

Policajno-bezpečnostnú činnosť v Malackách zabezpečujú
prioritne príslušníci Obvodného oddelenia Policajného zboru v Malackách. V ich
ti sú okrem nášho
pôsobnos
mesta aj obce Kostolište, Veľké
Leváre, Závod, Studienka a VO
Záhorie. Nepretržitú činnosť
výhradne v meste Malacky vykonávajú príslušníci MsP Malacky.

Partizánska
Veľkomoravská
D. Skuteckého
Stupavská
Štúrova
Kozia
Hviezdoslavova
Jánošíkova
Gen. Ľ. Svobodu
Budovateľská
Mierové námestie 2
Ľ. Fullu
Cesta Mládeže
Bernolákova
Hollého

2
8
2
10
7
1
3
0
0
0
1
1
6
3
1

1
5
2
7
4
0
1
0
0
0
1
1
4
1
1

0
2
0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

1
1
0
2
1
1
1
0
0
0
0
2
1
0

Priestupky
Niektoré priestupky spadajú
do právomoci PZ SR (podľa zákona
o priestupkoch), iné do právomoci
mestskej polície.
PZ SR
V roku 2013 bolo na území mesta Malacky PZ SR skutočne zistených
a zaevidovaných 438 priestupkov,
z ktorých bolo 224 objasnených. Percentuálne vyjadrenie objasnenosti je
51,14 %. V roku 2012 bolo zistených
463 priestupkov a objasnených bolo
246, pričom percento objasňovania
bolo 53 %.
Medzi najčastejšie páchané prie
stupky patria priestupky proti majetku, nasledujú priestupky proti verejnému poriadku a občianskemu spolunažívaniu.
Na základe vyhodnocovania tohto úseku služobnej činnosti možno
skonštatovať, že majetkové priestupky sa najviac páchajú v strede mesta, t.j. ulice Radlinského, Záhorácka,
v rôznych reštauráciách a veľkých
obchodných centrách (Lidl, Kaufland
a Tesco), kde sú páchané drobné krádeže, napr. mobilné telefóny, dokumenty, peňaženky, potraviny a alkohol v nákupných centrách. Najmenej
páchaných majetkových priestupkov v meste Malacky je na miestach
alebo častiach mesta, ktoré sú zastavané rodinnými domami, napr. ul.
Kukučínova, Hurbanova a pod.
Priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu, ktoré početne patria
medzi druhé najčastejšie páchané

priestupky, sú najviac zistené v časti Malacky-Juh. Majú znaky hlavne
manželských nezhôd, hádok a fyzických konfliktov.
Ďalším faktorom páchania prie
stupkov proti občianskemu spolu
nažívaniu sú drobné ublíženia a vyhrážania po konzumácii alkoholu
v reštauráciách a zariadeniach, ktoré
sa nachádzajú hlavne v strede mesta, t. j. ulice Záhorácka, Sasinkova,
Mierové námestie, Malé námestie.
MsP
V roku 2013 mestská polícia doriešila spolu 3894 udalostí (v roku
2012 ich bolo 3565). Najviac riešené
boli dopravné priestupky. Ich pomer
k celkovému počtu udalostí je 65 %.
Medzi dopravné priestupky však
patrí aj parkovanie na cestnej zeleni
(372x) a zastavenie alebo státie na
chodníku (213x).
Rozdelenie udalostí z hľadiska
príbuznosti
právnej úpravy:
228
chov psov (VZN+Z. z.)
ochrana nefajčiarov (VZN+Z. z.) 32
VZN o odpadoch
242
VZN o určení času predaja
75
iné VZN
133
372
parkovanie na zeleni
parkovanie na chodníku
213
parkovanie na priechode
53
iné dopravné priestupky
1894
proti majetku
110
471
proti verejnému poriadku
proti obč spolnažívaniu
63
iné – zákon o priestupkoch
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Z celkového počtu 110 priestupkov proti majetku (§ 50 zákona o prie
stupkoch) bolo 60 na Brnianskej ulici,
ďalej 14 na Pezinskej ulici a 11 na Ul.
Na brehu – ide predovšetkým o krádeže v obchodných domoch.
Dopravné nehody
V období od 1. 1. 2013 do 31. 12.
2013 bolo v okrese Malacky spôsobených celkom 166 dopravných nehôd, pri ktorých boli 3 osoby usmrtené, 18 ťažko zranených a 82 ľahko
zranených. Celková spôsobená škoda na vozidlách a prepravovanom
tovare bola 345 920 €.
V meste Malacky bolo 35 dopravných nehôd, pričom najčastejšou
príčinou vzniku je porušenie po-

Požiare
V roku 2013 vzniklo celkovo na území mesta Malacky 33 požiarov, čo oproti rovnakému obdobiu roku 2012 bolo poklesom o 4 požiare. Priame škody
spôsobené požiarmi boli v roku 2013 vo výške 38 700 €, čo predstavuje nárast
priamych škôd o 12 300 €.
Príčina
požiaru

Počet
požiarov

úmyselné zapálenie neznámou osobou
vypaľovanie trávy a suchých porastov
elektrický skrat
iné prevádzkovo-technické poruchy
vyhorenie sadzí
fajčenie
blesk – objekt bez bleskozvodu
manipulácia s otvoreným ohňom
obsluha vykurovacieho telesa
znovurozhorenie požiaru
horľavina pri vykurovacom telese
úmyselné zapálenie známou osobou

10
2
4
4
3
2
1
2
1
2
1
1

Priama Počet
Počet
škoda zranení usmrtení
25.000
0
2.850
7.150
0
200
0
200
3.000
0
200
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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2013?

ho alebo príbuzného, ktorý mal
ťažkú nehodu a leží v nemocnici
vo vážnom stave. Ako zálohu vám
ponúkne peniaze v inej mene.
• Nikdy nepristupujte na takúto
požiadavku, vyhýbajte sa komuni
kácii s týmito osobami, nesadajte
do ich auta, nevpúšťajte ich do svo
jich príbytkov a čo najskôr kontaktujte políciu na čísle 158.
• Vždy majte na pamäti, že zdra
votná pomoc v Slovenskej republike
sa poskytuje každému bezplatne.

vinností účastníka dopravnej neho
dy, nesprávna jazda cez križovatku,
nedanie prednosti v jazde, rýchlosť
jazdy a porušenie povinnosti vodiča.
Okrem uvedených dopravných ne
hôd bolo prešetrovaných aj 117 ško
dových udalostí.
Za sledované obdobie bolo prí
slušníkmi dopravnej polície ulo
žených 3 761 blokových pokút
za priestupky proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky na cel
kovú sumu 198 020 €.
Preventívna činnosť
Mestská polícia aktívne vplýva
na dodržiavanie verejného poriadku
i v rámci preventívnych aktivít. Pro
jekt Malacky, dobré miesto pre život
je určený deťom v materských a zák
ladných školách. Zámerom projektu
je poukázať na problematické a rizi
kové situácie najčastejšie sa vyskytu
júce v tejto vekovej skupine a naučiť
deti uvedené situácie zvládať.
Policajti organizujú i besedy pre
seniorov zamerané zase na riziká
hroziace seniorom.
V rámci preventívnej aktivity Ju
nior policajti kontrolovali požívanie
alkoholických nápojov a iných návy
kových látok maloletými a mladis
tvými.
Umiestňovaním makiet detí
na frekventovaných miestach a kon
trolami priechodov pre chodcov
v blízkosti základných škôl mestská
polícia pozitívne vplýva na bezpeč
nosť a plynulosť cestnej premávky
v meste. Na bezpečnostnú situáciu
v meste ma pozitívny vplyv i reali
zovanie odchytu psov. V roku 2013
odchytili 159 psov (nárast o 56 voči
roku 2012).
Zostavila: M. Janotová
Zdroj: Správa o bezpečnostnej situácii
v meste Malacky za rok 2013
Celú správu si môžete prečítať
na www.malacky.sk.

Správa o bezpečnostnej situácii je
spracovaná za rok 2013 a predstavu
je zhrnutie informácií obsiahnutých
v materiáloch spracovaných Mest
skou políciou Malacky, Okresným
riaditeľstvom PZ SR Malacky a Okres
ným riaditeľstvom HaZZ Malacky.
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Seniori, nedajte
sa oklamať!

Policajný zbor realizuje v priebehu roka preventívne akcie zamerané
na predchádzanie a eliminovanie páchania trestnej činnosti páchanej
na senioroch. Na besedách v kluboch dôchodcov, v mestách a obciach
sú seniori priamo upozorňovaní a informovaní o nástrahách, ktoré im
hrozia v súvislosti s nekalými praktikami podvodníkov.

Aj prostredníctvom regionálnej
tlače sa polícia snaží upozorniť senio
rov na podvodnícke praktiky. Pod
vodníci využívajú rôzne zámienky,
aby sa dostali k peniazom. Páchate
lia využívajú dôverčivosť, ochotu se
niora komunikovať a pomáhať. Chcú
vniknúť do jeho obydlia a pokiaľ pe
niaze nevylákajú priamo, ovládajú
veľa spôsobov, ako sa ich zmocniť.
Seniori, nedôverujte nezná
mym ľuďom a nikoho cudzieho
nevpúšťajte do bytu!
Nedajte sa nachytať na nič, čo znie
až príliš dobre (vysoké zisky za vlože
né peniaze, zázračné lieky, výhodné
kúpy). Ponúkame niekoľko rád, čo
robiť, ak sa ocitnete v niektorej z na
sledovných situácií:

1. Dostali ste pozvánku
na prezentačnú akciu, predajnú
akciu, zaujímavý výlet, výhodné
nákupy, príjemné posedenie, bezplatnú večeru, kde zároveň získavate darček zadarmo.
• Poraďte sa s príbuznými, pre
verte si údaje na pozvánke o orga
nizátorovi a jeho ponuke na interne
te alebo na SOI. Požiadajte o radu
na bezplatnej SENIOR LINKE
0800 172 500. Ak máte pochybnosti,
na ponuku radšej nereagujte.
• Nekupujte tovar len preto, že je
zľavnený.
• Neodovzdávajte svoje osobné
doklady organizátorom.
• Ak nemáte so sebou peniaze, ne
súhlaste s návrhom organizátora, že

vás odvezie do banky alebo domov
za účelom vyplatenia peňazí alebo
zálohy za tovar.
• Pozorne si prečítajte všetky do
kumenty, ktoré podpisujete. Ak si
niečo kúpite, vždy trvajte na vystave
ní potvrdenia o kúpe tovaru.
• Ak ste nútení ku kúpe tovaru, je
obmedzovaná vaša osobná sloboda,
ak by vám bolo bránené v odchode
z akcie alebo by ste pociťovali nátlak
či vyhrážanie, kontaktujte políciu
na čísle 158.
• Majte na pamäti, že od zmlu
vy môžete písomne odstúpiť bez
udania dôvodu v lehote 7 pracov
ných dní od prevzatia tovaru alebo
uzavretia zmluvy, potrebujete však
potvrdenie o zaplatení alebo zmluvu
o úvere. Odstúpenie od zmluvy po
šlite predajcovi doporučenou poštou
a tovar radšej poistite, peniaze vám
musia byť vrátené do 15 dní od od
stúpenia od zmluvy. Vzory o odstú
pení uzatvorených zmlúv nájdete
na www.forumseniorov.sk.
• Dôležité kontakty: Slovenská
obchodná inšpekcia: 02/58 27 21 32
(kl. 117, 125, 130, 159); Mestská po
lícia: 159; číslo tiesňového volania:
112; Ministerstvo spravodlivosti SR,
Župné námestie 13, 813 11 Bratisla
va: 02/59353135; Fórum pre pomoc
starším, bezplatná krízová linka pre
pomoc starším: 0800 17 25 00.
2. Cudzia osoba vám zavolá
na pevnú linku alebo mobil, predstaví sa ako váš príbuzný (napr.
syn, vnuk, dcéra, brat) a žiada o finančnú pomoc. Neskôr vám opäť
zavolá, že po peniaze nemôže prísť
osobne, a poprosí vás, aby ste peniaze odovzdali jeho sekretárke,
kamarátovi či inej osobe.
• Čo najskôr si overte, či naozaj vo
lal váš príbuzný, obratom mu zavolaj
te, ak nevolal príbuzný, ihneď kontaktujte políciu na čísle 158.
• Nikdy nedávajte peniaze osobe,
ktorú nepoznáte, ani keď vám tvrdí,
že ju poslal váš príbuzný, môže ísť
o podvodníka.
3. Niekto vás osloví na ulici,
že nie je tunajší, poprosí vás, aby
ste mu ukázali cestu do nemocnice, následne vás úpenlivo prosí,
aby ste mu požičali peniaze na zaplatenie operácie pre jeho známe-

4. Cudzia osoba vám zazvoní
pri dverách a predstaví sa ako
pracovník istej spoločnosti a tvrdí,
že vám prišiel odovzdať výhru, alebo vám niekto telefonicky oznámi,
že ste sa stali výhercom.
• Nikdy nevpúšťajte takéto osoby
do svojich príbytkov, nerozprávajte
sa s nimi, neprejavte záujem o vy
platenie výhry, nevyberajte penia
ze pred nimi a kontaktujte políciu
na čísle 158.
• Telefonicky nikdy neposkytujte
žiadne údaje, svoje osobné údaje či
údaje o rodinných pomeroch.
• Majte na pamäti, že žiadna spo
ločnosť nevypláca peňažné výhry
v hotovosti prostredníctvom svojich
zamestnancov či iných osôb, alebo
prostredníctvom telefonátov.
5. Niekto vám zazvoní pri dverách a prestaví sa ako pracovník
plynární, elektrární, vodární či
iných spoločností a tvrdí, že prišiel
odpísať stav plynomeru, vodomeru alebo elektromeru alebo vám
prišiel vyplatiť preplatok, či inkasovať nedoplatok.
• Nevpúšťajte takéto osoby
do svojich príbytkov, pokiaľ si nie ste
istí, že ide o skutočných zamestnan
cov spoločností. Snažte sa overiť túto
skutočnosť u ich zamestnávateľa či
na obecnom úrade alebo požiadajte
svojho suseda či príbuzného, aby bol
prítomný pri vstupe takejto osoby
do vášho príbytku.
• Ak máte podozrenie, že môže ísť
o podvodníkov, neotvárajte a kontaktujte políciu na čísle 158.
• Majte na pamäti, že zástupco
via týchto spoločností vykonávajú
odpočty pokiaľ možno z verejne do
stupného miesta alebo zo spoloč
ných priestorov v bytových domoch
a preplatky či nedoplatky nikdy nein
kasujú v hotovosti prostredníctvom
svojich zamestnancov či iných osôb.
6. Niekto vám zazvoní
pri dverách a ponúka na predaj
rôzny tovar za výhodné zľavy
(napr. hrnce, nože, deky, náradie).
• Majte na pamäti, že tovar, ktorý
vám ponúkajú neznáme osoby pria
mo vo vašom obydlí za výrazné zľa
vy, môže byť nekvalitný a nefunkč
ný. Taktiež môže ísť o podvodníkov,
ktorí vás navštívili s úmyslom ukrad
núť vaše úspory alebo iné cennosti.
• Nevpúšťajte neznáme osoby
do svojich príbytkov, ak máte podo
zrenie, že ide o podvodníkov, kontaktujte políciu na čísle 158.
Ak sa vám stane niektorá z popísaných udalostí, buďte ostražití
• neverte týmto osobám, aj keby
vyzerali dôveryhodne
• snažte si zapamätať popis osôb,
výzor, oblečenie, vozidlo a pod.
• ihneď kontaktujte políciu na
bezplatnom čísle 158.
OR PZ v Pezinku
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Spevaví
Malačania
ohurujú
poroty!
Žiaci z triedy učiteľky spevu Oľ
gy Ballayovej, ktorá pripravuje
spevácke nádeje v Základnej
umeleckej škole v Malackách,
ohurujú svojimi hlasovými dis
pozíciami nielen poslucháčov
na mestských podujatiach, ale
podmaňujú si aj odborníkov
v porotách v speváckych súťa
ží.
V celoslovenskej súťaži v sólovom speve populárnej piesne pre
žiakov ZUŠ Bojnická perla 2014
František Beleš získal v kategórii B
zlaté pásmo s piesňou Vráť trochu
lásky medzi nás a od Bon Joviho
Hallelujah.
V kategórii D získala strieborné
pásmo Dominika Húšťavová s piesňou z repertoáru skupiny Non
Blondes What´s Up a od Miroslava
Žbirku Atlantída.
Mladí speváci bodovali aj vo finálovom kole Malokarpatského
slávika v Budmericiach.
Na 17. ročník celoslovenskej súťaže amatérskych spevákov v spievaní populárnych piesní Oľga Ballayová pripravila štyroch žiakov.
Do finále sa dostali Vanessa Sojáková a František Beleš v 1. kategórii
a Klaudia Říhová a Dominika Húšťavová v 3. kategórii. František Beleš sa vo svojej kategórii umiestnil
na 3. mieste, Dominika Húšťavová
na 1. mieste a Klaudia Říhová na 3.
mieste.
-ob-

krúžkujte č.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Drobná inzercia
• Predám nové infrafólie (hrúbka
0,4 mm, príkon do 1 m2 = 125 W),
vhodné do obytných (pod koberec,
plávajúcu podlahu, parkety) či hospodárskych objektov, televízor LG
(37LG2100) a automatickú práčku
Whirlpool (plnenie zhora).
Kontakt: 0905 64 54 50

* * * DOPRAVNÉ KRÍDLO KUCHYŇA * * *

LETISKO KUCHYŇA
VSTUP ZDARMA
t

tre

ník

č
í ro

RC

model show

31. 5. 2014

10:00 – 14:00 hod.

Pri príležitosti konania Dňa otvorených
dverí Letiska Kuchyňa, pod záštitou veliteľa
dopravného krídla generála M. R. Štefánika.

Great War
flying Circus

www.lzkuchyna.mil.sk

skupina pilotov z ČR
predvedie letecké
súboje z obdobia

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

DYNAMICKÉ A STATICKÉ UKÁŽKY

Sobota 31. mája 2014 10:00-14:00

Špeciálny hosť:

1. sv. vojny

Letecká
základňa

Kuchyňa

Veliteľ dopravného krídla generála M. R. Štefánika Kuchyňa Vás pozýva pri príležitosti
medzinárodného dňa detí na tradičný deň otvorených dverí leteckej základne Kuchyňa.
Letové a pozemné ukážky výzbroje OS SR, pestré sprievodné programy a tvorivé aktivity pre deti, letové ukážky
modelárov, ukážky historických vozidiel, ukážky výcviku koní a psov PZ SR, vystúpenia detských tanečných skupín.
Stánky s občerstvením budú zabezpečené. Vstup od obce Kuchyňa možný len pre peších návštevníkov.
© design by Depešák

Fotografie: Lukáš Jesenský, archív GWFC

INŠTAL-BAU
VODA-UK-PLYN
TEPELNÉ ČERPADLÁ
SOLÁRNE SYSTÉMY

Záhradníctvo Skalica

filipekpavol@gmail.com
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Júnová
kvapka krvi

Plán podujatí
v júni

SČK, Miestny spolok Malacky, vás
pozýva na odber krvi, ktorý sa usku
toční 5. 6. 2014 od 8.00 do 11.00 h
v Spoločenskom dome MCK – 1. p.,
na Mierovom nám. 10 v Malackách
(vedľa inkubátora).

So sebou si prineste občiansky preu
kaz, kartu poistenca, preukaz darcu.
Počet záujemcov prosíme nahlásiť na
t. č. 0903 03 13 54. Ďakujeme.
www.nts.sk – darcovstvo krvi
DARUJ KRV – ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!

MALACKÁ MATRIKA
od 6. 5. do 19. 5. 2014

Názov podujatia

Miesto

Dátum Čas

Odovzdávanie cien športovcom

kino

2. 6.

10.00

Detské hry v angličtine

MŠ V. Leváre

3. 6.

9.00

OK – ľahká atletika – ml. žiaci

ZŠ Záhorácka

4. 6.

Odovzdávanie cien víťazom
okresných olympiád

CVČ

6. 6.

10.00

Burza hračiek a detských kníh

CVČ

13. 6.

16.00

HAPPY DAY – ukončenie
školského roka v CVeČku

CVČ

13. 6.

16.30

Cyklistická súťaž

Zámocký park

24. 6.

Záchranári a policajti v akcii
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách
a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách pri príležitosti osláv sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, pripravili deň otvorených dverí. Deti i dospelí si ho vychutnali 13. mája
v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru
v Malackách na Továrenskej ulici.

Hasiči predviedli praktické ukáž
ky zásahovej činnosti, ktoré sú vždy
na pohľad zaujímavé. Každý deň sa
predsa nevidí, ako sa hasí požiar,
ani svedkami dopravných nešťastí,
chvalabohu, nebývame tak často,
aby pre nás nebolo zaujímavé vidieť,
aký je postup pri vyslobodzovaní ra

neného z auta pomocou hydraulic
kého náradia. Transport raneného
sanitkou a poskytnutie prvej pomoci
sú už bežnejšie aktivity, neznamená
to však, že každý, kto sa do kritickej
situácie dostane a má pri sebe zrane
ného človeka, vie zachovať chladnú
hlavu a pomôcť tak, aby mu zachrá

nil život. K najobľúbenejším disciplí
nam tradične patria ukážky činnosti
odboru kynológie a hipológie Pre
zídia Policajného zboru. Ľudia vo
všeobecnosti majú radi zvieratá. Aj
preto je pre všetkých, najmä pre deti,
potešením vidieť v akcii spolu so zá
chranármi či policajtmi aj psy a kone.
Deň otvorených dverí navštívili
viaceré školy. Pre deti mali organizá

tori pripravených viacero disciplín,
ktoré si sami mohli precvičiť. Nechý
balo preťahovanie lanom, ukážky
prvej pomoci, hod šiškou na cieľ či
striekanie hasičskou striekačkou
na terč. Návštevníci si mohli prezrieť
hasičské zásahové obleky, dýchaciu
techniku, ale aj bežnú hasičskú zása
hovú techniku.
Text: -red-; foto: -otano-

Vítame medzi nami
Kiara Diana Szalayová
*23. 3.; Šimon Pulc *1. 4.;
Rebeka Pulcová *1. 4.
Povedali si áno
Peter Uzsák a Mgr. Lenka
Hollá, Mário Gyirbach a Jana Ada
movičová, Michal Fumač a Daria
Malgorzata Kulagowska, Michal
Mračko a Simona Šípová
Nie sú medzi nami
Liliana Zajícová, Moravský
Sv. Ján, *1930; Helena Ca
badajová, Lozorno, *1935;
Helena Obselková, Malacky, *1928;
Ing. Lambert Masár, Bratislava II,
*1931; Paulína Rončkevičová, Lo
zorno, *1934; Adrian Štokinger, So
lošnica, *1992; Ján Morávek, Stu
pava *1953; Anna Janečková, Veľ
ké Leváre *1949; Miroslav Jančár,
Stupava *1943; Jozef Kučera, Kos
tolište *1938
SPOMIENKY
Odišiel si tíško a nepovedal si ani
zbohom, už neprídem. Neplačte,
len pokoj mi prajte a v srdciach
večnú spomienku si na mňa za
chovajte.
11. 5. uplynuli 3 ro
ky, čo nás opus
til drahý manžel,
otec, dedko, pra
dedko, svokor
Zdenko Hrica
a 30. 4. sme si pripomenuli jeho
nedožitých 77 rokov. S láskou
a úctou spomínajú manželka
Mária, dcéry Ala, Dagmar, zaťo
via Roman, Vlado, vnúčatá Tomy
s manželkou, Luky, Jurko, Roman
ka a pravnúčatá Alex a Damian.
S tichou spomienkou k Tvojmu
hrobu chodíme, pri plamienku
sviečky za Teba
sa modlíme.
21. 5. si pripomí
name 4. výročie
úmrtia Karola
Kuru. S láskou
spomína celá ro
dina.

V stredu 7. mája
sa v Zámockom
parku v Malackách uskutočnilo
Okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorú zorganizoval
Odbor krízového
riadenia Okresného úradu Malacky.

25. 5. si pripomíname 1. výročie
úmrtia našej drahej manželky,
mamičky, starkej Anny Bartošovej, rod. Beňkovej. S láskou
v srdci spomí
na manžel, deti,
vnúčatá, sestry,
švagor a ostatná
smútiaca rodina.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú
spomienku.

Súťaž mladých záchranárov

Cieľom bolo v nadväznosti na
učivo Ochrana človeka a prírody pri
pravovať žiakov na možné riziká vy
plývajúce z následkov živelných po
hrôm, havárií alebo teroristických
útokov a prakticky precvičiť získa
né vedomosti s dôrazom na civilnú
ochranu, pohyb a pobyt v prírode,
poskytovanie prvej pomoci a hasenie
malých požiarov. V šiestich disciplí
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nach súťažilo 9 družstiev zo základ
ných škôl okresu Malacky. Podujatie
otvorili prednosta Okresného úradu
Malacky J. Mračna a riaditeľ súťaže M.
Šlávka. V prvej disciplíne si súťažiaci
testom preverili teoretické vedomos
ti z oblasti civilnej ochrany, požiarnej
ochrany, dopravnej výchovy a prvej
pomoci. Potom prišla na rad prax.
Pri požiarnej ochrane muselo súťaž

né družstvo pomocou „džberovky“
uhasiť fiktívny požiar, ktorý predsta
vovali prázdne plechovky. Súťažilo
sa aj v streľbe zo vzduchovky a v dis
ciplínach z civilnej ochrany. Druž
stvá museli vybrať určené predmety
do evakuačnej batožiny, správne po
užiť prostriedky individuálnej ochra
ny a prejsť zamoreným územím, ale
aj vytvoriť improvizovanú ochranu

človeka pred účinkami nebezpečnej
látky a správne rozlíšiť varovné sig
nály. Na stanovišti prvej pomoci žiaci
ukázali, ako vedia pomôcť zranenej
osobe a poskytnúť prvú pomoc.
Poslednou disciplínou bol pobyt
a pohyb v prírode. Tu si overili schop
nosť orientovať sa v teréne pomocou
mapy, ale i bez nej, určovať svetové
strany pomocou slnka a kompasu.
Víťazné trofeje získali družstvá: ZŠ
s MŠ Závod (1. miesto), ZŠ Zohor (2.
miesto) a ZŠ Láb (3. miesto). Spolu

27. 5. si pripomí
name 5. výročie,
chvíle keď nás na
vždy opustil náš
drahý otec, brat,
starý otec a krst
ný Róbert Kratochvíl. Kto ste ho poznali, venuj
te mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína mama,
Janka a Katka.
s trofejami si družstvá prevzali aj vec
né ceny, ktoré poskytlo Ministerstvo
vnútra SR a sponzori súťaže.
Kolektív OKR OÚ Malacky
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Storočnica
organizovaného
športu
v Malackách
Tento rok oslavuje organizovaný šport v Malac
kách už sto rokov. Postupne vám v Malackom
hlase prinášame zaujímavosti z histórie jednot
livých športov. Začali sme informáciami o fran
tiškánoch, ktorí sa tiež nemalou mierou zaslúžili
o rozvoj športu v meste. K tejto téme pridávame
ešte ďalšie zaujímavé informácie.

Sviatok oslávili behom
8. máj – Deň víťazstva na fašizmom – je v Malackách tradične veno
vaný behu. Množstvo detí, tínedžerov i dospelých venuje voľný deň
tomu najzdravšiemu pohybu. Mesto Malacky, STROJÁR, AC, CVČ
a AD HOC zorganizovali aj tento rok Beh oslobodenia a Pohár Centra
voľného času. Všetko sa uskutočnilo pod záštitou Komisie pre vzdelá
vanie, mládež a šport MsZ. Tento rok išlo už o 42. ročník Behu oslobo
denia a 8. ročník Pohára Centra voľného času.

Počasie podujatiu prialo. Na štart
sa postavili najmladší žiaci a naj
mladšie žiačky (1. a 2. ročník ZŠ – 200
m), mladší žiaci I. a mladšie žiačky
I. (3. a 4. ročník ZŠ – 300 m), mladší

Memoriál
Petra
Patscha
už tento
víkend
V sobotu 24. mája
sa uskutoční 4. ročník
memoriálu známeho
malackého cyklistu,
ktorý tragicky zahynul
pri športe, ktorý tak
miloval. Spomienke
naňho je venované
cyklopodujatie urče
né širokej cyklistickej
verejnosti.
Memoriál je rozde
lený na 4 etapy, tie
spolu merajú 220 km.
Štart i cieľ je v Malac
kách.
I. etapa
Malacky–Gajary–Malé
Leváre–Závod–Stu
dienka–Plavecký Mi
kuláš–Sološnica
II. etapa
Sološnica–Budmerice
–Senec–Hamuliakovo
III. etapa
Hamuliakovo–Brati
slava–Devín
IV. etapa
Devín–Záhorská Ves–
Malacky
Viac info na
www.malacky.sk

žiaci II. a mladšie žiačky II. (5. až 7. roč
ník ZŠ – 400 m), starší žiaci a staršie
žiačky (8. a 9. ročník ZŠ – 800/600 m),
dorastenci a dorastenky (15 až 18 r.
– 2000/1000 m) a ženy a muži (od 19

rokov – 1000/2000 m). Celkovo be
žalo 160 účastníkov. Bežci sa navzá
jom povzbudzovali a podporovali.
Najmladším účastníkom bola 4-roč
ná Sanny Vivien Habová a najstar
ším bežcom 63-ročný Pavel Makyta.
Hľadisko na futbalovom štadióne
zaplnila zhruba šesťdesiatka divákov.
V prípade 1000 a viac metrov bola
pripravená aj trať mimo štadióna. Po
dujatie trefným slovom komentoval
Anton Pašteka.
Text, foto: N. Slobodová

Zameranie školy v športovej oblasti
bolo všestranné, veľká pozornosť
bola venovaná ľahkej atletike, veľké
zastúpenie mali aj futbalisti. V niekto
rých výročných správach sa hovorí aj
o konkrétnych zápasoch. V apríli 1939
odohrali gymnazisti dva futbalové zá
pasy s mužstvom priemyslovej školy
v Bratislave. Oba vyhrali – 2:1a 3:1. Ďal
ší víťazný zápas odohrali s učiteľským
ústavom Bánovce – 2:0. Zvíťazili aj
nad jedenástkou nemeckej posádky
v Malackách 3:1 a porazili reálku Bra
tislava 2:0, neskôr s tým istým druž
stvom prehrali 1:3. V júni porazili HG
Malacky 4:0. V tom istom školskom
roku odohrali futbalový zápas aj fut
balisti GŠŠK, ktorí porazili futbalistov
učiteľského ústavu Bánovce 4:2.
Podrobne je rozpísaná bilancia
futbalistov v roku 1940/1941. Špor
tový odbor GŠSK vtedy vystupoval
pod hlavičkou gymnázia. Futbalisti
odohrali 18 zápasov – 11 vyhrali, v 4
remizovali a 3 prehrali. Dosiahnuté
skóre bolo 62:30. Vymenované sú aj
niektoré zápasy – s nemeckou posád
kou 4:4, s Kerestúrom 3:0, s V. Levár
mi 3:1, so Zohorom 6:5, s nemeckou
obchodnou akadémiou 3:0, s Devín

skou N. Vsou 2:2, s ŠK Aso Bratislava
2:2, s vysokoškolákmi 3:5. S nemec
kou vojenskou posádkou v Malac
kách hrávali gymnazisti futbal pravi
delne. V roku 1942/43 odohrali zápas
aj s HM Malacky. Zvíťazili 2:0.
Zdroj: Macejka, M.: Telovýchova a šport
na františkánskom gymnáziu v Malac
kách. In: Malacky a okolie 4., 2011, s. 132

Pamätáte si aj vy zaujímavosti
z malackého športu v dávnych
časoch? Nenechajte si ich pre
seba. MCK pripravuje zaujíma
vú publikáciu. Prispejte do nej
a odovzdajte zaujímavosti o na
šom meste ďalším generáciám.
Kniha vyjde v 2. polovici roka
a bude zahŕňať celú históriu ma
lackého športu. Môžete poskyt
núť textové či obrazové materiá
ly v elektronickej podobe alebo
ich zapožičať vo fyzickej podobe
na naskenovanie.
Kontaktovať môžete MCK na
tel. čísle: 034/772 21 10 alebo
e-mailom: muzeum@mckma
lacky.sk, príp. osobne počas
pracovnej doby v múzeu.

Šachisti CVČ valcujú

konkurenciu
V nedeľu 27. apríla sa v ZŠ Cena
da v Bratislave konali majstrov
stvá SR v rapid šachu družstiev
mladších žiakov.

Malackí žiaci v zložení Michal So
bek, Michal Valigurský, Adriana Vozá
rová s licenčným hráčom Jakubom
Šošovičkom získali v sedemkolovom
turnaji družstiev 3. miesto. Tento his
torický úspech hovorí o dobrej prá
ci so šachovou mládežou v okrese
Malacky, najmä o podpore rodičov,

TS Štefanov a CVČ Malacky, ktoré
všetky šachové aktivity detí v okre
se Malacky organizuje a financuje.
4. mája na turnaji v Bratislave na Veľ
konočnom turnaji šachových nádejí
2014 sa stal Michal Sobek majstrom
Bratislavského kraja v kategórii Ch11
a Ch14 a Adriana Vozárová sa stala
majsterkou Bratislavského kraja v ka
tegórii D11 a D14. Na konci sezóny sa
deti tešia ešte na semifinále a finále
turnajov GPX mládeže Slovenska.
Text, foto: T. Chabada
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