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úvodník

Krásne leto,
priatelia!

Leto sa už začalo a všetci túžime
po oddychu. Mnohí máte zrejme už
naplánované dovolenky a vo vzdu
chu už cítite morský vánok. Tí z vás,
ktorým to tento rok z akýchkoľvek
príčin nevyjde, by taktiež nemali
zabúdať na odpočinok. Veď aj po
poludnie strávené so šálkou kávy
v ruke s rodinou a priateľmi možno
považovať za dovolenku. Doprajte
si smiech, dobrú náladu a slniečko.
To nás nestojí ani cent. Prajeme vám
krásne leto!
V najbližších týždňoch až do 27.
augusta sa vo vašich schránkach
Malacký hlas neobjaví. Tak ako kaž
dý rok, aj tento raz má redakcia let
nú prestávku.

Koniec školského
roka na Dérerke
Aj cesta môže byť cieľom. Životnú
cestu školy lemujú míľniky školských
rokov. Dérerka minula svoj osemde
siaty prvý. Úspešný školský rok všet
ci spoločne zavŕšili po jedenásty raz
slávnostnou školskou akadémiou
25. júna. Žiaci so svojimi pedagógmi
bilancovali, hodnotili, tešili sa zo svo
jich úspechov.
Okrem kultúrneho programu

Sledujte TIKársky
facebook
Chcete vedieť, čo sa v lete
deje v Malackách a okolí?
Nechcete nič zmeškať?

Navštívte Turisticko-infor
mačnú kanceláriu Malacky (v budove inkubátora)
alebo sledujte jej

facebookový profil.

oceňovali i najúspešnejších žiakov.
Terézia Sopóciová, riaditeľka školy,
knihou odmenila 52 jednotlivcov.
Medzi nimi žiaria aj štyri úspechy na
národnej úrovni.
Sarah Richter sa výkonom 70,45
metra stala majsterkou Slovenska
v hode kriketovou loptičkou.
Adriána Vozárová získala 1. mies
to medzi šachistkami do 10 rokov.
Siedmak Martin Haba sa v lite
rárnej časti súťaže Solúnski bratia
umiestnil na 2. mieste a vo filatelis
tickej olympiáde obsadil 3. miesto.
Hádzanári sa prebojovali do celo
slovenského kola a skončili na štvr
tom mieste.
Žiaci II. A sa s úspechom zapo
jili do viacerých výtvarných súťaží.

Svojimi multimediálnymi prácami
v anglickom jazyku zaujali žiaci 4.
A a 5. B v okresnom kole medziná
rodného projektu Európa v škole.
Text, foto: K. Habová

Ročenka
ZŠ Štúrova
so zaujímavou
prílohou
Každý žiak v ZŠ Štúrova dostáva
na konci školského roka spoločne
s vysvedčením aj ročenku. Graficky
je veľmi pedantne spracovaná. Žia
ci i učitelia v nej nájdu množstvo
svojich spomienok pretavených do

fotografií, ktoré vznikali počas uply
nulého školského roka. Nechýbajú
ani informácie o školských akciách,
exkurziách a ďalších aktivitách školy.
Základná škola sídli na Štúrovej ulici
už desať rokov a to si podľa vedenia

školy za
slúži aj špe
ciálnu prílohu. Ro
čenku dostávajú žia
ci do rúk už siedmy rok a tento raz
Pokračovanie na 6. strane

Čaká nás pestré
kultúrne leto
Mestské centrum kultúry, ale i ďalšie subjekty pripravili na leto veľmi
pestrý program. Každý víkend sa
v Malackách uskutoční jedno kultúrno-spoločenské podujatie.
Okrem toho je naplánovaný pro
gram na každý deň v týždni. Roz-

Pokračovanie na str. 8

právky, koncerty, kino, besedy, výstavy, prechádzky mestom či Zámockým parkom so sprievodcom,
festivaly a ďalšie akcie. Na to všet
ko sa môžete tešiť už onedlho. Po
drobnosti nám v rozhovore prezradila riaditeľka MCK Jana Zetková.

4. miesto Malaciek
v získavaní
eurofondov
4. pozícia v celoslovenskom me
radle je úspech, ktorý podčiarkuje
nielen to, že sa Malacky umiestnili
za veľkosťou neporovnateľnými
mestami (BA, KE), ale aj to, že sa na
chádzajú v BSK, ktorý je
v možnostiach získavať fi
nancie diskriminovaný.

3

Viac na
strane

V piatok 27. júna sa oficiálne skončil školský
rok 2013/2014 a školáci
si tak začali užívať dva
mesiace voľna. Ešte
predtým sa však lúčili
so školou, a to všakovakými spôsobmi.

Lúčenie
so školským rokom
Terézia Sopóciová
opúšťa
riaditeľské kreslo

Riaditeľkou ZŠ Dr. J. Dérera je od
roku 1990. V uplynulých dňoch do
končila 5. funkčné obdobie. Do výbe
rového konania na jar toh
to roku sa už neprihlásila,
no učiť na Dérerke ostáva.
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Viac na
strane

N. Slobodová

Malacké brko
2014 vo finále

Vytvoriť originálne a jedinečné li
terárne dielo. To je výzva, ktorú pri
jala zhruba štyridsiatka mladých ľudí,
ktorí počas jarných mesiacov vytvo
rili svoje poetické a pro
zaické diela a zapojili sa do
súťaže Malacké brko 2014.

7

Viac na
strane

Informácie zo života
v meste môžete
počas prázdnin sledovať
na www.malacky.sk
a na facebookovom
profile malacky.sk.
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Niektoré vlaky

do Bratislavy

končia v Devínskej

Verejnosť cestujúca vlakom už sčasti rezignovala na skutočnosť, že
nemôže očakávať čistotu a poriadok na staniciach, osobitne na tej
malackej, že roky sú tam zamknuté toalety a ak sa na ne niekto po
zložitom hľadaní aj dostane, zistí, že tam nie je ani rolka toaletného
papiera. Najnovšie sa malackým seniorom so zrakovým postihnutím stalo, že na akciu v sobotu v Bratislave ich vlak priviezol len do
Devínskej Novej Vsi, kde museli neočakávane vystúpiť...

Železnice neinformujú
dostatočne
Vysvetlenie k ich otázke sme žiadali od Železníc Slovenskej republiky. Ľubomír Mitas z Odboru komunikácie ŽSR nás však namiesto odpovede odkázal na webstránku www.
zsr.sk. Napriek tomu, že informácie
sme našli, nepokladáme oficiálnu
odpoveď voči verejnosti za dostačujúcu, rovnako ako častú argumentáciu, že cestujúci majú pozorne čítať
oznamy na železničných staniciach
a o výluke by sa všetko dozvedeli. Ľudia sa totiž denne stretávajú
s prekvapením a zlosťou náhodných
cestujúcich, ktorých meškanie pri
ceste z Malaciek do Bratislavy popoludní riadne rozčúli, pretože potrebujú stihnúť rýchliky odchádzajúce
z hlavnej stanice. Nárazníkom prílivov nespokojnosti sa stávajú vlakvedúci a sprievodcovia, ktorí za situáciu naozaj nemôžu.

... vlak má skrátenú trasu, končí už
v stanici Devínska N. Ves 8.05 h
... odrieknutý v časti trasy na trase
Devínska N. Ves 8.06 h – BA Lamač
8.13 h – BA Železná Studienka 8.16
h – BA hl. st. 8.22 h (13 km)
... za zrušenú trasu možno využiť
alternatívne medzinárodný regionál
ny expres z Viedne REX 2508 (len
v pracovné dni), ktorý zastavuje ako
Os 2013 na všetkých zastávkach/staniciach Wien Hfb. 7.25 h – Marchegg
8.07 h – Devínska N. Ves 8.15 h – BA
Lamač – BA Železná stud. – BA hl. st.
8.27 h (66 km)

Čo sa dozviete z internetu
Ako to je teda naozaj s výlukou,
ktorá znepríjemňuje cestujúcim život počas celého polroka? „Železni
ce Slovenskej republiky oznamujú, že
z dôvodu nevyhovujúceho technic
kého stavu železničnej infraštruktú
ry medzi stanicami Bratislava hl. st.
a Bratislava – Lamač sa bude konať
výluka v období od 12. mája do 8. no
vembra 2014. Výluka bude mať za ná
sledok obmedzenie jázd vlakov osob
nej dopravy,“ píše sa na webstránke
www.malacky.sk. Tam sa dočítate aj
o tom, že výluka sa týka dvoch tratí,
a síce Bratislava hlavná stanica – Devínska Nová Ves – Kúty (trať č. 110)
a Bratislava hlavná stanica – Devínska Nová Ves (trať č. 110) - Marchegg
- Wien Hbf. Dôvodom výluky je, že
správca železničnej infraštruktúry
Železnice SR realizuje rekonštrukciu
železničnej trate medzi bratislavskou hlavnou stanicou a Lamačom
(oprava tunela a mostu). Obmedzená doprava vedie len po jednej koľa
ji, pričom práce prebiehajú na úseku
Lamač – Bratislava, hlavná stanica.
Úsekom prechádza v čase mimo
výluky denne 92 vlakov z viacerých
vnútroštátnych a medzinárodných
trás vlakov (cez víkend vyše 80). Skúsenosť zdravotne postihnutých dôchodcov potvrdzuje informácia, že
„výluka spôsobí skrátenie (odrieknutie časti trasy vlaku) v krátkom
úseku spolu pri 11 vlakoch denne
(9 cez víkendy) a očakávané meškania ostaných vlakov môžu dosiahnuť
5 až 15 minút“.

Staničný rozhlas
by určite pomohol
Za cestujúcu verejnosť však musíme pripomenúť, že každý, kto sa vydáva na cestu, určite nečíta pravidelne pred cestovaním webstránku, ba
je veľa takých, ktorí internet vôbec
nepoužívajú. Nie je samozrejmé očakávať pri cestovaní problémy, práve
naopak, každý ráta s tým, že platný
cestovný poriadok sa aj dodržiava.
Preto by nebolo od veci výluku a obmedzenia z nej vyplývajúce hlásiť na
staniciach rozhlasom po celý čas trvania výluky, a to vždy pred odchodom konkrétneho vlaku. Každý by
sa už pred cestou dozvedel, že vlak
príde s predpokladaným meškaním,
prípadne že trasa vlaku je skrátená
a do cieľovej stanice Bratislava vôbec
nemusí doraziť. Nie je to azda služba,
ktorú by cestujúci v cene cestovného
lístka mal mať zaplatenú?
Otázkou zostáva aj cena lístka.
Zostáva rovnaká, aj keď trasa je skrátená? Vzhľadom na dnešnú dobu asi
áno – lenže k tomu sa železnice oficiálne nevyjadrujú.

K obmedzeniam konkrétne
Osobitne si treba dať pozor pri
nasledujúcich spojoch vedúcich do
Bratislavy zo Záhoria:
* Os 2013 z Kútov 7.18 h cez
Malacky 7.44 h do BA hl. st. 8.22 h

*Os 2027 z Kútov 14.38 h cez Malacky 15.03 h do BA hl. st. 15.42 h
... vlak môže prísť do cieľovej stanice zmeškaný 15 minút
*Os 2031 z Kútov 16.38 h cez Malacky 17.03 h do BA hl. st. 17.42 h
...vlak môže prísť do cieľovej stanice zmeškaný 15 minút

T. Búbelová

Na zámockú strechu
sme získali 50 000 €!
Dobrú správu o pridelení dotácie Ministerstva kultúry SR
na opravu strechy a komínov
na Malackom kaštieli redakcii mestských médií oznámila
Kristína Bálintová, projektová manažérka z MsÚ v Malackách.

„V rámci projektu Operatívna
ob
nova strechy, krovu, komínov
a klampiarskych prác kaštieľa v Ma
lackách – 1. etapa boli vyšpecifiko

vané najnevyhnutnejšie práce súvi
siace s celkovou obnovou kaštieľa
v Malackách. V roku 2014 v rámci
daného projektu dôjde k rekonštruk
cii strechy, krovu, komínov a klam
piarskych prác v západnom krídle
kaštieľa. Plánovaná obnova nie je len
nevyhnutným predpokladom záchra
ny nášho kultúrneho dedičstva, ale aj
architektonickým počinom, ktorým
sa podarí obnoviť pôsobivú siluetu
kaštieľa,” dozvedáme sa aj z internetovej stránky mesta www.malacky.

sk (Mesto – Samospráva mesta –
Projekty a investičné aktivity).
Žiadaná suma:
160 262 €
Schválená suma:
50 000 €
Kofinancovanie mesta: 8 013 €
Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na stavebno-technické riešenie strechy a historických komínov,
ktoré zahŕňa aj opravu strešného
plášťa, klampiarske práce, opravu
poškodených častí krovu, vikiere,
bleskozvod a odvodnenie strechy. .
Text: T. Búbelová, foto: -maku-

Dotácia na oplotenie škôlky
Bratislavská župa aj v tomto
roku podporí v rámci projektu
Naša škôlka – náš kraj dotáciami materské školy v regióne.
Krajskí poslanci na to odsúhlasili celkom 402 900 €. Z tejto
sumy sa niečo ušlo aj Malackám, konkrétne Materskej škole na Štúrovej ulici.

„V tomto roku budú dotácie pri
merane zamerané na zefektívnenie
fungovania materských škôl, na
príklad rekonštrukcie budov, tried,
sociálnych zariadení, zateplenie, vý
menu okien a dverí, revitalizácie ih
rísk či nákup hračiek,” píše sa v tlačovej správe BSK.
A na čo poslúži dotácia z BSK malackej škôlke? Otázku sme položili
projektovej manažérke z MsÚ v Malackách Petre Gašparovej.

„Mesto žiadalo dotáciu na rekon
štrukciu oplotenia školskej záhrady
pri MŠ na Štúrovej ulici v rámci projek
tu Bezpečná škôlka. Z predpoklada
ného rozpočtu vo výške 8 353 € sme
žiadali dotáciu 7 517,70 €.”
Koncom júna mesto dostalo oficiálnu informáciu, že BSK pre malackú škôlku schválil dotáciu 5 000 €,
takže menej, než bola požiadavka.
Znamená to, že z mestskej pokladnice bude potrebné na tento účel
vyčleniť viac. Nejaký čas však potrvá
výber dodávateľa a realizátora prác,
takže predpokladaný termín realizácie (jún–september 2014) sa pravdepodobne mierne posunie. V každom prípade je úspechom, že medzi
76 podporenými projektmi je aj ten
náš – malacký.
Text: -tabuFoto: -naty- (ilustr.)

Žninskí futbalisti sa radi vracajú
Od 1. júla je v Malackách častejšie počuť poľštinu. Do nášho mesta totiž – ako každý rok
v tomto čase – zavítal plný autobus malých futbalistov zo
spriateleného Žnina v sprie
vode trénerov, pedagógov či
ich rodičov. Okrem priateľského futbalového zápasu s domácimi hráčmi ŠK Žolík je pre
nich pripravený aj iný atrak
tívny program.

„Príchod hostí z Poľska 1. júla večer bol v znamení udomácňovania.
Skromné, ale isté bývanie tradične
poskytuje príspevková organizácia
mesta AD HOC v Športovej hale Malina. Všetci spia v hale na karimatkách
a v prinesených spacákoch. Takto to
je už roky a futbalistom to vyhovuje –
nič ich to nestojí. Stravujú sa v Mestskom centre sociálnych služieb
a hradia si to sami,“ povedal mestský
poslanec a podpredseda Komisie pre
vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ

v Malackách Anton Pašteka, ktorý je
už po rokoch s viacerými trénermi
či učiteľmi dobrý kamarát. Po ceste si deti aj dospelí mohli bezplatne
zaplávať v bazéne a v prípade pekného počasia majú vždy od mesta
k dispozícii aj voľný vstup na kúpalisko. K chvíľam, ktoré si dospelí veľmi
vážia, patrí prijatie u primátora mesta. To bolo naplánované na stredu
la. Pre uzávierku Malackého
2. jú
hlasu vám ho sprostredkujeme na
www.malacky.sk. Už teraz vám však

môžeme prezradiť, že pre Žninčanov
boli pripravené milé darčeky a sladkosti. Chystali sa aj na prehliadku
mestských pamätihodností a samozrejme zahrať si ich milovaný futbal.
Ďalší deň je v pláne relax a príjemné spoznávanie Bratislavy a Viedne.
V piatok čaká na hostí voľný program
a v sobotu ráno z nášho mesta vyrá
žajú na návštevu ďalšieho spoločné
ho partnerského mesta, do Veselí
nad Moravou.
-tabu-
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Malacky sú 4. najlepšie mesto na Slovensku
v získavaní financií z eurofondov
Túto informáciu priniesli Hospodárske noviny (vo vydaní z 2.–4.
mája) zo zdrojov Úradu vlády SR a NR SR. Štvrtá najlepšia pozí
cia v celoslovenskom meradle je úspech Malaciek, ktorý podčiar
kuje nielen to, že sa umiestnili za veľkosťou neporovnateľnými
mestami s mestskými časťami (Bratislava, Košice), ale aj to, že sa
nachádzajú v Bratislavskom kraji, ktorý je v možnosti získavať
finančné zdroje z eurofondov značne diskriminovaný.

Mesto Malacky si už niekoľko
rokov zachováva dobrú finančnú
kondíciu a pozitívny trend hospo
dárenia. Nemalou mierou k tomu
prispieva aj dlhodobá úspešnosť
v získavaní nenávratných finanč
ných prostriedkov. Okrem štátnych
a neštátnych grantov sú to predo
všetkým fondy Európskej únie. Vý
znam spočíva v miere spolufinan
covania spravidla do výšky iba 5 %.
Historicky najväčšou investíciou
v Malackách bol projekt odkanali
zovania. Prvenstvo spočíva vo výš
ke získaných nenávratných finan
cií a v rozsahu projektu. Hovoríme
o projekte za takmer 14,7 milióna €
a o viac ako 16 kilometroch kanali
zácie, stovkách prípojok a množ
stve ďalších technických zariadení
na rozlohe viac ako tretiny mesta.
Vďaka tomuto projektu dosahuje
úroveň napojenia obyvateľstva na
verejnú kanalizačnú sieť až 96 %. Už

projekt zameraný na bezpečnosť
cestnej dopravy a projekt zacielený
na úsporu energie vo verejných bu
dovách.
V súčasnosti napriek diskriminá
cii Bratislavského kraja v možnos
ti získavania eurofondov realizujú

Malacky ďalšie projekty financova
né z týchto zdrojov. Nedávno bola
ukončená revitalizácia verejného
priestranstva na uliciach Břeclavská
a 1. mája (468 691,92 €) a realizujú
sa projekty Elektronizácia samo
Pokračovanie na 4. strane

teraz, len niekoľko mesiacov po sko
laudovaní tejto stavby, má mesto
rozpracované ďalšie projekty, vďa
ka ktorým by sa úroveň napojenia
obyvateľstva na verejnú kanalizač
nú sieť priblížila k stopercentnému
stavu.
I menšie projekty mali veľký vý
znam a dosah na skvalitnenie života
obyvateľov mesta. Okrem financií
z európskych fondov išlo na tento
účel takmer 13 miliónov € zo štát
neho rozpočtu. Zabudnúť však ne
možno ani na aktivity financované
z mestského rozpočtu a z podpory
sponzorov, predovšetkým firiem
a spoločností sídliacich v Malac
kách.
Mesto Malacky nastúpilo cestu
výrazného rozvoja a modernizácie
hneď v prvom roku hodnoteného
obdobia, v roku 2004. Zrealizova
né boli projekty v celkovej hodnote
takmer 6 miliónov €, v nasledujú

ROK 2004			
Účel

Zdroj

Ihrisko a studňa ZŠ Záhorácka

ŠR

44 479,85

Rekonštrukcia strechy ZŠ J. Dérera

ŠR

99 581,76

Rekonštrukcia strechy ŠH Malina

ŠR

6 638,78

Výťah MsCSS

ŠR

16 586,96

Inkubátor Malacky
Základná škola Štúrova
ROK 2005
Účel

Suma v €

ŠR+EÚ

3 558 203,64

ŠR

2 257 186,48

Zdroj

Suma v €

Kamerový systém

ŠR

13 277,57

Od informácie k hospodárskemu rozvoju

ESF

17 260,84

Rekonštrukcia synagógy

ŠR

33 193,91

Rekonštrukcia MsCSS

ŠR

7 634,60

cich rokoch to bolo obdobné. Po
darilo sa vybudovať novú základnú
školu a ostatné zrekonštruovať, vy
budované alebo obnovené boli aj
detské a športové ihriská, športová
hala, mestské centrum sociálnych
služieb, mestské centrum kultúry,
kultúrne a historické pamiatky. Kino
Záhoran bolo ako jedno z mála ka
menných kín na Slovensku zdigita
lizované, v meste bol zavedený ka
merový systém, vyrástol tu podni
kateľský inkubátor a priemyselný
park. Revitalizované boli mestské
parky, verejné priestranstvá a uli
ce, zriadený bol denný stacionár
a sociálny taxík. Realizovaný bol aj

ROK 2006
Účel

Zdroj

Suma v €

Postrek komárov

ŠR

403 239,73

Od informácie k hospodárskemu rozvoju

ESF

1 892,05

800. výročie prvej zmienky o meste Malacky

ŠR

3 319,39

800. výročie prvej zmienky o meste Malacky

BSK

6 638,78

Zosilnenie stropu v ŠH Malina

EÚ

80 565,28

Zosilnenie stropu v ŠH Malina

ŠR

71 844,87

Rekonštrukcia MCK

EÚ

34 230,26

Rekonštrukcia MCK

ŠR

30 707,65

Rekonštrukcia Zámockého parku

EÚ

621 323,77

Rekonštrukcia Zámockého parku

ŠR

354 942,57

Štrukturovaná kabeláž MsÚ

EÚ

8 165,59

Štrukturovaná kabeláž MsÚ

ŠR

7 349,04

Turistická informačná kancelária

EÚ

8 298,62

Turistická informačná kancelária

ŠR

7 468,76

Rozšírenie portfólia služieb klimatizácia IM

ŠR

10 263,36

Vybudovanie infraštruktúry v priemysel. parku

ŠR

127 415,00

Na zariadenie v MsCSS

ŠR

165,00
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Malacky sú 4. najlepšie mesto na Slovensku
ROK 2008
Účel

ROK 2007
Účel

Zdroj

Suma v €

Preventívna činnosť MsP

ŠR

6 638,78

Zámocký park

EÚ

505 818,44

Zámocký park

ŠR

455 236,60

Prístupová csta k PPZ

EÚ

3 503 715,56

Prístupová csta k PPZ

ŠR

2 561 389,72

Revitalizácia kina

EÚ

289 807,24

Revitalizácia kina

ŠR

260 826,52

Revitalizácia Záhoráckej

EÚ

243 393,68

Revitalizácia Záhoráckej

ŠR

219 054,31

Rozšírenie portfólia služieb klimatizácia IM

EÚ

74 985,06

Rozšírenie portfólia služieb klimatizácia IM

ŠR

67 485,79

PD pre vybudovanie kompostárne

EÚ

13 733,85

PD pre vybudovanie kompostárne

ŠR

12 360,47

Atletická dráha ZŠ Záhorácka

ŠR

99 581,76

Kapitálový transfer MsCSS

ŠR

8 929,16

Rekonštrukcia ŠJ ZŠ J. Dérera

ŠR

175 927,78

Prezentácia Dolného Záhoria

EÚ

111 536,33

Prezentácia Dolného Záhoria

ŠR

100 382,70

Vzdelávanie a prípr. zamestnancov pre trh práce

ŠR

59 420,97

Tabuľky – zdroj:
Čerpanie rozpočtu mesta Malacky,
roky 2004 až 2013

Zdroj

Suma v €

Preventívna činnosť MsP

ŠR

8 298,48

Na kultúrne pamiatky

ŠR

6 638,78

Zariadenie do denného stacionára

ŠR

16 596,96

Sociálny taxík

ŠR

39 832,70

Viacúčelové ihrisko ZŠ Štúrova

ŠR

39 832,70

Kapitálový transfer MsCSS

ŠR

12 580,50

Rekonštrukcia Kláštorného námestia

EÚ

144 236,85

Rekonštrukcia Kláštorného námestia

ŠR

129 813,16

PD pre vybudovanie kompostárne

EÚ

6 029,77

PD pre vybudovanie kompostárne

ŠR

5 426,80

Revitalizácia Záhoráckej

EÚ

110 167,16

Revitalizácia Záhoráckej

ŠR

99 150,44

Zámocký park

EÚ

1 439,80

Zámocký park

ŠR

1 295,79

Prezentácia Dolného Záhoria

EÚ

22 259,57

Prezentácia Dolného Záhoria

ŠR

20 036,28

Fotoprojekt škôl

EÚ

67 788,81

Fotoprojekt škôl

ŠR

61 009,93

Vzdelávanie a prípr. zamestnancov pre trh práce

ŠR

36 121,59

Dokončenie z 3. strany

správ (732 144 €) a Naučme sa separovať (6 616,81 €). Schválené boli
i projekty Terminál integrovanej do-

pravy (838 827,73 €), Revitalizácia
verejných priestranstiev na sídlisku
Juh (1 171 258,6 €) a Rekonštrukcia
Materskej školy na Štúrovej ulici
(855 300,08 €).
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v získavaní financií z eurofondov

D

D

ROK 2011
Účel

ROK 2009
Účel

Zdroj

Suma v €

Oprava strechy Spoločenského domu MCK

ŠR

6 600,00

Preventívne aktivity MsP

ŠR

8 000,00

Na kultúrne pamiatky

ŠR

8 000,00

Kapitálový transfer MsCSS

ŠR

13 019,00

Rekonštrukcia areálu ZŠ Záhorácka

ŠR

13 277,00

Technologická linka na spracovanie KO

EÚ

848 435,72

Technologická linka na spracovanie KO

ŠR

99 815,07

Revitalizácia Záhoráckej ulice

EÚ

72 374,47

Revitalizácia Záhoráckej ulice

ŠR

65 155,02

ROK 2010
Účel

Zdroj

Zdroj

Suma v €

Riešenie situácie na Družstevnej ulici

ŠR

8 000,00

Digitalizácia kina

BSK

2 000,00

Kapitálový transfer MsCSS

ŠR

13 369,00

Preventívne aktivity MsP

ŠR

3 280,00

Kamerový systém

ŠR

17 892,00

Oprava viacúčelového ihriska ZŠ Štúrova

BSK

1 300,00

Digitalizácia kina

ŠR

30 600,00

Dotácia NB

ŠR

710 900,00

Obstaranie odpadových nádob

ŠR

36 790,00

Inren

EÚ

5 227,76

Inren

ŠR

7 001,77

Paltour

EÚ

252 134,24

Paltour

ŠR

46 242,88

ROK 2012
Účel

Zdroj

Riešenie situácie na Družstevnej ulici

BSK

2 000,00

Preventívne aktivity MsP

ŠR

4 040,00

Kamerový systém

ŠR

6 000,00

Digitalizácia kina

ŠR

3 400,00

–3 %

EÚ

5 404,00

Inren

EÚ

657,43

Inren

ŠR

360,36

Paltour

EÚ

116 900,02

Odkanalizovanie

EÚ

835 962,24

Odkanalizovanie

ŠR

98 348,51

Roseman

EÚ

19 692,31

Roseman

ŠR

2 316,74

Suma v €

Suma v €

Denný stacionár

ŠR

6 600,00

Reštaurátorský výskum kaštieľa

ŠR

10 000,00

Kapitálový transfer MsCSS

ŠR

13 369,00

Preventívne aktivity MsP

ŠR

8 000,00

Dotácia NB

ŠR

700 859,00

Viacúčelové ihrisko ZŠ Štúrova

ŠR

39 833,00

Dostavba detského ihriska na Juhu

ŠR

10 059,00

Technologická linka na spracovanie KO

EÚ

781 104,09

Technologická linka na spracovanie KO

ŠR

91 894,62

Projekt –3 %

EÚ

6 608,00

Inren

EÚ

59 110,00

Paltour

EÚ

140 929,00

Podané boli projekty na rekon
štrukciu kaštieľa (viac ako 1 milión €),
projekt Bezpečná škôlka (8 353 €),
Obnova fasády na budove základ
nej umeleckej školy (12 196,55 €), Te
rénna sociálna práca (15 060 €), Od
kanalizovanie mesta – predĺženie
trás kanalizácie (1 524 321 €). A pri
pravujú sa ďalšie projekty.
Štvrté miesto v úspešnosti na
Slovensku, veľké množstvo realizo
vaných projektov a finančný objem
33 miliónov € nenávratne získaných zo zdrojov Európskej únie
a štátneho rozpočtu za obdobie
10 rokov svedčí o správnom systé
me riadenia, stratégii, širokej politic

kej podpore a tíme kvalitných pro
jektových manažérov, ktorí sa spolu
s ďalšími zamestnancami mesta po
dieľali a podieľajú na príprave a rea
ROK 2013
Účel

lizácii projektov. Všetkým týmto ľu
ďom patrí moje poďakovanie.
Jozef Ondrejka, primátor
Foto: S. Osuský

Zdroj

Suma v €

Kamerový systém

ŠR

17 000,00

Projekt obnovy kaštieľa

ŠR

25 000,00

Odkanalizovanie

EÚ

9 160 574,83

Odkanalizovanie

ŠR

1 077 714,70

Inren

EÚ

12 018,91

Paltour

EÚ

24 391,71

Paltour

ŠR

9 599,42
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Terézia Sopóciová opúšťa
riaditeľské kreslo
Terézia Sopóciová pôsobí ako riaditeľka ZŠ Dr. J Dérera od roku 1990. V júni uplynulo jej piate funkčné obdobie. Do výberového konania, ktoré sa uskutočnilo
na jar tohto roka, sa už neprihlásila, no učiť na Dérerke
zostáva. V rozhovore, ktorý sa nám symbolicky podarilo uskutočniť v posledný deň jej riaditeľovania, nám
prezradila, čo sa jej vo funkcii riaditeľky podarilo, ale aj
to, čo ju trápi.

Učili ste na Dérerke aj predtým,
než ste sa stali jej riaditeľkou? Kde
ste učiteľstvo vyštudovali?
Ukončila som štúdium aprobácie
dejepis a občianska náuka na Filozo
fickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Prvý rok po škole (1979)
som učila na Gymnáziu Karola Štú
ra v Modre. Na Dérerke som od roku
1980. 11 rokov som teda len učila.
Prečo ste sa v roku 1990 chceli
stať riaditeľkou?
Prvý raz ma do funkcie zvolili kole
govia. Vtedy sa ešte nerobilo výberové
konanie. Moje potešenie bolo o to väč
šie, že to bol kolektív, ktorý si ma sám
vybral za riaditeľku. Sama som sa ňou
neplánovala stať, ale život mi to prihral
do cesty a som rada, že sa to stalo.
ZŠ Dr. J. Dérera má v rámci Malaciek silné postavenie. Do tejto školy sa pravidelne hlási najviac detí.
Čomu pripisujete jej úspech?
Za celé obdobie vo funkcii som
mala na zreteli záujem školy, kvalitné
vyučovanie, to, aby bola škola bezpeč
ná, aby v nej panovali dobré pracov
né vzťahy a dobré vzťahy medzi uči
teľmi a žiakmi. Vždy som chcela, aby
dostal žiak čo najviac. Popri klasických

„Bola som tu
príliš dlho
na to, aby
mi bolo
jedno,
čo s touto
školou bude.”
vyučovacích hodinách preto organi
zujeme exkurzie, koncerty, projektové
učenie, zážitkové vyučovanie, plavec
ké i lyžiarske kurzy či školy v prírode.
Dérerka bola dlhé roky spádovou školou sídliska Juh. Keď tu však
v roku 2004 postavili novú základnú školu, situácia sa zmenila. Ako
ste to vtedy pocítili?
Vyzeralo to naozaj problematicky.
Výrazne sme pocítili odliv žiakov. Do
ZŠ Štúrova od nás vtedy odišlo až 150
žiakov z 2.–8. ročníka. Vtedy som sa
aj obávala, či budú mať moji kolego
via koho učiť, ale situácia sa postupne
opäť zlepšila. Vďaka tomu, že sa nám
uvoľnili triedy, mohli sme ich zrekon
štruovať a vytvoriť z nich odborné

učebne. Dnes máme dve počítačové
a dve jazykové učebne, fyzikálne i che
micko-biologické laboratórium a jed
nu učebňu na technické vzdelávanie.
Okrem spomínaných učební sa
počas vášho pôsobenia v podstate
kompletne zmenil celý vzhľad školy. Čo všetko to teda bolo?
Áno, počas môjho riaditeľovania
sme menili snáď úplne všetko. Budo
va pochádza z tridsiatych rokov, takže
to bolo naozaj potrebné. Hneď na za
čiatku to bola výmena elektrických
rozvodov. Potom nasledovalo zave
denie vodovodu do tried a kompletná
výmena ústredného kúrenia, vrátane
novej kotolne. Vďaka finančným pro
striedkom z Ministerstva školstva SR

Lúčenie so školským rokom
Dokončenie z 1. strany

vyšla aj so sumárom toho najdôleži
tejšieho, čo sa za prvých desať rokov
existencie školy udialo. Aj ZŠ Štúrova
zorganizovala slávnostnú akadémiu,
kde boli žiaci ocenení a tiež predviedli
svoj talent.
Text: -red-, foto: -naty-

Najúspešnejší žiak
dostal tablet

Pred odovzdávaním vysvedčení
vedenie školy ZŠ Záhorácka oceňova
lo najúspešnejších žiakov I. a II. stup
ňa. Deti dostávali knihy, školské potre
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sme mohli vymeniť strechy na všet
kých troch budovách, ktoré nám roky
zatekali. Zrekonštruovali sme budovu
ŠKD. Dve budovy školy sú zateplené,
na tretej treba obnoviť omietku. Všet
ky okná sú vymenené za plastové.
Nové plastové okná na celej budove
sme hradili z vlastných financií, sčasti
nám prispel zriaďovateľ – Mesto Ma
lacky. Na vonkajšiu rekonštrukciu nad
viazala vnútorná. Okrem vybudovania
siedmich odborných učební boli ob
novené i triedy. Vo všetkých je polo
žená plávajúca podlaha, vybavené sú
školským nábytkom s nastaviteľnou
výškou. V posledných dvoch triedach
sa rekonštrukcia uskutoční práve po
čas tohtoročných letných prázdnin.
V súčasnosti sa menia sociálne zaria
denia na prvom poschodí. Minulý rok
dostali nový šat sociálne zariadenia
na prízemí. Počas môjho pôsobenia
sme vybudovali aj detské ihrisko za te
locvičňou. Na tomto mieste bolo to
tiž len smetisko. Dnes by sme tu však
potrebovali pristaviť ďalšiu telocvič
ňu, pretože disponujeme nepostaču
júcimi priestormi. Tento cieľ máme aj
v programe na roky 2014 – 2020. Uvi
díme teda, či sa nám podarí získať ne
jaké financie z eurofondov.
Je niečo, čo vás z pohľadu riaditeľky trápi?
Trápi ma silný každoročný odliv
žiakov 5. ročníkov na 8-ročné gymná
zium. Z tohto dôvodu nebudú v na
šich laviciach sedieť v budúcom škol
skom roku dvanásti šiestaci, osemnás
ti siedmaci, jedenásti ôsmaci a štrnásti
deviataci. Som vo zvláštnom rozpolo
žení. Na jednej strane sa teším z úspe
chu našich žiakov, ale skutočnosť, že
odchádzajú dobrí žiaci, oslabuje po
tenciál jednotlivých tried aj celej ško
ly. Ukazuje sa to najmä vo výsledkoch
Testovania 9.

Čo by ste zaželali novej riaditeľke
ZŠ Dr. J. Dérera, ktorou sa stane Katarína Habová, vaša kolegyňa z učiteľského zboru?
Želám jej hlavne pevné zdravie, to
je najdôležitejšie. A potom ochotu ku
konsenzu. Snaha dohodnúť sa a hľa
dať spoločné riešenia sú pri vedení
školy nutnosťou. Vychádzanie so za
mestnancami je na prospech samot
nej škole. Ja som ochotná Katke vždy
pomôcť a poradiť. Určite nezabuch
nem dvere a nebudem sa tváriť, že sa
ma to viac netýka. Bola som tu totiž
príliš dlho na to, aby mi bolo jedno, čo
s touto školou bude. Vždy som chcela,
chcem a budem chcieť, aby bola Dé
rerka dobrým miestom na vzdeláva
nie.

kého olympijského ohňa, začína celá
škola olympiádu Behom zdravia. Ten
je symbolom zdravia, športu a oslo

čili s predškolákmi, ktorí v septembri
zasadnú do školských lavíc. Rozlúčka
bola veselá, sprevádzaná piesňami,
básňami a tančekmi. Po odovzda
ní vysvedčenia a kníh na pamiatku
materskej školy sa deti so školskými
taškami rozbehli k svojim rodičom.
Za prítomnosti šaša Lea sme si zatan
covali a podujatie sme ukončili tom
bolou. Deti sa vyšantili do sýtosti na
novom školskom dvore, z ktorého sa
veľmi tešíme.

by a iné darčeky. V programe vystúpili
umelecky nadané deti so spevom,
hrou na gitare či klávesových nástro
joch a priestor dostal aj učiteľ Vlado
Handl. Ako najúspešnejší žiak školy si odniesol osobitné ocenenie
deviatak Marian Petráš (15), ktorému riaditeľka školy G. Emrichová odovzdala krásnu cenu
- tablet. Marian totiž ako najúspeš
nejší účastník predmetových olympi
ád získal aj ocenenie primátora mes
ta Jozefa Ondrejku a bol vyhlásený
za najúspešnejšieho deviataka mesta
Malacky v tomto školskom roku.

Zhovárala sa: N. Slobodová, foto: -naty-

Kolegyne o Terézii Sopóciovej:
„Veľmi si cením, že nás vždy vedela vy
počuť. Zaujímali ju aj naše osobné
problémy, vedela nás pochopiť a nájsť
spoločné riešenie tak, aby našla súlad
medzi pracovnou náplňou a osobným
životom. Z jej úst však bolo počuť aj
kritiku. Nie však nadradenú, ale zdravú,
kolegiálnu.”
Eva Žilavá

„V škole učím tretí rok a s pani riadi
teľ
kou sa mi spolupracovalo veľmi
dobre. V rámci učiteľského zboru tu
vládne príjemná atmosféra, čo je iste
aj jej zásluhou. Vážim si, že je ochotná
vždy pomôcť.”
Jana Bogdanová

„Počas jedenástich rokov našej spolu
práce sa mi páčil hlavne jej konštruktív
ny prístup k riešeniu problémov, ľudskosť
a snaha podporiť všetky nápady, ktoré
prispeli k napredovaniu školy.”
Katarína Habová

Kolektív MŠ Štúrova

Letný režim v MŠ

Text, foto: -tabu-

V štátnom
gymnáziu
v športovom duchu
„Známky sú uzatvorené, knihy odo
vzdané... a pred nami sladké dni voľ
na...” Týmito slovami sa prihovorila
moderátorka a zároveň študentka
gymnázia ostatným spolužiakom na
slávnostnom otvorení Letnej študent
skej olympiády 2014 v štátnom gym
náziu. Už tradične sa študenti a pe
dagógovia školy lúčia so školským
rokom touto milou tradíciou. Po sláv
nostnom príhovore pani riaditeľky,
sľube športovcov a zapálení symbolic

bodenia od školských povinností.
A tomu zodpovedali aj niektoré kos
týmy, ktorými túto slávnosť študenti
ozvláštnili. Nasledovali zápolenia vo
futbale, bedmintone a šachu. Po celý
čas im športovanie spríjemňovala svo
jimi skladbami školská kapela.
Text, foto: J. Pagáčová

Škôlkari sa rozlúčili
s budúcimi
školákmi
Po rôznych akciách a školských vý
letoch, ktoré škôlkari z elokovanej trie
dy na Štúrovej zažili, sa 24. júna rozlú

Sú prázdniny a počas nich tradične
funguje len jedna budova materskej
školy v Malackách na ulici J. Kollára.
Do letnej škôlky rodičia prihlasovali
deti v priebehu mája a júna. Podľa slov
riaditeľky MŠ M. Hudecovej je kapaci
ta v zmysle hygienických noriem ob
medzená na 150 detí denne. Škôlka
funguje v tomto režime od 30. júna
do 22. augusta od 6.00 h do 16.30 h.
Zaujímalo nás, či je počas prázdnin
pripavený nejaký špeciálny program.
„Počas letných prázdnin si každá
učiteľka pripravila svoj týždenný pro
jekt v zmysle Školského vzdelávacieho
projektu s názvom Dúha, ktorý bude
realizovať vo svojej triede. Deti budú
mať k dispozícii mimoriadny pitný
režim, nové odrážadlá, športové po
treby a v priaznivom počasí bazény na
osvieženie tela,” hovorí riaditeľka M.
Hudecová.
Už aj tento rok sme pocítili niekoľko
dní trvajúce horúčavy, kedy teplota vy
stúpila aj na 34 °C. Pýtali sme sa preto,

Do ambulancií
bez poplatkov!

Vytvoriť originálne
a jedinečné literárne dielo. To je výzva, ktorú s chuťou
prijala zhruba štyridsiatka mladých
ľudí, ktorí počas
jarných mesiacov
vytvorili svoje poetické a prozaické
diela a zapojili sa
do súťaže Malacké
brko 2014. Súťaž
pravidelne vyhlasuje primátor mesta Jozef Ondrejka
a inak to nebolo ani
tento rok. Študenti tvorili na témy:
Próza – Moja voľba,
Poézia – Nádych.

Signatári občianskych aktivistov Miroslav Kollár a Radoslav Herda,
známi celoslovenskou protestnou akciou HORE rampy BEZ platenia
pred parkoviskami v nemocniciach, uskutočnili v rámci informačnej
kampane 19. júna protestné stretnutie v nemocnici Malacky proti výberu mýta za vstup do ambulancií. Stalo sa to na základe telefonických požiadaviek obyvateľov Malaciek, ktorí aktivistom telefonovali
po tlačovej konferencii zo dňa 5. 6. k téme neoprávneného spoplatňovania parkovísk pri nemocniciach.

Malacké brko
2014 vo finále

Tento raz diela hodnotili tri mladé
dámy, ktoré majú napriek svojmu mla
dému veku veľa skúseností. Vydali už
viacero kníh, ktoré sa predávajú vo
vysokých nákladoch. Predsed
níčkou poroty bola spisova
teľka Kristína Mišovi
čová, ktorá píše žen
ské romány. Napísa
la diela Keď raz
pochopíš,
Len láska po
zná odpoveď, Vráť mi moje sny. Minu
lý rok v Malackách pokrstila najnovší
román Čakanka, ktorý vyšiel vo vyda
vateľstve Evitapress.
Ďalšou porotkyňou bola Zuzana
Vrábelová, poetka a výtvarníčka, kto
rá je spolu s umelkyňou Veronikou
Rusňákovou autorkou milej poetickej
knižky. Veronika vytvorila k Zuzani
ným básňam o krehkosti vzťahu medzi
mužom a ženou diela zo skla. Zazana
Vrábelová napísala tiež diela Skalka,
Delfy II, Vo vrecku a Chodníky.
Práce hodnotila aj spisovateľka Miroslava Varáčková, ktorá žije a tvo
rí v Trnave. Píše príbehy young adult
(mladých dospelých) a polovica jej
kníh sa radí do žánru fantasy. Napísala

napríklad diela O lásku sa neprosí, An
jeli noci, Hriech v mene života a ďalšie.
Súťaže Malacké brko sa mohli zú
častniť autori
prózy aj poé
zie – študen
ti miestnych
gymnázií ale
bo iných škôl,
ktorí žijú v Malackách alebo
z nich pochádzajú a ich vek je od 15
do 20 rokov. Súťaž bola rozdelená
do dvoch kategórií (1. kategóriu tvorili
autori z 1. a 2. ročníkov SŠ, 2. kategóriu
tvorili autori z 3. a 4. ročníkov SŠ).
Na slávnostnom vyhlasovaní vý
sledkov, ktoré sa uskutočnilo 26. júna
v Kultúrním domečku, sa v rámci pro
gramu predstavili speváčky zo ZUŠ
Vanessa Sojáková a Lucia Adamovi
čová. Úryvky z dvoch diel predniesla
Sára Stupňanová. Ocenení získali sym
bolické hlinené brká, ktoré pre tútu
príležitosť vyrobila výtvarníčka Rozália
Habová, a finančný dar od Tatrabanky.
Výsledkovú listinu nájdete na www.
malacky.sk (Občan – Vzdelávanie –
Školské súťaže). Všetkým oceneným
blahoželáme.

dobrovoľné. Inak ide o protizákon
né konanie poskytovateľa. Riaditeľ
nemocnice na stretnutí nepriamo
potvrdil, že nemocnica nemá žiad
nu právnu oporu pri vyberaní tohto
jednoeurového poplatku a defino
val ho ako zdroj dofinancovania ná
kladov za zdravotnú starostlivosť,
čo je neprípustné!
V tomto zmysle aktivisti vystúpi
li v mestskom zastupiteľstve v Ma

lackách 19. júna, keďže mesto má
malý podiel (1,3 %) v akciovej spo
ločnosti Nemocničná, a. s., spravu
júcej malackú nemocnicu. Výzvu
obsiahnutú v liste riaditeľovi ne
mocnice poslancom odovzdali
a vyzvali ich na jej podporu.
Vyberanie nedobrovoľného po
platku od pacientov vo výške 1 €
za vstup do ambulancie možno
považovať za mýto, ale možno ho
kvalifikovať aj ako nútenú korup
ciu, keďže prevažne ide o nedob
rovoľný, a teda protizákonný výber
poplatku. Tento stav musí skončiť
a k úspechu môžu prispieť pacien
ti z Malaciek a okolia, ak sa pridajú
k výzve a platenie jednoeurového
poplatku pred vstupom do ambu
lancií budú ignorovať. Podľa Ústa
vy SR, čl. 40 má totiž občan právo
na bezplatnú zdravotnú starostli
vosť. Kto chce výzvu podporiť,
nech využije nasledujúce kontak
ty: parkoviska@gmail.com, tel.:
0905 22 56 30.
M. Kollár a R. Herda, signatári OA

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

ortopedickécentrum
NEMOCNICA MALACKY

Text: N. Slobodová, foto: -maku-

Totálne
náhrady kolenných
a bedrových kĺbov

aký režim majú v takýchto dňoch deti
v škôlke. „V prípade extrémnych teplôt
sú žalúzie vo všetkých triedach sklo
pené, triedy vetrané a deti sú v záhrade
a na ihriskách asi do 10.00 h. Potom
majú činnosti v triedach. Po celý čas
je k dispozícii nádoba s pitnou vodou.
V popoludňajších hodinách deti vychá
dzajú do záhrady okolo 15.30 a zdržujú
sa v tienistej časti (pod borovicami) za
budovou,” uviedla M. Hudecová.
V prípade súhlasu Ministertstva
školstva a Úradu verejného zdravot
níctva a najmä po ukončení staveb
ných úprav MŠ Malacky otvorí od sep
tembra ďalšiu elokovanú triedu v prie
storoch ZŠ Záhorácka. Vytvorí sa tak
miesto pre ďalších 46 detí. Budú sem
zaradené deti, ktoré neboli prijaté do
MŠ, t. j. deti narodené od 1. 11. 2014.
Text: N. Slobodová

Na základe získaných informácií
sa stretli s riaditeľom nemocnice
P. Kalenčíkom. Predmetom rokova
nia bol obsah listu, ktorý mu pred
tým adresovali ako
Výzvu na zastavenie
výberu „mýta”
pred vstupom do nemocnice.
Podľa nich vyberanie tohto tzv.
poplatku za nadštandardné služ
by pri vstupe do ambulancií nemá
oporu v zákone NR SR č. 577/2004
Z. z., keďže podľa § 44 ods. 1 po
skytovateľ nesmie požadovať
od poistenca úhradu za zdravotnú
starostlivosť a služby súvisiace s po
skytovaním zdravotnej starostlivos
ti nad rozsah spoluúčasti poistenca.
Signatári výzvy pripomínajú,
že podľa platnej legislatívy nie je
za
definovaná štandardná a ne
štandardná zdravotná starostli
vosť a pripravovaný návrh na ru
šenie poplatkov za nadštandard je
zbytočné gesto MZ SR už aj tým, že
Zajacove dvadsaťkorunáčky legis
latívne zastavili za 1. Ficovej vlády
v roku 2006 práve poslanci Smeru.
Platenie 1 € v nemocnici Malac
ky je obdobou týchto poplatkov.
Pripúšťajú však možnosť výberu
poplatkov za nadštandardné služ
by, ale až po dohode s pacientom,
pričom musia byť z jeho strany

Priamo v regióne
a bez cestovania

Bez čakacích dôb
Včasná a efektívna liečba
Služby na najvyššej úrovni

Viac informácií:

034/28 29 700
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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MALACKÉ KULTÚRNE LETO
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Čaká nás pestré kultúrne leto
Dokončenie z 1. strany

Ľudia sú už netrpezliví, kedy sa
začne tradičné malacké Kultúrne
leto 2014. Akým programom od
štartuje?
Dalo by sa povedať, že sme už
odštartovali... a, samozrejme, i rozlet
nili sa. Uskutočnilo sa napríklad milé
podujatie Malacká šošovica (21. 6.),
ktoré pre Malačanov pripravili ma
lacké občianske združenia (Mlok, Ľu
dia pre Malacky, UV_festival, Trvalka,
Astus, Vstúpte, n. o., MC Vánok, CVČ).
Týmto podujatím sa začína vytvá
rať tradícia v spájaní tretieho sektora
v našom meste. V nedeľu 29. 6. sme
vo františkánskom kostole začali úžas
ným sakrálnym koncertom bratislav
ského chlapčenského zboru. Letný ná
dych mal aj tradičný Orientálny večer,
ktorý sa konal 30. 6.
Bude program Kultúrneho leta
opäť každú nedeľu v Zámockom
parku?
V rámci Kultúrneho leta sa vraciame v osvedčeným rozprávkovo-hudobným nedeliam v Zámockom
parku. Vždy o 17.00 h bude pre deti
i dospelých pripravená veselá roz
právka, tvorivé výtvarné dielničky,
nafukovací hrad a o 18.00 h príjemný
letný koncert.
V priebehu leta sa predstavia so svojou produkciou najmä
dobníci. Budú to Ďuri
domáci hu
a Stanley, DH Malačané, speváčka Lucia Adamovičová, multiume
lec na dychových nástrojoch Pavol
Hoďa, mladé zoskupenie Wooders,
Malackí fešáci. Ďalej sa môžeme tešiť
na ohnivé El Moro-flamengo i na
koncert pre nádej Mariána Banga
a jeho hosťa Ivan Jelenčiča.
Keď sme pri rozprávkach, koľko
ich počas leta bude a ktoré diva
dielka privítame?
S rozprávkami začíname 13. 7. a po
stupne sa budeme stretávať až do kon
ca augusta. Takže spolu osemkrát.
Príde medzi nás divadlo Jaja, Teatro
Neline, divadlo Žihadlo, divadlo Ma
kile, divadlo Happy, divadlo Dunajka
aj divadlo Rád červených nosov.
Je pre Malačanov pripravené aj
niečo celkom iné ako tradičné ove
rené koncerty a rozprávky?
Aj v tomto roku pokračujeme pon
delkovým cvičením jógy s Ľudkou
Oreskou v Zámockom parku. Letné
utorky budú patriť detskému kniho
hraniu a free výtvarnej zóne. Pre dos
pelých je pripravená novinka – Histo
rické potulky po Malackách. Uto
rok 29. 7. bude venovaný filozofickej
prednáške Malačana Adama Greifa
na tému Teizmus a ateizmus.
Do Kultúrneho leta sa vracajú prí
jemné ochladzujúce koncerty v kosto
le. Štyri stredy v priebehu prázdnin
budú venované vážnej hudbe, pred
stavia sa na nich opäť ľudia z Malaciek.
Už teraz sa môžeme tešiť na klavírny
recitál Barbory Šrámkovej a Petra Sr
vátku, spevácky koncert Moniky Sle
zákovej, gitarový recitál Natálie Filovej
a husľový recitál Evy Zaicovej.
Štvrtky už tradične v MCK patria
Babincom. Inak to nebude ani po
čas leta. Na príjemných stretnutiach
v MCK sa porozprávame o rôznych té
mach, ktoré nás zaujímajú.
Piatky budú venované artete
rapiám s Andrejkou Záhradníkovou
Krajčírovou.

Okrem už spomínaných podujatí
sú pre milovníkov výtvarného ume
nia pripravené výstavy, či už v galérii
MCK, v priestoroch knižnice MCK a, sa
mozrejme, i priestoroch Malackého
kaštieľa. Okrem podujatí, ktoré sa po
čas prázdnin opakujú, MCK pripravilo
i jednorazové podujatia, akými bude
augustový kurz flamenga a už v minu
lom roku osvedčené letné detské tábo
ry venované histórii Malaciek, knihám,
výtvarnej tvorivosti i zábave.
Lenže MCK nie sú len
kultúrne podujatia
MUZEUM MICHALA TILLNERA
Celé leto bude v múzeu v znamení
prípravy knihy, ktorá bude venovaná

100. výročiu malackého športu. Kniha by mala vyjsť už v októbri 2014.
Novinkou tohtoročných prázdnin
budú spomínané podvečerné Historické potulky po Malackách. Počas
prázdnin sa 15. 7. a 12. 8. (o 19.00 h)
budeme mať možnosť s odborným
sprievodom pracovníkov múzea
poprechádzať po Malackách. Prechádzky ukončíme asi o 21.00 h
v Malackom kaštieli rozhovormi
o Malackách a o rôznych historických
témach. Na Prvomájových Malackách sa nám podarilo otvoriť novú
expozíciu v Malackom kaštieli, ktorá
je venovaná Malackám, Plaveckému
panstvu, histórii rodu Pálfiovcov. Expozícia sa v lete bude ďalej dotvárať

a, samozrejme, bude sprístupnená
verejnosti.

KNIŽNICA
Horúcou letnou novinkou Knižnice MCK je určite BIBLIOBOX umiestnený v priestore terasy MCK. Ide
o kovovú schránku, do ktorej čitatelia môžu vrátiť požičané knihy a ča
sopisy 24 hodín denne 7 dní v týž
dni. Veríme, že službu biblioboxu
naši čitatelia ocenia. Chceme po
dať pomocnú ruku aj tým, ktorí
v súčasnej uponáhľanej dobe ne
stíhajú vracať knihy v termíne vý
požičnej le
hoty. Dúfame, že táto
služba zvýši záujem o našu knižni
cu. Bibliobox sa MCK podarilo kúpiť

Program Kultúrneho leta 2014 na júl
3. 7. o 17.00 h	Vernisáž výstavy – Róbert Haček,
MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. p.,
vstup voľný
4. 7. o 10.00 h	Otvorenie výstavy v knižnici MCK –
čitáreň Život Cyrila a Metoda v ob
razoch
7. 7. o 19.00 h	Joga s Ľ. Oreskou v Zámockom parku
8. 7. 10.00–12.00 h	KNIHOHRANIE v knižnici MCK
13. 7. 16.00–19.00 h	Zámocký park – Rozprávkovo-hu
dobné popoludnie, tvorivá dielňa
pre deti, nafukovací hrad – vstup voľný
17.00–18.00 h	Letná rozprávka Divadlo Žihadlo:
O Kráľovi Jonášovi
18.00–19.00 h Letný koncert ĎURI & STANLEY
14. 7. o 19.00 h	Joga s Ľ. Oreskou v Zámockom parku
15. 7. 10.00–12.00 h	Free výtvarná zóna v Tvorivom ateliéri MCK
Historické potulky Malackami –
15. 7. o 19.00 h	
letné večerné prechádzky mestom
so sprievodcom od lúky pri mlyne na
Dolnom konci
16. 7. o 17.00 h	Koncert v kostole NPPM – Barbora
Šrámková, Peter Srvátka – klavírny
recitál
Babinec so Svetlanou Guzmano
17. 7. o 17.00 h	
vou – Čo prezrádzajú čísla – MCK,
Záhorácka 1919
19. 7. 10.00–15.00 h	Zámocký park – Arteterapia pre do
spelých – s A. Záhradníkovou Krajčírovou (meditácia, kreslenie, maľovanie, hra na rôzne hudobné nástroje
– všetko pre harmonizáciu duše...)
19. 7. 12.00–24.00 h	Lúka pri mlyne, Družstevná ulica,
Malacky – Malacký krígel – 2. ročník
pivného festivalu
	1. ročník Gustiho memoriálu – organizátor: Pub u koňa, vstup zdarma
20. 7. 16.00–19.00 h	Zámocký park – Rozprávkovo-hu
dobné popoludnie, tvorivá dielňa
pre deti, nafukovací hrad – vstup voľný
17.00–18.00 h	Letná rozprávka – Divadlo Jaja: Ces
ta okolo sveta
18.00–19.00 h	Letný koncert – DH Malačané
21. 7. o 19.00 h	Joga s Ľ. Oreskou v Zámockom parku
Denný detský tábor v MCK
21. 7.
25. 7.	
Denný detský tábor v MCK – netra
dičné zážitky v múzeu, v kine, kryptách a knižnici, spojené s tvorivými
dielňami
25. 7. o 18.30 h	MCK, Záhorácka 1919 – tvorivý ateliér Arteterapia pre dospelých s A.
Záhradníkovou-Krajčírovou (meditácia, kreslenie, maľovanie...)
27. 7. 16.00–19.00 h	Rozprávkovo-hudobné popolud
nie, tvorivá dielňa pre deti, nafukovací hrad – vstup voľný
17.00–18.00 h	Rád červených nosov: Zo života
hmyzu, letná rozprávka

18.00–19.00 h	Letný koncert – El Moro – Flamenco
28. 7. o 14.30 h	Mosty medzi generáciami – výstava
k záveru medzinárodného projektu
MIL – medzigeneračné učenie, verni
sáž v knižnici – čitáreň
28. 7. o 19.00 h	Joga s Ľ. Oreskou v Zámockom parku
29. 7. 10.00–12.00 h Knihohranie v knižnici MCK
29. 7. o 18.00 h	Teizmus a ateizmus – prednáška –
A. Greif, MCK, Záhorácka 1919
30. 7. o 17.00 h	Koncert v kostole NPPM – M. Masarovičová – Soft jazz pod klenbou
chrámu
31. 7. o 17.00 h	Babinec so Z. Kovárovou – Tajom
stvo liečivých rastlín, MCK, Záhorácka 1919

Zámocký park

počas letných prázdnin:
štvrtok, piatok 16.30–18.00 h (počas výstav)
sobota, nedeľa 15.00–17.00 h
Prehliadky kaštieľa – pálfiovská izba, zrekonštruované
prízemie a schodisko, kaplnka Sv. kríža, barokové štuky,
pohľad z balkóna kaštieľa
Výstavy v kaštieli:
Návraty v čase – výstava Združenia
3.–30. 7.	
nezávislých výtvarníkov Artefakt, región Žilina
Tajomné zákutia – tajomné romanod 31. 7.	
tické miesta, hrady, legendy a povesti
zachytené očami a rukou maliara
nedeľa o 14.00 h	Letné prechádzky Zámockým par
kom so sprievodcom

KNIŽNICA MCK, Záhorácka 1919, prízemie

4.–26. 7.	
Život Cyrila a Metoda v obrazoch –
výstava: Knižnica – ľudová čitáreň
28. 7.–28. 8.	
Mosty medzi generáciami – výstava
k záveru medzinárodného projektu
MIL – medzigeneračné učenie
Otvorené: po–pia: 9.00–17.00 h, so: 9.00–12.00 h

MÚZEUM MICHALA TILLNERA
MCK, Záhorácka 1919, 2. p.

Stála expozícia
Zbierkové predmety sú vo väčšine etnografické, v menšej miere umelecké predmety.
Výstavy
Historické pečate, pečiatky a erby z Malaciek
Otvorené: utorok–piatok: 9.00–17.00 h
Vstupné: dospelí 1 €, deti 0,50 €
Ohlásené školské skupiny majú každú stredu vstup voľný.
Detaily historických Malaciek
Vstupné: dospelí 1 €, deti 0,50 €
Ohlásené školské skupiny majú každú stredu vstup voľný.
Krypty pod františkánskym kostolom, stála expozícia
Krypty sú otvorené na požiadanie aspoň deň vopred na
tel. č. 034/772 21 10 alebo 034/772 21 55.
ZMENA PROGRAMU A VSTUPNÉHO VYHRADENÁ!

Organizátor – MCK Malacky, príspevková organizácia mesta, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky, Tel.: 034 772 21 55, 034 772 2110, 0903
80 12 14, e-mail: riaditel@mckmalacky.sk, www.mckmalacky.sk, www.malacky.sk, Garant podujatí: Mgr. J. Zetková, riaditeľka MCK

vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.
Pre deti je v lete pripravené aj
utorkové knihohranie a novinkou
by malo byť prázdninové čítanie
pre seniorov v altánku MsCSS na Ul.
1. mája.
KINO ZÁHORAN
I napriek pripravovaným stavebným prácam na budove kina (výmena okien, dverí, zatepľovanie) premietanie filmov nezastavujeme, dokonca budeme v letných mesiacoch
premietať každý deň.
Pre deti máme pripravené Prázd
ninové detské kino, premietanie už
raz premietaných rozprávok za zníženú cenu 3 €. Ďalej sme pripravili dva
rozprávkové prázdninové týždne
za ľudovú cenu, t. j. 1,50 €. A, samozrejme, sú pripravené i rozprávkové
novinky, ako napr. Ninja korytnačky,
Lietadlá, Útek z krajiny Zem a pod.
Pre náročných divákov bude počas letných dní pokračovať filmová
projekcia vo filmovom klube. V rámci
leta je pripravená premiéra všetkých
dostupných filmových noviniek. Novinkou tohto leta v kine Záhoran
bude určite i služba COOL – TICKET,
teda predaj vstupeniek priamo do
mobilného telefónu. Takže nestojte
už v rade a kupujte cez mobil.
Ak hovoríme o podujatiach le
ta, treba spomenúť i podujatia,
ktoré pre verejnosť nepripravuje
priamo MCK, ale o to viac sa na ne
my všetci z MCK tešíme. Medzi také
trí pivný festival Malacký krígl
pa
(19. 7.), hudobný festival Dohoda
(2. 8.), Malacká šošovica a UV_festival
(16. 8.), ktoré spolu pripravujú aktívne
malacké občianske združenia. Aj ten
to rok sa uskutoční Poľovnícky deň
(23. 8.) a napokon už 10. majstrovstvá vo varení gulášu, ktoré pripravuje pre Malačanov Dvadsaťtrojka
(29. 8.). Takže máme sa určite na čo
tešiť – v podstate každú sobotu bude
v Malackách veľké kultúrno-spoločenské podujatie.
Netreba zabudnúť ani na už tradičný záhorácky výstup na Vysokú,
memoriál Zuzky Krajčírikovej, naplánovaný na nedeľu 17. 8. Uskutočňovať sa budú i príjemné nedeľné
prechádzky po Zámockom parku so
sprievodcom, ktoré sa začínajú vždy
o 14.00 h pred kaštieľom.
Čím kultúrne leto zakončíme?
Opäť Bažant kinematografom?
Áno, kultúrne leto ukončíme už
tradične začiatkom septembra Ba
žant kinematografom a koncom
septembra divadelným festivalom
domáceho Divadla na hambálku
s názvom Zejdeme sa na hambálku.
Zhovárala sa: N. Slobodová
Na záver ďakujem návštevníkom let
ných kultúrnych podujatí, bez nich
by bolo naše úsilie zbytočné. Ďaku
jem i ostatným organizátorom kultúr
nych podujatí v Malackách – CVČ, ob
čianskym združeniam, súkromným
podnikateľom. Ďakujem aj účinkujú
cim, ktorí v rámci vlastnej prezentácie
vystúpia na podujatiach Kultúrneho
leta. Teším sa na stretnutie s nimi.
Snáď si každý z vás niečo vyberie. Pra
jem vám všetkým, ale ajpracovníkom
MCK, ktorí Kultúrne leto pripravujú,
pekné malacké leto.
Jana Zetková
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Návraty v čase

v Malackom
kaštieli

V Malackom kaštieli sa vo štvrtok 3. júla začína výstava s názvom
Návraty v čase. Jej autormi sú umelci združení v ARTEFAKT-e, zdru
žení nezávislých výtvarníkov.

Výtvarné umenie je neoddeli
teľnou súčasťou kultúrneho života
vôbec. Združenie nezávislých vý
tvarníkov ARTEFAKT, región Žilina,
vytvára základňu výtvarníkov naj
rozličnejšieho zamerania od kresby,
grafiky, voľnej maľby, kombinovanej
techniky, drevorezby až po keramiku
s cieľom slobodného rozvíjania no
vých výtvarných, estetických a etic
kých hodnôt v tejto oblasti. Od svoj

ho vzniku, v januári 1990, vychádza
vo svojej činnosti z princípov rovnos
ti, humanizmu a maximálneho pri
blíženia svojej tvorby krajine, oblasti
a ich obyvateľom.
Výtvarníci Jozef Práznovský, Ján
Remiš, Ondrej Štalmach a Vladimír
Mičienka predstavia svoje diela
v Malackom kaštieli od 3. do 30. júla.
Text, foto: Artefakt

Úspešní mladí
filatelisti

V polovici júna sa mladí zberatelia z Krúžku mladých filatelistov,
ktorý pracuje na ZŠ Dr. Dérera, zúčastnili národného kola Filate
listickej olympiády. Národné kolo bolo súčasťou Dní mladých filatelistov, ktoré sa uskutočnili 14.–16. júna v Belušských Slatinách
v priestoroch školiaceho zariadenia patriaceho Slovenskej pošte,
v prekrásnom prostredí okraja Strážovských vrchov.
Malackí filatelisti sa takéhoto podujatia zúčast
nili po druhý raz v histórii KMF. V národnom kole sa
predstavili zástupcovia KMF z celého Slovenska.
Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách. Súťaž
pozostávala z teoretického testu zameraného na
znalosti filatelie a v tomto roku i z tematickej časti
zameranej na šport na známkach. Druhou časťou
bolo zhotovenie výstavného miniexponátu, taktiež
zameraného na šport. Malačania mali zástupcov
v kategórii Z, čo boli najmladší, a v kategórii A.
Medzi najmladšími súťažili dve piatačky – Bar
bora Lisá a Laura Vallová. Viac sa darilo Barborke,
ktorá obsadila celkove 4. miesto, keď po teoretickej
časti bola tretia. A tak nováčikovská daň znamenala
„zemiakovú” medailu.
Oveľa úspešnejší bol siedmak Martin Haba, ktorý
v konečnom hodnotení obsadil v rámci Slovenska
pekné 3. miesto. Domov si odnášal cenu, ktorú mu
venovala Slovenská pošta. Odmenení drobnosťami
boli, samozrejme, všetci účastníci, ktorí strávili pek
né tri dni v ešte krajšom prostredí. Nechýbali ani
športové súťaže v tenise, stolnom tenise, volejbale,
pobyt v relaxačnom bazéne či turistika.
Stretnutie poslúžilo i na výmenu skúseností ve
dúcich KMF, ako aj samotných mladých filatelistov.
Možno sa tí mladší účastníci stretnú i o rok, keď fi
nále olympiády bude v Bratislave a témou bude Môj
rodný kraj na známkach.
Anton Pašteka, vedúci KMF

Viac informácií nájdete na www.malacky.sk
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Elektroodpad –
kam s ním?
Každá domácnosť produkuje
viac či menej elektrického od
padu. Čo však ďalej s nefunkč
nou varnou kanvicou či mobi
lom?

V Malackách môžete elektroodpad odvážať na zberný dvor na Par-

tizánskej ulici do spoločnosti Tekos
(pozn. red.: prevádzkové hodiny nájdete na www.malacky.sk) V tomto
priestore prevádzkuje spoločnosť
Asekol z Bratislavy tzv. E-domček,
kde sa elektroodpad skladuje. Zbierajú sa tu všetky druhy elektroodpadu – od veľkých elektrospotrebičov

(chladničky, práčky, televízory, monitory) po malé (kulmy, mobily, MP3
prehrávače, fény, žehličky, varné kanvice). Na základe zmluvného vzťahu
spoločnosť Asekol na požiadanie
mesta odpad odváža a materiál ďalej
využíva. Malý elektroodpad vrátane
tužkových batérií možno nosiť aj do
tzv. E-boxu, ktorý je umiestnený
v budove MsÚ na Radlinského ulici
hneď pri vchode.
Elektroodpad možno odovzdávať v rámci spätného odberu aj
v niektorých predajniach pri kúpe
nového spotrebiča. Ide napríklad
o spoločnosti Nay elektrodom, Elektro Stašek (Inkubátor), Spoločnosť
Elmat, Light Spectrum, s. r. o.
Pred odovzdaním nie je vhodné
elektorodpad rozoberať. „Prosíme
občanov, aby nedávali veľký elektoodpad ’podomovým zberačom’, ktorí
zneužijú ich dobrú vôľu a obohatia
sa zo speňažiteľných častí a ostatné komponenty vyhadzujú priamo
do prírody,“ prízvukuje správkyňa
odpadového hospodárstva v Ma
lackách Božena Orgoňová. „Tieto
zvyšky pôvodných chladničiek či sporákov pravidelne nachádzame v čiernych skládkach, čo nesmiernym spôsobom ubližuje prírode, teda nám
všetkým,“ dodáva.
Text, foto: N. Slobodová

MALACKÁ MATRIKA
od 16. do 30. 6. 2014
SPOMIENKY
Odišla si tíško, bez rozlúčky, už len kyticu kvetov môžeme Ti na hrob dať
a s bolesťou v srdci spomínať.
28. 6. uplynulo 5 ro
kov, čo nás navždy
opustila naša milo
vaná Katarína Vo
kurková z Malaciek. S láskou spomínajú rodičia, brat
s rodinou a priatelia. Kto ste ju po
znali, venujte jej tichú spomienku.
Márne Ťa naše oči
všade hľadajú, márne po tvári slzy stekajú.
S bolesťou v srdci
sme si 30. 6. pripo
menuli 4. výročie
úmrtia nášho syna Ľubomíra
Schreibera z Malaciek, ktorý odišiel bez rozlúčky. S láskou spomína
mama, dcéra Simonka, sestra Vier
ka s rodinou, neter Lenka, krstní
rodičia Škodovci s celou rodinou
a kamaráti. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu
s nami.
23. 7. si pripomíname 10. výročie
úmrtia Jozefa
Danihela z Mala
ciek. S láskou
a úctou spomína
manželka Anna,
dcéry Erika, Jana, zaťovia a vnúčatá. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
Neplačte, že som
odišiel, ten pokoj
v duši mi prajte
a v srdci peknú spomienku si na mňa
zachovajte.
15. 7. si pripomíname 1. výročie úmrtia nášho drahé-

ho manžela, otca a deda Augustí
na Hoďu.
S úctou spomína manželka, dcéra
a syn s rodinami.
Dotĺklo srdce, odišlo v diaľ, dalo nám
radosť aj žiaľ. Chýbaš nám denne,
ťažko je nám bez Teba, venujeme Ti
tichú spomienku až k Tebe do neba...
17. 7. si pripomíname 25. výročie
úmrtia Richar
da Schreibera.
S láskou spomína mama, babka
Marcela, sestra Simonka, teta Viera.
18. 7. uplynie 18
rokov od smrti našej starenky
Anny Brimicho
vej.
Spomínajú vnučky Janka a Gabi.
Kto v mysli zostáva, nezomiera.
27. 7. si pripomí
name 10 rokov,
čo nás navždy
opustil František
Kubaška. Kto
ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Kto v mysli zostáva,
nezomiera.
30. 7. si pripomíname nedožitých 90
rokov nášho otca
a starečka Rudolfa
Škodu a zároveň
si tento rok pripomíname 25. výročie jeho úmrtia. Kto ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Syn Peter s rodinou a dcéra
Lýdia s rodinou.

Naši júloví jubilanti
80 – Cyril Blažíček, 1934;
Anna Gajdárová, 1934;
Alexander Németh, 1934;
Anna Putíková, 1934; Edita Singerová, 1934; Štefánia Šírová, 1934;
Kvetoslava Štrbáková, 1934; Mária
Švecová, 1934; 85 – Mária Knotko
vá, 1929; Mária Preisová, 1929; He
lena Šrútková, 1929; Alžbeta Tornociová, 1929; Vendelin Trankovič,
1929; 90 – Pavel Malý, 1924; Vlastimila Šujanová, 1924; 91 – Augustín
Jurkovič, 1923; Anna Pecinová,
1923; 92 – Jana Spuchláková, 1922;
93 – Alžbeta Huňadyová, 1921
Povedali si áno
Róbert Prokop a Simona
Lukačovičová, Juraj Jurkovič a Miriama Ivanová, Roman Klamo a Simona Sopková, Michal Frey a Kristína Kubalová
Nie sú medzi nami
Ctirad Jahoda, Malacky,
*1943; Adolf Osuský, Jakubov, *1950; Emilian Kordoš, Bratislava-Nové Mesto, *1933;
Sidónia Lešková, Dojč, *1928; Ján
Martinkovič, Sekule, *1949; Mária
Krištofová, Zohor, *1931; Anna Hu
beková, Zohor, *1927; Mária Štef
ková, Studienka, *1941; Margita
Lániová, Lozorno, *1938; Félix Lu
káček, Veľké Leváre, *1939
Riadková inzercia
• Predám 1-izb. byt priamo v centre
Malaciek, výhodne, čiastočná rekonštrukcia. Kontakt: 0902 72 97 56,
andrea.cintulova@azet.sk.

Rotary Club

s filozofiou služby

Rotary Club Malacky Golf patril k spoluorganizátorom benefičného
Koncertu pre Emku. Peter Slávik za klub odovzdal rodine vážne chorého dievčatka šek v hodnote 1000 € na financovanie nevyhnutných
liečebných nákladov, ktoré neprepláca zdravotná poisťovňa.
V marci roku 2012 vzniklo
v Malackách občianske združe
nie Rotary Club Malacky Golf.
Združuje deväť členov z celého
okresu Malacky. Jedným z nich
je mladý právnik Peter Slávik,
ktorý nám fungovanie klubu
poodhalil.
Rotary Club je názov, z ktorého
sa poslanie združenia nedá len tak
vydedukovať. O čo ide?
Myšlienka Rotary vznikla v roku
1905 v Chicagu. Rotary Internatio
nal je medzinárodné združenie organizácií, ktoré združujú obchodníkov
a vedúcich osobností s cieľom poskytovať humanitárne služby, podporovať vysoké etické štandardy vo všetkých sférach pôsobenia a podporovať
dobrú vôľu a mier vo svete. Najznámejšie heslá Rotary International, ktoré vyjadrujú poslanie organizácie, sú
„Služba nad vlastné záujmy“ a „Najviac získava ten, kto slúži najlepšie.“
Znamená to, že od svojho vzni
ku pôsobia organizácie na viace
rých miestach vo svete?
Áno. Základnou organizačnou
bunkou je práve klub, ktorý pôsobí
v tom danom regióne či meste. Tak
ako na Slovensku pôsobí v desiatkach miest, aj my v Malackách sme
začali s touto tradíciou. Celosvetovo
sa organizácia člení na tzv. dištrikty,
pričom my patríme do dištriktu 2240
(Česko-Slovensko). Celkovo je však
na svete vyše 1,2 milióna členov v asi
32 000 kluboch v 200 krajinách. Členstvo v kluboch nie je masové. Členovia
klubov sú priatelia a stretávanie je veľmi intenzívne.
Na čo sa orientuje Rotary Club
Malacky Golf?
Sústreďujeme sa na oblasť podpory vzdelávania a výchovy, zdravotníctvo, dôležitý je benefičný rozmer
našej činnosti a služba mládeži, pro-

fesii a svojmu regiónu. Za krátky čas
pôsobenia klubu sme ukončili zaujímavý projekt Let them see, what we
see (Aby videli, čo vidíme my). Išlo
o zbierku starých, použitých okuliarov od ľudí a vyslali sme s nimi lekárov do Rwandy, kam boli určené.
Do spolupráce sa zapojila sieť optík,
ktorá na všetkých vyzbieraných okuliaroch označila dioptrie a ich možné
použitie, ďalej Univerzita sv. Alžbety,
ktorá má kontakty v Rwande a pozná problémy a potreby tamojších
ľudí. Mali sme zmluvy s lekármi, ktorí vycestovali, vyšetrovali tam ľuďom
zrak a poskytli im presne také okuliare, aké potrebujú a sami by ich nemali
šancu získať. K dispozícii mali asi 400
kusov vyzbieraných okuliarov, ktoré
už u našich ľudí nenachádzali použitie. Na lokálnej úrovni sme podporili
jedného mladého umelca či finančne
sme prispeli rodine, ktorá má ťažko
postihnuté dieťa.
Prečo je v názve malackej orga
nizácie aj golf? Ako golf súvisí s fi
lozofiou klubu?
Ak vychádzame z celého názvu,
tak „Rotary” je preto, že organizácia
a kluby majú rotujúcich funkcionárov, ktorí sa na svojich postoch každý
rok striedajú. Golf je v názve trochu
zo zištných dôvodov, a to práve preto,
že v našom meste je golf jeho neprehliadnuteľnou súčasťou. V rámci nášho dištriktu je málo klubov, ktoré sú
zamerané na golf. Zameranie a označenie nám prináša synergický efekt,
pretože k nám do klubu prichádzajú
rotariáni z celého dištriktu, aby si zahrali golf, a my ich často vieme zaujať
naším projektom či načerpáme inšpiráciu a skúsenosť.
Nadviazali a otestovali sme si už
spoluprácu s Gymnáziom Malacky
a so Vstúpte, n. o., na čo sme patrične
hrdí.
Text, foto: T. Búbelová

Stretnutie maturantov po 50 rokoch
Čas rýchlo plynie. Ani sme sa ne
nazdali a ubehlo 50 rokov, čo sme
maturovali (1964) na Strednej vše
obecno-vzdelávacej škole na Ul. 1.
mája. Život nás zavial do rôznych kú

tov sveta. Konečne sme sa po dlhom
čase stretli. Máme si čo povedať aj
pospomínať. Prišli medzi nás i naši
profesori a profesorky. Po slávnostnom prijatí primátorom mesta Ma-

lacky J. Ondrejkom sme si odišli pozrieť našu bývalú školu a triedy. Stret
nutie pokračovalo v hoteli Atrium
v priateľskom duchu do neskorých
K. Čulen
hodín.		
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Gazárka Šaštín-Stráže
Kúpanie na vlastné riziko!

Kam sa ísť kúpať?
Možností na kúpanie v okolí
Malaciek na slovenskom území nie je veľmi veľa. Tobôž keď
si uvedomíme, že väčšina prírodných bagrovísk síce ponúka oázu ochladenia, no ide tu
o kúpanie na vlastné riziko.
Teda, tzv. neorganizované kúpanie.

Rekreačná oblasť
Rudava Malé Leváre
Kúpanie na vlastné riziko!
Bez poskytovania vodnej zá
chrannej služby. Areál má viac ako 50
hektárov – nachádzajú sa tu tri pláže.
Ide o neorganizované kúpanie.
Športové vyžitie:
4 kurty na plážový volejbal
Stredisko ponúka:
možnosť ubytovania v autokem
pingu, organizované parkovanie

Sekulské rybníky
Kúpanie na vlastné riziko!
V katastri obce Sekule sa nachá
dzajú tri jazerá vzniknuté banskou
činnosťou. Dve jazerá sú rybárskym
revírom, okolie jedného z nich je

Pieskovňa Plavecký Štvrtok
Kúpanie na vlastné riziko!
zastavané rekreačnými chatami. Po
zemky v okolí jazier sú v súkromnom
vlastníctve.
Jazero Pieskovňa
Plavecký Štvrtok
Kúpanie na vlastné riziko!
Bez poskytovania vodnej zá
chrannej služby.

Rudava Malé Leváre –
kúpanie na vlastné riziko!

Organizované kúpanie
Biobazén Borovica
(Kamenný Mlyn Vajarský,
Plavecký Štvrtok)

Športové vyžitie:
plážový volejbal, bedminton,
stolný tenis, soft tenis

Otváracie hodiny:
Po–Ne: od 10.00 h do 20.00 h

Stredisko ponúka:
zdravé kúpanie bez chémie
– prírodná vôňa vody, tiché pro
stredie v borovicovom lese, prírod
ná reštaurácia, prírod
ná kaviareň, ležadlá aj
šatne zdarma, atrakcie pre
deti – detský bazén, ská
kací hrad, trampolína, hoj
dačky, drevené zvieratká
pre zábavu

Vstupné:
dospelí 6 € (po 16.00 h
4 €), deti od 6 do 12 rokov
4 €, deti do 6 rokov zadarmo,
ubytovaný hosť 4 €
Dĺžka bazéna je 80 m,
maximálna hĺbka 2 m, detský
bazén má 5 x 5 m.
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Rekreačné stredisko
Gazárka Šaštín-Stráže
Kúpanie na vlastné riziko!
Letná turistická sezóna na Ga
zárke trvá od 15. 6. do 15. 9. Kúpať
sa môžete až v piatich jazerách,
pláže sú piesočné. Rekreanti väč
šinou využívajú dve jazerá. Nachá
dzajú sa na polostrove, na ktorom

sa rozprestiera aj chatová osada. Tá
poskytuje ubytovanie v 4-, 5- a 6-lôž
kových chatkách. Počas letných dní
sa tu kúpe približne 5000 ľudí.
Športové vyžitie:
tenisový kurt, volejbalové ihris
ko, požičiavanie vodných bicyklov,
člnov, ihrisko na minigolf (6 jamiek)

Sekulské rybníky
Kúpanie na vlastné riziko!

Ak by počasie neprialo alebo by ste si chceli okrem kúpania dopriať aj wellness služby,
využiť môžete všetky wellness zariadenia v našom okolí: Wellness Hotel Spark, Wellness
Plavecké Podhradie, Fitness a Wellness first Complex Šaštín-Stráže a Sportpark Stupava.

Kúpalisko v Malackách
Otvorené denne v prípade priaz
nivého počasia od 10.00 do 19.00 h.
Vstupné:
dospelí 2,50 € (po 16.30 h 1,60 €),
deti 4–15 rokov 1 € (po 16.30 h 0,70 €),
deti do 3 rokov zadarmo
Rozmery bazéna:
22 x 50 m, detský bazén 8 x 10 m
Športové vyžitie:
minigolfové, volejbalové a detské
ihrisko

Bio-bazén Borovica

Spracovala: N. Slobodová
Foto: Gazarka,
-maku/naty/otano-,
Bio-bazén Borovica,
worldmapz.com

ŠPORT

13/2014

Karatisti opäť
priniesli medaily
V polovici júna sa v Bratislave
konal záverečný turnaj karate
v tomto roku a malackí karatisti sa na ňom umiestnili na bodovaných miestach.

Na 18. ročníku Veľkej ceny mlá
deže sa zúčastnilo 74 klubov z Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Českej republiky, Litvy a Slo
venska. Spolu bolo registrovaných
522 pretekárov, čo dáva tomuto
podujatiu veľký význam a silnú konkurenciu.
Karatistický klub TJ Strojár sta
točne reprezentovali štyria preteká
ri: K. Majdlenová, L. Osuský, B. Pohánka a L. Gazdič. Ako prvá bojovala K. Majdlenová, ktorá v tomto

V polovici júna sa v Šali
uskutočnili majstrovstvá SR
mladších žiačok, na ktorých
si zmerali sily mladé nádejné
talenty slovenskej hádzanej.
Celkovo sa na týchto majstrovstvách predstavilo 8 družstiev.

V základnej skupine obsadili Malacky druhé miesto za Dunajskou
Stredou, čo znamenalo, že v súboji o prvú štvoricu na turnaji narazia
na družstvo Bánoviec nad Bebravou.
Po polčasovom výsledku 7:2 nenaznačovalo nič tomu, že hráčky Ma-

v Noci bojovníkov

roku už získala veľa ocenení na
predchádzajúcich podujatiach
(4 medaily zo 6 súťaží). Po úžasnom
výkone sa Katke podarilo získať ďalší cenný kov – bronz za 3. miesto.
Ostatní pretekári bojovali v ka
tegórii kumite. Lukášovi Gazdičovi
pribudla do zbierky cenná trofej.
Po náročnom súboji získal v silnej
konkurencii skvelé 3. miesto.
•••
Našim pretekárom srdečne gra
tulujeme za zaslúžené úspechy
a ďakujeme za usilovnú reprezen
táciu klubu počas celého roka. Veríme, že ich úspechy budú pokračovať aj naďalej.
Zdroj: www.strojarmalacky.sk

Hádzanárky štvrté

na M SR

Fight Division

laciek budú mať problém postúpiť
medzi najlepšie tímy na turnaji. Opak
bol však pravdou. Súper bojovným
výkonom v druhom polčase dotiahol
zápas do remízového konca 11:11.
Takže sa muselo o postupujúcom
rozhodnúť až v sedemmetrových
hodoch, v ktorých boli úspešnejšie
hráčky Malaciek a nakoniec sa mohli
radovať z postupu do boja o medailové umiestnenia.
Vo štvrťfinále bojovali hádzanárky
proti favoritovi, družstvu Dusla Šaľa.
S týmto súperom však dokázali držať krok len v prvom polčase. Po pre-

hre a konečnom výsledku 5:20 mali
možnosť ešte bojovať o 3.miesto.
Tu sa stretli s družstvom z Dunajskej
Stredy, ktorému však po vyrovnanom priebehu a viacerých nepremenených šanciach nakoniec podľahli
14:10 (6:6). Celkovo tak družstvo Malaciek obsadilo na majstrovstvách
Slovenska mladších žiačok pekné 4.
miesto. Majstrom Slovenska sa stalo
družstvo Šale, ktoré si poradilo vo finále s Michalovcami 18:8.
Malacky reprezentovali:
V. Kadlíčková, E. Slováčková, N. Vač
ková, M. Jagodičová, N. Hladíková
V. Lukšová, D. Hudecová, Z. Danišová,
V. Voržáčková, T. Sakarová, T. Hricová,
V. Wunderlichová, L. Slámová, Tréner:
M. Spuchlák
V. Nemec (krátené)

Storočnica organizovaného
športu v Malackách
Tento rok oslavuje organizovaný šport v Malackách už sto rokov. Postupne vám v Malackom hlase prinášame zaujímavosti z histórie jednotlivých športov. Začali sme informáciami o františkánoch, ktorí sa
tiež nemalou mierou zaslúžili o rozvoj športu v meste. K tejto téme
pridávame ďalšie zaujímavé informácie.

Nedostatok loptičiek,
úspechy,
Sucháň a Lubjak
Študenti obľubovali tiež stolný
tenis. V rámci Gavlovičovho
študentského samovzdelávacieho spolku (GŠSK)
medzi sebou žiaci pravidelne súperili o cenu GŠSK.
V školských rokoch 1942/43
a 1943/44 sa turnaj neuskutočnil – dôvodom bol nedostatok loptičiek. Medzi najlepších
stolných tenistov školy na prelome
30. a 40. rokov patril Milan Sucháň.
V školskom roku 1939/1940 sa
žiaci v GŠSK zúčastnili na klubových
majstrovstvách Slovenska. Po víťazstvách nad HM Pezinok 19:1 a 12:8
a TTO Oratórium Trnava 13:7 a 14:6
sa dostali do finále – tam zvíťazili
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nad TTC Šimonovany a prehrali 2:11
s Jucy Bratislava. Skončili na 3. mieste. Zostavu TTO GŠSK tvorili Sucháň,
Ondrejkovič, Morávek, Tolnay, Jurkovič, Depta.
O rok neskôr sa úspech
zopakoval. Družstvo skončilo opäť na 3. miesto
za PTE Bratislava, Dynamit-Nobel a pred HG Žilina.
Do finálových bojov sa hráči dostali vďaka víťazstvám
s Oratóriom Trnava a KTS Trnava.
V rámci priateľských zápasov si zmerali sily tiež s reprezentantmi nemeckej vojenskej posádky v Malackách.
Úspešnejší boli gymnazisti.
V školskom roku 1942/1943
miestna HM usporiadala turnaj
o stolnotenisového majstra Malaciek. Zvíťazil Lubjak, druhý bol Jur-

X
 VII výročná zpráva rehoľného slov. gymnázia františkánov v Malackách.
1943/1944. Malacky: Rehoľné slov. gymnázium františkánov v Malackách,
1944, s. 15.

dák. V dvojhre zvíťazila dvojica Lubjak a Vollmann. Všetci boli z gym
názia a z krúžku. V nasledujúcom
roku Lubjak svoje víťazstvo obhájil.
Zdroj: Macejka, M.:
Telovýchova a šport na františkánskom
gymnáziu v Malackách.
In: Malacky a okolie 4., 2011, s. 134

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 2. 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
tel. č.: 034/772 21 10 alebo
e-mailom: muzeum@mckmalacky.sk, príp. osobne počas
pracovnej doby v múzeu.

V polovici júna sa v Piešťanoch konalo medzinárodné prestížne podujatie 2nd European WIBK Amateur
MMA & K-1 Rules CHampionship
za účasti reprezentantov Holandska, Poľska a Slovenska. FIGHT Division Malacky zastúpilo kategórie
K-1 a MMA. Jakub Reif vybojoval
cenné zlato v kategórii MMA trieda
N vo váhe do 77 kg. Ďalšími našimi
borcami sú Daniel Šimek (MMA), Simon Michálek (MMA), Ondrej Vajgel
(K-1) a Milan Jančárek (K-1). Tentokrát
im chýbal kúsok športového šťastia
a na turnaji svoje zápasy prehrali.
Za reprezentáciu však všetkým
ďakujeme. „Želám im, aby či už prehry, alebo výhry boli len ďalším motivačným stupienkom na ich ceste
minimálne medzi amatérsku špičku
a vyššie,“ nechal sa počuť tréner M.
Strelecký.
Text, foto: M. Strelecký (upr.)

Zapojte sa

do Dňa športu
v Malackách

Pri príležitosti 100 rokov organizovaného športu v Malackách sa
uskutoční 3. októbra slávnostné stretnutie zástupcov športových
klubov a organizácií pôsobiacich v meste a osobností športu v Ma
lackách. Pri tejto príležitosti bude uvedená publikácia mapujúca storočnicu organizovaného športu v Malackách. Aby si športovci pripomenuli toto výročie aj spôsobom im najprirodzenejším, teda aktívnym športom, ponúka mesto aj športovú akciu.

Touto akciou by mohol byť Deň
športu v Malackách a konať by sa
mohol v sobotu 4. októbra. Potrebný je však záujem. V tento deň mesto
Malacky ponúka športovým klubom
zdarma všetky svoje športoviská
v správe AD HOC, p. o. m. Kluby, ktoré prejavia záujem, si v Deň športu
zorganizujú plne vo svojej réžii (finančnej i organizačnej) zápasy, turnaje a predstavenia svojich aktivít
na športoviskách mesta – ŠH Malina,
plaváreň, areál Zámockého parku
(štadión, hádzanárske ihrisko, volejbalové a tenisové kurty, priľahlé trávnaté plochy...).
Môže ísť o nové aktivity klubov,
ale aj o súťaže prebiehajúce v tom
čase (majstrovské súťaže). Mesto
Malacky zabezpečí propagáciu v dostupných médiách. Chceme aj takou
to formou ukázať občanom mesta
a hlavne mladej generácii, aké špor-

tové možnosti v meste sú, a pripomenúť, prečo je športovanie dôležité.
Prosíme vás o spätnú väzbu, či
máte záujem zorganizovať spomínanú aktivitu. Prostredníctvom
e-mailu na adresu: ptedla@gmail.
com uveďte záujem, konkretizujte
aktivitu, miesto, časový rozsah (viď
NÁVRATKA) alebo osobne v MsÚ
na referáte školstva u p. Hrnkovej,
č. d. 411. Vašu reakciu, prosím, odovzdajte najneskôr do konca júna.
Po vyhodnotení záujmu a vytvorení
časového rozvrhu vás koncom au
gusta budeme informovať prostred
níctvom e-mailu o konkrétnych akciách a krokoch v plánovaný Deň
športu v Malackách. Zoznam akcií
a podujatí uverejníme v médiách.
Ďakujem vám za čas a záujem a teším sa na spoluprácu.
Za komisiu pre vzdelávanie,
mládež a šport Pavol Tedla

Meno športového klubu, oddielu, kolektívu:

NÁVR ATK A:
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......................................................................................................

Záväzne plánujeme zorganizovať športové podujatie (kategória):
......................................................................................................

Termín, miesto a čas konania od–do:
......................................................................................................

Kontaktná osoba:

..........................................................................

e-mail:

..........................................................................................

mobil:

..........................................................................................
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