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Je suis Charlie

SČK Miestny spolok Malacky vás
pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční 5. ferbuára od 8.00 do 11.00
h v priestoroch Gymnázia Malacky, Ul. 1. mája. Na odber si prineste
občiansky preukaz, kartu poistenca,
preukaz darcu.
Info: www.nts.sk – darcovstvo
krvi. Záujemcovia, hláste sa na t. č.
0949 12 33 62 alebo na klaudiakov@
centrum.sk.

DARUJ KRV – ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!

•
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Na zápis prišlo
297 prvákov
Cirkevná ZŠ
s rekordným počtom detí

V dňoch 16.–17. januára sa konal na všetkých základných
školách v Malackách zápis do
prvého ročníka pre školský rok
2015/2016.
Na zápis sa dostavili deti narodené v období od 1. 9. 2008 do 31. 8.
2009. A tiež deti, ktoré mali v minulom roku odklad začiatku plnenia
povinnej školskej dochádzky. Do ZŠ
Dr. J. Dérera by v budúcom školskom
roku chcelo chodiť 92 detí, do cirkevnej základnej školy sa hlási 100 prvákov, do ZŠ na Štúrovej ulici sa prihlásilo 58 detí a do ZŠ na Záhoráckej
ulici 47 detí.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v základnej
škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalé bydlisko. Rodičia mohli
deti zapísať aj v základnej škole
mimo školského obvodu. Musí to byť
však so súhlasom riaditeľa základnej
školy, do ktorej sa žiak hlási. Školské
obvody určuje Všeobecne záväzné

nariadenie (VZN) mesta Malacky č.
13/2011 o školských obvodoch základných škôl v znení Všeobecne
záväzného nariadenia (VZN) mesta
Malacky č. 12/2013. Na zápis žiakov

do cirkevnej Základnej školy Mansvéta Olšovského sa uvedené VZN
nevzťahujú.
Zriaďovateľom cirkevnej školy je
Rímskokatolícka cirkev, bratislavská
arcidiecéza. Mesto, ktoré je zriaďovateľom ostatných troch základných
škôl, je povinné zabezpečiť vzdelávanie pre deti v našom meste. To, že
je v Malackách aj štvrtá cirkevná základná škola, je pri súčasných počtoch
prvákov veľkou výhodou. Malackých
detí narodených v uvedenom obdo-

bí je presne 200. Hore uvedený počet zapísaných prvákov teda dopĺňajú deti z okolitých dedín.
V najbližších týždňoch budú riaditelia základných škôl rozhodovať o prijatí žiakov. Na zreteľ musia
brať najmä to, či dokážu poskytnúť
adekvátne priestory na výučbu a, samozrejme, či dokážu vyučovanie aj
personálne pokryť. Na cirkevnú základnú školu sa v tomto roku hlási
rekordný počet detí, a preto bude
nevyhnutné riešiť kapacitnú otázku.
Nárast tu zaznamenali už minulý rok,
tento rok je však oveľa markantnejší. Vlani sa sem hlásilo 77 detí, dnes
100. V ostatných školách sú počty
budúcich prvákov porovnateľné
s minulým rokom, hoci vo všetkých
prípadoch ide o nárast detí. Celkovo
sa tento rok zapísalo až o 43 detí viac
ako v minulom roku. Rozhodnutie
o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie by mali rodičia detí dostať do
31. mája.

Čoskoro nás čaká referendum
Prezident SR Andrej Kiska na základe petície občanov vyhlásil referendum, ktoré je
v povedomí občanov známe ako referendum o ochrane rodiny. Iniciátorom referenda, ktorého súlad s Ústavou SR si ešte
pred vyhlásením prezident nechal odobriť
Ústavným súdom SR, je Aliancia za rodinu.

Oprávnení občania sa v referende
7. februára môžu vyjadriť
k nasledujúcim otázkam:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom
nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb
okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou
ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná
výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom
vyučovania?
•••
Právo hlasovať v referende má každý občan
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku a má trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky. V referen-

Text, foto: N. Slobodová

de môžu osobne vyjadriť svoj názor aj tí občania
SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. Ak sa
dostavia v deň konania referenda do ktorejkoľvek
miestnosti na území SR, okrsková komisia ich dopíše do oboch rovnopisov zoznamu na základe
predloženého slovenského cestovného dokladu.
Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.
Prekážkami vo výkone hlasovacieho práva
sú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí, výkon
trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
-tabu-

Uchádzame sa
o podporu
rekonštrukcie
kaštieľa
V roku 2014 sa začala realizovať I.
etapa rekonštrukcie strechy Malackého kaštieľa, na ktorú poskytlo Ministerstvo kultúry SR dotáciu 50 000 €.
Mesto v týchto dňoch žiada aj o podporu II. etapy – rekonštrukcia južného krídla. Ak by Ministerstvo kultúry
SR žiadosti vyhovelo, celý
projekt rekonštrukcie by
sa výrazne urýchlil.
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Viac na
strane

Kvapka krvi

1/XXV

Kalendár
okrúhlych výročí
roku 2015

Rok 2015 v našom meste aj rokom okrúhlych výročí viacerých významných udalostí a životných jubileí zväčša už nežijúcich osobností.
Jediným žijúcim jubilantom v našom
malom kalendári výročí je
herec Alfréd Swan, malacký rodák a lokálpatriot.

6

Viac na
strane

Redaktorky mestských médií
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„Neprestanem sa
zaujímať
o malacký šport”

Vladimír Mihočko je riaditeľom
príspevkovej organizácie AD HOC od
1. októbra 2003. Koncom minulého
roka ohlásil svoj odchod do dôchodku. Odchádza telom i dušou športovec, ktorý pristupoval
k správe mestského majetku starostlivo a poctivo.

8

Viac na
strane

Sloboda prejavu je základným ľudským právom, spomínaným už v Deklarácii práv človeka a občana z čias
Francúzskej revolúcie v 18. storočí. Sloboda prejavu sa spolu s ostatnými ľudskými právami dostala do ústav štátov
a záväzných medzinárodných dokumentov. Sloboda prejavu je jedným
z pilierov modernej spoločnosti. Alebo
by mala byť?
Je isté, že smrť dvanástich novinárov pre slobodné vyjadrenie názoru,
ale aj ďalšie vraždenie vo Francúzsku
z úvodu roka 2015, sa pevne vryjú aj
do dejín žurnalistiky. Satirický týždenník Charlie Hebdo, ktorý prostredníctvom karikatúr politikov či náboženských autorít pranieruje háklivé témy
vo svete, sa stal terčom najväčšieho
teroristického útoku vo Francúzsku od
konca druhej svetovej vojny. Novinári
zaplatili najvyššiu daň za to, čo bolo
ich poslaním.
Za Malacký hlas vyjadrujeme solidaritu jednoduchým sloganom Je suis
Charlie. Krátko po tragédii ho vytvoril
žurnalista Joachim Roncin a umiestnil
ho na sociálnu sieť. Bleskovo obletel
svet a stal sa symbolom odmietnutia
násilia ako odvety za slobodu slova
a symbolom podpory satirickému magazínu. Podobnú situáciu a udalosti si
nevieme v našich podmienkach ani len
predstaviť. Ďakujeme za to, že sloboda
prejavu existuje a umožňuje nám robiť prácu, ktorá nás napĺňa. Vážime si,
že v mestských médiách v Malackách
sme nikdy nepociťovali tlak vydavateľa na to, o čom písať a o čom nie.

dvojtýždenník

2

SAMOSPRÁVA
Pred vianočnými
sviatkami stihol
nový primátor
Juraj Říha vymenovať svojho zástupcu, ktorým sa
od 19. decembra
stal poslanec MsZ
Milan Ondrovič.
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úsek dopravy, územné plánovanie,
investičnú výstavbu a strategický
rozvoj. Milan Ondrovič je poslancom
MsZ druhé funkčné obdobie. Pôsobí
ako vysokoškolský pedagóg na Slo
venskej technickej univerzite v Brati
slave a zaoberá sa urbanizmom. V na
sledujúcom období bude vykonávať
funkciu viceprimátora externe a bez

Viceprimátorom
mesta sa stal
Milan Ondrovič
„Milan Ondrovič je odborníkom,
ktorému dôverujem,” povedal primá
tor Juraj Říha. „Mojím cieľom je posil
niť funkciu viceprimátora a posunúť ju
z roviny reprezentačnej do roviny vý
konnej,” doplnil primátor Malaciek.
Viceprimátor bude zodpovedný za

Úlohy a povinnosti viceprimátora:
• vyhodnocovanie uznesení z ro
kovaní komisií MsZ, prinášanie kon
štruktívnych podnetov na poradu
primátora mesta
• spolupráca s prednostom MsÚ
pri rozpracovaní a realizácii uzne
sení a rozhodnutí primátora mes
ta do úloh zodpovedným vedúcim
a riaditeľom
• spolupráca so spracovateľmi ma
teriálov a predsedami komisií MsZ
na príprave materiálov a návrhov
uznesení
• účasť na operatívnych poradách
primátora a poradách primátora
s riaditeľmi príspevkových a rozpoč
tových organizácií mesta
• spolupráca s prednostom MsÚ
na príprave plánu práce MsZ, s pred
sedami komisií MsZ na príprave plá
nu práce a plánu zasadnutí komisií
MsZ
• spolupráca s náčelníkom DHZ
a vedúcim klubu dôchodcov, prená
šanie poznatkov z činnosti DHZ a klu
bu dôchodcov na rokovania MsZ
• prijímanie sťažností, žiadostí
a návrhov občanov, združení, pod
nikateľov, spoločenských organizá
cií a prinášanie výsledkov z týchto
stretnutí primátorovi mesta, pred
nostovi MsÚ, riaditeľom podnika
teľských subjektov s účasťou mesta,

nároku na mzdu. Po ukončení spolu
práce so Slovenskou technickou uni
verzitou sa stane jeho pracoviskom
budova mestského úradu a funkciu
začne vykonávať na plný úväzok.
Text: N. Slobodová
Foto: archív M. O.

náčelníkovi MsP, vedúcim príspev
kových organizácií mesta, hlavnému
kontrolórovi a MsZ
• zastupovanie primátora mesta
na valných zhromaždeniach podni
kateľských subjektov s účasťou mes
ta a prenášanie výsledkov z rokovaní
na porady primátora mesta a na ro
kovania MsZ
• zastupovanie primátora mesta
na rokovaniach s podnikateľmi, in
vestormi, zástupcami štátnych orgá
nov a na iných primátorom určených
stretnutiach
V prípade nezvolania zasadnu
tia MsZ primátorom zvoláva a vedie
zasadnutia MsZ v prípadoch podľa
ust. § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tre
tia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia
veta zákona č. 369/1990 Zb. o obec
nom zriadení v znení neskorších
predpisov.
V prípade neprítomnosti primáto
ra – počas čerpania dovolenky alebo
prácenechopnosti:
- je oprávnený na právne úkony
za primátora mesta v plnom rozsa
hu, okrem rozhodnutia o právach,
právom chránených záujmoch ale
bo povinnostiach fyzických a práv
nických osôb v oblasti verejnej sprá
vy a za podmienky parafy každého
právneho úkonu prednostom MsÚ.

Uchádzame sa
o podporu projektu
rekonštrukcie kaštieľa
Projekt rekonštrukcie Malackého
kaštieľa má štyri etapy. V roku 2014
sa začala realizovať prvá etapa – re
konštrukcia západného krídla stre
chy, na ktorú poskytlo Ministerstvo
kultúry SR dotáciu v hodnote 50 000
€. Celková výška nákladov na túto
etapu je 162 262 €. Mesto v týchto
dňoch žiada aj o podporu druhej eta
py – rekonštrukcia južného krídla.
Pri realizácii prác prvej etapy re
konštrukcie sa zistil výrazne zhorše
ný stav konštrukcie krovu a komínov
v porovnaní s projektovou doku
mentáciou. Operatívne boli prijaté
opatrenia na odstránenie havarijné
ho stavu konštrukcie, ktoré ovplyvnili
predpokladaný harmonogram prác.
Ak by Ministerstvo kultúry SR žiados

ti mesta vyhovelo, celý projekt rekon
štrukcie by sa výrazne urýchlil.
Ministerstvo kultúry žiadame
o poskytnutie dotácie vo výške
149 273 € na druhú etapu rekon
štrukcie, ktorá je rozpočtovaná
na 157 129,61 €. Na projekt je vydané
platné stavebné povolenie. Realizač
né práce rekonštrukcie zabezpečí ví
ťaz verejného obstarávania, teda do
dávateľ realizujúci prvú etapu.
Primátor mesta ponúka aktívnym
občanom, ktorí majú záujem o prob
lematiku kaštieľa, účasť v pracovnej
skupine, ktorá spracuje funkčné vy
užívanie kaštieľa. Hlásiť sa môžete
na emailovej adrese: primator@ma
lacky.sk.
N. Slobodová

Primátor mesta Malacky
vyhlasuje

výberové
konanie
na obsadenie pracovného
miesta

riaditeľ
príspevkovej
organizácie
mesta Malacky
AD HOC
Malacky,
Sasinkova 2, 901 01 Malacky
Kvalifikačné predpoklady
a iné podmienky prijatia
• vysokoškolské vzdelanie II. stup
ňa
• bezúhonnosť
• spôsobilosť na právne úkony
a zdravotná spôsobilosť
Výhodou sú
• VŠ vzdelanie ekonomického,
právneho alebo športového za
merania
• prax v riadení
• prax vo verejnej správe
• znalosť minimálne jedného sve
tového jazyka
• organizačné a komunikačné
schopnosti
• skúšky ECDL
• vodičský preukaz skupiny B
Požadované doklady
na výberové konanie
• žiadosť o účasť na výberovom
konaní
• výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace
• podpísaný štruktúrovaný živo
topis s uvedením telefonického
kontaktu
• overená kópia dokladu o najvyš
šom dosiahnutom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti
na právne úkony v plnom rozsa
hu
• čestné vyhlásenie o zdravotnej
spôsobilosti na prácu vedúceho
zamestnanca vo výkone práce
vo verejnom záujme
• návrh koncepcie rozvoja špor
tových zariadení v správe AD
HOC Malacky
Dátum a miesto podania
žiadosti o účasť
na výberovom konaní
Žiadosť o účasť na výberovom ko
naní s priloženými požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť
do 30. januára 2015 na adresu
Mesto Malacky, sekretariát úradu,
Radlinského 2751/1, 901 01 Ma
lacky v zalepenej obálke s ozna
čením NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ
KONANIE RIADITEĽ AD HOC MA
LACKY. V prípade zasielania poš
tou je rozhodujúci dátum pošto
vej pečiatky.
Termín, miesto a hodina výbero
vého konania budú uchádzačom,
ktorí splnili podmienky k účasti
na výberovom konaní, oznáme
né písomne najneskôr 7 dní pred
jeho uskutočnením.
J. Říha, primátor mesta

Mestský úrad
hľadá prednostu

Primátor mesta Juraj Říha odvolal 7. januára prednostu Mestského
úradu v Malackách Dušana Vavrinca, ktorý túto funkciu vykonával od
marca 1996.

Na uvedenú pozíciu vyhlásil pri
mátor mesta výberové konanie,
do ktorého je možné sa prihlásiť
do 30. januára. Prednosta MsÚ je
zodpovedný hlavne za organizáciu
práce úradu, zabezpečuje jeho hos
podársky a správny chod, zostavuje
návrh rozpočtu úradu a zabezpeču
je jeho plnenie, spolu s primátorom
podpisuje zápisnice zo zasadnu
tí MsZ, zúčastňuje sa na zasadnutí
mestského zastupiteľstva s porad
ným hlasom, zúčastňuje sa zasadnutí

mestskej rady s poradným hlasom,
plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží
mestské zastupiteľstvo a primátor
mesta. Prednosta mestského úradu
zodpovedá za svoju činnosť primá
torovi.
Výkonom funkcie prednostu MsÚ
v Malackách je s účinnosťou od 12.
januára 2015 poverený Ladislav Ada
movič, vedúci OE v MsÚ. Poverenie
končí dňom vymenovania nového
prednostu MsÚ.
N. Slobodová

Mesto Malacky

v zmysle § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verej
nom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície
prednostu Mestského úradu Malacky
Kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odbor ekonomický alebo právny
Kritériá a požiadavky na uchádzačov
• odborná prax vo verejnej alebo štátnej správe minimálne 5 rokov
• riadiace schopnosti
• zvládanie záťažových situácií
• organizačné a odborné schopnosti v oblasti chodu samosprávy
• občianska bezúhonnosť
• znalosť práce s výpočtovou technikou
• vodičský preukaz skupiny B
Požadované doklady na výberové konanie
• žiadosť o účasť na výberovom konaní
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• podpísaný štruktúrovaný životopis (uveďte aj telefonický kontakt)
• overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho zamest
nanca vo výkone práce vo verejnom záujme
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s priloženými požadovanými do
kladmi je potrebné doručiť do 30. januára 2015 na adresu Mesto Malacky,
sekretariát úradu, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky v zalepenej obálke
s označením NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE PREDNOSTA MESTSKÉ
HO ÚRADU. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum poštovej
pečiatky.
Termín, miesto a hodina výberového konania budú uchádzačom, ktorí spl
nili podmienky k účasti na výberovom konaní, oznámené písomne najne
skôr 7 dní pred jeho uskutočnením.
J. Říha,
primátor mesta

Prvé pracovné
rokovanie nového MsZ
Zasadnutie Mestského zastupiteľ
stva mesta Malacky, ktoré sa usku
toční 27. 1. o 15.00 h, má v programe
prerokovanie viacerých závažných
bodov. Medzi nimi sú napr. návrhy
štyroch VZN. Týkajú sa odvádzania
odpadových vôd verejnou kanalizač
nou sieťou v meste Malacky, posky
tovania sociálnej pomoci a pomoci
v hmotnej núdzi z rozpočtu mesta
Malacky, dotačnej a grantovej politi
ky mesta a miestnych daní a poplat
ku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Na rokovacom stole mestských
poslancov bude návrh rokovacieho
poriadku mestského zastupiteľstva,

návrh na zriadenie komisií a vole
ní zástupcovia občanov Malaciek si
zvolia aj členov komisií z vlastných
radov. Okrem iného rozhodnú o od
meňovaní poslancov a členov komi
sií, o plate primátora mesta a o návr
hu na dlhodobé uvoľnenie poslan
ca MsZ Milana Ondroviča na výkon
funkcie zástupcu primátora mesta
k 16. 2. 2015.
Jedným z kľúčových bodov prog
ramu prvého pracovného zasadnutia
nového poslaneckého zboru bude
zámer Plánu hospodárskeho a sociál
neho rozvoja mesta, ale aj návrh
zmeny rozpočtu mesta na rok 2015.
-tabu-

SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO
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Päť otázok
pre nového
primátora
Malaciek
Dlhoročnému poslancovi Ju
rajovi Říhovi sa podarilo v no
vembri minulého roka vyhrať
komunálne voľby a 15. decem
bra oficiálne prijal mandát pri
mátora Malaciek. Do rúk mu
obyvatelia mesta vložili svoju
dôveru, no i veľkú moc. Juraj
Říha sa pred voľbami netajil
tým, že v prípade jeho zvole
nia príde v Malackách k mno
hým zmenám. Podľa výsledku
volieb obyvatelia nášho mes
ta zmeny očakávajú. Čo sa te
da udeje v najbližšom období?
Ktoré tri najväčšie zmeny ča
kajú Malacky v tomto roku?
Býva zvykom, že sa v mestách
na začiatku volebného obdobia pri
pravujú len prvotné zámery a robia

rôzne audity. U nás už venujeme
pozornosť príprave projektov na vý
stavbu nových nájomných bytov, na
rekonštrukciu verejného osvetlenia
a na nadstavbu mestského centra
sociálnych služieb na Ulici 1. mája.
Okrem toho spúšťame obstarávanie
na revitalizáciu vnútrobloku Domky
a výstavbu skateparku, obnovuje
me zastavené práce na rekonštruk
cii strechy kaštieľa a začíname s prí
pravou stavebných úprav kritických
križovatiek v centre mesta ako je na
príklad Záhorácka–Pribinova.
Druhou zmenou bude elektroni
zácia a zefektívnenie činnosti MsÚ,
aby občania pocítili ľudskejší prístup
k riešeniu ich podnetov a znížili vý
davky na jeho činnosť.
Tretiu zmenu postrehneme v zá
vere roka počas upraveného podu
jatia Adventných Malaciek, kedy
chceme obnoviť klasické vianočné
trhy v centre mesta, aby sa nielen
Malačania cítili v meste príjemne
a v rodinnej pohode.

Mohli by ste Malačanom načrt
núť váš zámer úplnej rekonštruk
cie mestského osvetlenia, chod
níkov a ciest? V akom časovom
horizonte je takéto niečo v Malac
kách reálne?
Ide o finančne a časovo najná
ročnejšie diela. Preto zatiaľ pripra
vujeme na rozhodnutie poslancov
pasport verejného osvetlenia s ná
vrhom na rozsah jeho rekonštruk
cie. Ak dostaneme mandát pokračo
vať v príprave úplnej rekonštrukcie,
do júna predložíme aj spôsob finan
covania. Môžeme šetriť a zaplatíme
ho z rozpočtu mesta na úkor iných
priorít, môžeme zvážiť predaj preby
točného majetku alebo čerpať úver
ako v Senci, prípadne zveriť rekon
štrukciu súkromnej firme a splácať
jeho údržbu ako v Čadci. Pri cestách
som počas prvého mesiaca vo funk
cii stihol zadať obstarávanie pro
jektových dokumentácií na rekon
štrukciu najfrekventovanejších ko
munikácií, ako sú napríklad Cesta

Vysypané z obálok

Proti jednosmerke!
Ako dlhoročný občan žijúci od narodenia v tomto
meste musím byť proti tomu, čo sa plánuje, pripravuje
a rozhoduje o nás a bez nás, vytvoriť z Hviezdoslavovej ulice jednosmerku.
5. 8. 2014 podal pán Tekel na mesto Malacky petíciu
s 86 podpismi, z toho sú len 4 podpisy občanov žijúcich
na Hviezdoslavovej ulici, ktorí neboli oboznámení s rea
lizáciou jednosmernej ulice, a preto považujeme túto pe
tíciu za neplatnú a sme proti zriadeniu jednosmerky. Petí
ciu podpísali občania Cesty mládeže, bytovky a paneláku
od Záhoráckej.
Ako občania Hviezdoslavovej ulice sme sa o petícii do
zvedeli až 8. 12. 2014 z malackých médií. Proti tomuto ná
vrhu sme 11. 12. 2014 podali sťažnosť a nesúhlas na od
delenie územného rozvoja a životného prostredia MsÚ
v Malackách s 60 podpismi občanov, ktorých sa to najviac
týka a sú proti jednosmerke na Hviezdoslavovej ulici. Nech
si najprv mesto urobí prieskum, ako je to hustotou premáv
ky, hlavne keď rodičia vozia deti do škôlok a škôl v rannej
špičke, keď Záhorácka a centrum sú upchaté od Kostolišťa
a Levár. Ľudia majú problém s dopravou aj pri dnešnej do
pravnej situácii, ďalšie obmedzenie je pre malackú dopra
vu nereálne a nezmyselné. Hviezdoslavova ulica od Hollé
ho cez Cestu mládeže až po Koziu je v dezolátnom stave, sú
tam najstaršie inžinierske siete v Malackách, kanalizácia
sa stále zavaľuje, je robená ešte z tehál, nemá žiadnu pev
nosť, stále praská vodovodné a plynové potrubie. O týchto
problémoch vie mesto už od roku 1985. Kúsok od Inkubá
tora po Hollého sa odstránili a ďalej nič.
V roku 1985 som požiadal mesto o dopravné značenie
Zákaz vjazdu vozidlám nad 3,5 tony okrem zásobovania,
lebo sme mali zatopené pivnice od zasypanej mestskej
kanalizácie. Na chvíľu sa to utlmilo a bol pokoj. Táto situá
cia opäť nastane, lebo dnešným dňom boli demontované
zákazové značky. Naďalej budú jazdiť kamióny cez našu
ulicu, nikto tomu nezabráni. Nech si mesto skontroluje asi
80 metrov od Kozej, máme tam prepadávajúcu sa jamu
mestskej kanalizácie, ktorá sa stále zväčšuje. „Vyriešilo“ sa
to dopravnou značkou Prekážka na ceste, ktorá je tam už
2 mesiace.

Nech sa o naše problémy začnú zaujímať aj poslan
ci zodpovední za tento obvod, ktorí nás majú zastupo
vať, a nech sa to už konečne začne riešiť, nielen sľubovať.
Po voľbách sa na sľuby rýchlo zabudne.
Štefan Tesarovič

Nestačíme žasnúť...
S úžasom som si prečítal článok v Malackom hlase
o chystanom zámere zjednosmerniť Hviezdoslavovu
ulicu a znížiť rýchlosť na Ceste mládeže.
Ak by sme prijali argumenty a ciele účastníkov petície
(vraj petíciu podpisovali ľudia bývajúci na Záhoráckej, kto
rí by na Hviezdoslavovej radi parkovali, a takí, ktorých sa
to vôbec netýka), tak by sme podobné požiadavky mohli
pokojne rozšíriť na celé mesto. Ako by to potom vyzeralo
s dopravou?
Hviezdoslavova ulica sa ničím nelíši od mnohých iných,
nie je tam hustá premávka (bývam v susednej ulici a jaz
dím tadiaľ prakticky denne) a ak niekto prekračuje maxi
málnu povolenú rýchlosť, existujú aj iné riešenia. Takisto
to nie je ulica, na ktorej by dochádzalo k dopravným ne
hodám či kolíziám s chodcami.
Zjednosmernenie ulice by znamenalo, že sa výrazne
zhorší dostupnosť bydliska pre vlastníkov nehnuteľnos
tí tejto a priľahlých ulíc a že motoristi najazdia oveľa viac
kilometrov, kým sa dostanú k svojmu cieľu. Zvýši sa zne
čistenie ovzdušia, na neďalekých križovatkách sa ešte viac
zhorší už aj tak kritická priepustnosť a budú sa vytvárať
ešte väčšie zápchy.
Chcem vás tiež upozorniť, že na Hviezdoslavovej ulici
bývajú občania, ktorí sú vlastníkmi chodníka a časti cesty
pred domom. Ako sa chce mesto vyrovnať s touto skutoč
nosťou?
Obdobné dôvody pre nesúhlas s plánovanými zmena
mi platia aj pre Cestu mládeže. Niečo také môžu navrhovať
len ľudia vedení svojím egom z pomsty.
Mesto by malo finančné prostriedky potrebné na tieto
zmeny radšej použiť na opravu časti ulice M. Benku, ktorá
je dlhodobo hanbou Malaciek. Alebo to bez petície nepôj
de?
Milan Zavřel s manželkou

mládeže, Veľkomoravská, Námestie
SNP, Partizánska či Kukučínova, aby
sme poznali rozpočty. Platí však môj
sľub spred volieb, že doprava patrí
medzi top priority a zdvojnásobím
objem peňazí do dopravných pro
jektov.
Akým spôsobom a v akých ob
lastiach bude mesto participovať
s občianskym združením Ľudia
pre Malacky?
Rovnakým spôsobom ako dote
raz podporovalo všetky občianske
združenia, ktoré realizujú projekty
posilňujúce občiansku spoločnosť.
Osobne sa budem aj naďalej zúčast
ňovať brigád a rekonštrukcií, ktoré
v rámci projektov z rôznych grantov
podávalo občianske združenie Ľu
dia pre Malacky. Tak ako podporím
každé združenie, ktoré už dnes po
dáva mestu pomocnú ruku, ako je
napríklad v oblasti materstva cen
trum Vánok, v oblasti kultúry zdru
ženie Mlok či UV, v oblasti adopcie
psov v útulku združenie Majme srd
ce alebo v oblasti organizácie Dňa
rodiny združenie Darko.
Aká je vaša predstava o ďal
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šom fungovaní mestských médií?
Je v súčasnosti reálne ich odčle
nenie od mestského úradu?
Mestské médiá si musia predo
všetkým samé vyhodnotiť svoje
terajšie pôsobenie. Nebudem
do
podporovať, aby boli zneužívané
na osobné ciele a slúžili záujmom
jednotlivcov. Z hľadiska mediálnych
kanálov zatiaľ preferujem udržanie
novín Malacký hlas a webovej strán
ky mesta. Ak dosiahneme primera
nú kvalitu obsahu tohto typu médií,
kde sa nebudú opakovať tlačové
správy rôznych organizácií, môže
me otvoriť diskusiu aj k ich organi
zácii.
Kde vidíte Malacky o štyri ro
ky?
Prajem si, aby bolo mesto o štyri
roky transparentnejšie a zodpoved
nejšie pri hospodárení so svojím
majetkom, otvorenejšie a ústreto
vejšie voči svojim občanom a silnej
šie a rešpektovanejšie pri regulácii
výstavby na svojom území.
Zhovárala sa: N. Slobodová
Foto: archív J. Ř.

Dane a poplatky

v roku 2015

Mesto Malacky ako správca dane z nehnuteľnosti a poplatku za ko
munálne odpady a drobné stavebné odpady oznamuje všetkým ob
čanom narodeným do 31. 12. 1952, že pre rok 2015 nie je potrebné
podávať žiadosť na úľavu z poplatku za komunálny odpad.

Na základe všeobecne záväzného
nariadenia mesta Malacky č. 5/2014
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok
2015, § 43, ods. 3, písm. a) im bude
táto úľava poskytnutá automaticky.
O úľavu žiadajú len občania, kto
rí nedovŕšili vek 62 rokov do 31. 12.
2014 a sú novými držiteľmi preuka
zu ZŤP (ešte nepredložili fotokópiu
preukazu), občania v hmotnej núdzi,
študenti stredných a vysokých škôl
študujúcich mimo trvalého bydlis
ka s výnimkou denne dochádzajú
cich (k žiadosti je potrebné pripojiť
fotokópiu preukazu ZŤP, fotokó
piu rozhodnutia o priznaní dávky
v hmotnej núdzi, potvrdenie o náv
števe školy spolu s dokladom o uby
tovaní).
Správca dane poskytne na dani
za psa daňovú úľavu na rok 2015
v rozsahu 50 % zo sadzby dane da
ňovníkovi, ktorý ku dňu 31. 12. 2014
dosiahol vek 62 rokov (nie je potreb
ná žiadosť) a ktorý je členom Kyno
logického klubu v Malackách (treba
predložiť potvrdenie o členstve v ky
nologickom klube).
Priznanie k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné au
tomaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje je daňovník povinný podať
príslušnému správcovi dane do 31.
januára toho zdaňovacieho obdo
bia, v ktorom mu vznikla daňová po
vinnosť k týmto daniam alebo niek
torej z nich podľa stavu k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
Ak daňovník podal priznanie
k dani z nehnuteľností a stane sa
vlastníkom, správcom, nájomcom
alebo užívateľom ďalšej nehnuteľ
ností alebo dôjde k zmene druhu
alebo výmery pozemku, účelu vyu
žitia stavby, bytu alebo nebytového
priestoru alebo mu zanikne vlast

níctvo, správa, nájom alebo užíva
nie nehnuteľností, je povinný podať
čiastkové priznanie k dani z nehnu
teľností príslušnému správcovi dane
v lehote do 31. januára zdaňovacie
ho obdobia. V čiastkovom priznaní
je daňovník povinný uviesť len zme
ny oproti dovtedy podanému pri
znaniu k dani z nehnuteľností.
Ak v priebehu zdaňovacieho ob
dobia daňovník nadobudne nehnu
teľnosť vydražením alebo dedením,
je povinný podať priznanie k dani
z nehnuteľností do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti.
Priznanie k dani z nehnuteľností
a dani za psa sa podáva na tlačive,
ktorého vzor ustanovilo Minister
stvo financií Slovenskej republiky
všeobecne záväzným predpisom.
Daňovník je povinný v príslušnom
priznaní uviesť všetky skutočnosti
rozhodujúce na vyrubenie dane. Tla
čivá nájdete na stránke mesta Malac
ky v sekcii Občan a Podnikateľ.
Ďalej upozorňujeme všetkých
občanov, podnikateľov a ostatné
právnické osoby, ktorí si nesplnili
svoju povinnosť a do 31. 12. 2014
neuhradili poplatok za komunál
ne odpady a drobné stavebné od
pady, daň z nehnuteľností a daň
za psa za rok 2014 a predchádza
júce roky, aby tak učinili v čo najkrat
šom čase. Nedoplatky na dani z ne
hnuteľností, dani za psa a poplatku
za komunálne odpady je možné
uhradiť do pokladne MsÚ v Malac
kách alebo prevodom na účet mes
ta Malacky č. 3200105003/5600
– daň z nehnuteľností a daň
za psa, a na účet mesta Malacky č.
3212811001/5600 – poplatok za ko
munálne odpady a drobné staveb
né odpady. V opačnom prípade
budú všetky nedoplatky odstúpené
na exekučné vymáhanie.
Oddelenie ekonomiky MsÚ
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Meracia stanica SHMÚ
zmení miesto

Mobilná meracia stanica kvality ovzdušia v Malackách plní dôležité úlohy v rámci národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia. Len nedávno sa pre vypovedanú nájomnú
zmluvu presunula na Mierové námestie a už ju opäť čaká zmena miesta. Z okraja parkoviska pri hlavnej križovatke sa podľa pripravovaného zámeru pravdepodobne čoskoro
presunie pred Obchodný dom Stred, vedľa novinového stánku, bližšie k ceste.

Mesto Malacky zverejnilo zámer prenajať
majiteľovi monitorovacej stanice, ktorým je
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ),
časť pozemku (asi 12 m2) pod meracou stani
cou za symbolické nájomné 1 € za rok. Stane sa
to, keď trojpätinová väčšina všetkých poslan
cov mestského zastupiteľstva 27. januára roz
hodne o tom, že ide o dôvod hodný osobitné
ho zreteľa. Malacky sú totiž súčasťou projektu,
ktorý realizuje SHMÚ z európskych peňazí.
Ide o projekt s názvom Obnova a moder
nizácia národnej monitorovacej siete kvality
ovzdušia, realizovaný v rámci programu Minis
terstva životného prostredia na základe výzvy
Operačného programu životného prostredia
bod 3.1 na účely zabezpečenia monitorovania
znečisťujúcich látok pre zónu Bratislavský kraj.
„Práve beží verejné obstarávanie na kontaj
nery, ktorých máme na Slovensku 35. Budú úpl
ne nové, estetickejšie a asi od mája začneme

s ich umiestňovaním,“ povedal garant projektu
za SHMÚ Ladislav Čaracký. Podľa neho sú Ma
lacky jediným miestom v Bratislavskom kraji,
zameraným na meranie exhalátov z dopra
vy, kde patria výfukové plyny, častice z oderu
pneumatík a zo zimného posypu, ale aj plynné
znečisťujúce látky ako benzén, oxid uhoľnatý,
siričitý a oxidy dusíka.
Zároveň ide o dôležitý merací bod na zachy
tenie signálov v prípade priemyselných havárií
napr. v Slovnafte či v rafinérii OMV v rakúskom
Schwechate. „Na základe prekročenia limitných
hodnôt ohrozujúcich ľudské zdravie je SHMÚ
povinný informovať širokú verejnosť o ohrození
prostredníctvom internetu a dostupných médií,“
vysvetlil jeden z prínosov meracej stanice L.
Čaracký. Podľa neho stanica zachytí prípadný
únik nežiaducich splodín aj z domácich prie
myselných prevádzok.
Text, foto: -tabu-

Podanú žiadosť
o nájomný byt
treba obnoviť
O nájomné byty na Ulici Pri Maline v Malackách je stále veľký záujem. Mesto ich
postavilo na dočasnú pomoc občanom,
ktorí nevlastnia byt, dom ani inú nehnuteľnosť určenú na bývanie a nie sú
schopní z vlastného príjmu si ju obstarať, no nie sú ani sociálne odkázaní. Ich
priemerný ročný príjem musí byť v rozmedzí od 1,5- do 3-násobku životného
minima.

Keďže dopyt je od ich odovzdania do užíva
nia stabilne vyšší ako ponuka, často aj tí, kto
rí spĺňajú podmienky pridelenia nájomného
bytu, uviaznu na istý čas v evidencii čakateľov.
Teraz, začiatkom roka je čas, keď by títo uchád
zači vo vlastnom záujme nemali zabudnúť svo
ju žiadosť o nájomný byt aktualizovať.
Práve v týchto dňoch mesto Malacky vyda
lo výzvu, v ktorej oznamuje žiadateľom o ná
jomné byty Pri Maline, ktorí boli na základe

vyhodnotenia žiadosti zaradení do evidencie,
aby podľa Všeobecne záväzného nariadenia
o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníc
tve mesta Malacky aktualizovali svoju žiadosť
o nájomný byt do 30. apríla.
Zároveň je potrebné doplniť potvrde
nie o čistom mesačnom priemernom príjme
každej posudzovanej osoby za rok 2014. Ak
sa u žiadateľov a ich rodinných príslušníkov
od času podania minulej žiadosti zmenili osob
né údaje (napr. stav, trvalý pobyt, narodenie
dieťaťa a pod.), zmenu treba uviesť v dotazní
ku, ktorý je dostupný na oficiálnej webstránke
mesta www.malacky.sk.
„V opačnom prípade bude žiadosť o nájomný
byt podľa § 3 ods. 8 nariadenia vyradená z evi
dencie, o čom žiadateľa písomne oboznámime
do 30 dní od ukončenia lehoty na doplnenie po
žadovaných dokladov,“ upozorňuje Erik Dóczi,
vedúci právneho oddelenia MsÚ.
Text: -tabu-, foto: -otano-

Zvýšený cholesterol – daň za vianočné hodovanie
Preplnené sviatočné stoly, rozmaznávanie chuťových pohárikov, sedenie pred televízorom
či viac bubliniek v poháriku sú
síce príjemné aktivity, ale nie
pre náš cholesterol. Všetky totiž
predstavujú ideálne podmienky pre jeho zvyšovanie.

Ak by išlo o jednorazovú záleži
tosť, neprotestovali by snáď ani leká
ri, no mnohí z nás sa zmieneným čin
nostiam poctivo venujú celoročne.
Ak sa k tomu pridá stres a fajčenie,
je z toho bezpečný návod na upchá
vanie ciev, ich následné zužovanie
a stratu flexibility, tzv. aterosklerózu,
ktorá sa môže podpísať pod infarkt
alebo mozgovú príhodu. To všetko
má na svedomí vysoký cholesterol,
ktorý zďaleka nie je problémom se
niorského veku. Práve naopak, mno
hé štúdie a výskumy potvrdzujú, že
začína trápiť čoraz viac mladých ľudí.
Cholesterol predstavuje životne
dôležitú stavebnú zložku, ktorá je
súčasťou každej bunky. Bez neho by
sa nemohli vytvoriť mnohé iné zlož
ky, ako sú hormóny, vitamín D či žlč
na trávenie tukov. Jeho cieľom je

uzdravovať a regenerovať naše telo.
Rizikovým sa stáva až vtedy, keď pre
kročí množstevné limity, v ktorých
sa má v organizme nachádzať. Tu
však treba rozlišovať „dobrý“ a „zlý“
cholesterol ako aj ďalšie tuky (najmä
triglyceridy a lipoproteíny).
„Ak máme zvýšený celkový choles
terol, má to na svedomí práve zvýše
nie tzv. zlého cholesterolu a spomína
ných tukových zložiek, ktoré
spôsobujú upchávanie ciev,“
vysvetľuje MUDr. Robert
Vetrák, lekár z Ne
mocnice Malac
ky, a dodá
va, „na

opak, tzv. dobrý cholesterol sa stará
o to, aby k tomu nedochádzalo. Čím je
jeho hodnota vyššia, tým lepšie.“
Hladina cholesterolu
ako aj pomery

Platená inzercia –
redakcia nezodpove
dá za jej obsah.

jeho jed
notlivých
zložiek sa
zisťujú z krvi.
Aj keď na nie
ktoré príčiny zvyšo
vania cholesterolu ne
máme priamy dosah –
vtedy ide o niektoré ochorenia
napr. obličiek, pečene, metabo
lizmu tukov alebo užívanie liekov,
ktorých dôsledkom je zvýšený cho
lesterol – väčšinu dôvodov v rukách
máme. O svojom životnom štýle a
jedálničku totiž rozhodujeme sami.
Dobrou správou je, že vhodnou
úpravou stravy robíme prevenciu

nielen pred vysokým cholesterolom,
ale aj krvným tlakom, obezitou
a cukrovkou.
„Je to určite lepšia cesta ako lieky.
Škoda, že na to prichádzame často
neskoro. V prípade vysokého choles
terolu je v náš neprospech fakt, že ne
bolí. Možno by sme boli zodpoved
nejší, keby priebežne pobolieval,“ s ús
mevom konštatuje doktor Vetrák.
V každom prípade treba začať
diagnostikou, zúčastňovať sa pre
ventívnych prehliadok a zistiť, ako
sme na tom. Odborníci odporúčajú
nechať si hladinu cholesterolu v kr
vi pravidelne kontrolovať aspoň
raz za dva roky, a to aj v prípade, že
máme hodnoty v poriadku. Je to
v podstate štandardný cyklus cel
kových pravidelných preventívnych
prehliadok, ktorých súčasťou je aj
tento údaj.
•••
Vo štvrtok 22. 1. vám cholesterol
zmerajú aj v Nemocnici Malacky
v rámci už pravidelného Dňa
zdravia, ktorý sa koná vždy raz
do mesiaca. V prvom tohtoročnom si posvietia na cholesterol.
-pr-
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Záhorácka tradícia žije
aj v Bratislave

Je veľa Záhorákov, ktorí sa k svojmu pôvodu nehlásia a ostýchajú sa priznať, že za zatvorenými dvermi svo
jich domovov nehovoria inak ako po záhorácky. A potom sú tu takí, ktorí sú na svoje korene pyšní, hľadajú
a poznávajú všetko cenné, čo ich rodné Záhorie má, aj keď tu trvalo nežijú. V ľuďoch svojho kraja hľadajú
múdrosť a v nárečí krásu, šťavu a invenciu. Jedným z nich je aj Anton Gúth, jeden z organizátorov legen
dárneho Bálu Záhorákov, ktorý sa tento rok koná už po štyridsiaty šiesty raz. Kto nás to vlastne na ten bál
každý rok v tomto čase pozýva?

Kto je ten „čovíček“?
Každý rok v prvých januárových
dňoch so železnou pravidelnosťou
dorazí do redakcie mestských mé
dií pozvánka a upútavka, že opäť sa
v Bratislave, ešte donedávna v PKO,
teraz už v hoteli Bonbón v Petržalke,
koná povestný Bál Záhorákov. Posie
la nám ju nejaký pán, ktorý sa pod
pisuje ako Toňi Gúth. Niekedy pridá
dajakú tú vetičku v záhoráčtine, a tak
by si jeden pomyslel, že pôjde o ne
jakú recesistickú akciu nostalgických
lokálpatriotov, ktorí si len krátia čas
rozmaznávaním svojho záhorácke
ho ega. Sama som sa zahanbila, keď
som po čase zistila, že Anton Gúth
je významný odborník, rehabilitač
ný lekár, prednosta Rehabilitačnej
kliniky pracoviska na bratislavských
Kramároch, vysokoškolský pedagóg
s hodnosťou profesora, autor mno
hých odborných publikácií, ale aj
kníh o rodnej obci Malé Leváre. Spo
lu so svojou mamou napísal publiká
ciu Levárky, ktorá je vzácnou encyk
lopédiou poukazujúcou na osídlenie
obce už v časoch, keď sa po ich úze
mí prechádzal slon lesný (Pozn. red.:
zvláštny druh mamuta), z ktorého
sa na Slovensku našli iba štyri zuby
– jeden v Gánovciach a tri v Malých
Levároch. Kniha v tvrdej väzbe, kto
rú autor vydal vlastným nákladom,
sumarizuje najvzácnejšie a najstar
šie nálezy z Malých Levár ako me
dený poklad o 800 rokov starší ako
Cheopsova pyramída, bronzový meč
z čias, keď Židia dostali 10 božích pri
kázaní (1300 pred Kristom), grécka
minca z ostrova Tassos z doby, keď
v Bratislave boli Kelti či urna z obdo
bia starých Slovákov, v ktorej bola
pochovaná žena dvesto rokov pred
tým, ako prišli sv. Cyril a Metod. Kni
ha s takmer akademickou dôklad
nosťou rozoberá históriu, prírodné
podmienky, kultúru i tradície. Levár
čansko-slovenský slovník je zasa po
zoruhodnou studnicou írečitých vý
razov, ustálených fráz, ale aj prísloví

Centrum voľného času pripravuje
pri príležitosti úspešného ukonče
nia školského polroka veselú tanco
vačku, hry a zábavu v najrôznejších
maskách a kostýmoch. Hosťom ve

Fašiangy
na Záhorí
Plesová sezóna sa tradične za
čína prvou sobotou po sviatku
Troch kráľov (6. januára) a končí
sa Popolcovou stredou. Tá tento
rok padla už na 18. februára. Jej
termín sa každý rok mení kvôli
nepravidelnému dátumu Veľkej
noci. Štyridsať dní od Popolco
vej stredy kresťania dodržiava
jú pôst, ktorý sa končí Veľkým
piatkom. Čas veselenia nazý
vame aj fašiangy. Tento výraz sa
k nám dostal z nemčiny.

Prehľad plesov
v Malackách a okolí

a povedačiek, doplnených o krátke
spomienky, príbehy a zážitky členov
autorovej rodiny, písané v levárčan
skej verzii záhoráckeho nárečia. Toňi
Gúth o potrebe napísania slovníka
hovorí: „Ráz sem dostau od mamy
na Vánoce knihu Pištu Moravčíka V Kiripolci svine kujú a čudovau sem sa,
lebo aj ked byua písaná po záhorácky,
všelico bych povidau ináč. Písau sem
si poznámky tuškú do tej knižky a nakonec sem našeu na jednej strane padesát až sto odlišnoscí. Tak sem si to
začau zapisovat...“
Skromná kapacita v bielom plášti
Keď k nemu prichádzajú Záhorá
ci do ambulancie, okamžite prepína.
Len nezačnite hovoriť po slovensky,
lebo sa vás káravo spýta: „A vy neumíte vyprávjat našú rečú, ked ste ze
Záhorá?“ Každý je zvyknutý, že so
Záhorákmi hovorí nárečím s takým

prirodzeným prízvukom, akoby tam
dodnes žil. Rodičovský dom má síce
v Levárkach (ako hovorí), ale býva
tam s rodinou už len cez leto. „Šak mi
to do roboty trvá autem tricet minut jak
tady, ked chodzím na Kramáre z domu
pješky,“ skromne a ľudsky vysvetľuje
muž, ktorý je vo svojej profesii veľ
kou autoritou. „K bálu mja zvédua náhoda. Ked sem napísau ten levárčanský slovník, pozvali mja do Markíze, de
ceué Teleráno byuo o Záhorákoch. Byu
tam aj Tono Baláž a Cyril Moravčík, kerí
mjeli vtedy povyprávjat o báli. Na konci si mja počkali a opýtali sa, či nescem
ít s ňima do Spolku Záhorákú v Bratislavje. A odtedy sem členem a pomáhám ím hlavne s propagácijú...“
Ukážme im, čo tu máme
Keď v roku 1969 hŕstka nadšen
cov organizovala Bál Záhorákov
po prvý raz, viedol ich k tomu zámer

Opäť je tu CVeČkokarneval
Chystajte si, deti, masky,
bude smiech a špás!
Fašiangový karneval
príde medzi nás.
Peťo bude smelý zajko,
Jurko generál,
z Moniky je Snehulienka,
z Ivky Leví kráľ.
Tak by si sa na tú slávu
aj ty pozrieť mal,
budeme ťa všetci čakať,
príď na CvečkoKarneval!

ukázať tej Bratislave, že aj Záhorie
je bohaté na osobnosti, dobrú hud
bu, ľudových rozprávačov a folklór,
že má krásne kroje a bohaté kultúr
ne dedičstvo. Najslávnejšie obdobie
zažívali bály v PKO v 80. rokoch mi
nulého storočia, keď sa tam pravidel
ne zabávalo vyše tisíc návštevníkov.
Záhoráci dochádzali v plných auto
busoch, ľudia sa spoznávali, vzťa
hy utužovali. „Ked majú svoje bále tu
v PKO Východňári, Oravci, Brezované,
Zvolenčané, tak aj my, Záhoráci, sceme mjet svúj bál,“ oslovili údajne v za
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čera bude známy šašo Ľuboš, kto
rý vás so svojou klauniádou iste
nenechá len tak bezradne postávať
v kúte. Všetkých čaká veľa zábavy,
súťaží a dobrej nálady.
Ako pozornosť za vašu náma
hu pri tvorbe masiek čaká na vás aj
sladké prekvapenie – ŠIŠKOHOSTI
NA – čerstvo upečené voňavé šišky.
Tombola a voľný vstup na podujatie
je u nás samozrejmosťou.
Celá sláva bude v piatok 30. ja
nuára o 16.00 h. v Spoločenskom
dome MCK (vedľa inkubátora) v Ma
lackách.
TEŠÍME SA!

Text: -cvč-, foto: -naty-

čiatkoch bratislavskí taxikári bratov
Tona a Karola Balážovcov. Slovo dalo
slovo a dnes sa už takto Záhoráci 7.
februára stretnú po štyridsiaty šiesty
raz. Medzi plesajúcimi sa vždy baví aj
veľa známych osobností so záho
ráckymi koreňmi a všetkému tomu
s gráciou velí záhorácka richtárka Ma
rína Kráľovičová, ktorá nás všetkých
aj tento raz prostredníctvom www.
spolokzahorakov.sk takto pozýva:
„46. Bál Záhorákú je pred dverama,
stretneme sa 7. 2. 2015 zas v hoteli
BONBÓN v Petržalce o 19 h. Večerem
nám už tradične bude do tanca hrát
a spívat skupina bratrú Zajačkovcú.
Host programu bude Jana Kociánová,
dále vistúpi trio EchoBand, folklórní
súbor Bystričan-mužáci a tanečníci
súboru Vienok. V cene vstupenki je aj
pohoscení. Určiťe dojdzite, zabavíme
sa až do rána bíuého!“

17. 1. 2015 o 19.00 h – 1. Hasičský
ples, Kultúrny dom Veľké Leváre
23. 1. 2015 o 19.30 h – 5. Muzi
kantský ples, Kultúrny dom Zohor
23. 1. 2015 – 15. Reprezentačný
ples cirkevnej školy a Farský ples,
DK Rohožník
24. 1. 2015 o 19.00 h – 6. Obecný
ples, Centrum kultúry Lozorno
31. 1. 2015 o 19.00 h – Krojovaná
veselica, KD Závod
31. 1. 2015 o 19.00 h – Obecný
ples Sološnica 2015, KD Sološnica
31. 1. 2015 o 20.00 h – Reprezen
tačný ples KD Vysoká pri Morave
6. 2. 2015 o 19.00 h – 22. Repre
zentačný ples DK Kuchyňa, KD Ro
hožník
7. 2. 2015 o 19.00 h – 27. Poľov
nícky ples, Hotel Atrium Malacky
7. 2. 2015 o 19.00 h – 8. Štvrtčan
ský reprezentačný ples, Kamenný
Mlyn
7. 2. 2015 o 20.00 h – 22. Mestský
reprezentačný ples, Kultúrny dom
Stupava
13. 2. 2015 o 18.00 h – 4. Repre
zentačný ples Vstúpte, n. o., Spolo
čenská sála Veľké Leváre
14. 2. 2015 o 19.00 h – Obecný
ples Kuchyňa
14. 2. 2015 o 19.30 h – Reprezen
tačný ples priateľov folklóru, Gaja
ry
14. 2. 2015 o 19.00 h – 2. Rodičov
ský ples ZŠ Štúrova, Malacky
14. 2. 2015 o 19.00 h – 6. Školský
ples, KD Pernek
13. 3. 2015 – Potápačské hara
šenie Jakubov, KD Jakubov
21. 2. 2015 – 22. Reprezentačný
ples rodičov, Závod

Text, foto: T. Búbelová

Text: -naty-/TIK

Slovenský poľovnícky zväz,
Okresná organizácia Malacky
vás pozýva na

Poľovnícky
ples
7. februára v Hoteli Átrium
v Malackách.
V cene sú dve večere, káva, ½ fľa
še vína. Výnos z plesu bude ve
novaný na vytvorenie stálej vý
stavy poľovníctva v Malackom
kaštieli.
Viac informácií
na tel. čísle 0903 45 94 63.
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Deti, príďte
si k nám (za)
gumičkovať

Kalendár okrúhlych
výročí roku 2015

Patríš aj ty medzi týchto nadšencov? Ak vytváraš
zaujímavé vecičky,
s ktorými by si sa
chcel pochváliť,
prípadne si zasúťažiť v našej súťaži –
gumičkovanie je super zábava, táto
výzva je práve pre teba.
Súťaž sa uskutoční 2. februára
o 10.00 h v Centre voľného času Malacky.
Do súťaže sa môžeš prihlásiť
osobne, telefonicky (034/772 22 28)
alebo vyplnením prihlášky a zaslaním na cvcmalacky@gmail.com.
Treba si priniesť nástavec, gumičky,
háčik.
Kategórie:
I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ
Téma: Z ríše zvierat

Aké výročia si pripomenieme
* 40. výročie založenia Múzea
Michala Tillnera (1975). K presnému
dátumu sa historici zatiaľ nedopátrali, ale malo by to byť asi v máji. V každom prípade Michal Tillner sa toho
už nedožil. Zomrel krátko predtým,
18. 2. 1975.
* 120. výročie narodenia (25. 5.
1895) a 40. výročie smrti (18. 2.
1975) Michala Tillnera, akademického maliara a zberateľa. Z jeho
zbierky vzniklo Múzeum Michala Tillnera.
* 70. výročie skončenia II. sveto
vej vojny (8. 5. 1945), resp. precho
du frontu cez Malacky (5. 4. 1945).
Front prešiel cez Malacky podľa literatúry či nápisu na Pomníku padlých
5. 4. 1945, no sem-tam sa vyskytuje
aj dátum 4. 4. 1945. Historici dátum
overujú. (Kostolište bolo oslobodené
5. 4. 1945 a Veľké Leváre 4. 4. 1945.)
* 355. výročie posvätenia fran
tiškánskeho kostola, vrátane Sv.
schodov (28. 12. 1660). Kostol vysvätil čanádsky biskup Tomáš Pálfi,
ktorého rodinný vzťah s malackými
Pálfiovcami je však dosť vzdialený.
* 140. výročie založenia hasič
ského spolku v Malackách (15. 2.
1875). Jeho zakladateľom a prvým
predsedom bol Mikuláš XIII. Pálfi.
* 90. výročie narodenia Pavla
Hallona (4. 9. 1925). Pavol Hallon
bol veterinár, autor článkov a pub-

CVČ pripravuje pre deti súťaž
Loom Bands alebo tiež Gumič
kovanie. Už ste počuli o gumič
kovaní? Všetci pletú z gumičiek
náramky, lienky, prstene, ozdo
by, sovy, chobotnice...

Rok 2015 sám osebe zavŕši polovicu jedného celého desaťročia. Sú
hrou náhod je však práve tento rok v našom meste aj rokom okrúhlych
výročí viacerých významných udalostí a životných jubileí zväčša už
nežijúcich osobností. Jediným žijúcim jubilantom v našom malom
kalendári výročí je herec Alfréd Swan, malacký rodák a lokálpatriot,
ktorý 14. 10. oslávi 65. výročie svojho narodenia.

Víťazi v jednotlivých kategóriách získavajú ceny a diplomy. Prežite s nami
prázdniny v gumičkovom ošiali. Prihlášku nájdete na www.malacky.sk
v sekcii Aktuálne.
CVČ

Máte tip na zaujímavý
rozhovor?
Dajte nám vedieť na:

malackyhlas@malacky.sk

likácií s historickou tematikou, ale
najmä dlhoročný mestský kronikár.
V roku 2002 získal ocenenie primátora mesta J. Ondrejku Pálfiho srdce.
* 80. výročie smrti Mansvéta
Jozefa Olšovského (26. 4. 1935).
Bol to františkán (Mansvét je rehoľ
né meno), gvardián malackého františkánskeho kláštora, provinciál Ma
riánskej provincie, zaslúžil sa o založenie františkánskeho gymnázia
v Malackách.
* 40. výročie smrti Létusa Stani
slava Danišoviča (5. 2. 1975). Ten
to františkán (Létus je rehoľné meno)
vyučoval na františkánskom gymnáziu v Malackách a bol cirkevným historikom.
* 100. výročie narodenia a 5.
výročie smrti Svetloslava Veigla
(24. 12. 1915–17. 2. 2010). Významný básnik katolíckej moderny bol
takisto františkán. Študoval, maturoval a neskôr aj vyučoval na františkánskom gymnáziu v Malackách.
V roku 2006 mu primátor mesta Jozef Ondrejka udelil ocenenie Zlaté
Pálfiho srdce.

Šťastný nový rok!
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Klub filatelistov ZSF 52-32 praje v novom roku svojim členom pevné
zdravie a veľa zberateľských úspechov.
❀
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport ďakuje všetkým športovcom
za reprezentáciu nášho mesta v roku 2014 a želá im veľa športových úspechov
v novom roku.
❀
Mestská školská rada želá v novom roku všetkým pracovníkom škôl
a školských zariadení v Malackách pohodu v rodine i v práci.
❀
Základná škola Dr. J. Dérera praje všetkým pracovníkom i žiakom školy všetko najlepšie v roku 2015.

Posledný predstaviteľ slovenskej katolíc
kej moderny františkán Svetloslav Veigl
pôsobil a študoval istý čas v Malackách.

Firma Makovec, s. r. o.,
je na trhu od roku 1990. V Prostějove vybudovala jatočný
závod (bitúnok), závod výroby údenín a úspešne prevádz
kuje sieť 80 firemných predajní Mäso-údeniny Makovec.
 d roku 2009 pôsobí aj na Slovensku, kde je dnes otvorených 13 predajní.
O

Termíny
uzávierok
a cenník
inzercie
nájdete na
www.
malackyhlas.
sk.
Informovať
sa môžete
aj na t. č. :
034/796 61 73

Do predajne v Malackách hľadá

PREDAVAČKY,

ktoré majú ochotu a chuť zodpovedne pracovať.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

č. 2 vyjde 4. februára

neprijíma inzeráty od
nebankových subjektov
poskytujúcich pôžičky.

Ponúkame:
• pracovnú zmluvu s dlhodobou perspektívou
• základný pevný plat + odmeny podľa dosahovaných výsledkov
• náborový príspevok
• zaučenie a zaškolenie
• pre študentov možnosť brigády

Informácie: tel./SMS – 0948 53 45 18
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Herec Alfréd Swan sa pravidelne zúčast
ňuje významných podujatí v meste. Ne
chýbal ani na krste knihy Dejiny športu
v Malackách.

* 65. výročie narodenia Alfré
da Swana (14. 10. 1950). Jubilant je
herec s koreňmi v Malackách, lokálpatriot a dlhoročný priaznivec a podporovateľ malackej ochotníckej divadelnej obce.
T. Búbelová, P. Vrablec (historik)
Foto: -naty/internet-
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V dňoch od
29. januára
do 1. februára sa v Bratislave uskutoční 21. ročník ITF Slovakiatour.
Malacky sa
tak ako po
minulé roky
predstavia
pod hlavičkou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie spolu
s jej ďalšími
členmi.

MALACKÁ MATRIKA
15. 12. 2014 – 19. 1. 2015
Naši jubilanti
80 – Viliam Matula, Pavol
Ritomský, Matilda Rotho
vá, Júlia Slámová, Meli
char Stehlík, Oľga Toldyová, Margi
ta Vagašová; 85 – Helena Bašovská,
Mária Evinová, Oľga Filová, Milan
Kupec, Anna Michalková, Mária
Vojkovičová, František Zaťka; 90 –
Mária Kopřivová; 91 – Anna Štang
lerová, Anna Zmeková; 92 – Štefan
Petrivalský; 93 – Štefan Krajčírovič,
Antónia Romanová; 95 – Emília Bla
žíčková, Mária Kvasnicová, Františ
ka Šimková
Vítame medzi nami
Samuel Makyta, 21. 12.

Malacky budú súčasťou
ITF Slovakiatour 2015
Zaujímavosti Záhoria budú na
tomto veľtrhu predstavované v rám
ci stánku Trnavského samosprávne
ho kraja.
Veľtrh ITF Slovakiatour, kto
rý sa pravidelne uskutočňuje na

bratislavskom výstavisku Inche
ba, je najväčším veľtrhom cestov
ného ruchu na Slovensku a patrí
medzi najvýznamnejšie podujatia
v oblasti strednej Európy. Každo
ročne prináša komplexný servis

pre ľudí, ktorí chcú cestovať do
zahraničia alebo spoznávať krásy
Slovenska. Prezentuje sa tu portfó
lio cestovných kancelárií a informač
ných centier z celého sveta.
Text, foto: TIK

Novoročné stretnutie seniorov

Zlatého veku, OZ Viktória aj Sloven
ského zväzu telesne postihnutých.
Tradíciou je účasť primátora mesta.
Nový primátor mesta Juraj Říha sa
dôchodcom predstavil, prihovoril,
zaželal im šťastný nový rok a pred
stavil svoje plány na nasledujúce
obdobie. Po oficiálnej časti prišlo
na rad pohostenie a voľná zábava.
Dychová hudba Malačané zahrala
na počúvanie aj do tanca.
Text: -red-, foto: -otano-

Zomrela Emília Jakubcová

Mestské centrum kultúry v Ma
lackách vždy začiatkom roka pri
pravuje stretnutie zástupcov všet
kých seniorských organizácií pôso

biacich v meste. V Spoločenskom
dome MCK sa 19. januára zišla asi
stovka členov ZO Jednoty dôchod
cov v Malackách, Klubu dôchodcov,

Dlhoročná učiteľ
ka kedysi II. ZDŠ
Emília Jakubcová
nás opustila vo
veku nedožitých
84 rokov. Pani
Jakubcová dlhé
roky nacvičovala a hrala divadlo
v našom meste. Spomienku na ňu
uverejníme v ďalšom čísle MH.

Z úprimného srdca ďakujeme!
Uplynulo už dosť času, odkedy
sme prosili o pomoc pre nášho syna
Kamila, ktorý pre vážne ochorenie
dlho denne potreboval výmenu
krvi. Naša nesmelá prosba spustila
mohutnú lavínu ľudskej spolupatrič
nosti a pomoci. Kamaráti, spolužiaci,
láskaví a chápaví ľudia z Malaciek, ba
dokonca aj z rôznych kútov Sloven
ska vyjadrovali nášmu synovi pod
poru a podávali pomocnú ruku. Po
treboval ju, prijal a ďakuje všetkým,
ktorí tak učinili nezištným skutkom,
darovaním vzácnej a nenahraditeľ
nej tekutiny – krvi alebo slovami úte
chy a duchovnej podpory.
Úprimne ďakujeme mestským
médiám za zverejnenie našej pros

by. Ujala sa jej redaktorka Tatiana
Búbelová a zorganizovala systém
zberu potvrdení o darovaní krvi pre
Kamila v recepcii MsÚ. Vďaka zve
rejneniu na www.malacky.sk aj
na facebookovom profile malacky.sk
sa verejnosť dozvedela o našom
trápení a spustila sa nečakaná vlna
podpory a reálnej pomoci.

V núdzi spoznáš
priateľa – a my sme
tých priateľov
spoznali veľmi veľa.

Ďakujeme všetkým, ktorí darova
li krv! Aj vďaka vám sa náš milovaný
syn pomaly uzdravuje, myslí pozitív
ne a verí v silu priateľstva, v dobro
ľudí. Aj vďaka vám mohol sviatočné
dni už stráviť so svojou rodinkou.
Len ten, kto iba čo na okamih stratí
zdravie, spozná skutočné hodnoty
života. Prajeme vám všetkým, ľu
ďom dobrej vôle, šťastný nový rok
plný zdravia, lásky, porozumenia
a veľa krásnych chvíľ v kruhu rodiny
a priateľov.
Vďační rodičia
Marika a Kamil Ftáčnikovci,
no najmä Kamil, jeho manželka
Michaela a dcérka Alesska

Povedali si áno
Rudolf Huber a Michaela
Kopiarová
Nie sú medzi nami
Anna Mnichová, Rohožník,
*1931; Ferdinand Cauner,
Malacky, *1933; Margi
ta
Szélesyová, Malacky, *1949; Mirko
Gecler, Pernek, *1954; Mária Frý
deková, Bratislava, *1927; Štefan
Stríbrnský, Lozorno, *1932; Mária
Mravíková, Jakubov, *1925; Eduard
Richter, Malacky, *1946; Štefánia Sle
záková, Malacky, *1929; Juraj Baláž,
Zohor, *1935; Jozef Šefčík, Malacky,
*1958; Gabriel Koncz, Malacky,
*1940; Michal Banas, Malacky, *1960;
Anna Drahošová, Závod, *1939; Pa
vol Olšovský, Rohožník, *1953; Ľudo
vít Krištof, Zohor, *1940; Drahomíra
Filová, Malacky, *1926; Emília Tótho
vá, V. Leváre, *1936; Mária Babinská,
Pl. Štvrtok, *1932; František Nuhál,
Malacky, *1950; Matej Lazícius, Ma
lacky, *1943; Mária Belešová, Zohor,
*1920; Emília Jakubcová, Malacky,
*1931; Štefan Hladík, Borský Sv. Jur,
*1936; Jozef Osuský, Malacky, 1944;
Pavel Lomen, Malacky, *1958; Oľga
Jančáreková, Malacky, *1937; Anna
Majzúnová, Závod, *1923
SPOMIENKY
Osud Ti nedoprial
dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach
stále budeš žiť.
24. decembra uply
nuli 3 roky, čo nás
opustila naša drahá
Anička Fábryová, rod. Húšťavová
z Malaciek. S úctou a láskou spomí
na celá rodina.
10. januára sme si
pripomenuli 8. vý
ročie úmrtia nášho
drahého otecka a
starečka Augustína Trenčanského
a 12. januára sme si
s láskou uctili jeho nedožité sté na
rodeniny. Spomínajú dcéry, zaťovia,
vnúčatá, pravnúčatá a ostatná ro
dina.
16. januára sme
si pripomenuli 5.
výročie úmrtia Cecílie Novákovej.
Spomínajú dcéra
Darina s manže
lom, vnuci Franti
šek, Stanislav a Lenka, pravnuci Lu
cia, Adam, Petra, Tamarka, Richard,
Edko a ostatná rodina.
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Rok 2014
z pohľadu
čísel matriky

Začiatok nového roka nás často
núti obzrieť sa za tým predchádzajúcim. Prinášame teda zopár štatistických údajov z evidencie obyvateľstva v Malackách a zaujímavostí z mestskej
matriky.

V uplynulom roku bolo v našom
meste evidovaných 177 novoroden
cov – 80 chlapcov a 97 dievčat. K naj
častejším menám, ktoré malí ľudko
via dostali od rodičov, patria Emma,
Ema a Natália, medzi chlapcami pre
vládajú nositelia mien Oliver a Ja
kub.
Pozitívne je, že minulý rok prinie
sol viac sobášov ako rozvodov. V ro
ku 2014 sa v Malackách zosobášilo
112 manželských párov a rozviedlo
sa 82 manželstiev.
Do evidencie v našom meste sa
prihlásilo 358 nových obyvateľov
Malaciek, odhlásilo sa ich o čosi me
nej – 332. Rok 2014 bol rokom úmr
tia pre 156 Malačanov. Na tomto
smutnom údaji je však predsa nie
čo pozitívne, a to, že počet tých, čo
s nami už nový rok 2015 neprivítali,
je menší ako počet narodených detí.
Na konci roka tak Malacky mali pres
ne 18 534 obyvateľov.
Malačania si zvykli deliť sa o svoje
rodinné udalosti v spoločenskej kro
nike Malackého hlasu, kde však často
prevládajú smutné správy. Pripomí
name, že radi bezplatne uverejníme i oznamy o narodení vašich
detí, samozrejme, aj s fotografiou.
T. Búbelová

Poďakovanie
Srdečne ďakujem lekárom MUDr.
M. Makovínymu, MUDr. M. Pančíko
vi a lekárke MUDr. Z. Hartinikovej za
svedomitý a ľudský prístup k pacien
tom.
Za spokojných pacientov K. Čulen
Hoci si odišla, nie
si medzi nami,
ale v našich srdciach stále budeš
s nami...
23. januára si pri
pomíname nedo
žitých 100 rokov našej drahej ma
mičky Márie Orthovej z Gajár. S lás
kou spomínajú deti Mariška, Gitka,
Gusto, Katka s rodinami.
Len okamih rozhoduje o osude
a živote človeka.
26. januára si pri
pomíname 2. vý
ročie úmrtia našej
drahej manželky,
mamičky a babky
Anny Dojčákovej, rodenej Bog
dalíkovej. S láskou a úctou spomína
manžel Rudolf a syn Branko s rodi
nou.
29. januára si pripo
míname nedožité
80. narodeniny pá
na Borisa Kapryša.
te mu tichú
Venuj
spomienku. Smú
tiaca rodina.
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Riaditeľ AD HOC:

„Neprestanem sa
zaujímať
o malacký šport”
Vladimír Mihočko je riaditeľom príspevkovej organizácie AD HOC od
1. októbra 2003. Koncom minulého roka ohlásil svoj odchod do dôchodku a v tomto čase Malacky hľadajú jeho nástupcu. Odchádza telom i dušou športovec, ktorý pristupoval k správe mestského majetku starostlivo, poctivo a vďaka originálnym riešeniam sa mu darilo
niekedy až obdivuhodne účelne narábať s financiami, ktorých vzhľadom na rozsah majetku nikdy nebolo dosť. Vždy sa mu darilo tešiť
nás vylepšovaním a zveľaďovaním športovísk.
Vyše desať rokov ste riadili organizáciu AD HOC. Čo je jej úlohou a na čo bola zriadená?
Bola zriadená ako Mestský podnik
správy športových zariadení a majetku mesta AD HOC Malacky. Hlavnou
činnosťou je už od začiatku prevádzka
a správa športových zariadení a poskytovanie služieb v záujme zabezpečovania potrieb občanov mesta v oblasti športu a spoločenskej činnosti.
Aký bol stav športovísk v Malackách v čase, keď ste organizáciu
preberali?
Vtedy sme spravovali len športovú
halu Malina a letné kúpalisko. A aký
bol ich stav? Na takýchto zariadeniach
je vždy čo opravovať, inovovať a udržiavať. Od roku 2009 nám postupne
začali pribúdať do správy ďalšie objekty - futbalový štadión a ihriská v Zámockom parku, stolnotenisová hala
a umelá ľadová plocha.
Čím je organizácia AD HOC Malacky oproti ostatným príspevkovým organizáciám v meste špecifická?
Spravujeme a prevádzkujeme naj
väčší nehnuteľný majetok mesta vrátane technologických zariadení. Oproti
iným zariadeniam je v týchto objektoch vysoká návštevnosť. Práca je rôznorodá. Samozrejme, ostatné organizácie majú zasa iné náročné špecifiká.
Malačania vás poznajú ako starostlivého správcu budov a objektov, ktoré vyžadujú ustavičnú kontrolu, predchádzanie problémom,
haváriám... Neboli ste len manažérom, ale vždy ste vedeli o všetkom, čo sa kde pokazilo a čo treba
opraviť. Vyžaduje si podľa vás táto
práca okrem riadiacich schopností
aj nejaké osobité ľudské predpoklady?
Mám technické a telovýchovné
vzdelanie. Od ôsmich rokov som sa
venoval športu ako hráč, neskôr ako
tréner a funkcionár. Pracoval som
v priemysle aj v telovýchove. Viem sa
vžiť do myslenia športovcov a ich potrieb, pretože som jeden z nich, aj keď
sa vždy nedajú naplniť na sto percent.
Človek má istú predstavu, chce urobiť,
čo je potrebné, ale objektívne dôvody
to nedovolia. Väčšinou sú to financie,
niekedy aj termíny a predpisy. Svoju prácu však nemôžem hodnotiť ja
sám. Vždy je čo vylepšovať, zveľaďovať a vzhľadom na dlhé roky prevádzky zariadení hlavne opravovať.

Za vášho pôsobenia sa asi najväčšie zmeny udiali na mestskom
kúpalisku. Aké?
V roku 2003 sme mali na kúpalisku
jedno zanedbané volejbalové ihrisko.
Neskôr sme ho zrušili a na jeho mieste zriadili minigolf. Kúpalisko prešlo
kompletnou rekonštrukciou. Dnes
majú návštevníci k dispozícii dve ihriská na plážový volejbal, môžu si zahrať
minigolf, pre deti sú nainštalované
preliezačky a hojdačky, na šantenie
vo vode tobogany. Okolo bazénov je
vysadený živý plot a položená dlažba.
V priestoroch areálu pri pavilónoch
je všade zámková dlažba. Živý plot
máme aj okolo oplotenia kúpaliska
a vysadené sú aj listnaté stromy, ktoré
v slnečných dňoch poskytnú príjemný
tieň. Dobudovali sme sociálne zariadenia pre imobilných návštevníkov,
opravili strechy a fasády jednotlivých
pavilónov a zriadili mobilný bufet, ktorý zabezpečuje pre ľudí občerstvenie.
Do bazénov sme zabezpečili dávkovacie zariadenie a filter na úpravu bazénovej vody a inštalovali sme zavlažovacie systémy na polievanie trávnatej
plochy.
Od roku 2009 sa AD HOC stará
aj o futbalový štadión. Žiadal si aj
tento objekt nejaké úpravy?
Samozrejme, z väčších rekonštruk
cií treba spomenúť opravu strechy,
fasády, kúrenia, ale aj rekonštrukciu
spŕch a sociálnych zariadení a sprevádzkovanie sauny pre športovcov.
Zrekultivovali sme však aj hraciu plochu a bežeckú dráhu, opravili lavice,

tribúny a osvetlenie. Veľmi som rád
najmä novej tabuli s elektronickou
časomierou. Je rozpracované umelé
osvetlenie hracej plochy. Keďže štadión bol otvorený začiatkom 50. rokov, postupne treba rekonštruovať
najmä tribúny, toalety a sedadlá pre
divákov.

Športová hala Malina je veľký objekt postavený v roku 1996.
Ako každá budova, osobitne určená na vykonávanie športových
aktivít, je vystavená vysokej návštevnosti. S tým čiastočne súvisí
aj miera opotrebovania a nutná
údržba a rekonštrukcia. Veľkú pozornosť si však vyžadujú aj strojovňa, kotolňa či vzduchotechnika. Spomeniete si, čo všetko ste
zabezpečovali v tomto objekte
v záujme spokojnosti jej návštevníkov a v záujme bezproblémového fungovania tejto budovy?
Pozornosť sme museli venovať sociálnym zariadeniam, kde sa vymenila sanita, obklady a opravili sa aj
sprchy. V saune sú nové kachle a obklady. Máme už kvalitnú palubovku
a fitnescentrum prebudované z kolkárne a posilňovne. Som rád, že sa
nám podarilo vybudovať si vlastnú
studňu, ktorá nám dovoľuje fungovať úspornejšie a časť vody využívať
z tohto zdroja. V plavárni bol vymenený filter v detskom bazéne a dávkovacie zariadenia na úpravu vody v obehovom systéme bazéna. Rekonštrukciou prešla kotolňa, vzduchotechnika
a presklili sme plaváreň. Máme kompletne opravenú strechu haly a kotolne. Našou pýchou a prezentáciou
úspechov malackých športových klubov je Sieň športu, ktorú od roku 2011
využívame na reprezentačné účely pri
významných športových podujatiach,
ale aj na zasadnutia komisie vzdelávania, športu a mládeže.

Časť priestorov AD HOC prenajíma súkromným nájomcom.
O ktoré prevádzky ide a ako funguje spolupráca s nimi?
V ŠH Malina je vynikajúco vybavené fitnescentrum a solárium. V stolnotenisovej hale zasa kaderníctvo a kancelária CBS – Stav. Z môjho pohľadu
je spolupráca aj so súkromným sektorom dobrá, bezproblémová, výhodná
a myslím si, že pre obe strany aj do budúcnosti potrebná.
Stolnotenisová hala pribudla
do vašej správy tiež až v roku
2009. Ako fungovala predtým a čo
sa v objekte zmenilo?
Stolnotenisová hala je účelovo postavená v roku 1983 pre stolný tenis
a dnes ju naplno využíva Mestský stolnotenisový klub. Keď sme ju prevzali
do správy, vrhli sme sa na nevyhnutné opravy strechy, fasády, elektrických
rozvodov a kúrenia. Z nedokončenej
sauny a izieb sme vytvorili klubovňu.
Údržbu potrebovala aj hala, ktorú sme
dali vymaľovať, na podlahu sme položili kvalitný taraflex, halu sme odizolovali a kovové dvere a okná sme vymenili za plastové, čím sa zlepšil jej vzhľad
a šetríme energiu na vykurovanie.
Aká je podľa vás návštevnosť
športovísk v Malackách? Venujú
sa ľudia dostatočne rekreačným
športovým aktivitám?
Myslím si, že súčasné športoviská
sú dostatočne vyťažené, v niektorých
prípadoch až nadmerne. Čo sa týka rekreačného športu - je len na ľuďoch, čo
robia pre svoje zdravie a relax. V Malackách na to podmienky sú. Máme
dokonca výhodu najväčšej telocvične,
ktorou je pekné prírodné prostredie.
Celkovo sú Malacky športové mesto,
o čom svedčí množstvo rôznorodých
športových klubov v meste. Konajú sa
tu medzinárodné majstrovstvá miniminikadetov a minikadetov SR v stolnom tenise a medzinárodné akcie
v hádzanej (TJ Strojár), futbale (ČSFA,
Žolík) a boxe (BC RTJ). A to spomínam
len tie, ktoré sa konajú v našich zariadeniach.
Odchádzate do dôchodku. Dokážete sa po tých rokoch stať bežným Malačanom, ktorý chod športu pozoruje len z odstupu, alebo
sa chystáte vo svojej obľúbenej
celoživotnej oblasti, ktorou šport
bezpochyby je, nejakým spôsobom angažovať aj naďalej?
Som členom metodicko-vzdelávacej komisie Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) a aktívne pôsobím ako lektor pri vzdelávaní trénerov
na FTVŠ a pri SSTZ.
Som predsedom SWAYTHLING
CLUB INTERNATIONAL – SLOVAKIA. Je
to medzinárodná stolnotenisová organizácia pri ITTF (Svetová stolnotenisová federácia). Budem pomáhať pri
činnosti Mestského stolnotenisového
klubu a určite sa neprestanem zaujímať o malacký šport, ktorému fandím
a kde mám veľa priateľov. Teším sa
však aj na relax s manželkou na chate na Tomkoch. Až teraz si ho konečne
budeme môcť naplno dopriať.
Svojmu nástupcovi chcem popriať čo najmenej havarijných situácií
a dostatok finančných prostriedkov
na opravy, inovácie a zveľaďovanie
majetku. K tomu všetkému však najmä
pevné zdravie, bez ktorého sa predsavzatia dokážu plniť len ťažko.
Zhovárala sa: Tatiana Búbelová
Foto: -tabu-

Plán

mestských

športových
podujatí
Športových podujatí sa koná
v našom meste neúrekom. Pripravili sme pre vás prehľad na
celý rok.

Podujatia, ktorých hlavným
organizátorom je Komisia
pre vzdelávanie, mládež a šport
MsZ Malacky
20. marec
Vyhlásenie Najlepšieho športovca
a Najšportovejšej školy 2014
8. máj
43. ročník Behu oslobodenia
29. máj
Športové hry malackej mládeže
o Putovný pohár primátora mesta
16. august
8. ročník Záhoráckeho výstupu na
Vysokú
4. september
32. ročník Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP
26. september
32. ročník behu Malacká desiatka
26. september
10. ročník behu Malacký kilometer
Podujatia pod patronátom
komisie, ktorých hlavným
organizátorom je iná organizácia
27.–29. január
6. ročník turnaja v ľadovom hokeji
ZŠ – CVČ Malacky
6.–8. marec
5. ročník medzinárodného turnaja
mládeže v stolnom tenise – MSK Malacky
26. máj
40. ročník Putovného pohára
MDD v šachu – ZŠ Dr. J. Dérera Malacky
20. jún
20. ročník medzinárodného turnaja Pohár Záhoria v boxe – BC RTJ
Malacky
24. jún
1. ročník korčuľovania BUĎ INLINE
– CVČ, ZŠ Záhorácka Malacky
26. jún
5. ročník Memoriálu P. Patscha
v cyklistike – CVČ, Cykloklub Záhorák
Malacky
11. júla
Majstrovstvá SR vo vodnom motorizme mládeže – OVM Malacky
august
Športový deň zdravotne postihnutej mládeže – KZPDaM Malacky
62. ročník Pohára SNP vo volejbale mužov – VO Strojár Malacky
september
8. ročník Regionálneho šachového festivalu – CVČ Malacky
celoročne
5. ročník turnaja Záhorácky minihandball – CVČ, HO Strojár Malacky
Spracoval: A. Pašteka
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