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úvodník

Čas veselenia
sa skončil

Sobota 21. február je Svetovým
dňom sprievodcov cestovného
ruchu. Pri tejto príležitosti pripravili Turisticko-informačná kancelária mesta Malacky a mestské
centrum kultúry zaujímavú ponuku pre obyvateľov a návštevníkov Malaciek.
Pre všetkých, ktorých zaujíma
história a pamätihodnosti mesta, je od 14.00 h pripravená prechádzka Malackami s možnosťou
bezplatnej návštevy krýpt, galérie, Múzea M. Tillnera a kaštieľa.
Podujatie začína pred farským
kostolom Najsvätejšej Trojice
na „Dolnom konci“. Všetkých vás
-redsrdečne pozývame!

V súčasnosti je v Malackách rozmiestnených 16 kamier. Onedlho
k nim pribudne ďalších sedem. Po predložení projektu, ktorý vypracovala mestská polícia, pridelil Okresný úrad Bratislava Malackám
dotáciu vo výške 33 000 €. Modernizácia kamerového systému snáď
pomôže zabrániť páchaniu vandalizmu, ktorého je v našom meste
stále neúrekom.
Modernizácia kamerového systému v našom meste bude spolu stáť
41 250 €. Mesto Malacky sa na financovaní projektu podieľa 20 %, teda
sumou 8250 €.
Nákup a montáž nových kamier
sa onedlho stanú predmetom verejného obstarávania. Záznam z kamier
bude uchovávaný 15 dní namiesto
pôvodných 7 dní (pozn. red.: zmena
zákona o ochrane osobných údajov).
Rozšírené budú aj zobrazovacie jednotky, hardvér a softvér, ktorý spracováva a archivuje záznamy z kamier.

„Kamerový systém je veľmi účinný
prostriedok situačnej prevencie. Kame
rové záznamy sú pre nás pomocníkom
pri objasňovaní kriminality a pri vyhľa
dávaní priestupkov a trestných činov,“
hovorí preventista MsP V. Kunák.
Nové kamery budú umiestnené
na miestach, kde je väčší predpoklad páchania trestnej činnosti. Kamery snáď pomôžu aj pri eliminácii
vyčíňania vandalov. Len za posledné
dva týždne nám do mestských médií obyvatelia nahlásili tri výtržníctva.
Sprejom zničená tribúna na štadió-

ne v Zámockom parku, rozbité nové
okná na Športovej hale Malina, zdevastovaná cyklomapa pri bašte.
Po novom budú sledované
aj tieto lokality v Malackách:
• Ul. M. R. Štefánika, Stupavská ulica, vjazd a výjazd z mesta;
• ulice Hviezdoslavova, Záhorácka, Ferdiša Kostku;
• Ulica 1. mája a Pribinova ulica;
• areál centra voľného času, starý
cintorín, Ul. Martina Rázusa;
• Štúrova ulica, základná škola,
materská škola, pošta, areál pre venčenie psov, športové ihriská;
• športový areál a priľahlé budovy
v Zámockom parku;
• Cesta mládeže, Hviezdoslavova,
sčasti Záhorácka ulica, vjazd a výjazd
z mesta.
Text: N. Slobodová, foto: S. Osuský

Fantastický úspech: Malacky získali
financie na štyri veľké projekty!
Rekonštrukcia Materskej školy na Štúrovej ulici, revitalizácia verejného
priestranstva a obnova verejných priestorov na Juhu, rekonštrukcia
Nádražnej ulice a autobusového nádražia – to sú projekty, do ktorých
sa Malacky púšťajú vďaka finančnej podpore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Operačný program
Bratislavský kraj.
1. Rekonštrukcia Materskej školy na Štúrovej ulici v Malackách
Rekonštrukciu Materskej školy na
Štúrovej ulici bude dodávateľsky za
bezpečovať spoločnosť Hílek a spol.,
a. s. Projekt má hodnotu 571 500 €.
Aktuálne je s dodávateľom Hílek
a spol., a. s., úspešne podpísaná
zmluva o diele, zároveň sa dohodol

termín začatia realizácie projektu,
ktorý je stanovený na mesiac marec.
V rámci projektu bude zrealizovaná rekonštrukcia a prestavba objektov materskej školy so zateplením a uskutoční sa tiež revitalizácia
herných prvkov a plôch. Zrekonštruovaná bude zdravotechnika
a vykurovanie v rámci prevádzkovej

a hospodárskej budovy a upravia sa
komunikácie i vzhľadom na napojenie požiarnej únikovej cesty. Po eliminovaní statických porúch na hospodárskej budove bude zrealizované jej zateplenie, čo výrazne zníži
spotrebu tepla na vykurovanie. Projekt navrhuje zateplenie fasád, výmenu okien a vyregulovanie vykurovacej sústavy. Objekt hospodárskej
budovy bude nadstavený. Vytvorí
sa tu priestor pre aktivity súvisiace
s programom MŠ. V rámci zateplenia
budovy materskej školy bude zrealizované zateplenie fasád, strechy –
zmena konštrukcie strešného plášťa

– a výmena okien. Administratívna
budova nevyžaduje v súčasnosti
veľký zásah, len čiastkovú obnovu
budovy – ústredné kúrenie, očistenie stien. V rámci ďalšej etapy rekonštrukcie budú zrevitalizované herné
prvky a plochy, zrealizovaná bude
tiež rekonštrukcia chodníkov, oprava striešky nad chodníkmi a revitalizácia herného priestoru. Realizáciou
projektu budú odstránené statické
poruchy na hospodárskej budove,
budova bude menej náročná na prevádzku, čím mesto dosiahne úsporu
nákladov.
Pokračovanie na 3. strane

Obstarávanie
stavebných prác
inak!

Vnútorná smernica MsÚ o verejnom obstarávaní bola v januári doplnená o elektronický zoznam dodávateľov stavebných prác, do ktorého
sa môžu prihlásiť firmy z celého Slovenska. Spoločnosti, ktoré by chceli
v budúcnosti uskutočňovať stavebné
práce pre Mesto Malacky,
sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese.
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Viac na
strane

Pozývame vás!

Verejné
prerokovanie
zmien v doprave

Primátor mesta J. Říha zvolal verejné stretnutie obyvateľov k zmenám v organizácii dopravy na uliciach Hviezdoslavova a Cesta mládeže. Výsledkom by mal byť konsenzus
a spokojnosť obyvateľov. Podnet na
upokojenie dopravy vznikol na základe petície ešte
v minulom roku.
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N. Slobodová

Malacky zmodernizujú
mestský kamerový systém

Tenisové nádeje
z Malaciek
medzi elitou

Laura Albertová a Nathan André Halahija odštartovali po kvalitnej
príprave zimnú tenisovú sezónu
úspechmi na viacerých turnajoch.
Sezóna sa začala turnajom organizovaným malackým klubom
za účasti 50-tich hráčov
z celého Slovenska.

7

Viac na
strane

Plesová sezóna, ktorá každý rok
štartuje po sviatku Troch kráľov
(6. januára), bola tento rok krátka.
Popolcová streda padla už na 18.
ruár, keďže veľkonočné sviatky
feb
budeme tento rok sláviť 3.–6. apríla.
Práve na ne sa termín Popolcovej
stredy viaže. Ide o štyridsiaty deň pred
Veľkou nocou a zároveň prvý deň
pôstu. Termín Popolcovej stredy sa
každý rok mení kvôli nepravidelnému
dátumu Veľkej noci. Štyridsať dní tr
vajúci pôst sa končí Veľkým piatkom.
Pri bohoslužbe na Popolcovú stre
du sú veriaci poznačení popolom na
čelo. Ide o symbol sypania si popola
na hlavu na znamenie pokánia pred
Bohom. Poznačenie popolom býva
sprevádzané slovami: „Prach si a na
prach sa obrátiš.” Kresťanom tento
deň pripomína vlastnú pominuteľ
nosť.
Nad pominuteľnosťou by sme sa
mohli zamyslieť aj vtedy, ak nevy
znávame žiadnu vieru. Faktom totiž
zostáva, že často v živote venujeme
množstvo energie a času nepodstat
ným veciam. Ako keby sme snáď ve
deli, ako dlho tu ešte budeme.
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AD HOC Malacky podľa VZN
č. 2/2012 o prenájme pozemkov,
nebytových priestorov
a ostatného majetku
vo vlastníctve mesta Malacky

ponúka do prenájmu
priestory v ŠH Malina
na Sasinkovej ul. 2
o výmere 18,5 m².
Priestory je možné využiť na kan
celárske účely. Min. cena nájmu je
90 €/ m²/rok + náklady na elek
trickú energiu, teplo a vodu.
Žiadosť treba zaslať na dole uve
denú adresu alebo priniesť osobne
v zalepenej obálke s poznámkou
„Neotvárať“ do 23. 2. 2015.
Bližšie informácie:
AD HOC Malacky
Sasinkova 2, 901 01 Malacky
tel.: 0905 50 95 54, 034/772 32 02
e-mail: adhocmalacky@zoznam.sk

Výzva na orez drevín
Západoslovenská distribučná,
a. s., ako vlastník energetických za
riadení na distribúciu elektrickej
energie v súlade s ustanovením § 11
zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.
vyzýva všetkých vlastníkov, nájom
cov alebo správcov (ďalej len „vlast
níkov“) nehnuteľností, na ktorých sa
nachádzajú nadzemné i podzemné
elektrické vedenia v správe Západo
slovenskej energetiky, a. s., na od
stránenie a okliesnenie takých
stromov a iných porastov, ktoré
ohrozujú bezpečnosť alebo spo
ľahlivosť prevádzky vedení distri
bučnej sústavy v rozsahu podľa §
43 zákona o energetike.
Orezy drevín v ochrannom pásme
elektrických sietí a prevádzok je mož
né realizovať celoročne do priemeru
kmeňa 5 cm. Nad tento stanovený
priemer kmeňa je to možné v obdo
bí od 1. 4. do 30. 9. príslušného roku.

Parkovanie pri domoch
komplikuje
zimnú údržbu
Primátor Juraj Říha plánuje v tom
to roku zmeniť fungovanie komunál
nych služieb v meste, aby boli lacnej
šie, flexibilnejšie a účinnejšie. Týkať
by sa to malo správy zelene a mest
ského majetku, údržby ciest a chod
níkov, zimnej údržby. Podľa jeho slov
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zvažuje v rámci zimnej údržby dopl
nenie novej techniky a inú rajonizá
ciu mesta. To všetko sa však dá na
staviť až pre budúcu sezónu, keďže
v súčasnosti platí plán zimnej údržby
schválený prechádzajúcim primáto
rom mesta.

Výruby drevín v ochrannom pásme
z dôvodu bezpečnej prevádzky elek
trických sietí je možné vykonávať
v termíne od 1. 10. do 31. 3. prísluš
ného roku.
Pred vykonaním výrubu je po
trebné túto skutočnosť oznámiť
orgánu ochrany prírody – okres
nému úradu – odboru pre životné
prostredie. Orgán ochrany prírody
je povinný do 15 pracovných dní
od doručenia oznámenia vydať sta
novisko, že výrub sa môže uskutoč
niť, alebo rozhodnúť o jeho obme
dzení či zákaze.
O nevyhnutné vypnutie vedenia
z bezpečnostných dôvodov pre prí
pad výrubu a orezu porastov treba
požiadať v lehote min. 25 dní pred
novanou realizáciou prác na
plá
ZSDIS, a. s., u príslušného špecialistu
správy sietí podľa obce.
Zápodoslovenská distribučná, a. s.

Počas minulotýždňového sneže
nia niektorí občania pracovníkom
mesta prácu neuľahčili. Zaparkova
né vozidlá pred rodinnými doma
mi znemožňujú prístup techniky
a údržba sa tak nemôže vykonať
dôsledne. Ešte horšie je ak autá par
kujú na oboch stranách cesty. Pri
mátor teda občanov vyzýva k vzá
jomnej pomoci: „Prosím, skúsme
predísť komplikáciám. Ja zabezpečím
promptný zásah techniky a vy nám
pomôžte parkovaním vozidiel vo dvoroch. Ďakujem vám.“
Text: -red-, foto: J. Ř.

Referenda sa zúčastnilo
14,43 % oprávnených
voličov z Malaciek
V sobotu 7. februára sa na Sloven
sku uskutočnilo referendum o ochra
ne rodiny. Prezident SR Andrej Kiska
ho vyhlásil na základe petície obča
nov. Iniciátorom referenda, ktorého
súlad s Ústavou SR si ešte pred vy
hlásením prezident nechal odobriť
Ústavným súdom SR, bola Aliancia
za rodinu. Spomedzi 15 340 opráv
nených voličov z Malaciek prišlo
k hlasovacím urnám len 2214 z nich.
Malačania hlasovali opäť v dvanás
tich volebných okrskoch rozmiestne
ných rovnako ako pri novembrových
komunálnych voľbách. Z 2213 odo
vzdaných hlasovacích lístkov bolo se
dem neplatných.
Občania sa mohli vyjadriť k týmto
trom otázkam:
1. Súhlasíte s tým, aby sa man
želstvom 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 osvo
jenie (adopcia) detí a ich následná
výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy ne
mohli vyžadovať účasť detí na vy
učovaní v oblasti sexuálneho sprá
vania či eutanázie, ak ich rodičia
alebo deti samé nesúhlasia s obsa
hom vyučovania?
Na 1. otázku odpovedalo 92,5 %
voličov z Malaciek áno, 6,54 % od
povedalo nie. V rámci 2. otázky za
čiarklo áno 88,48 % voličov a 9,43 %
voličov zaškrtlo nie. Na 3. otázku od
povedalo 85,90 % zúčastnených áno
a 11,74 % nie. Zvyšné percentá tvorí
podiel neplatných hlasov. Referen
dum malo rovnako ako v iných mes
tách pokojný priebeh. Je však neplat
né, keďže k urnám neprišlo viac ako
50 % voličov.
Podrobné výsledky z jednotli
vých okrskov v Malackách nájdete na
www.malacky.sk (Mesto – Samo
správa mesta – Referendum)
Text: N. Slobodová, foto: S Osuský

Polícia upozorňuje na nepravdivé predvolania zasielané pod hlavičkou KR PZ
Polícia v Bratislavskom kraji
upozorňuje občanov na ne
pravdivé predvolania na vý
sluch, ktoré sú v poslednom
období zasielané prostred
níctvom e-mailu pod hlavič
kou Odboru kriminálnej polí
cie Krajského riaditeľstva PZ
v Bratislave od dosiaľ neziste
ného odosielateľa.
Zasielanie takýchto predvola
ní polícia zaznamenala v súvislosti
s nákupmi motorových vozidiel pro
stredníctvom internetového bazáru.
V inzeráte je spravidla uvedený len
e-mailový kontakt, cez ktorý prebie
ha aj ďalšia komunikácia s prípad
ným záujemcom. Ak občan prejaví
záujem o inzerované motorové vo
zidlo, predávajúci mu spravidla za

šle číslo účtu v banke, na ktorý po
žaduje na znak seriózneho záujmu
o vozidlo zaslať zálohu. V ďalšej ko
munikácii je kupujúci spravidla infor
movaný, že vozidlo mu bude dodané
prepravnou spoločnosťou, a zároveň
vyzvaný, aby uhradil aj colné poplat
ky. V prípade, ak k uhradeniu zálo
hy či poplatkov zo strany záujemcu
nedôjde, inzerent mu v úmysle vy
lákať poskytnutie neoprávnených
finančných prostriedkov prostred
níctvom e-mailu zašle predvolanie
na výsluch pod hlavičkou Krajského
riaditeľstva PZ v Bratislave.
Ide však o predvolania, v ktorých
už na pohľad absentujú obsahové
i formálne náležitosti. Okrem ozna
čenia orgánu činného v trestnom
konaní alebo súdu musí predvolanie
obsahovať aj označenie predvolá

vanej osoby v rozsahu meno, priez
visko, deň a miesto narodenia, byd
lisko, prípadne iné údaje, aby pred
volávaný nemohol byť zamenený
s inou osobou. Rovnako tak musí byť
z predvolania zrejmé, či orgán činný
v trestnom konaní predvoláva oso
bu obvinenú či osobu svedka (teda
procesné postavenie predvolávanej
osoby).
V predmetných predvolaniach
zasielaných pod hlavičkou Krajské
ho riaditeľstva PZ v Bratislave však
toto označenie procesného posta
venia predvolávaného absentuje.
Nesprávne a mätúco je v predmet
nom predvolaní uvedené aj miesto,
kde sa má osoba predvolaná na vý
sluch dostaviť (miesto procesného
úkonu), a to adresa v zahraničí. Upo
zorňujeme, že slovenské orgány čin

né v trestnom konaní predvolávajú
iba na procesné úkony realizované
na území Slovenskej republiky. Ne
vyhnutné v predvolaní je aj upozor
nenie na následky nedostavenia sa
bez dostatočného ospravedlnenia,
teda na možnosť predvedenia alebo
uloženia poriadkovej pokuty, ktoré
taktiež v predmetnom predvolaní
absentuje. Nedôveryhodnosť pred
metného predvolania znásobuje aj
skutočnosť, že toto nie je opatrené
podpisom predvolávajúceho, pe
čiatkou príslušného útvaru PZ, ako
aj relevantným a s vecou súvisiacim
označením predmetu výsluchu.
Polícia preto upozorňuje obča
nov, aby na takéto predvolania nere
agovali a v žiadnom prípade po ich
prijatí nerealizovali inzerentom po
žadované platby. Zároveň občanom

odporúčame, aby v prípade, ak je
na nich takýmto spôsobom vyvíjaný
nátlak na uhradenie neoprávnených
finančných prostriedkov či na iné ko
nanie, kontaktovali najbližšie odde
lenie Policajného zboru.
Zároveň občanov upozorňuje
me, aby pri kúpe akéhokoľvek tovaru
prostredníctvom internetových ba
zárov boli nanajvýš opatrní. Vhodné
je vopred si zistiť referencie na pre
dajcu a všímať si rôzne podozrivé
skutočnosti, ako napríklad chýbajú
ce údaje o predajcovi, odmietanie
iného ako e-mailového kontaktu či
požadovanie zaslania zálohy, hoci aj
malej čiastky. Ideálnym riešením je
osobné stretnutie, na ktorom si mô
žete tovar pozrieť, odskúšať a až po
tom zaplatiť.
OR PZ

SAMOSPRÁVA
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Prvé protikorupčné opatrenie nového primátora

Obstarávanie

stavebných prác inak!

V januári nadobudol účinnosť dodatok internej smernice MsÚ o verejnom obstarávaní. Pôvodná smernica
platná od roku 2013 bola doplnená
o elektronický zoznam dodávateľov stavebných prác, do ktorého sa
môžu prihlásiť firmy z celého Slovenska.
Spoločnosti, ktoré by chceli v budúcnosti uskutočňovať stavebné
práce pre Mesto Malacky a majú na
túto činnosť oprávnenie, sa môžu
prihlásiť na e-mailovej adrese msu@
malacky.sk. Ide o zákazky v hodnote 12 až 30-tisíc €. Neverejný zoznam
už vedie a bude priebežne aktualizovať oddelenie územného rozvoja
a životného prostredia v MsÚ, ktoré
má problematiku uskutočňovania
stavebných prác v pôsobnosti. Pri
zadávaní zákazky pošle mesto Malacky výzvu všetkým podnikateľom
vedeným v elektronickom zozname.
Tí budú mať dostatok času na reagovanie a predloženie ponuky.

„Starý systém umožňoval, aby referent MsÚ zabezpečujúci verejné
obstarávania sám vybral troch záujemcov o stavebné práce pre mesto.
Ostatní živnostníci či firmy sa tak
o zákazke ani nedozvedeli a boli tým
vylúčení. Po novom dostanú všetci
podnikatelia rovnakú šancu súťažiť so
svojou cenou a nebudú využívať prípadné známosti,“ vysvetlil primátor
Juraj Říha.
Prvé protikorupčné opatrenie nového primátora v najbližšom období
doplnia podľa jeho slov aj ďalšie.
„Chcem výrazne posilniť transparentnosť nášho mesta. Elektronický
zoznam uchádzačov je prvý krok v oblasti verejného obstarávania, ktorý
som navyše verejnosti sľúbil ešte pred
voľbami,“ hovorí primátor Malaciek.
„Súbežne pripravujeme aj ďalšie opatrenia, ktorými môžeme zvýšiť samotnú dôveru občanov k mestskému úradu,“ dopĺňa.
N. Slobodová

Staňte sa členom
komisie MsZ

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje poradné, ini
ciatívne a kontrolné orgány. Ako sme už informovali, komisií bude
v tomto volebnom období sedem. Členom komisie sa môžete stať aj
vy. Členov komisií volí MsZ spomedzi poslancov a iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia
má predsedu, podpredsedu a tajomníka komisie.

Záujemcovia z radov občanov,
ktorí sa s prihliadnutím na vlastnú
odbornosť chcú počas tohto volebného obdobia podieľať na práci
niektorej z komisií MsZ (s výnimkou
komisie na ochranu verejného záujmu, ktorej členmi sú len poslanci), sa
môžu uchádzať o členstvo vo zvolenej komisii do 25. februára. Svoju
žiadosť o členstvo v príslušnej komisii s krátkym popisom svojej odbornosti v motivačnom liste môžete posielať na adresu jana.matuskova@
malacky.sk.
Komisie v oblasti svojej pôsobnosti vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokú-

vaným orgánmi mesta. Vypracúvajú
tiež návrhy a podnety na riešenie
najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať.
Komisie kontrolujú spôsob realizácie
uznesení mestského zastupiteľstva
a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu
i do dočasného užívania. Komisie sa
schádzajú podľa potreby, spravidla
však raz mesačne. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda.
Komisie nemajú rozhodovaciu prá-redvomoc.			

Malacký hlas
môžete čítať

aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

Máte záujem ponúknuť Malacký hlas aj vo vašej reštaurácii,
kaviarni či kaderníckom salóne a získať za to u nás propagáciu?
Kontaktujte nás na malackyhlas@malacky.sk.

Fantastický úspech: Malacky získali
financie na štyri veľké projekty!

Dokončenie z 1. strany

2. Revitalizácia verejného prie
stranstva Malacky (Juh) – lokalita
pri Maline
Tento projekt bude dodávateľsky
zabezpečovať spoločnosť Green project, s. r. o. Akcia je rozpočtovaná na
244 800,04 €. Aktuálne mesto Malacky čaká na výzvu na podpis zmluvy
o diele s dodávateľom.
V rámci tohto projektu ide o vytvorenie oddychovej časti s kvalitnou
zeleňou a atraktívnym mobiliárom,
ktorý skvalitní život obyvateľov. Osadenie fit prvkov a celý mestský mobiliár aj s lavičkami funkčne a esteticky
dotvoria prostredie. Mobiliár bude
slúžiť mamičkám, starším občanom
aj všetkým ostatným obyvateľom.
Verejná zeleň bude zachovaná a doplnená novými, vzácnejšími druhmi
stromov. Budú vymenené niektoré
celé telesá verejného osvetlenia, niektoré svietidlá budú premiestnené
tak, aby funkčne osvetľovali plochy
pre vozidlá aj peších, celkovo to bude
34 svietidiel. Zrekonštruovaním verejného osvetlenia sa dosiahne zníženie energií či eliminácia možného
páchania kriminality v danej oblasti.
Tri bezbariérové riešenia na niektorých vstupoch na spevnené plochy
a chodníky umožnia využitie aj hendikepovaným občanom.
3. Zóna Juh – Malacky – Obnova
verejných priestorov
Obnova verejných priestorov na
Juhu je rozpočtovaná na 535 900 €.

Aktuálne sa 18. februára uskutoční
stretnutie s dodávateľom Cesty Nitra,
a. s, kde by mala byť podpísaná zmluva o diele. Na stretnutí sa určí termín
začatia realizácie projektu.
Projekt predpokladá vytvorenie centrálnej zóny mestskej oblasti
Malacky Juh, čím sa vytvorí estetický ucelený priestor pre obyvateľov
a návštevníkov tejto časti mesta. Projekt bude mať dopad na všetky vekové kategórie. Vytvorí sa centrálny
priestor na stretávanie sa obyvateľov
s celkovou technicky zhodnotenou
plochou cca 14 000 m2. Dosiahne sa
zlepšenie životného prostredia, upravenie a obnova verejného priestoru
vrátane verejnej zelene a jej obnovenia. Vytvoria sa podmienky zmysluplného využitia voľného času pre deti,
mládež a dospelých v podobe ihriska s multifunkčným využitím. Obnovené bude dláždenie peších plôch,
vytvorené dostatočne dimenzované
chodníky a dobre fungujúce verejné plochy. Vymenené budú niektoré
celé telesá verejného osvetlenia, niektoré svietidlá budú premiestnené
tak, aby funkčne osvetľovali plochy
pre vozidlá aj peších.
4. Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách
Rekonštrukcia, ktorú dodávateľsky zabezpečí firma Cesty Nitra, a.
s., bude stáť 639 000 €. Aktuálne sa
uskutočňujú činnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy s dodávateľom. Ná-

sledne sa dohodne termín začatia
realizácie jednotlivých aktivít. Predpokladaný termín je začiatok marca.
Zámerom tohto projektu je vybu
dovať funkčný priestor slúžiaci na
nástup, výstup a prestup medzi jednotlivými zložkami hromadnej verejnej dopravy. Po ukončení realizácie
aktivít, teda kompletnej revitalizácie
zóny so zapracovaním nových prvkov, vznikne v Malackách funkčný
terminál integrovanej dopravy.
Novovybudované koordinované
záchytné parkovisko popri komuni
kácii bude zabezpečovať pohodlné
státie automobilov cestujúcich, kto
rí následne využívajú vlakovú či au
tobusovú dopravu. Okrem parkoviska sa kompletne zrekonštruuje celá
príjazdová cesta, tj. Nádražná ulica,
spolu s chodníkmi a inými pevnými
plochami. Počíta sa taktiež s dažďovou kanalizáciou, osadením drobnej
architektúry, napr. lavičky, prístrešky,
smetné koše či stojany na bicykle.
Celú zónu terminálu bude lemovať
revitalizovaná a nová zeleň spolu
s novými prvkami verejného osvetlenia. Chýbať nebude ani informačný
systém, ktorý bude podávať informácie o nadväzných spojoch, časoch
a meškaniach. Pre bezpečnosť a udržateľnosť sa nainštalujú aj kamery.
Tieto projekty sú spolufinancované EÚ z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Zdroj: OÚRŽP MsÚ
Spracovala: N. Slobodová

Primátor
mesta
Juraj Říha
zvolal verejné
stretnutie
obyvateľov
k zmenám
v organizácii
dopravy.

Verejné prerokovanie zmien na
Hviezdoslavovej a Ceste mládeže

Podnet na upokojenie dopravy
v spomenutých uliciach vznikol na
základe petície obyvateľov týchto
ulíc ešte v minulom roku. Petitenti
žiadali, aby bola časť Hviezdoslavovej ulice jednosmerná, aby sa úplne
zastavila premávka v smere od Inkubátora po Cestu mládeže a vybudovali spomaľovače. Na Ceste mládeže
žiadali obmedzenie rýchlosti vozidiel
v oboch smeroch na 30 km/h na časti
ulice, vybudovanie aspoň dvoch spo-

maľovačov a obmedzenie premávky
nákladných vozidiel a poľnohospodárskych strojov len na zásobovanie.
Neskôr mesto rokovalo s obyvateľmi ulíc a hľadali sa reálne možnosti riešenia vzhľadom na ustanovenia
cestného zákona. Vzniklo niekoľko
kompromisných alternatív, ktoré boli
prijateľné pre žiadateľov a nemala
voči nim výhrady ani dopravná komisia. Ich kombináciou po vzájomnej
dohode mesto predložilo verejnosti

návrh riešenia. Medzičasom ho občania pripomienkovali a objavili sa protichodné názory, ktoré ste si mohli
prečítať aj na stránkach Malackého
hlasu. Primátor mesta sa preto rozhodol ponúknuť občanom možnosť verejnej diskusie, ktorej výsledkom by
mal byť konsenzus a spokojnosť obyvateľov mesta. Diskusia sa uskutoční 25. februára o 17.00 h vo veľkej
zasadačke MsÚ.
Text, foto: -naty-
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Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Mesto ako ho vidíš ty!

Zapoj sa do Malackej palety 2015
Primátor mesta Juraj Říha vyhlasuje 6. ročník výtvarnej súťaže pre deti a mládež z Malaciek na tému Malacky – dobré
miesto pre život.

Kategórie:
I. deti predškolského veku
II. žiaci 1.–4. ročníka ZŠ
III.	žiaci 5.–9. ročníka ZŠ a žiaci prvých štyroch ročníkov 8-ročného gymnázia
IV. študenti stredných škôl
Technika:
ľubovoľná, plošné i priestorové
práce

Veľkosť práce:
bez obmedzenia
Termín odovzdania prác:
do 20. mája 2015
Miesto odovzdania prác:
Mestský úrad
Radlinského 1
Malacky – recepcia
Ceny:
a) Cena primátora mesta Malacky,
b) v každej kategórii – jedna hlavná cena a ďalšie tri ocenenia
bez určenia poradia.
Termín vyhlásenia výsledkov:
jún 2015
Ocenené a ďalšie vybrané práce
budú vystavené v Mestskom centre
kultúry v Malackách a zverejnené
v mestských médiách.

Na súťaži sa deti a mládež môžu
zúčastniť prácami vytvorenými
v školách a školských zariadeniach,
ale i tými, ktoré vytvorili doma. Podmienkou však je, aby výtvarné práce
boli aktuálne, vytvorené v priebehu
školského roka 2014/2015.
Do súťaže budú prijímané i kolektívne práce. Súťažné práce je potrebné označiť na zadnej strane alebo
na pevne pripojenom hárku papiera
nasledujúcimi údajmi:
Práce zasielané školou:
1. meno a priezvisko dieťaťa/žia
ka,
2. ročník, ktorý navštevuje,
3. adresa školy/školského zariadenia,
4. meno, priezvisko a titul pedagóga, pod vedením ktorého
žiak pracoval.
Práce zasielané individuálne:
1. meno a priezvisko dieťaťa,
2. vek,
3. ročník, ktorý v škole navštevuje,
4. 
adresa bydliska, telefonický
kontakt.
Z priestorových dôvodov sa
budú veľkorozmerné a priestorové práce prijímať len od 18. do 20.
mája 2015. Ocenené práce zostávajú mestu Malacky, ostatné súťažné práce si bude možné vyzdvihnúť
do konca školského roka 2014/2015
v referáte školstva Mestského úradu
v Malackách.
Text, foto:
Referát školstva MsÚ

Študenti gymnázia
navštívili
mestský úrad
Primáni zo štátneho gymnázia
v Malackách, ktorí sa v rámci predmetu občianska náuka venujú aj
fungovaniu mestského úradu, mali
vo štvrtok 5. februára spestrené vyučovanie. Primátor Juraj Říha ich privítal vo veľkej zasadačke MsÚ.
Primátor školákom vysvetlil, ako
funguje úrad, kto v ňom pracuje
a čo má na svojich pleciach primátor
mesta. Študenti neváhali a kládli mu
zvedavé otázky. Zaujímali ich aktuálne témy – stav cesty na ulici Cesta
mládeže, cyklochodníky či lesopark.
Juraja Říhu sa opýtali aj to, či bolo

primátorské povolanie jeho snom.
Priznal, že v detstve túžil byť letcom
a neskôr lekárom. O primátorskej
funkcii začal uvažovať až zhruba
pred rokom.
Primátor pozval deti aj do svojej
kancelárie, kde mohli okrem erbu
mesta, ktorý hneď spoznali, vidieť
aj pečatidlo mesta a primátorské insígnie. Na záver gymnazisti v sprievode pani učiteľky Vlasty Dulanskej
zavítali na mestskú políciu, kde im
náčelník Ivan Jurkovič predstavil jej
fungovanie.
Text, foto: -naty-

ŠKOLSTVO

3/2015

Študenti štátneho
gymnázia sa opäť
zapojili do medzi
národného projek
tu Afrika bez mý
tov. Vo štvrtok 5.
februára sa v rámci 70-minútového
rozhovoru rozprávali cez skype s terénnym pracovníkom organizácie
Človek v ohrození
– Tomášom Bokorom, ktorý pôsobí
momentálne v Južnom Sudáne.

Videobeseda
s Južným Sudánom

Tomáš študentom 1. ročníka
gymnázia predstavil seba aj krajinu
Južný Sudán a priblížil projekty, do
ktorých sa zapája. Je to predovšet
kým pomoc drobným poľnohospo
dárom, ktorých školia a učia samo
statne hospodáriť a dopestovať si
plodiny, ktoré im vydržia dlhší čas
v prípade nepriaznivého počasia
v období dažďov.

Voľba diskutovať o problémoch
Južného Sudánu nebola náhodná,
keďže študenti v decembri zorgani
zovali na škole zbierku a jej výťažok
putoval práve do Južného Sudánu
na pomoc drobným roľníkom. „Ten
to projekt je už tradičným na našej
škole v rámci predmetu Človek v ohro
zení,“ hovorí vyučujúca z gymnázia
J. Pagáčová

Recitačná súťaž

... a Slovo bolo u Boha

V piatok 13. februára sa v Spo
jenej škole sv. F. Assiského prvýkrát
v histórii uskutočnilo krajské kolo re
citačnej súťaže v prednese kresťan
skej poézie a prózy s názvom ... a Slo
vo bolo u Boha.
V poradí 22. ročník tejto obľú
benej a veľmi prestížnej umeleckej
súťaže začal rannou svätou omšou
v kaplnke, ktorú celebroval škol
ský kaplán páter Gabriel. Po ňom sa
v spoločenskej miestnosti recitáto
rom a ostatným účastníkom podu

jatia prihovoril riaditeľ školy a vzácny
hosť z ministerstva školstva - Mária
Paráková, vedúca oddelenia súkrom
ných a cirkevných škôl. Slávnostný
príhovor patril predsedovi poroty,
hercovi a elegánovi so životným pu
tom k Malackám Alfrédovi Swanovi.
Potom sa 49 súťažiacich z 12-tich
škôl odobralo k súťažnému zápole
niu v 4. vekových kategóriách. Všet
ko pod starostlivým dohľadom od
bornej poroty, ktorú tvorilo viacero
známych osobností z oblasti kultúry,

„Videobeseda bola veľmi zaujíma
vá, poučná a prispela k väčšej infor
movanosti našich študentov o problé
moch a živote v Južnom Sudáne. Prijať
poznatky od človeka, ktorý sa denno
denne stretáva s obyvateľmi Južného
Sudánu, bolo pre študentov obohacu
júce a veľmi autentické. Vítali možnosť
aktuálne sa opýtať na konkrétne otáz
ky,“ priblížila J. Pagáčová.
Otázky študentov sa týkali živo
ta v mestách a na dedine, možností
trávenia voľného času a tiež zdravot
ných problémov. Malackí študenti
boli prekvapení, že priemerný vek
obyvateľov je veľmi nízky (35–40 ro
kov).
„Po skončení spojenia študenti
spontánne vyslovovali svoje pocity
a z celej diskusie vyžarovala väčšia
úcta k tomu, čo považovali doteraz za
samozrejmosť – dostatok pitnej vody,
voľný čas a možnosť vzdelávať sa. Bo
lo im smutno z toho, že ich rovesníci
sa majú oveľa, oveľa horšie,“ opisuje
ďalej vyučujúca.
Poznať problémy a snažiť sa as
poň malou čiastkou pomôcť. To sú
základné piliere globálneho vzdelá
vania, ktoré má na malackom gym
náziu svoje pevné miesto.
„Veríme, že prijať poznanie o Afri
ke bez mýtov od ľudí, ktorí ju dôver
ne poznajú, je pre našich študentov
to najlepšie globálne vzdelávanie,“
uzavrela J. Pagáčová.
Text, foto: -gym- (upr.)

a to nielen z Malaciek, ale aj z Brati
slavy. „Záverečné vyhlásenie výsledkov
v spoločenskej miestnosti nám prinies
lo veľkú radosť, keďže sa naša škola
stala najúspešnejšou školou celej sú
ťaže,“ uviedol riaditeľ cirkevnej Spo
jenej školy D. Masarovič.
Všetci víťazi z jednotlivých ka
tegórií postupujú do celoslovenské
ho kola, ktoré sa uskutoční 21. marca
v Bratislave. „Ďakujeme všetkým žia
kom, študentom, učiteľom a zamest
nancom školy, ktorí sa organizačne
podieľali pri príprave a priebehu nád
herného dňa. Našim víťazným recitá
torkám - Karolínke, Mirke a Isabel drží
me palce v celoslovenskom kole,“ uzav
rel D. Masarovič.
Text: -sšsfa-, foto: -naty-

Výsledková listina:
1. kategória (1.–4. ročník ZŠ) – poézia
1. Karolína Králová (SpŠ sv. Františka Assiského, MA)
2. Aris Avgoustis (ZŠ Matky Alexie, BA)
3. Dorota Bockaničová (SpŠ Vincenta de Paul, BA)
1. kategória (1.–4.ročník ZŠ) – próza
1. Doris Anna Šátková (ZŠ Matky Alexie, BA)
2. Klára Emily Handlovičová (ZŠ s MŠ Za kasárňou, BA)
3. Lucia Lengyelová (SpŠ Vincenta de Paul, BA)
2. kategória (5.–6. ročník ZŠ, 1. ročník OG) – poézia
1. Mária Miklošková (ZUŠ Hálkova, BA)
2. Martin Švaňa (Gymnázium sv. Uršule, BA)
3. Kamil Rímeš (SpŠ sv. Františka Assiského, MA)
2. kategória (5.–6. ročník ZŠ, 1. ročník OG) – próza
1. Martin Slanina (SpŠ sv. Františka z Assisi, BA)
2. Július Bagin (SpŠ Vincenta de Paul, BA)
3. Ján Zubo (Gymnázium sv. Uršule, BA)
Čestné uznanie
Jakub Vozár (SpŠ sv. Františka Assiského, MA)
3. kategória (7.–9.ročník ZŠ, 2.–4. ročník OG) – poézia
1. Viktória Jurištová (ZŠ sv. Uršule, BA)
2. Mária Dobrovodská (SpŠ sv. Františka Assiského, MA)
3. Lívia Klačanská (ZUŠ Hálkova, BA)
Čestné uznanie
Victoria Gabašová (Gymnázium sv. Uršule, BA)

3. kategória (7.–9.ročník ZŠ, 2.–4. ročník OG) – próza
1. Juraj Illavský (ZŠ Fándlyho, PK)
2. Mária Hušková (SpŠ sv. Františka Assiského, MA)
3. Barbara Gajdošíková (Gymnázium sv. Uršule, BA)
4. kategória (stredné školy) – poézia
1. Miriam Siváková (SpŠ sv. Františka Assiského, MA)
2. Rebeka Horecká (SpŠ sv. Františka z Assisi, BA)
3. Roland Krausz (ZUŠ Hálkova, BA)
4. kategória (stredné školy) – próza
1. Isabel De Pasquale (SpŠ sv. Františka Assiského, MA)
2. Jakub Jurický (ZUŠ Hálkova, BA)
3. neudelené
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v elokovanej budove
MŠ na Rakárenskej ulici

Vždy, keď sa stretne rok s rokom, máme čas chvíľku sa zastaviť pri
tom, čo nám priniesol ten uplynulý a čo očakávame od nasledujúceho
roka. Náš minulý rok bol minimálne tak pekný a úspešný ako tie predchádzajúce. Práca s deťmi každú z nás naplňuje a robí nás, učiteľky,
šťastnejšími. Hovorí sa, že šťastný človek robí okolo seba šťastných aj
ostatných. Možno na tom niečo pravdy bude, pretože sa nám podarilo
mnohé z toho, čo sme si naplánovali.

Detské akcie našej elokovanej
triedy sú riadené ročnými obdobia
mi. Už v januári sme boli spolu s deť
mi na ľadovej ploche v Zámockom
parku, kde si mali možnosť vyskúšať,
čo sa naučili na kurze korčuľovania.
Február bol tradične venovaný kar
nevalu. Okrem toho k nám prišli vy
stúpiť Muzikanti fidlikanti a ukázali
nám rôzne slovenské hudobné ná
stroje, oboznámili nás s ľudovými
piesňami a tancami. Okrem zábavy
sme si užívali aj šport. Naše deti sa
zúčastnili na týždennom kurze lyžo
vania na Zochovej chate. Túto akti
vitu sme vyskúšali ako prví zo všet
kých malackých elokovaných tried
MŠ. Napriek nepriazni počasia sme si
užili radosť a koncotýždňovú únavu.
V marci sme spolu s deťmi navštívi
li štátne bábkové divadlo a videli
sme dve predstavenia. V apríli, keď
sa prebúdza príroda, zameriavame
sa tradične na jej ochranu, na učenie
v prírode: Naši predškoláci sú denne
v Zámockom parku, kde majú široké
možnosti pozorovať a ochraňovať
prírodu a hrať sa v nej. Počas jarných
mesiacov chodíme do prírody, čis
tíme les, sadíme stromčeky, hráme
ekohry a podobne. Záver školského
roka strávili všetky triedy na škol
ských výletoch, koncipovaných tak,
aby deti boli v prírode, ale mohli sa
aj oboznámiť s tradíciami našich
predkov. Jesenné mesiace sú okrem
adaptácie vždy venované zberu jabĺ
čok. Po prvý raz sme sa pridali k mest
skému jablkovému hodovaniu a vo
vlastnom stánku sme ukázali, čo do

kážu šikovné ruky našich učiteliek,
rodičov a ostatných zamestnancov.
Máme pre to dobré predpoklady,
veď na našom školskom dvore rastú
zdravé jablká, o ktoré sa spolu s deť
mi staráme, spoločne pozorujeme,
ako sa z kvietka vytvorí sladký plod.
Okrem jabĺk sme ponúkali aj bylinky
zo záhradky, ktorú sme v spolupráci
s rodičmi vytvorili. Koncom roka sme
okrem tradičného kurzu korčuľova
nia chystali Mikuláša, vianočnú tržni
cu a besiedky.
Spolupráca s našimi rodičmi je
veľmi dobrá. Najviac nám pomáhajú
pri úpravách školského dvora. Spolu
prácu s nimi si veľmi vážime a počíta
me s ňou aj v budúcom roku. Okrem
toho nám pomáhajú s hľadaním no
vých sponzorov, s výrobou bránky,
s upozornením na nové granty. Prá
ve prostredníctvom grantov sa nám
podarilo vylepšiť prostredie našim
deťom nielen vonku, ale aj v interiéri
našej budovy. Koncom roka sa nám
podarilo získať 3000 € prostredníc
tvom grantu ČSOB banky.
V tomto roku máme veľké plány.
Chceme opätovne upraviť školský
dvor, inštalovať naň nové prvky na
hranie pre deti, vytvoriť učebňu von
ku a detské dopravné ihrisko. Dú
fame, že sa nám to podarí. Stále sa
chceme vo svojej práci zdokonaľovať
a robiť pre deti čo najviac. Naša prá
ca je krásna a zaujímavá. Robíme ju
s láskou a radosťou.
Text, foto: S. Došeková
a kolektív MŠ Rakárenská
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NECHAJTE MALÝCH BORCOV
HRAŤ O SKVELÉ DARČEKY
• EXHIBÍCIA MUŽSKÉHO BOXU S TOMI „KID“ KOVÁCSOM
• EXHIBÍCIA ŽENSKÉHO BOXU S LUCIOU KRAJČOVIČ
• MINITRÉNINGY A WORKSHOPY S BOXERMI

21. – 22. 2. 2015
0
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www.b
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Liečba kĺbov
kmeňovými bunkami

už aj na Slovensku

Za liečbou kolenných či bedro
vých kĺbov kmeňovými bunkami
už nemusia Slováci cestovať do za
hraničia. Túto liečbu zabezpečuje
od jesene minulého roku Nemocni
ca Malacky ako jediné zdravotnícke
zariadenie na Slovensku. Pre svoje
regeneračné a hojivé schopnosti
sa kmeňové bunky stali prevratnou
súčasťou liečby mnohých ochore
ní na svete. Majú schopnosť rege
nerácie, ale dokážu obnovovať tiež
iné poškodené alebo opotrebované
bunky, tkanivá, chrupavky, svaly či

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Jedna z najmodernejších metód liečby kolenných či bedrových kĺbov súčasnosti – liečba kmeňovými bunkami – je
od nového roku dostupná aj
pacientom na Slovensku. Podstatou liečby je obnova poškodenej chrupavky v kĺbe pomocou telu vlastných kmeňových
buniek. Celá liečba trvá len dve
– tri hodiny počas jedného dňa
a jej priaznivé účinky potvrdzujú tisícky úspešne liečených
pacientov na celom svete, napríklad v Spojených štátoch či
v Európe.

MUDr. Milan Hric, chirurg z Nemocnice Malacky

kosti. Kĺby nie sú výnimkou. Ich po
tenciál preto využíva najmä ortopé
dia. „V liečbe poškodených kolenných
a bedrových kĺbov kmeňovými bun
kami z tuku sa v zahraničí dosahujú

vynikajúce výsledky. To bol dôvod,
pre ktorý sme chceli preniesť liečbu aj
na Slovensko,“ hovorí chirurg z Ne
mocnice Malacky MUDr. Milan Hric.
Procedúra sa začína odsatím tu

ku z brucha, tam sa totiž nachádza
najviac kmeňových buniek. Špeciál
nou metódou sa bunky izolujú v ste
rilných podmienkach a následne sa
aplikujú do poškodeného miesta
tak, aby pôsobili priamo v mieste
poškodenia. „Predstavte si to tak, ako
by sa bunky nalepili na zničenú časť,
uhniezdili sa tam a postupne začali
pôsobiť,“ vysvetľuje MUDr. Hric.
Výrazné zlepšenie boľavých kĺ
bov pacienti pociťujú už po dvoch
týždňoch od aplikácie. Celkový stav
poškodenej chrupavky sa zlepšuje
spravidla po dvoch mesiacoch. Lieč
ba je tým trvalejšia, čím je aplikova
ná v skoršom štádiu poškodenia
chrupavky v kĺbe. „Na Slovensku má
me v súčasnosti pacientov, ktorí sú
po zákroku viac ako rok, drvivá väč
šina z nich cíti subjektívne zlepšenie,
ktoré objektívne potvrdila magnetic
ká rezonancia či röntgen,“ konštatuje
odborník.
Liečba je úspešná prioritne pri
ľahších poškodeniach kolenného či
bedrového kĺbu, teda pri tzv. artróze
prvého a druhého stupňa. Pacien
tom s pokročilou artrózou (s tretím
a štvrtým stupňom) kmeňové bun
ky môžu dočasne zlepšiť stav alebo
oddialiť totálnu výmenu endoproté
zy. Môžu ju využiť napríklad pacienti
v strednom veku života s opotrebo
vanými kĺbmi a tiež športovci, ktorí
kĺby nadmerne zaťažujú. Nemocni
ca Malacky spolu s procedúrou od
štartovala aj unikátny web www.
liecbaklbov.sk, ktorý sa venuje
problematike poškodených kĺbov
a možnostiam ich liečby komplexne.
-pr-

riadková inzercia
16.2.2015 15:56
• SBS KURZ v Bratislave na získanie
preukazu odbornej spôsobilosti od
21. do 28. 3. 2015. Výhodná cena len
180 € + 33 € správne poplatky. Viac
info na t. č. 0904 00 14 75 alebo na
www.sbskurzy.sk.
• Predám rodinný dom v tichej loka
lite Malaciek, RK nevolať.
Kontakt: 0905 46 78 85.
• Predám starší dom v Lábe na po
zemku asi 1000 m2 + hospodárska
budova 10x10 m, cena 85-tis. €.
Kontakt: 0948 74 08 88

Máte tip

na zaujímavý rozhovor?

Kontaktujte nás na
media@malacky.sk

MÁTE BOLESTI?
Zažívacie, kožné,
dýchacie, kĺbové a iné?
Ponúkame novú pomoc –
biorezonančné vyšetrenie

DIACOM

odhalí príčinu vášho problému
(mikroorganizmy, parazity,
chemické látky).
Navrhneme vám terapiu
novými účinnými
biopreparátmi.
Odborné vyšetrenie v cene 15 €
je vhodné aj pre deti.

Info: 0911 94 18 87
www.novaterapia.sk
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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MALACKÁ MATRIKA
od 1. do 16. 2. 2015
Povedali si áno
Marek Školnikovič a Martina
Barteková; Tomáš Motúz a Petra Kuja
nová; Martin Štark a Ľubica Varcholová

Nie sú medzi nami
Milan Pecha, Malacky, *1956;
Milan Jurkáček, Gajary, *1941;
RNDr. Pavel Zaťovič, Malacky, *1936;
Vladimír Kršek, Kostolište, *1947; To
máš Párnica, Michalovce, *1961; Jaroslav Jakša, Gajary, *1947; Peter Baláž, V. Leváre, *1950; Anna Lazarčíko
vá, Malacky, *1928; Roman Riška,
ko
Malacky, *1973; Pavlína Smolí
vá, Malacky, *1930; František Krátky,
Rohožník, *1943; František Pruška,
Malacky, *1927; Marek Palkovič, Se
kule, *1924; Mária Čigášová, Malac
ky, *1933; Rudolf Kolmos, Malacky,
*1930; Mária Prevajová, Závod, *1926;
Mária Majzúnová, Závod, *1930

blahoželania
11. februára sa do
žíva krásneho ju
bilea 70 rokov na
ša drahá mamič
ka, babka, svokra
a prababka Mária
Kurová.
Mama naša drahá,
všetkých si nás vychovala
a každému lásku dala.
Nech hviezda šťastia a zdravia
Ti naďalej svieti,
aby si bola zdravá a usmievavá.
Ži dlho, mamka, medzi nami,
kým Teba máme, nie sme sami.
Za všetko jedno veľké slovo
Ďakujeme!!!
To Ti prajú tí, čo Ťa radi majú,
dcéry s rodinami,
vnúčatá a pravnúčatá.
•
K životnému jubileu, ktorého sa
v týchto dňoch dožíva, želáme Janke Hájkovej všetko najlepšie, pev
né zdravie, veľa lásky a životného
optimizmu.
rodina Slobodová
SPOMIENKY
6. februára sme si
pripomenuli 15.
výročie úmrtia náš
ho brata Karola
Benku z Malaciek.
S láskou spomínajú
sestry a brat s rodi
nami. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku spolu s nami.
Dotĺklo srdce,
čo sme milovali,
klesli ruky,
čo tvrdo pracovali,
zhasli oči, stíchol
hlas, vďaka Ti, otec,
za všetkých nás.
11. februára sme si pripomenuli 6.
výročie úmrtia manžela, otca, deda,
pradeda, svokra Jána Kučeru. S lás
kou a úctou spomína celá rodina.

Albertová a Halahija
medzi slovenskou
tenisovou elitou!

Z februárových
podujatí
vyberáme
24. 2. o 18.00 h
ALBÁNSKO (Mototrip)
Klub cestovateľov – OZ Zenit
MCK – galéria,
Záhorácka 1919, 1. posch.,
vstup voľný
27. 2. o 18.30 h
Arteterapia pre dospelých
s A. Záhradníkovou Krajčírovou
MCK – Tvorivý ateliér,
Záhorácka 1919, 1. posch.,
vstupné dobrovoľné
27. 2. o 20.00 h
príjemné hambálkovanie s fajn ľuďmi
... na HAMBÁLKU (takmer) SÁM
s Braňuškom Jóbusom
a Vrbovskými víťazmi
14. februára sa
dožíva 60 rokov
Jozef Mračna.
Nepozeraj, Jožko,
spiatky, teš sa
z krásnej 60-ky. Veď
život rýchlo letí ako
šíp, ako ho najlepšie prežiť, nevie nik.
Nech krásne spomienky
z mladosti sa k Tebe vrátia
a všetky zlé sa navždy stratia.
Nech tento krásny deň
dá Ti úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok
dá Ti len šťastný krok.
Nech navždy Tvoja dobrá duša rastie,
nech Ti dá Pán Boh lásku a šťastie.
To Ti zo srdca praje manželka
a deti s rodinami.
•
Milý Jozef, tak ako ruža pekne kvitne,
nech kvitne i život Tvoj,
nech Ti šťastie s láskou svieti
po celý život Tvoj.
K Tvojmu krásnemu životnému ju
bileu 60 rôčkov dožitia praje svokra
Siváková, švagor Milan s rodinou.

Už sa k nám nevrátiš,
už niet nádeje,
len cestička k Tvojmu hrobu
nás k Tebe zavedie.
22. februára si pri
pomíname 1. vý
ročie úmrtia našej
mamičky, babičky
Anny Kratochvilovej z Malaciek.
S láskou a úctou
spomínajú dcéra Jarmila a syn Vla
dimír s rodinami.
28. februára si pri
pomenieme 2. vý
ročie úmrtia Alojza
Krajčíra.
S láskou a úctou
spomína manželka,
deti a vnuk Miško.

Zomrel

pán
profesor

Alfréd
Bollardt

V deväťdesiatke recitoval Homéra v gréčtine a športoval.
Dve životné lásky – cudzie jazyky a šport – pestoval po celý
svoj život. Bývalý študent
i profesor františkánskeho
gymnázia v Malackách Alfréd
Bollardt sa 8. decembra dožil
úctyhodných 98 rokov.

Takto začínalo blahoželanie, kto
ré sme uverejnili v poslednom Ma
lackom hlase v minulom roku. Dnes
sa s pánom profesorom Bollardtom
lúčime. „V piatok 6. februára sa životná cesta nášho drahého a vzácneho
priateľa skončila,” oznámil nám riaditeľ spojenej cirkevnej školy D. Masarovič. „Venujme, prosím, spoločne jeho
pamiatke osobnú modlitbu z vďaky
za jeho vznešený príklad človeka, ktorý
svojím životným zápalom pre neustále vzdelávanie a lásku k športu svedčil
o životodarnej sile Božieho posolstva,”
dodal D. Masarovič.
Alfréd Bollardt sa narodil v rakús
kom Podlanigu 8. decembra 1916.
Detstvo a mladosť prežil s rodinou
v Malackách. Tu v období rokov
1927–1935 študoval na františkán
skom gymnáziu, patril medzi prvých
maturantov. Po absolvovaní vysokej
školy na malackom gymnáziu pôso
bil ako učiteľ v rokoch 1939–1945.
Bol aktívny v rámci gymnaziálneho
športu i v rámci malackého klubu
MŠC. V roku 1933 stál pri vzniku ho
kejového odboru MŠC, stal sa jeho
prvým kapitánom. V 40. rokoch 20.
storočia prestúpil do Bratislavy, hral
vo viacerých kluboch vrátane pred
chodcu bratislavského Slovana. Tri
krát sa stal majstrom Slovenska. Na
stúpil aj v drese reprezentačného
slovenského mužstva. Žil v Modre
a Malacky navštevoval najmä pri prí
ležitosti výročí gymnázia. Vo všet
voroch a reportážach
kých rozho
spomínal na svoje hokejové začiatky
v Malackách.
-naty-, zdroj: Múzeum M. Tillnera

č. 3 vyjde 4. marca

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Neprijímame inzeráty od
nebankových subjektov
poskytujúcich pôžičky.

Laura Albertová a Nathan André
Halahija, tenisové nádeje TK Strojár
Malacky, po kvalitnej príprave vede
nej trénerským kvartetom v zložení
Alžbeta Gelingerová, Mária Uhrová,
Peter Soročin a Michal Gelinger, kto
ré dopĺňa známy malacký atletický
tréner Petr Filip, odštartovali zimnú
tenisovú sezónu úspechmi na via
cerých turnajoch v kategórii deti
do 10 rokov.
Zimná sezóna sa začala turnajom
organizovaným klubom TK Stro
jár Malacky za účasti 50-tich hráčov
z celého Slovenska od Skalice až
po Košice na kurtoch v Bratislave.
V Malackách nám zatiaľ chýba po
trebné zázemie na organizovanie
turnajov v zimných mesiacoch. Tur
naj mal vyše 200 návštevníkov a po
obede sa hralo na piatich kurtoch
pred plnou halou.
Smelé očakávania trénerov sa da
rilo napĺňať hneď od rána Nathano
vi. V prvom kole tesne zdolal Jurigu
(Púchov) 6/4. Potom dokázal výkon
vygradovať, keď následne zdolal
Hulína (Trnava) 6/3 a v semifinále
Chrena (z najväčieho bratislavského
klubu Agrofert STU) 6/4. V zápase
zvrátil nepriaznivý stav 3/4 a 15/40
a heroickým výkonom dotiahol zá
pas do víťazného konca. Vo finále už
nestačil na slovenskú jednotku v tej
to kategórii Králika (Nemšová), avšak
obaja predviedli zápas plný víťaz
ných úderov.
Nathanovi výborne sekundova
la Laura Albertová. V prvom kole
porazila Štvrteckú (Skalica) 6/0, ná
sledne Novákovú (Trnava) 6/2 a vo
štvrťfinále pre mnohých prekvapu
júco Škoricovú (TŠP Bratislava) 6/4.
Zápas ukončila dvomi famóznymi
forhandovými winnermi. Až v semi

finále nestačila na neskoršiu víťazku
Chalupkovú (TŠP Bratislava). Práve v
tomto klube pôsobí ako tréner náš
Peter Soročin a výsledky jeho práce
sú už viditeľné aj v TK Strojár Malac
ky.
Ďalší víkend sa konal turnaj
v Petržalke na kurtoch TK Jednotka.
V tomto areáli sa na Wimbledon
doročne pripravuje Dominika
kaž
Cibulková, ktorá nás svojou účasťou
podporila na letnom tenisovom
kempe.
Nathan prvý deň zvládol bravúr
ne. Ako nasadený tenista mal 1. ko
lo voľný žreb, následne porazil Vidu
(TŠP) 6/1 a Mészára (Agrofert STU
Bratislava) 6/0. Aj nedeľu začal vý
borne a v semifinále viedol nad Ma
cháčom (Agrofert STU) 3/1. Chvíľ
kové poľavenie ho stálo víťazstvo.
Nič to však nemení na výbornom 3.
mieste a motivácii do ďalšej práce.
Laura bola tiež nasadená. V 2. ko
le porazila Novákovú (Trnava) 6/4,
vo štvrťfinále po výbornom výko
ne Záhurančíkovú (Leopoldov) 6/0
a nestačila až v semifinále na ne
skoršiu víťazku Lackovú (TŠP), ktorej
podľahla po tuhom boji. 3. miesto
je pre Lauru zaslúženou odmenou.
Výborne im na týchto turnaj
och sekundovali o rok mladšia Va
nessa Horváthová 9. miestom (po
zápase vyhratom z 2 odvrátených
matchballov) na prvom turnaji a 5.
miestom na druhom turnaji a tiež
Simona Ružová 3. miestom v súťaži
útechy.
Vítazom turnaja chlapcov na TK
Jednotke sa stal Bence Zsemlye (Veľ
ký Meder), ktorý nás posilní v súťaži
družstiev, čo dáva TK Strojár Malacky
veľké šance aj v celoslovenskom me
MIG
radle.			

Mestskí policajti
cvičili streľby
Vo štvrtok 5. februára absolvovali mestskí policajti z Malaciek
ostré streľby zamerané na reálnu situáciu.

Tento druh cvičenia policaj
tov zdokonalí v streleckej príprave
a budú tak môcť lepšie reagovať v te
réne.

Príslušníci MsP strieľali na miest
nej strelnici spoza pevnej prekážky
do gongových terčov, pričom jeden
z nich bol označený ako rukojemník.
V prípade zasiahnutia „rukojemníka“
bol strelec diskvalifikovaný. Policajti
si precvičovali aj výmenu zásobníka
počas streľby.
Text, foto: -naty-
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Úspešný rok
vodných
motoristov
Začiatkom februára sa uskutočnilo v lodenici Interu Bratislava
slávnostné vyhodnotenie sezóny vodného motorizmu na Slovensku za rok 2014. Malačania
sa opäť nestratili.

Medzi staršími žiakmi sa na stupňoch víťazov objavili hneď dvaja. Richard Pajpach, ktorý sa na majstrovstvách Slovenska umiestnil na dru-

obsadili jazdci z Komárna Sandor
Sarkadi jr. a Jozef Lorincz.
Vodní motoristi začínajú s prípravou na majstrovstvá Slovenska,
no ich hlavným cieľom je opäť účasť
mládežníkov na majstrovstvách sveta, ktoré sa v tomto roku uskutočnia
28. až 30. júla v Taliansku. Slová predsedu sú jasné: „Na minuloročných
majstrovstvách sveta sme získali skúsenosti a tento rok ich chceme na sto

Mini ľadový hokej
O pohár CVČ
V utorok 27. januára sa na ľadovej ploche v Zámockom parku
v Malackách uskutočnil 3. ročník súťaže v mini ľadovom hokeji žiačok základných škôl. Turnaja sa zúčastnilo päť družstiev
z troch malackých škôl.

Na fotografii zľava: Richard Pajpach, Emil Jung, Oliver Šíra

hom mieste, na majstrovstvách Európy bol dvanásty a na majstrovstvách
sveta jedenásty. A tiež Oliver Šíra,
ktorý na majstrovstvách Slovenska
skončil tretí, na majstrovstvách Európy trinásty a na majstrovstvách sveta vybojoval dvanástu priečku. V kategórii mladších žiakov bol Kristián
Viktorín majstrom Slovenska. Družstvo malackých žiakov vybojovalo na
majstrovstvách Slovenska prvenstvo.
Predseda oddielu sa tiež pričinil
o úspešný rok. Emil Jung skončil v kategórii FORMULE V 500 ccm na striebornej priečke. Prvé a tretie miesto

percent zužitkovať. Verím, že na majstrovstvá postúpia traja Záhoráci“.
Budeme im držať palce i v domácich pretekoch, ktoré sa uskutočnia
11. júla v Jakubove. Sobotné preteky budú III. kolom majstrovstiev
Slovenska, 3. ročníkom súťaže družstiev o pohár primátora mesta Malacky a súčasne kvalifikáciou na MS.
Program pre priaznivcov vodného
motorizmu bude tento rok rozšírený o preteky dospelých, a to v troch
kategóriách, ktoré sa uskutočnia
v nedeľu 12. júla.
Text: A. Pašteka (upr.), foto: archív E. J.

Malackí boxeri
v Kroměříži
V sobotu 7. februára sa boxeri BC
RTJ Malacky zúčastnili Juhomoravského ligového kola v boxe. Hosťujúci
oddiel BC Bruiser Kroměříž privítal 36
boxerov zo 16 oddielov. Náš oddiel reprezentovali dvaja borci. Prvý nastúpil starší žiak do 60 kg Marián Ružič
ka. Jeho súperom bol boxer z oddielu
Muai Thai Brno Michal Wienbrenner.
Maroš duel prehral 3:0 na body.
Vo váhe do 54 kg nastúpil mladší
dorastenec Manuel Šomorjai. Jeho
súperom bol domáci boxer z BC Bruiser Kroměříž Rauvf Magomadov. Manuel súpera poslal už v prvej minúte
na podlahu ringu po peknom pravom a ľavom zdviháku na telo. Súper
ďalej nebol schopný boja. Zápas Manuel vyhral v I. kole verdiktom TKO.
Text, foto: A. a R. Reisenauerovci

Manuel Šomorjai s trénerom R. Reisenauerom

Najviac sa darilo dievčatám ZŠ Zá
horácka, Malacky „A“, ktoré v štyroch
zápasoch nenašli premožiteľky a po
tretí raz získali putovný pohár CVČ
v mini ľadovom hokeji žiačok základ
ných škôl. V drese víťazného tímu naj-

viac zažiarila Diana Michálková, ktorá
sa s 12 gólmi stala najlepšou strelkyňou súťaže a odniesla si trofej pre najproduktívnejšiu hráčku za 13 kanadských bodov. Strieborné medaily vybojovali žiačky ZŠ Štúrova, Malacky
„A“, bronz patrí dievčatám z družstva
ZŠ Záhorácka, Malacky „B“.
Mini ľadový hokej
študentov stredných škôl
V 3. ročníku turnaja v mini ľadovom hokeji študentov stredných škôl,
ktorý sa uskutočnil rovnako 27. januá

ra na ľadovej ploche v Zámockom
parku v Malackách, zvíťazilo a putovný pohár CVČ získalo družstvo Detskej organizácie Záhorácky Fénix „A“.
Strieborné medaily si vybojovali študenti Gymnázia v Malackách,
bronz družstvo Detskej organizácie
Záhorácky Fénix „B“. Trofej pre najlepšieho strelca turnaja získal vďaka
11 presným zásahom Kamil Tomek
(DO Záhorácky Fénix „A“), najproduk
tívnejším hráčom sa stal Filip Kušnír
(DO Záhorácky Fénix „A“) za 11 ka
nadských bodov (6 + 5).
Podujatia zorganizovalo CVČ
v Malackách v spolupráci s príspev
kovou organizáciou mesta AD HOC,
ZŠ Záhorácka a s podporou Komisie
pre vzdelávanie, mládež a šport pri
MsZ v Malackách.
Text: P. Filip, foto: J. Slezák

Žilavý vyrovnal slovenské
maximum na prekážkach
Otvorené majstrovstvá atlétov západoslovenskej oblasti, ktoré sa
uskutočnili 8. februára v hale Elán, boli obohatené početnou záhoráckou enklávou. Množstvo žiackych atlétov zo Skalice, Jablonice, Holíča
a Borského Svätého Jura doplnili Malačania, ktorí však v mládežníckych kategóriách štartovali mimo hlavného poradia. Bez irónie by sa
dalo povedať, že sme sledovali neoficiálne majstrovstvá Záhorákov
a navyše sa dočkali aj pekných výsledkov.

Medzi žiakmi pútal pozornosť najmä vysoký skokan a šprintér AC Malacky Marcel Žilavý. Ten sa mal pokúsiť zaútočiť nielen na vlastné, ale
dokonca historické halové maximá.
V behu na 60 m prekážok predviedol famózny beh a časom 8,54 s vyrovnal národný halový rekord žiakov
na prekážkach. Jeho tréner Vladimír
Handl verí, že na žiackom národnom
šampionáte sa mu tento čas podarí
ešte stlačiť dolu a Marcel bude jediným držiteľom slovenského maxima.
Na 150 m si mladý Malačan vybojoval
osobný rekord 17,78 s, no bol možno
mierne sklamaný. V rovnakom behu
totiž Nitran Benda prekonal historické slovenské maximum v hale (17,64
s), na ktoré mal zálusk aj Marcel. Podľa vlastných slov doplatil na vlažnejší úvod pretekov a v závere nestačil
na skvele finišujúceho Bendu. Každopádne je to pre M. Žilavého ďalšia
halová výzva. Majstrovstvá Slovenska
žiakov sa konajú 15. februára. Halovým vicemajstrom oblasti na 60 m
sa stal Holíčan Adam Skala, vo finá-

le dosiahol 8,02 s. V behu na 150 m
sa ušla štvrtá priečka Jabloničanovi Adamovi Búranovi, ktorý súťaží
za Skalicu. Dosiahol výkon 19,84 s.
Mimo poradia predviedol excelentné
časy na tratiach 300 (38,69 s) a 800 m
(2:13,76 min.) prvým rokom starší žiak Marek Havlík z AC Malacky.
O týždeň aj on bude vážny kandidát
na medailu na žiackych majstrovstvách republiky. Medzi staršími žiačkami sa sympaticky presadzovali aj tie
mladšie. Skaličanka Sabína Zaťková
(roč. 2002) dosiahla v behu na 60 m
8,98 s (vyrovnala si svoje maximum)
a na 150 m 22,29 s. V oboch behoch
obsadila 10. miesto medzi staršou
konkurenciou. Podobne tak sa presadila aj Zuzana Švejdová (AK Borský
Svätý Jur), taktiež ročník 2002, na 800
m, kde takmer porazila aj o rok staršiu víťazku Majzlíkovú a pripísala si
nový osobný rekord 2:37,64 min.
Výborný čas na 60 m zaznamenala
iba desaťročná Lucia Palanská zo
Skalice – 9,74 s. V guli sa predstavila
minuloročná slovenská šampiónka

z mladších žiačok, Skaličanka Natália
Váleková, ktorá vo svojich úvodných
pretekoch vrhla rovných desať metrov. V diaľke dorasteniek sa blysla
pre zmenu bývalá Skaličanka Aneta
Flajžíková, ktorá dosiahla osobný re
kord výkonom 550 cm. V minulej sezóne študentka športového gymnázia v Nitre takýto výkon neskočila ani
raz. V dospelých kategóriách si medzi
mužmi zlepšil osobný rekord preňho v netradičnej disciplíne 800 metrov Jakub Valachovič (AC Malacky)
1:59,69 min. Zlepšila sa aj dorastenka Susanna Chlepková z rovnakého
klubu, ktorá medzi ženami dosiahla
v rozbehu osobný rekord 8,17 s. V trojskoku vyhral odchovanec malackej
atletiky Martin Koch (Slávia UK Bratislava), keď prvý raz v tomto roku preletel ponad 15 metrov (15,01 m). Vyhrala aj ďalšia atlétka, ktorá vyšla z AC
Malacky – Claudia Hladíková (Dukla
B. Bystrica). V diaľke previedla technicky pekné pokusy, najdlhší však
len za 562 cm. Monika Baňovičová
z Malaciek bežala 60 m prekážok tiež
prvý raz v sezóne pod deväť sekúnd
(8,97 s). Skončila druhá, no stále cíti
miernu bolesť v zadnom stehennom
svale, čo sa prejavuje aj na jej časoch.
Majstrom oblasti v behu na 1500 m
mužov sa v slabej konkurencii stal
Dávid Záhončík (4:45,95 min.) z MŠK
Borský Mikuláš. 		
TK AC
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