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ÚVODNÍK

Šťastné a...

Vône Vianoc

Vôňa vianočných koláčov, punču, kapustnice, palaciniek a všakovakých iných dobrôt sa v piatok 11. decembra šírila po Základnej škole na Štúrovej ulici. Uskutočnil sa tu tradičný vianočný jarmok. Okrem rôznych pochúťok si mohli žiaci školy a hostia zakúpiť aj vianočné ozdoby a dekorácie.
Obľúbeným úlovkom školákov sa už aj v predošlých ročníkoch stala tzv. mačka vo vreci. Ide o drobnosť zabalenú v obálke. Čo je jej obsahom, sa
však kupujúci dozvie až po tom, ako si ju kúpi.

Prípravy novej diaľničnej
križovatky

Projekt má oficiálny názov „Diaľnica D2 – križovatka Rohožník“ a jeho
zámer okrem iného argumentuje:
„...dôjde k odklonu ťažkej nákladnej
dopravy, trasovanej najmä z priemyselných činností na výrobu cementu
v Rohožníku... na diaľnicu D2 mimo zastavené územie okresného mesta Malacky.“ V hodnotení vplyvov stavby, ktorý si dala vypracovať NDS, sa uvádza:

„Križovatka by mala mať významný podiel na odklonení ťažkej tranzitnej dopravy z priemyselných oblastí Rohožníka,
ktoré v súčasnosti pri napájaní na diaľnicu D2 prechádzajú cez mesto Malacky
a výrazne zhoršujú dopravu a kvalitu životného prostredia v meste.“
Primátor Juraj Říha sa o novú diaľničnú križovatku usiluje od začiatku
svojho funkčného obdobia. Vo svojich

prioritných cieľoch na roky 2015 – 2018
uvádza:
„V spolupráci s Národnou diaľničnou
spoločnosťou pripraviť projektovú dokumentáciu diaľničnej križovatky s minimálnym vplyvom na okolitú zástavbu
a majetkovoprávne riešiť pozemky.“
Aj pripravovanú rekonštrukciu cesty
v správe BSK Rohožník – Malacky primátor podmienil jej priamym napojením na diaľnicu D2. Juraj Říha:
„Ďakujem za ústretovosť vedeniu Národnej diaľničnej spoločnosti i štátnemu tajomníkovi Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktorovi
Stromčekovi, ktorí chápu význam nového dopravného napojenia
Malaciek a sú nám v tomto
procese veľmi nápomocní.“
Viac na
strane

Projekt novej diaľničnej križovatky v blízkosti Malaciek je už v procese
EIA (posudzovaní vplyvov na životné prostredie). Nové dopravné napojenie iniciovalo začiatkom tohto roka vedenie mesta, ktoré nastúpilo po komunálnych voľbách 2014. „Riešenie tranzitnej dopravy je pre
mňa veľkou výzvou, pretože tento strategický problém sa mestom ťahá
už dlhé roky. Ak sa križovatka vybuduje, bude to historický míľnik pre
naše mesto: vylúčime totiž ťažkú nákladnú dopravu z jednej časti Malaciek,“ vysvetľuje primátor Malaciek Juraj Říha.

Mesto má schválený
rozpočet na rok 2016
Poslanci mestského zastupiteľstva na rokovaní 8. decembra schválili základný dokument mesta – rozpočet na rok 2016. Príjmy sa predpokladajú vo
výške 12 137 286 €, výdavky 11 860 119 €, čo znamená prebytok 277 167 €.
Pôvodne zverejnené čísla boli nižšie, medzitým však ministerstvo financií priznalo Malackám 266 389 € ako podiel na výnose z daní fyzických osôb. Táto
suma bola preto zahrnutá do príjmov, výdavkov aj prebytku. Prítomní poslanci schválili návrh rozpočtu jednohlasne.
Najvyššie investície na rok 2016
Oprava komunikácií: 400 000 €
1. etapa komplexnej modernizácie verejného osvetlenia: 240 000 €
Rekonštrukcia MŠ na Bernolákovej: 105 000 €
Budovanie skateparku: 69 000 €
Dofinancovanie MHD: 64 000 €
Rekonštrukcia areálu sociálneho bývania na Hlbokej ulici: 52 000 €
Odstraňovanie havarijných stavov v školách: 30 000 €
Príprava projektových dokumentácií pre europrojekty: 30 000 €
Modernizácia kúpaliska: 20 000 €
Chladiace zariadenie do átria ZŠ Štúrova: 11 000 €

Viac na
strane

Redakcia Malackého hlasu vám
ďakuje za priazeň počas celého
roka a želá vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu
priateľov a rodiny.

Viac na
strane

Tento týždeň od štvrtka do nedele zažije naše mesto historickú premiéru vianočných trhov. Okrem neodmysliteľných stánkov s punčom,
vareným vínom, cigánskou pečienkou a ďalšími dobrotami sa tešíme
na bohatý kultúrny program. Určite
sa pri dobrej nálade pod mestským
vianočným stromom stretneme s našimi priateľmi a známymi. Pri takýchto stretnutiach si zvykneme želať
„šťastné a veselé“. Vianoce však podľa mňa nemusia byť veselé v zmysle,
že sa od smiechu prehýbame alebo
chytáme za brucho. Vianoce môžu
byť napríklad pekné. Alebo príjemné. Radostné. Štedré. Pokojné. Rodinné. Voňavé. Farebné. Plné lásky. Takže, milí priatelia, v mene redakcie
Malackého hlasu a aj za seba vám
všetkým zo srdca želám ŠŤASTNÉ A...
doplňte si sami, aké chcete mať tie
svoje Vianoce.
Ľ. Pilzová
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Lepšie možnosti
cestovania do
Českej republiky
Ešte tento rok dostali Malacky priame železničné spojenie s Českou republikou, ktoré mestu už niekoľko rokov chýbalo. Železničná spoločnosť Slovensko (ŽSSK) od 13. decembra 2015 zaviedla priame spojenie
vlakmi kategórie REX (Regionálny Expres) do Břeclavi s 13-minútovou
rezervou na prestup na vlaky kategórie RailJet do Brna a Prahy.
Rozhodnutie pred časom oznámila ŽSSK písomne primátorovi mesta
Malacky Jurajovi Říhovi. Išlo o odpoveď na jeho list, v ktorom začiatkom
augusta žiadal o opätovné zaradenie
zastávky Malacky do grafikonu me-

dzinárodných rýchlikov. Železničná
spoločnosť tejto žiadosti nevyhovela,
avšak potvrdila obnovenie priameho
spojenia Malaciek s ČR cez Břeclav.


Text, foto: -red-

Prípravy novej diaľničnej
križovatky
Pokračovanie z prvej strany
V aktuálnom štádiu procesu EIA sa
navrhujú dva varianty križovatky: kombinácia deltovitej a kosodĺžnikovej križovatky alebo prstencová križovatka.
Mesto Malacky ako účastník konania

súhlasilo s variantom číslo 2, teda prstencovou križovatkou.
S navrhovanou technickou štúdiou
súhlasila správa Chránenej krajinnej
oblasti Záhorie, v blízkosti ktorej pozemkov sa križovatka bude stavať.

Zámer diaľničnej križovatky je
verejne dostupný na: https://www.
enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d2-krizovatka-rohoznik
 Text: Ľ. Pilzová, vizualizácia: NDS

Výzva na úhradu poplatkov
Mesto Malacky ako správca dane
vyzýva všetkých občanov, podnikateľov a ostatné právnické osoby, ktorí si nesplnili svoju povinnosť a do
31. 8. 2015 neuhradili poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za ubytovanie za rok 2015 a predchádzajúce
roky, aby tak urobili v čo najkratšom
čase. Nedoplatky na dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytova-

Obnovená Ulica Ferdiša Kostku
Ulica Ferdiša Kostku dostáva v tomto období novú tvár. Na jej obnovu
sme získali financie od Bratislavského

samosprávneho kraja (25 000 €) a zbytok (28 799 €) hradí mesto. Okrem celkovej rekonštrukcie pribudne na tejto

ulici aj 15 parkovacích miest. Projekt by
mali dokončiť do vianočných sviatkov.

Text: -naty-, foto: -otano-

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do volebnej komisie
Mesto Malacky zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhrad-

níka do okrskovej volebnej komisie.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej ko-

misie treba doručiť na tieto mailové
adresy: andrea.batkova@malacky.sk
alebo msu@malacky.sk.
-MsÚ-

nie a poplatku za komunálne odpady
je možné uhradiť do pokladne MsÚ
v Malackách alebo prevodom na účet
mesta Malacky.
Daň z nehnuteľnosti, daň za
psa a daň za ubytovanie na č. účtu
3200105003/5600, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na č. účtu 3212811001/5600.
V opačnom prípade budú všetky
nedoplatky odstúpené na exekučné vymáhanie.
-MsÚ-

Kde budeme 5. marca 2016 voliť?
Primátor mesta Juraj Říha určil v súvislosti s voľbami do NR SR volebné okrsky a volebné miestnosti. Na území Malaciek je 12 volebných okrskov.
Stručný prehľad okrskov a adries:
OKRSOK
1
2
3
4
5
6
7

ADRESA
ZŠ Štúrova
ZŠ Štúrova
ZŠ Dr. J. Dérera
ZUŠ, Záhorácka
MCK
sobášna sieň, vestibul
mestský úrad

8
9
10
11
12

ZŠ Záhorácka
MŠ Jána Kollára
centrum voľného času
HSF, s. r. o., Jesenského
kaštieľ

Podrobný zoznam volebných okrskov
a volebných miestností nájdete na
www.malacky.sk.

-MsÚ-
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Verejné klzisko
na novom mieste
Tak ako každú zimu, aj tentoraz budú mať Malacky verejné klzisko.
Novinkou je jeho umiestnenie – všetci záujemcovia o korčuľovanie ho
nájdu na parkovisku pri Zámockom parku (bývalé dopravné ihrisko).
Jeho tradičné miesto, teda staré hádzanárske ihrisko, sa momentálne
prestavuje na multifunkčné, a preto sa hľadala alternatíva.
Riaditeľ AD HOC Dušan Rusňák: „Najprv sme začali s úpravou
plochy, keďže pôvodný podklad na
parkovisku nebol dostatočne rovný. Medzitým sme z pôvodného
miesta previezli chladiace zariadenie a zo skladu na letnom kúpalisku
všetky ďalšie komponenty potrebné na klzisko. Po dokončení podkladu sme začali s montážou mantinelov a chladiacich roštov. Pripravilo sa

technické riešenie pre elektrickú prípojku a osvetlenie.“
Priestor bývalého dopravného ihriska je dobre dostupný, pretože poskytuje dostatok parkovacích miest.
Keďže neleží priamo v obytnej zóne,
korčuľovanie bude možné do neskorých večerných hodín. Okrem toho,
lokalita leží blízko pôvodného klziska, a preto by záujemcovia o korčuľovanie nemali blúdiť a dlho hľadať.

Mesto má schválený
rozpočet na rok 2016
Pokračovanie z prvej strany
Ďalej zo zastupiteľstva
• schválené rozpočty prísp. organizácií mesta: MsCSS, ADHOC, MCK
• domácnosti v rodinných domoch
budú plasty zbierať do žltých plastových vriec (nápojové plastové fľaše,
nádobky od jogurtov, čisté obalové
fólie, igelitové tašky, fľaše od čistia-

cich prostriedkov a šampónov, tetrapaky a pod.)
• čas zápisu detí do základných škôl
bude v období 1. apríl – 30. apríl (novela školského zákona)
• schválený Komunitný plán sociálnych služieb mesta 2015 – 2020
• Jozef Mračna zvolený za zástupcu
mesta v dozornej rade spoločnosti
TEKOS 
-lubi-

Nadchádzajúci

predvianočný zhon
Polícia v súvislosti s predvianočným obdobím a zhonom spojeným
s nákupmi vyzýva občanov k zvýšenej ostražitosti. Viac ľudí je na uliciach, v obchodoch, v hromadných
dopravných prostriedkoch alebo si
užívajú atmosféru na vianočných
trhoch. Nenechajte si pokaziť pekný deň vreckovým zlodejom. Obeťou vreckových zlodejov sa stávajú
náhodne vytipované osoby - ľudia
všetkých vekových kategórií. Praktiky zlodejov sú rôzne. Vreckoví zlodeji využívajú situácie, kde je veľký
počet ľudí, a spoliehajú sa na anonymitu. Vyhľadávajú miesta, kde
majú väčšiu šancu stratiť sa v dave.
V množstve ľudí môžu pozorovať váš
spôsob platby i sumu peňazí, ktorou
disponujete, na aké miesto si po zaplatení peňaženku odložíte. Potom
už len čakajú na vhodnú príležitosť,
keď využijú vašu chvíľkovú nepozornosť a okradnú vás. Predmetom záujmu páchateľov sú okrem peňazí
napríklad i mobilné telefóny, bankomatové karty, doklady a iné cenné a použiteľné veci. Zlodeji sa zameriavajú taktiež na veci, vianočné
nákupy, ktoré si nechávate v odstavených vozidlách. Vaša obozretnosť
je namieste aj pri návšteve reštaurácií, barov, kaviarní a stánkov s občerstvením.

Polícia vyzýva občanov na zvýšenú opatrnosť, aby sa predišlo nepríjemným situáciám:
• pri nákupoch si strážte v každom prípade kabelku, nedávajte si ju do nákupného vozíka, držte si ju blízko pri tele,
• pri platení si najprv schovajte peňaženku, zavrite kabelku a až potom odložte
nákup,
• peňaženku alebo doklady si nenechávajte na miestach, odkiaľ je ich možné
ľahko vytiahnuť (v zadnom vrecku nohavíc, vo vrecku kabáta, na vrchu kabelky alebo nákupnej tašky),
• tašky a ruksaky, v ktorých máte peniaze
alebo doklady, nenoste na chrbte,
• dávajte si pozor na tlačenie v rade alebo „náhodné“ vrazenie niekoho priamo do vás,
• peňaženku, mobil, doklady si nenechávajte v odevoch, ktoré si prevesíte cez
nákupný vozík,
• pokiaľ je to možné, nenoste so sebou veľkú finančnú hotovosť a využívajte možnosť bezpečnejšieho platobného styku,
• peniaze a doklady noste oddelene,
• v žiadnom prípade si nezapisujte PIN
od platobnej karty do peňaženky alebo mobilu,
• v prípade odcudzenia platobnej karty
okamžite kontaktujte banku a požiadajte o zablokovanie karty.
Prispejte aj vy k svojej bezpečnosti, ostražitosť je namieste! -ts-

Dušan Rusňák: „Na prípravu ľadu potrebujeme za súčasných teplotných
podmienok približne 4 dni. Ľad potom
dokážeme udržať až do teploty vzdu-

chu +10 stupňov.“ Pri klzisku budú zabezpečené šatne a WC. Vzhľadom na
obmedzenú kapacitu elektrickej prípojky nie je isté, či bude na mieste aj

bufet. „Pracujeme na náhradnom riešení v podobe automatu na teplé nápoje,“ doplnil riaditeľ AD HOC Malacky.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Termíny rokovaní mestského zastupiteľstva v roku 2016
17. marec | 23. jún | 29. september | 8. december
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Primátor: prvý rok na čele mesta
15. decembra 2014 nastúpil do
funkcie primátora Malaciek víťaz komunálnych volieb Juraj
Říha. V tom čase mal 29 rokov
a hoci patrí medzi najmladších
primátorov a starostov na Slovensku, má už 8-ročné skúsenosti mestského poslanca. Ako
vidí uplynulý rok a čo nás všetkých čaká v tom nasledujúcom?
Primátorom Malaciek ste rok. Skúste charakterizovať toto obdobie
– čo vám dalo a čo vzalo pracovne
i súkromne?
Prvý rok vo funkcii bol náročný a plný
rýchlych zmien. Keďže obyvatelia mali
veľké očakávania, mal som krátky čas
zorientovať sa vo veciach a musel som
zabrať. Začaté tempo sme si však udržali do týchto dní. Zatiaľ čo sa v mnohých mestách zastavil čas kvôli zime,
my ešte realizujeme stavebné práce
napríklad na Ulici Ferdiša Kostku či na
novom multifunkčnom ihrisku v Zámockom parku. Teší ma, že obyvatelia to vnímajú. Avšak ak robíte svoju
prácu na sto percent, vždy to robíte na
úkor niečoho. Žiaľ, často na úkor rodiny a súkromného voľna.
Život nám však prináša aj veci, ktoré nedokážete hoci aj z funkcie primátora mesta ovplyvniť. Či to bola
predĺžená uzávierka nadjazdu alebo
hystéria okolo stanového tábora v areáli Záchrannej brigády na Továrenskej
ulici. Obe záležitosti vyžadovali z mojej strany veľkú energiu, a napriek
tomu sa nie vždy darilo presvedčiť
verejnosť o úprimnosti a pravdivosti
našich krokov. Stále sa učím. Myslím
si, že my Záhoráci sme aj trochu špecifický národ. Občas si vieme zahundrať a často kritizujeme všetko: aj keď
sa nerobí, aj keď sa robí. Pritom niekedy treba pre zmenu viac úsilia ako len
pár minút pri počítači v anonymnom
internetovom priestore.
Je niečo, čo vás pri nástupe na
mestský úrad prekvapilo v pozitívnom i negatívnom zmysle?
Strnulosť v mnohých procesoch, čo sa
už postupne zlepšuje. Mnohí zamestnanci ma poznali z môjho osemročného pôsobenia v mestskom zastupiteľstve, a tak vedeli, akú vysokú latku
pracovne nasadzujem – sebe i ostatným. Prišiel som s množstvom cieľov
a čo sa týka výkonu, som veľmi náročný. Podarilo sa nám zmeniť spôsob
komunikácie s verejnosťou: napríklad
krátko po nástupe do funkcie som pomenoval dlhoročné problémy nášho
mesta, na ktoré ľudia nedostávali dostatočné ani zrozumiteľné odpovede.
Naďalej musíme zlepšovať proklientsku orientáciu a aby zamestnanci vnímali, že sme tu pre ľudí. Na úrade však
pracuje veľa šikovných ľudí, ktorí majú
napriek nastavenému pracovnému
času chuť dokončiť začaté úlohy nadčasom.
Za uplynulý ten rok ste museli urobiť množstvo rozhodnutí, absolvovali ste veľa stretnutí a rokovaní
- s občanmi, podnikateľmi či predstaviteľmi rôznych inštitúcií. Pamä-

táte si, aké boli vaše prvé rozhodnutia vo funkcii?
Predĺžil som pracovný čas na mestskom úrade v prospech obyvateľov,
čo síce najskôr vyvolalo nevôľu zástupcov zamestnancov, ale podarilo sa nám napokon dohodnúť. Medzi
prvým som zmenil aj zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. V minulosti si
totiž mohol referent príslušného oddelenia vybrať, ktorých troch uchádzačov osloví priamo s ponukou. Mne
sa to nepáčilo, pretože mnohí podnikatelia sa o takejto zákazke ani nedozvedeli. Dnes už máme elektronický
zoznam podnikateľov. Je to otvorený zoznam, takže ktorýkoľvek malacký podnikateľ sa doň môže prihlásiť
a všetci prihlásení tak dostanú informáciu o zákazke. Veľa dôležitých rozhodnutí som musel urobiť v súvislosti
s realizáciou eurofondových projektov na rekonštrukciu autobusovej stanice a Nádražnej ulice, dvoch zón na
Juhu či materskej školy na Štúrovej,
ktorú od začiatku sprevádzali veľké
problémy.
Je niečo, o čom ste si mysleli, že už
v prvom roku bude vyriešené, ale
zatiaľ sa to nepodarilo?
Zvolil som trochu iný spôsob, ako
možno na Slovensku býva zvykom,
že nové vedenie sa snaží poukazovať
na chyby bývalého vedenia. Odmietol som ísť touto cestou. Ak som nebol
stotožnený s niektorými rozhodnutiami z minulosti, tak som ich korigoval
a nezaťažoval nimi verejnosť. Myslím,
že verejnosť nie je zvedavá na hádky či
slovný ping-pong. Takže ak sa aj v nejakých zmluvách alebo vo verejných
obstarávaniach niečo objavilo, teraz

je to už vyriešené. Spomeniem iba jeden príklad: kaštieľ. Keď som nastúpil
do funkcie, boli zastavené práce. Štyri
mesiace náročných rokovaní však priniesli výsledok v podobe obnovených
prác na streche a dnes sa každý Malačan môže presvedčiť, že kaštieľ vďaka
opravenej streche na dvoch krídlach
doslova žiari. To len na dokreslenie
mojich slov, že ak na nejaký zdedený
problém narazím, nesnažím sa naň
poukazovať, ale vyriešiť ho. Vecne nedoriešenou otázkou zostáva veľmi
komplikovaný problém občianskeho
spolunažívania na Družstevnej ulici,
kde som odmietol medializovať naše
kroky. Môžem však všetkých ubezpečiť, že v prvom polroku budúceho
roka obyvatelia zaznamenajú výrazný
posun vpred.
Dá sa už teraz – po relatívne krátkom čase - pomenovať, čo vo vás
vyvoláva pocit hrdosti?
Každé jedno dielo dokončené načas.
Ale osobne ma veľmi teší, že sa nám
v tomto roku podarilo získať investíciu za vyše 1,3 milióna € na vybudovanie ďalších vetiev kanalizácie v piatich
uliciach, ktorá pomôže vyše 100 rodinám. Rovnako tak ma teší posun v oblasti riešenia tranzitnej dopravy cez
Malacky, čo je mojou veľkou osobnou
výzvou. Dlhé roky počúvam o obchvate či kolektoroch, pričom výsledok je
nula. Nemaľujme si ideály obchvatových čiar okolo mesta. Kvôli náročnosti vysporiadania pozemkov, ochranným zónam a neúmerným nákladom,
ktoré nechce nikto znášať. Preto sme
prišli s iniciatívou využiť diaľnicu a postupne na ňu odkláňať dopravu pred
vstupmi do Malaciek, od Rohožníka

a od Veľkých Levár. Prvým v poradí je
strategický projekt na výstavbu novej
diaľničnej križovatky D2 – Rohožník,
kde by bola investorom Národná diaľničná spoločnosť. Po desaťmesačnej
príprave postupuje do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v dvoch variantoch. Máme síce
ešte kus cesty pred sebou, ale po dlhoročnom tichu ide o prvý reálny krok
vpred.
Mesto už má schválený rozpočet
na rok 2016...
Moje poďakovanie patrí predovšetkým kolegyniam a kolegom z mestského úradu, ktorí rozpočet dlhé mesiace pripravovali. Rovnako ďakujem
aj poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí o rozpočte vecne a korektne diskutovali v rámci jednotlivých
mestských komisií. Aj vďaka tomu
diskusia k tomuto bodu počas rokovania zastupiteľstva príliš dlho netrvala a rozpočet schválili všetci prítomní poslanci jednomyseľne.
Predstavme si teda hlavné princípy rozpočtu 2016.
Ide o prvý rozpočet, ktorý som so
svojím tímom predkladal. Treba povedať, že sme museli urobiť veľa
kompromisov a niekedy to nebolo
jednoduché. Každý občan, každá komunita, každá inštitúcia vníma svoje potreby a problémy ako prioritné.
Rozhodneme sa niečo riešiť, nejaký dlhodobo neriešiteľný problém,
a zrazu sa stretnem s názorom, že už
včera bolo neskoro. Aj preto je dôležité, že sme toto všetko dokázali zladiť.
Som rád, že sa nám podarilo navýšiť vlastné zdroje do kapitálových

investícií na takmer milión eur bez
toho, aby sme obyvateľom zvýšili dane. Postupne znižujeme náklady na prevádzku mestského úradu
a komunálne služby bez toho, aby sme
znížili ich úroveň. Aj to nám umožnilo
zvýšiť peniaze do školstva nad rámec
štátnych dotácií o zhruba 188 tisíc €,
z čoho najväčší nárast dosiahne materská škola, kde budeme investovať aj ďalších 168 tisíc € na komplexnú rekonštrukciu dvoch pavilónov
na Bernolákovej ulici. Potvrdzujeme
tým, že jej kvalita patrí medzi naše
priority. Výrazne sme navýšili peniaze aj na rekonštrukcie ciest a vytvorili
sme zároveň dostatočnú rozpočtovú
rezervu, aby sme mohli spustiť predposlednú, finančne náročnú etapu
rekonštrukcie strechy kaštieľa.
Dôležitými hráčmi na území mesta
sú podnikatelia. Ako funguje spolupráca s podnikateľským sektorom?
Podnikateľské prostredie v Malackách žije, to je veľmi príjemné konštatovanie. Mal som spoločné stretnutie
s vysokými manažérmi z prevádzok
v priemyselnom parku, kde sme sa
zhodli na niekoľkých spoločných témach a aj na tom, že sa budeme schádzať za jedným rokovacím stolom približne 3 až 4-krát ročne.
Podobne sa chcem stretávať aj
s malými a strednými podnikateľmi.
Tu je mierny problém ich identifikovať, pretože ich je veľa. Chcem im však
dať priestor, aby pripomienkovali naše
rozhodnutia a aby aj sami priniesli nápady na zlepšenie života v meste. Nedávno sme cez mestské médiá podnikateľov vyzvali, aby sa nám hlásili do
novovytvorenej platformy – Fóra pod-
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MALACKY – PREHĽAD PROJEKTOV
Dokončené v roku 2015
• rekonštrukcia areálu MŠ Štúrova a nadstavba jedného z pavilónov
• elektronizácia služieb samosprávy
• revitalizácia dvoch verejných priestorov na sídlisku Juh
• rekonštrukcia autobusovej stanice a Nádražnej ulice
• rekonštrukcia polovice strechy kaštieľa
• napojenie domácností na kanalizáciu na splnenie ukazovateľa EÚ
• výstavba parkovísk na Juhu, Veľkomoravskej a Radlinského ulici
• komplexná rekonštrukcia Ulice Ferdiša Kostku s chodníkom, cestou a parkoviskami
• likvidácia 19 čiernych skládok
• nové multifunkčné ihrisko vo vnútrobloku Bernolákova
• nové športovisko Kocka na Juhu
• nové multifunkčné ihrisko v Zámockom parku
• I. etapa vybudovania lesoparku na Hlbokej ulici
• nové verejné osvetlenie v lokalite Na majeri
• vypracované kapacitné posúdenie križovatiek v centre mesta
• realizácia I. etapy tienenia strechy v ZŠ Štúrova
• zrekonštruovaných prvých 6 tried MŠ Bernolákova a Hviezdoslavova
• rozšírenie kamerového systému v ďalších 7 častiach mesta
• vybudovanie dvoch závlah v športovom areáli v Zámockom parku a rekonštrukcia ženských šatní a spŕch v športovej hale Malina
• reorganizácia Dňa detí s veteránmi a Adventných Malaciek so zavedením
vianočných trhov v centre mesta
• nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a nový Komunitný plán
sociálnych služieb

nikateľov – a pozvať ich k spoločnému
rokovaciemu stolu. Len dobrou a korektnou spoluprácou sa nám môže dariť aj naďalej zapájať sponzorské dary
na zmysluplné spoločné projekty.
Na začiatku rozhovoru ste spomenuli komunikáciu s verejnosťou...
Malacky majú 4 druhy mestských médií: webovú stránku mesta, facebookovú stránku, televíziu a dvojtýždenník
Malacký hlas. Web a facebook denne napĺňame množstvom informácií
a som rád, že ľudia čítajú, lajkujú, pripomienkujú, a keď treba, aj kritizujú. Televízia je momentálne v akomsi „udržiavacom“ režime a uvažujeme, čo s ňou
ďalej. Čo ale určite vieme, pokazený
mestský rozhlas už za týchto okolností
fungovať nemôže. Jeho oprava by stála pomerne veľa peňazí, ktoré vieme
využiť účelnejšie. Okrem toho, myslím
si, že toto médium je už dnes prekonané, obzvlášť v mestách s niekoľkými tisícmi obyvateľov, čo potvrdzujú aj
reakcie obyvateľov. Prichádzajú nové
médiá, o ktorých musíme začať diskutovať. Navyše zdôrazňujem, že varovanie obyvateľov v prípade krízovej situácie je zabezpečené.
Na čo sa môžu Malačania tešiť
v nadchádzajúcom roku?
Od začiatku roka spúšťame elektronické služby samosprávy, čo znamená, že občan bude môcť vybaviť veľa
záležitostí bez toho, aby fyzicky chodil
na mestský úrad, čiže bude s nami komunikovať doslova „z obývačky“. Stačí
mu počítač, internet a elektronický občiansky preukaz.
Pripravujeme aj zadanie komplexnej aktualizácie územného plánu mesta, ktorý by mal stanoviť nové
rozvojové zóny v meste. Ide o jednu z obrovských výziev, ktorá je pred
nami. Malacky majú obrovskú výhodu
vo svojej polohe a výborné dopravné
spojenie, na ktorom môžeme stavať.
Musíme však byť pripravení aj na ne-

ustále sa zvyšujúce nároky na bývanie.
Chceme začať diskusiu o parkovacej politike, spustiť prvú etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia, zaviesť pravidelnú mestskú hromadnú
dopravu, pokračovať v rekonštrukcii
ciest, chodníkov a parkovísk, ale napríklad aj zapojiť občanov do rozvoja
mesta prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Už teraz cítim, že tempo prác zostane aj v budúcom roku
naďalej vysoké.
Na záver dovoľte osobnú otázku:
ako budete tráviť Vianoce?

Možno to vyznie ako klasické klišé, ale
veľmi sa teším na oddych. Nevyhnem
sa síce aj pracovným povinnostiam, avšak budem mať väčší priestor na domáce čítanie, ktoré som často nestihol.
Chcem dočerpať energiu a trochu si
usporiadať myšlienky.
Do príchodu Štedrého dňa zostáva ešte pár dní, je pred nami posledná dôležitá úloha: dať Malačanom prvé štvordňové vianočné trhy,
na ktoré ich aj touto cestou srdečne pozývam. Verím, že vo vianočnej dedinke si každý nájde „to svoje“ a bude to priestor na príjemné

Plánované projekty na budúci rok
• komplexná rekonštrukcia Cesty mládeže od Záhoráckej po Veľkomoravskú
• revitalizácia chodníka od bašty na Kláštornom námestí po ZŠ Dérera
• I. etapa komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia
• diskusia o parkovacej politike
• zavedenie MHD
• revitalizácia parkovísk na Ulici 1. mája a Záhoráckej ulici (oproti daňovému úradu)
• pokračovanie rekonštrukcie strechy kaštieľa
• komplexná rekonštrukcia dvoch pavilónov MŠ Bernolákova
• rekonštrukcia areálu sociálneho bývania na Hlbokej ulici
• vybudovanie skateparku
• výstavba kanalizácie na uliciach Rakárenská, Duklianskych hrdinov a J. Kubinu
• revitalizácia zelene vo vnútrobloku na Partizánskej ulici a na kruhových objazdoch
• výstavba nového chodníka od kostola ku Kauflandu

stretnutia so svojimi priateľmi. Všetkým Malačanom želám krásne a pokojné Vianoce.

Rozhovor pripravila Ľ. Pilzová,
foto: S. Osuský
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Advent v M

Mikuláš potešil Malačanov
v Zámockom parku
Mikulášske popoludnie, ktoré
sa uskutočnilo v sobotu 5. decembra v Zámockom parku, si
vychutnalo nespočetné množstvo drobcov v sprievode svojich rodičov. Priestor pred Malackým kaštieľom zaplnili do
posledného metra.
Program odštartoval vystúpením tanečníkov zo Saltatrixu, ktorí sa
predviedli ako anjeli a neskôr aj ako

čerti. Tak prišli prezlečení aj moderátori večera Kristína Šťastná (anjel)
a Boris Bačík (čert). Čert sa už nevedel dočkať Mikuláša, a tak netrpezlivo vyťahoval z vreca všetky darčeky
pripravené pre malacké publikum.
Okrem tanečníkov v ňom bola aj
svetelná šou Inspinia či veľkolepý
ohňostroj. Napokon sme sa všetci dočkali príchodu toho najdôležitejšieho – svätého Mikuláša. Ten sa
všetkým prihovoril z balkóna Malac-

kého kaštieľa. O niekoľko minút zišiel dolu medzi deti a rozdal im sladké dobroty. Najväčší záujem však bol
o spoločné fotografie. Fotil sa Mikuláš, anjeli, ale aj čerti a v tých istých
chvíľach do rytmu spieval Martin Harich. Jeho energické piesne rozpohybovali mladších aj starších. Mladý
spevák a jeho kapela si vyslúžili veľký
potlesk a napokon sa publikum dočkalo aj prídavku.
Text: N. Jánošová, foto: -naty/otano-
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Malackách

Členky Klubu dôchodcov sa takto
pripravovali na posedenie pod
stromčekom. Medovníky ponúkli
aj Malačanom počas slavnostného rozsvecovania mestského vianočného stromu.

Jedným zo sprievodných podujatí Adventných Malaciek
2015 je aj tradičná Vianočná výstava Art Clubu 2002, ktorá je otvorená v Galérii MCK až do 20. decembra.

V nedeľu 13. decembra premietli
v malackom kine záznam baletného predstavenia Luskáčik v podaní členov slávneho moskovského
divadla Boľšoj teatr.

Mestský adventný veniec požehnal v prvú adventnú nedeľu dekan malackej farnosti Ján Hudec. Sviečku zapálil primátor mesta Juraj Říha.

Žiaci všetkých odborov základnej umeleckej školy predviedli svoje umenie v utorok
8. decembra v rámci vianočného koncertu Vianočné kapitoly.
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Dérerka privítala šesť partnerských škôl z Európy
V pondelok 30. novembra sa
brány ZŠ Dr. J. Dérera otvorili
pre účastníkov nadnárodného
stretnutia medzinárodného projektu ERASMUS+ Bags to do in your
city. ZŠ Dr. J. Dérera sa stala jeho
súčasťou v minulom školskom
roku spolu s učiteľmi a žiakmi zo
šiestich partnerských škôl: Anafarta Ortaokulu z tureckého Űnye,
Szkola Podstawowa im. Adama
Mickiewicza z poľského Jeźewa,
Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão
z portugalského mesta Ourém,
Escola Torre Barona zo španielskeho Castelldefels, Scuola secondaria
di primo grado Stabia z talianskeho Castellammare di Stabia, Vigerslev Allés Skole z dánskej Kodane.
V adventnom čase sme v Malackách privítali 22 učiteľov a osem
žiakov.
Na začiatku spoločného pracovného týždňa sa hostia zoznámili s históriou i súčasnosťou ZŠ Dr. J. Dérera
a prezreli si jej priestory. Program pokračoval prehliadkou mesta. Múzeom Michala Tillnera, kryptami, synagógou i kostolom hostí sprevádzal
historik Martin Macejka. Popoludní sa
vyučujúci zo siedmich škôl stretli so
zástupcom primátora Malaciek Milanom Ondrovičom. Záznam o tomto
jedinečnom stretnutí sa nachádza i v
Pamätnej knihe nášho mesta. Vydarený začiatok projektového stretnutia

vyvrcholil vystúpením folklórneho súboru Macejko v malackom Kulturním
domečku.
Druhý deň strávili dospelí i detskí
účastníci v starobylej Skalici. Dozvedeli
sa o jej histórii, navštívili Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského a kláštor,
Rotundu sv. Juraja, Dom kultúry, ba dokonca si vyskúšali i prípravu tradičného trdelníka. Počas spoločného týždňa navštívili aj dve krásavice na Dunaji.
V druhý decembrový deň sa vybrali

za históriou i súčasnosťou do Viedne.
Všetkých upútal výklad sprievodcu,
očarilo ich vysvietené predvianočné
centrum mesta. To zaujalo i v Bratislave, kde okrem iného naši hostia nasadli do Prešporáčika, dopriali si so sprievodcom pohľad z Bratislavského hradu
a poprechádzali sa historickým srdcom
nášho hlavného mesta.
Ôsmi zahraniční žiaci počas celého
týždňa sadali do školských lavíc spolu
s našimi deťmi.

Jedno popoludnie patrilo návšteve zámku s prívlastkami „romantický“,
„najnavštevovanejší“, ale i „tajomný“.
Zámok v Bojniciach bol cieľom účastníkov stretnutia, ktorí sa určite aj troška
báli na netradičnej nočnej prehliadke
zámku s duchmi a strašidlami.
Na piatok pripravili v Dérerke tvorivú dielňu voňajúcu Vianocami. Vychovávateľka ŠKD Viera Okrucká umožnila v adventnom čase hosťom nielen
ochutnať, ale i vyrobiť si tradičné via-

Vône Vianoc
Pokračovanie z prvej strany

Trhom predchádzali niekoľkotýždňové prípravy, keď viaceré pani učiteľky vytvárali vo svojom voľnom čase najrôznejšie ručne prepracované výrobky.
Vianočný tovar tvorili aj so žiakmi v rámci krúžkových činností. Mnohými dobrotami prispeli aj rodičia detí. Samotní

Z gymnazistov herci
vedením Vlasty Dulanskej usporiadali zbierku trvanlivých potravín, ktoré
odovzdali deťom v azylovom centre.
Nacvičovaniu divadelných predstavení sa gymnazisti venujú už niekoľko rokov. Stalo sa to tradíciou, pri

žiaci mohli priniesť hračky alebo knihy,
ktoré už doma nepoužívajú. Okrem príjemne stráveného času má vianočný jarmok na Štúrke aj inú myšlienku – urobiť
niečo pre svoju školu. Celý výťažok z jarmoku totiž putuje do školskej pokladnice a škola tak môže v blízkej budúcnosti
zakúpiť napríklad nové pomôcky.

Text, foto: N. Jánošová

Animoterapia v MŠ na Štúrovej

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc zahrali vybraní študenti zo štátneho gymnázia z tried III.OA
a II.B svojim spolužiakom a pedagógom divadelné predstavenie Malý princ podľa rovnomennej knihy francúzskeho spisovateľa Antoina de Saint Exupéryho. Predstavenie s mládežníkmi pripravila Dimana Ivanová.
Pútavé dielo známeho francúzskeho spisovateľa je vhodné pre detského diváka, ale má čo povedať aj starším
študentom a dospelým. Študenti toto
predstavenie zahrali aj pre deti z azylového centra Betánia. Okrem toho pod

nočné oblátky. Dátum predurčil ďalší
program. Na Mikulášske predpoludnie
sa, v prítomnosti primátora Malaciek
Juraja Říhu, tešili predovšetkým prváci. Do telocvične vpochodovali prvácke mažoretky, otvorila sa záhorácka
vianočná tržnica I. C, anglickým divadlom sa predstavili siedmaci, tanečnými
kreáciami rozihrali všetky žilky tanečníci skupiny SALTATRIX, prišiel Mikuláš
so svojou družinou, zneli koledy. Bola
to veľmi vydarená bodka za spoločným projektovým týždňom v ZŠ Dr. J.
Dérera.
Ľudia sa túžia stretávať, spoznávať viac či menej vzdialené krajiny, život
i zvyky v nich. Stretnutia predstavujú inšpiráciu, skúsenosť, istý spôsob učenia
sa. Medzinárodný projekt ERASMUS+
poskytuje jedinečnú príležitosť cestovať,
zoznamovať sa s možnosťami vyučovania, čosi sa naučiť od učiteľov iných krajín, vzbudzovať ducha slobodného premýšľania, uvažovania u svojich žiakov.
Dúfame, že sa hostia zo všetkých krajín
cítili v centre dolného Záhoria príjemne
a hádam sa do našej krajiny raz vrátia.
Všetky informácie o projekte nájdete na oficiálnej stránke www.bagstodoinyourcity.com. Projekt je financovaný s podporou Európskej komisie.
Za obsah predmetného článku zodpovedá autor. Európska komisia a Národná agentúra Programu celoživotného
vzdelávania nenesú zodpovednosť za
použitie vyššie uvedených informácií.

Text, foto: ZŠ Dr. J. Dérera

ktorej dostávajú priestor talentovaní
študenti. Kostýmy si tento rok zapožičali od malackých ochotníkov z Divadla na hambálku. Hlavnú rekvizitu
– lietadlo - im zhotovila výtvarníčka
R. Habová.
Text, foto: -red/gym-

MŠ na Štúrovej ulici sa po prvý raz
zapojila do projektu Koníky pre materské školy. Škôlkari mali možnosť povoziť sa na poníkoch a dokonca ich aj
kŕmiť. Tento projekt vedenie škôlky zaujal najmä preto, že animoterapia má
pre emocionálne a fyzické zdravie detí
pozitívne účinky. Do budúcna chce MŠ
nájsť sponzora, aby mohla v tejto aktivite pokračovať.

Benefity projektu
Cieľom projektu nie je naučiť deti jazdiť
na koni, ale prevencia zlého držania tela.
Pohyb na koni núti deti zapájať svaly,
ktoré pri bežnej hre nepoužívajú, a tiež
správne dýchať, preto sa odporúča aj
pre deti s astmou. Jazdenie na poníkoch
má pozitívne účinky aj na psychiku. Deti
sa učia rešpektovať zvieratá a správne
k nim pristupovať.
MŠ Štúrova
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Milí spoluobčania Malaciek a regiónu Záhorie!

Prvý Malacký hlas v roku 2016
vyjde 20. januára.
Harmonogram uzávierok
nájdete na strane 10 a tiež
na www.malackyhlas.sk.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

V uplynulých dňoch sme zaznamenali zvýšený počet žiadostí o informácie v súvislosti s poplatkami v nemocnici v Malackách, na ktoré by sme aj
touto cestou radi reagovali. Pretože
ste to práve Vy, obyvatelia tohto regiónu, pre ktorých sa snažíme každodenne poskytovať čo najlepšie
zdravotnícke služby v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi, ale
aj nad rámec aktuálnych možností
slovenského zdravotníctva.
Aj preto sme za uplynulých 11 rokov investovali do rozvoja nemocnice
v Malackách viac ako 12 miliónov eur
na rekonštrukciu priestorov, prístrojové vybavenie a služby pre Vás. Vďaka
týmto investíciám je dnes nemocnica schopná obslúžiť až trojnásobný
počet pacientov v porovnaní s rokom 2004. Napriek tomu si uvedo-

mujeme, že ešte stále máme veľa čo
zlepšovať.
Spádová oblasť nemocnice v Malackách predstavuje asi 80-tisíc obyvateľov Záhoria. Každoročne nemocnicu navštívi približne 180-tisíc
pacientov. Na to, aby nemocnica toto
množstvo vyšetrení dokázala zvládnuť k čo najväčšej spokojnosti Vás všetkých, zaviedli sme systém manažmentu pacientov, ktorého cieľom je zvýšiť
efektivitu a v čo najväčšej miere skrátiť čakacie doby na vyšetrenia v nemocnici. Systém prináša aj možnosti viacerých nadštandardných služieb,
medzi ktoré patria napríklad služby
Klientskeho centra, Call centra, sms notifikácie s pripomienkou na termín plánovaného vyšetrenia a pod. Aj na základe výsledkov nedávneho prieskumu
spokojnosti, realizovaného nezávislou
spoločnosťou, mnohí naši pacienti
tieto služby veľmi oceňujú, a to aj napriek tomu, že sú spoplatnené 1-eurovým poplatkom.
Radi by sme Vás upozornili, že
poplatok 1 euro je dobrovoľný
a oprávňuje pacienta na využitie

uvedených nadštandardných služieb na jeho vlastnú žiadosť. V prípade, že nemáte záujem o využitie týchto služieb, budete v našej
nemocnici ošetrení v súlade s platnou legislatívou. K dispozícii sú Vám
v tomto prípade zamestnanci Registračného centra nemocnice, ktoré sa

nachádza v priestoroch centrálneho
príjmu.
V každom prípade na to, aby bol
systém plánovania termínov v nemocnici čo najefektívnejší – najmä s ohľadom na skracovanie čakacích dôb pred
ambulanciami – je však potrebná aj
spolupráca zo strany Vás, pacien-

tov. Tá spočíva v dodržiavaní plánovaných termínov vyšetrení, ako aj
v informovaní nemocnice v prípade,
že sa nemôžete na plánovaný termín vyšetrenia dostaviť. A to najneskôr ráno (do 7.45 h) v deň plánovaného vyšetrenia. Aby sme v čo najväčšej
miere zamedzili zneužívaniu plánovacieho systému, pristúpila nemocnica
k vyberaniu sankčných poplatkov za
nedodržanie termínu vyšetrenia. Takéto konanie pacientov považujeme
totiž za nekorektné najmä voči ostatným, ktorým sa takto čakacie doby na
vyšetrenie zbytočne predlžujú. Treba
povedať, že práve vďaka takto nastavenému manažmentu pacienta
sa nemocnici darí poskytnúť mesačne približne o 500 – 600 termínov na
vyšetrenie viac, vďaka čomu sa nám
darí poskytovať Vám termíny v kratších čakacích dobách.
S úctou

Ing. Peter Kalenčík, MSc.
riaditeľ Nemocnice Malacky

Ak máte záujem o inzerciu,
kontaktujte nás na
malackyhlas@malacky.sk.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Harmonogram vychádzania
Malackého hlasu 2016
ČÍSLO MH

UZÁVIERKA

EXPEDÍCIA

1

15. 1.

20. 1.

2

29. 1.

3. 2.

3

12. 2.

17. 2.

4

26. 2.

2. 3.

5

11. 3.

16. 3.

6

24. 3.

30. 3.

7

8. 4.

13. 4.

8

22. 4.

27. 4.

9

7. 5.

11. 5.

10

21. 5.

25. 5.

11

3. 6.

8. 6.

12

17. 6.

22. 6.

13

1. 7.

6. 7.

14

26. 8.

31. 8.

15

9. 9.

14. 9.

16

23. 9.

28. 9.

17

7. 10.

12. 10.

18

21. 10.

26. 10.

19

4. 11.

9. 11.

20

18. 11.

23. 11

21

2. 12.

7. 12.

22

16. 12.

21. 12

Vážení a milí priatelia...
Členovia BC RTJ Malacky Vám
srdečne ďakujú za spoluprácu
a podporu v roku 2015.
V tento čas vianočný Vám prajú
lásky, šťastia hodiny v kruhu svojej
rodiny, užite si spoločne
krásne sviatky vianočné a nech
dlho prevláda novoročná nálada.
V novom roku 2016 prajeme všetkým hlavne zdravie a k tomu veľa
dobrého pohybu.
BC RTJ

Nech čaro Vianoc
spríjemní chvíle pohody
v kruhu rodiny
a nech nastávajúci rok
prinesie Vám všetkým
veľa zdravia, šťastia
a splnených aj tých
najtajnejších želaní.
PF 2016
TEAM TAE-BO

Nech tichá hudba Vám počas
Vianoc znie,
nech ten ďalší rok Vám zdravie,
šťastie a lásku prinesie.
Všetkým našim členom a všetkým
ľuďom dobrej vôle
želáme príjemné sviatky a šťastný
nový rok.
Výbor ZO Jednoty dôchodcov
a Samospráva
Klubu dôchodcov v Malackách

Všetkým našim členom a priateľom prajeme pekné prežitie vianočných sviatkov, šťastie, lásku
a do nového roka hojnosť zdravia
a pokoja.
Výbor Klubu dôchodcov Nafta
Gas Malacky

DROBNÁ INZERCIA
• Kúpim stavebný pozemok alebo starý dom v Malackách. T. č. 0908 10 96 02

Vzdelávanie v projekte EUPIN
V dňoch od 24. do 28. novembra
sa v bulharskej Sofii uskutočnilo prvé
vzdelávanie partnerov projektu EUPIN (European Partnerships for actions involving people ast risk of
marginalisation), do ktorého sa zapája aj Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP) - Okresné centrum Malacky. Jeho obsah bol rozmanitý: využitie
rozprávok pri práci s obeťami domáceho násilia, tvorivé aktivity na vyjadrenie svojich pocitov a potrieb.
„Ukážka práce so slepými a slabozrakými deťmi bola pre nás rozhodne
poučná a inšpirujúca. Učiteľ Tsvete Teater nám ukázal svoju prácu so žiakmi a riešenie konfliktov medzi nimi.
Prezentoval aj prácu s deťmi zo znevýhodneného prostredia. Cestou do škôl,
kde Tsvete Teater učí, sme mali príleži-

MALACKÁ MATRIKA od 1. 12. do 14. 12. 2015
Sobáše:
Anna Strelecká, Gajary, *1935; BernarPavol Hanulík a Ingrida Škurlová
dína Blažková, Sekule, *1942; Magdalena Čermáková, Plavecký Štvrtok, *1933;
Narodenia:
Ján Binčík, Gajary, *1934; Emília LorencoDiana Dvorská, *3. 12.
vičová, Jakubov, *1951; Ján Uhrinec, Veľké Leváre, *1951; Mária Radičová, MalacÚmrtia:
ky, *1955; Jozef Osuský, Stupava, *1972;
Anton Hrabaj, Gajary, *1936;
František Kučera, Gajary, *1940
SPOMIENKY
Už sa k nám nevrátiš, už niet nádeje, len
cestička k hrobu nás
k Tebe zavedie.
24. decembra si pripomíname 4. výročie úmrtia, čo nás
opustila naša drahá Anička Fábryová, rod. Húšťavová z Malaciek.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.
Rok za rokom sa
míňa, čas však nezmazal z našich sŕdc
spomienky...
23. decembra si pripomíname 20. výročie úmrtia našej
mamy a starej mamy Anny Jankovej.
S láskou spomínajú synovia s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej spomienku spolu s nami.
Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len
spomienky a žiaľ.
Aj keď nie si medzi nami, v našich
srdciach žiješ stále
s nami.
12. decembra sme si pripomenuli prvé smutné výročie, čo nás navždy opustila naša drahá Eva Sajková. S láskou a úctou spomína manžel
a synovia s rodinami.
18. decembra si pripomíname 17. výročie úmrtia nášho
drahého syna Františka Havlíka z Malaciek. S láskou v srdci spomínajú mama,
deti a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
10. decembra sme
si pripomenuli 10.
výročie úmrtia Jozefa Lomnického
z Malaciek.
Na Teba spomína
manželka, syn Marián s rodinou, Štefan a Danka, ktorých si vychoval, so svojimi rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, spolu s nami tichú spomienku.
9. decembra sme si
pripomenuli 2. smutné výročie úmrtia
nášho drahého otca
a starého otca Júliusa Janka. S láskou
a úctou spomínajú
synovia s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu spomienku spolu s nami.

tosť spoznať mesto,“ opisuje manažérka
projektu Mária Chaloupková. A dodáva:
„Veríme, že to, čo sme sa naučili, bude-

me môcť odovzdať ďalej iným organizáciám pôsobiacim v okrese Malacky.“

Text, foto: -ts-

24. decembra si pripomíname 24. výročie, čo nás navždy opustil manžel,
otec, dedko Marek Višváder z Mala-

ciek. S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a syn
s rodinami. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dni a roky ubiehajú,
no spomienky v našich srdciach ostávajú.
23. decembra uplynie 10 rokov, čo nás
opustila naša drahá maminka, babka a prababka Mária Miškovičová.
S láskou spomínajú dcéry so svojimi
rodinami.
Odišiel si tíško, ako odchádza deň, a v našich srdciach zostáva spomienka len.
Prázdno je tam, kde
znel Tvoj hlas. Nech
s nami spomína každý, kto Ťa mal rád.
10. decembra sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia MVDr. Miloša Skokáneka.
Spomínajú manželka Hanka a dcéra
Zuzana s rodinou.
11. decembra uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil manžel,
otec, dedko, brat Peter Sabol. S láskou
a úctou spomína
manželka, dcéry s rodinami a syn Pavol. Kto ste ho poznali,
spomínajte spolu s nami.
16. decembra uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil manžel,
otec, dedko, svokor
Richard Wagner
z Malaciek. S láskou
spomína celá rodina.
Kto ju poznal, spomenie si. Kto ju mal
rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.
25. decembra si pripomíname 7. výročie, čo nás navždy opustila Zitka Marková. S láskou spomína celá rodina.
Dotĺklo srdce, utíchol hlas, milovala život i nás. Odišla
potichučky, bez slova, bez rozlúčky. My
Ťa však stále v srdciach máme a s láskou na Teba spomíname.
Dňa 27. decembra si pripomíname
5. výročie úmrtia našej drahej maminky, babky a prababky Heleny
Korbelovej. S láskou a vďakou spomínajú dcéry Marta a Eva s rodinami.
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Varili po vegánsky
Od októbra do decembra tohto
roka sa 10 klientov z Domu Svitania,
n. o., v Jakubove a Vstúpte, n. o., v Malackách učilo variť vegánske jedlá.
Každý štvrtok sa pod vedením šéfkuchára Daniela Stupavského zo spoločnosti Vegoš, s. r. o., učili variť a jesť
inak. Bez mlieka, bez vajec, ale najmä
rýchlo, zdravo, chutne a vždy s dobrou náladou. „Na štvrtky sme sa vždy
tešili a s napätím očakávali, aké jedlo si
uvaríme. Šošovicový nákyp, tekvicová
polievka, ratatouille, palacinky s ovocnou omáčkou - takéto dobroty sme sa
naučili variť. Čistili sme zeleninu, krájali, strúhali, miešali, piekli, prestreli stôl
a, samozrejme, po varení i poupratovali. Všetko nám išlo pekne od ruky,“

hovoria klienti z Domu Svitania a zo
Vsúpte.
Na vianočnom večierku ostatným členom ukázali, čo sa naučili.
A či budú vo varení pokračovať? „Naši
kuchári hovoria 10-hlasné áno a radi
by sa pridali i ďalší klienti,“ prezradila
predsedníčka Svitania Viera Šimeková. A s ktorým kuchárom? Ako hovorí
Hanka: „Jedine s Danielom, toho si nedám, to je môj kuchár.“
V mene Svitania – ZPMP Malacky
veľmi pekne ďakujeme Danielovi Stupavskému za jeho skvelú spoluprácu
a rady. Veľká vďaka patrí aj riaditeľke
Spojenej školy v Malackách Márii Míznerovej za poskytnutie kuchyne.

Text, foto: -ts-

Prezentácia

chránených dielní
Občianske združenie Svitanie –
ZPMP Malacky, spolu so Vstúpte,
n. o., a Domom Svitania, n. o., v Jakubove pripravili v Malackách neformálne stretnutie podnikateľov
z nášho regiónu. Cieľom stretnutia
bola prezentácia chránených dielní
a ponuka náhradného plnenia pre
živnostníkov aj firmy. Napriek tomu,
že oslovili asi sto adresátov, účasť
na stretnutí z ich strany bola úplne

minimálna. Je to iste škoda pre obe
strany.
„Nepovažujem to za neúspech, ktorý
by nás mal odradiť. Každý začiatok býva
ťažký. Verím, že keď zlepšíme pri organizovaní stretnutia to, čo sa zlepšiť dá, keď
budeme toto stretnutie robiť po x-tý raz,
bude plná zasadačka a bude to navzájom
prospešné. Tešíme sa, že na budúci rok prídete,“ uzavrela riaditeľka Domu Svitania
Stefi Nováková.
Text, foto: -ts-

Výstava najstarších farebných
fotografií nášho mesta, ktoré
skrášlia aj mestský kalendár
Najstaršie farebné fotografie
Malaciek zachytávajúce obdobie 2. svetovej vojny sú pýchou
MCK - Múzea Michala Tillnera
v Malackách. Jeho pracovníci
ich objavili v jednom nemeckom antikvariáte. Od 7. decembra si ich môžete pozrieť
v priestoroch múzea v rámci
výstavy Malacky počas druhej
svetovej vojny.

Začal sa Svätý rok
milosrdenstva
V utorok 8. decembra si cirkev pripomenula sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorej je zasvätený aj náš hlavný malacký kostol
– Čierny kláštor. V tento deň sa záro-

veň začal mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František a potrvá do 20. novembra 2016.
Vedenie Spojenej školy sv. F. Assiského
a jej žiaci sa pri oboch spomínaných

príležitostiach zúčastnili na slávnostných svätých omšiach. Pre pozvaných
hostí pripravili žiaci aj krátky kultúrny
program v priestoroch školy.

Text, foto: N. Jánošová

„Tak ako už častokrát predtým,
opäť sme prehľadávali ponuky antikvariátov a aukčných portálov. Stále tie isté ponuky, stále tie isté ceny...
a takmer sme prehliadli tie nádherné zábery. Istý nemecký antikvariát
ponúkal v aukcii jedenásť farebných
diapozitívov z Malaciek. Boli také
úžasné, že sme ich jednoducho chceli a museli získať. Jeden zo záberov
nám doslova spred nosa “vyfúkol”
iný kupujúci, avšak o zvyšných desať
sme sa nechceli dať pripraviť,“ opisujú historici Martin Macejka a Pavol
Vrablec. Fotografie zakúpilo Mestské centrum kultúry – Múzeum Michala Tillnera zo svojho rozpočtu.
Spomínané diapozitívy pochádzajú približne z rokov 1941 – 1942
a urobil ich pravdepodobne jeden

z vojakov miestnej nemeckej posádky. Ide o precízne, kvalitné, citlivé umelecké fotografie Malaciek.
Zachytávajú centrum mesta a oblasť železničnej stanice. Jedinečnosť a vzácnosť fotografií je v ich
farebnosti. Ide o najstaršie známe
farebné fotografie Malaciek.
Ich unikátnosť sme sa rozhodli
zvečniť aj prostredníctvom mestského kalendára na rok 2016, ktorý bude už čoskoro v predaji v MsÚ
a turisticko-informačnej kancelárii mesta. Mesiace február až november vám bude spríjemňovať
spomínaná desiatka diapozitívov
a na január a december sme vybrali fotografie so zimnou atmosférou z približne rovnakého obdobia, ktoré malo múzeum v archíve
už predtým.

N. Jánošová/MCK
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Odchovankyne Malaciek
súčasťou hádzanárskeho
reprezentačného výberu
dievčat Slovenska
V dňoch od 15. do 20. decembra sa koná výcvikový tábor reprezentačného výberu dievčat Slovenska (ročníky narodenia 2000 a 2001). Výber
cestuje do Poľska, kde sa zúčastní na Turnaji olympijských nádejí.
Do 18-členného kádra hráčok sú do
výberu nominované 4 odchovankyne Malaciek:
Lucia Polláková (HK Štart Trenčín), Diana Michálková (Tatran Stupava), Nicol
Vačková (Stojár Malacky, Tatran Stupa-

va), Melani Jagodičova (ŠKP Bratislava)
a medzi šesticou náhradníčok je aj
Emma Slováčková (HK Štart Trenčín).

Dievčatám držíme palce.

Text: V. Nemec,

foto: archív L. Polláková

Žiaci ZŠ Záhorácka víťazmi
okresného kola vo florbale
V piatok 27. novembra sa v školskej športovej hale v Stupave uskutočnilo Okresné kolo vo florbale žiakov ZŠ.
V konkurencii 9 škôl dominoval výber ZŠ Záhorácka z Malaciek, ktorý v turnaji ani raz neprehral a postúpil do
krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári.
V základnej skupine dosiahli žiaci z Malaciek nerozhodný výsledok 1:1
s družstvom ZŠ Rohožník a víťazstvo 5:0
nad výberom ZŠ Lozorno. V semifinále
zdolali výber ZŠ s MŠ Studienka 2:1 a vo
finále domáci tím ZŠ Stupava 1:0.
Najproduktívnejším hráčom víťazného družstva sa stal Marek Havlík so 6
kanadskými bodmi (4+2), v bránke svoj
tím viackrát podržal Andrej Štora, ktorý
dosiahol úspešnosť zákrokov 93,3 %.

Okresné kolo vo florbale žiakov ZŠ
– poradie družstiev:
1. ZŠ Záhorácka, Malacky
2. ZŠ Stupava
3. ZŠ Gajary
4. ZŠ s MŠ Studienka
5. Gymnázium, Malacky
6. ZŠ Rohožník
7. ZŠ Lozorno
8. ZŠ Záhorská Ves
9. ZŠ Sološnica

Zloženie víťazného družstva žiakov
ZŠ Záhorácka, Malacky:
Samuel Valúch, Miroslav Koričár, Denis Karel, Patrik Martinka, Marek
Havlík, Dávid Červenka, Filip Gajarský, Juraj Šurlák, Michal Handl, Timotej Vasaráb, brankári: Andrej Štora,
Samuel Osuský.



Text, foto: P. Filip

Lucia Polláková, Diana Michálková prvé zľava

Malacký Pohár 2015 - pozvánka
Canaria Malacky srdečne pozýva
všetkých fanúšikov futsalu na tradičný predvianočný turnaj Malacký Pohár 2015, na ktorom sa predstavia
popredné slovenské futsalové mužstvá. Okrem domáceho tímu budú
mať možnosť priaznivci vidieť dvoch
extraligistov - FK Dragons Podolie

a Gurmáni Bratislava, dvoch zástupcov druhej najvyššej ligy - FC Spartak Trnava a Semic Bratislava a predovšetkým mnohonásobného majstra
Slovenska Slovmatic FOFO Bratislava.
Turnaj sa uskutoční v nedeľu
20. decembra od 10.00 h v ŠH
Malina.
-ts-

Výzva pre športové kluby
a organizácie pôsobiace v športe
Mestský úrad Malacky podľa § 4 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 12/2012 a Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Malacky č. 3/2015 (ďalej len VZN) vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť športových klubov a organizácií v športe, aby do 31. januára
2016 podali žiadosť o dotáciu na adresu:
Mesto Malacky
Radlinského 2751/1
901 01 Malacky

Hádzanári na turnaji v Brne
Starší žiaci Strojára Malacky sa
v sobotu 12. decembra zúčastnili na turnaji Julec cup v Brne.
Turnaj je zaradený do Zimného
pohára a svojou účasťou ho podporilo päť družstiev.

Hralo sa systémom každý s každým
2 x 18 min. Našim chlapcom sa darilo
veľmi dobre.
Po troch výhrach a jednej remíze
s večným rivalom, družstvom Stupavy,
sa stali víťazmi turnaja.

Výsledky našich chlapcov:
Malacky - Juliánov 19:13
Malacky - Stupava 19:19
Malacky - Ivančice 28:20
Malacky - Újezd u Brna 21:16
 Text: M. Mízner, foto: R. Rigotti

Spôsob a podmienky poskytovania dotácií upravuje uvedené VZN. Žiadatelia sú povinní poskytnúť v žiadosti všetky požadované údaje a doložiť prílohy
v zmysle § 5 VZN. V prípade, že žiadosť nebude kompletná, úrad žiadateľa vyzve na doplnenie do 10 pracovných dní. Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu
na činnosť športových klubov a organizácií v športe na rok 2016 je vyplnený
formulár s podrobnými údajmi o činnosti športového klubu alebo organizácie pôsobiacej v športe.
Tlačivá žiadosti a povinnej prílohy sú k dispozícii na www.malacky.sk v časti Mesto/Samospráva mesta/Dotácie a granty. 

Ľ. Čikošová, prednostka MsÚ
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