vaše noviny · malackyhlas@malacky.sk · www.malackyhlas.sk · 0 €

dvojtýždenník · 3/XXVI · 17. 2. 2016

ÚVODNÍK

Odkaz pre
starostu
Do Odkazu pre starostu sme vstúpili veľmi razantne. V čase uzávierky tohto čísla Malackého hlasu bolo na portáli
zverejnených 78 podnetov z Malaciek, čo
predstavuje takmer 5 podnetov za deň.
Niektoré problémy sú už vyriešené, iné
sa nedajú odstrániť takpovediac z večera do rána. Oceňujem však, že vám nie
je ľahostajná tvár nášho mesta, a vďaka vašim pozorným očiam sme už veľa
vecí napravili. Podnety pre Odkaz pre
starostu sa týkajú životného prostredia,
odvozu odpadov, osvetlenia, chodníkov, vrakov áut, ale najviac ich smeruje
k parkovaniu. Práve zvyšujúci sa nepomer medzi množstvom vozidiel a parkovacích miest potvrdzuje, že parkovanie
v meste potrebuje nové pravidlá. Áut totiž pribúda a ulice sa „nafúknuť“ nedajú. Parkovacia politika bude preto jednou z dominantných tém tohto roka
a budeme sa jej venovať aj na stránkach
Malackého hlasu. 
Ľ. Pilzová

SČK Miestny spolok Malacky
pozýva na odber krvi, ktorý sa
uskutoční v stredu 2. marca od
8.00 do 11.00 h v priestoroch
Gymnázia Malacky, Ul. 1. mája.
Na odber si prineste občiansky
preukaz, kartu poistenca, preukaz darcu.
Info:
www.nts.sk – darcovstvo krvi.
Záujemcovia, hláste sa na t. č.
0949 12 33 62 alebo na:
klaudiakov@centrum.sk.
DARUJ KRV – ZACHRÁNIŠ
ŽIVOT!

Sväté schody po rekonštrukcii
ukázali svoju krásu
Malacky majú znovu svoje Sväté schody. Obnovenú Kaplnku Svätých schodov slávnostne požehnal arcibiskup Stanislav Zvolenský počas svätej omše, ktorá sa konala deň pred Popolcovou stredou.
Práve týmto dňom sa v kresťanskom svete začalo predveľkonočné
pôstne obdobie. Arcibiskup Zvolenský sa v príhovore veriacim zamýšľal
nad zmyslom utrpenia pre dnešného človeka: „Utrpenie je základnou
otázkou života na zemi. Týka sa nielen súčasníkov, ale prežívali ho ľudia
v minulosti a určite sa bude dotýkať

aj budúcnosti. Práve Sväté schody sú
miestom, kde vieme precítiť Ježišovo utrpenie a zároveň si uvedomiť to
vlastné.“ Kaplnku Svätých schodov
nazval vzácnym miestom a vyjadril
obdiv tým, ktorí pred dávnymi rokmi rozhodli, že v Malackách budú
stáť Sväté schody, aj tým, ktorí ich
zhotovili.

Rekonštrukcia
Rekonštrukcia schodov sa začala
v roku 2011. Opravovali sa nielen
samotné schody, ale aj elektrina,
osvetlenie, okná a dvere. Dekan malackej farnosti Ján Hudec pripomenul, že počas rekonštrukcie sa objavili nepredpokladané komplikácie
ako technické či statické nedostat-

ky, preto sa obnova predĺžila na niekoľko rokov. Poďakoval sa reštaurátorovi Róbertovi Mercellovi a za
finančnú pomoc mestu Malacky,
malackým veriacim i všetkým, ktorí prispeli na rekonštrukciu. „Zatiaľ
síce bez oltárov, avšak požehnávame
ich symbolicky práve pred začiatkom
40-dňového predveľkonočného pôstu, ktorý je pre kresťanov
obdobím pokánia,“ povedal J. Hudec.

Voľby 2016: aby ste našli správnu volebnú miestnosť
Blížiace sa parlamentné voľby sa budú riadiť novým zákonom č. 181/2014 o volebnej kampani. Prvýkrát sa v praxi vyskúšajú niektoré novinky, napríklad:
• prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič vlastnoručným podpisom,
• volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky do zapečatenej schránky, inak sa dopustí priestupku s možnou pokutou 33 eur.
Podľa platného zákona obec doručí do každej
domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť,
stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať svoju totožnosť. Podľa
starých pravidiel dostával toto oznámenie každý volič na svoje meno, avšak tentoraz už príde
do domácnosti iba jedno oznámenie. Ak občan
býva v podnájme a trvalé bydlisko má na inej adrese, musí ísť do volebnej miestnosti podľa svojho trvalého bydliska. Do domácnosti, kde aktuálne býva, síce dostal oznámenie o adrese volebnej

miestnosti, ale tá sa vzťahuje na adresu konkrétneho bytu, kam bolo oznámenie doručené.
Príklad: občan XY býva v nájomnom byte na
Juhu, adresa Pri Maline a trvalé bydlisko má na
Sasinkovej. Do nájomného bytu príde oznámenie
o volebnej miestnosti v ZŠ Štúrova, to sa však vzťahuje na adresu Pri Maline. Občan XY musí ísť podľa svojho trvalého bydliska voliť do Centra voľného
času.
V budúcom čísle Malackého hlasu, ktoré vychádza 2. marca, prinesieme kompletný volebný
servis. 
Ľ. Pilzová
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Sväté schody po rekonštrukcii
ukázali svoju krásu
Dokončenie zo strany 1
História Svätých schodov
Sväté schody v podobe, ako ich poznáme v Malackách, existujú iba troje
na svete. Pôvodné schody boli časťou
paláca rímskeho prefekta v Jeruzaleme, po ktorých kráčal Ježiš k Pilátovi,
aby si vypočul rozsudok smrti. Práve
tieto schody dala v 4. storočí previezť
svätá Helena, matka cisára Konštantína, do Ríma (mimochodom, práve
Konštantín bol prvým kresťanským
cisárom, pretože v roku 313 zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými vtedajšími náboženstvami). V Ríme ich
možno dodnes navštíviť: stoja neďaleko Baziliky sv. Jána v Lateráne, jednej zo štyroch hlavných rímskych bazilík. V Jeruzaleme neskôr postavili

jednu kópiu schodov a druhá vznikla vďaka Pálfiovcom práve v našom
meste – postavili ich v 17. storočí
súbežne s výstavbou františkánskeho chrámu. V schodoch sú uložené
relikvie svätcov a na znak pokory sa
nimi vychádza kolenačky.
Sväté schody v Malackách sú
otvorené hodinu pred každou svätou omšou a počas nej (PONDELOK
– SOBOTA 7.00 a 18.30, NEDEĽA 7.00,
9.00, 10.30 a 18.30). V prípade záujmu o návštevu v inom čase treba
požiadať na farskom úrade, kontakt
034/772 21 89. V sobotu 20. februára
bude ich prehliadka súčasťou podujatia Historické potulky Malackami
(viac na strane 4).
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

ANKETA
Čo viete o Svätých schodoch
v Malackách?
Ján,
zamestnanec
dopravného
podniku

Bývam striedavo v Malackách aj
v Prahe. Sväté schody poznám od
detstva. Keď som bol ako chlapec
na prázdninách u mojej starkej
v Plaveckom Štvrtku, tak ma otec
zobral do Malaciek autobusom
a ukázal mi Sväté schody.
Františka,
dôchodkyňa

Bývam v činžiaku neďaleko kostola pri pošte. Sväté schody poznám,
nachádzajú sa vo františkánskom
kostole. Chodievali sme do kostola ako rodina pravidelne, teraz však
menej.
Kristína,
študentka

Sväté schody mi veľa nehovoria.
Viem však, že ide o repliku Svätých
schodov, ktoré sa nachádzajú v Taliansku. U nás ich nájdeme vo františkánskom kostole.
Ľudmila,
materská
dovolenka

Z ulíc Malaciek mizne vonkajšia reklama
PRED

O Svätých schodoch som nepočula,
lebo v Malackách som na návšteve.
Predpokladám však, že ich nájdeme
v kostole.
Valdemar,
dôchodca

PO
Sväté schody sa
nachádzajú vo františkánskom kostole. Je to kópia originálu Svätých
schodov z Ríma.

-R. Orth-

Malacky už urobili prvé reálne
kroky na redukciu vonkajšej reklamy
(bilbordy a reklamné tabule). Najviditeľnejším dôkazom je fasáda športovej haly Malina, kde z pôvodných
troch veľkých reklamných plagátov
zostal už iba jeden. Mesto nepre-

dĺžilo nájomné zmluvy na reklamy
umiestnené na stĺpoch verejného
osvetlenia a zábradliach, čím sa odstránilo asi 80 kusov. Vypovedané
boli aj zmluvy na veľké reklamné
stavby – bilbordy, z ktorých vlastníci dobrovoľne odstránili dva. „Ďal-

ších 9 je predmetom súdnej žaloby na
vypratanie pozemku, keďže vlastníci nerešpektovali výzvu mesta na ich
odstránenie. Mesto sa bude následne
snažiť urobiť poriadok aj s reklamami na súkromných pozemkoch, pretože podľa aktuálneho znenia staveb-

ného zákona podliehajú stavebnému
konaniu,“ povedal primátor Malaciek
Juraj Říha.
Tzv. vizuálny smog sa v meste
vyskytuje takmer na každom kroku
vrátane stĺpov verejného osvetlenia,
plotov či trávnatých plôch. Občas sa

v meste objaví aj nelegálna reklama
vo forme jednoduchých tabuliek zapichnutých do zeme alebo trávnika
pozdĺž ciest a chodníkov.
Juraj Říha: „Neregulovaná reklama prekáža aj našim obyvateľom. Cez
portál Odkaz pre starostu sme dostali upozornenie na nelegálnu reklamu,
ktorú sme už odstránili.“
Odstránenie vonkajšej reklamy
bude znamenať určitý výpadok
v príjmoch mestského rozpočtu,
avšak podľa primátora je to cena za
krajšie mesto. Náhradné zdroje financií sa budú hľadať inde.
 Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský
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Drobný stavebný
odpad po novom
Nový zákon o odpadoch prináša
povinnosť občanov platiť za drobný stavebný odpad. Poplatok sa vyberá už od 1 kg odpadu, čím sa zároveň ruší pôvodná možnosť doviezť
1 m3 odpadu zadarmo. Výšku poplatkov stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa-

dy: „Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín je
0,025 € za jeden kilogram.“
S novým zákonom, ktorý zavádza poplatky za drobný stavebný odpad a platí pre celé Slovensko, súvisí aj zmena na zbernom
dvore na Hlbokej ulici. V krátkom
čase tam pribudne nové vážiace
zariadenie. 
-TEKOS Malacky-

Kalendáre vývozov
do každej domácnosti
Kalendáre vývozov odpadu odovzdala spoločnosť Tekos do distribúcie
v pondelok 8. februára a do 3 dní mali byť roznesené do každej domácnosti v Malackách (rodinné domy aj bytovky). Keďže sa tak nestalo,
službu reklamovali.
„Za vzniknuté nepríjemnosti sa občanom ospravedlňujeme. V súčasnosti
očakávame urýchlené dodanie kalendárov zvozu separovaného odpadu do
každej domácnosti, okrem toho sú termíny zverejnené na internetovej stránke
mesta www.malacky.sk a spoločnosti
Tekos www.tekosmalacky.sk. Nadmerné množstvá odpadu je možné doviezť
priamo na zberné dvory na Partizánskej
a Hlbokej ulici,“ uviedol riaditeľ Tekosu
Juraj Schwarz.
Spoločnosť Tekos žiada obyvateľov, ktorí bývajú v rodinných domoch,

aby nevykladali vrecia s plastmi na
ulicu mimo určeného termínu zberu.
Plasty sa budú zbierať raz do mesiaca
– vždy v iný deň, podľa určeného rozvrhu. „Rozvrh je stanovený so zreteľom
na náklady zberu, vyzbieraného množstva od občanov a štandardov zberu,
ktoré určuje nový zákon o odpadoch.
Zároveň všetkých žiadame o spoluprácu a trpezlivosť pri zavádzaní nového
systému zberu. Množstvá, frekvenciu aj
formu neustále vyhodnocujeme a snažíme sa vytvoriť funkčný a efektívny
systém,“ dodal J. Schwarz.
-red-
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Spoznajte históriu Malaciek
Historické potulky Malackami mali v minulosti veľký úspech. MCK – Múzeum M. Tillnera preto pripravuje ich zimnú verziu, ktorá sa uskutoční
v sobotu 20. februára. Malacky sa tak zároveň zapoja do podujatí v rámci
Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu.

Prechádzka Malackami sa začne
pred farským Kostolom Najsvätejšej
Trojice na „dolnom konci“ o 14.00 h.
Organizátori počítajú s tým, že záujem o potulky môže byť aj väčší.
Pripravených bude preto hneď niekoľko sprievodcov, ktorí si návštevníkov rozdelia do skupín. „Na rozdiel od predchádzajúcich potuliek
sa môžu záujemcovia pozrieť do interiéru všetkých štyroch najvýznamnejších malackých pamiatok – oboch
kostolov, zámku a synagógy. Farský
kostol napríklad nebýva mimo svätých omší prístupný pre návštevníkov. Zastavíme sa aj na starom cintoríne. A zvlášť nás teší, že sa pozrieme
aj na Sväté schody, ktoré boli dlho
v rekonštrukcii,“ prezradil nám historik
M. Macejka z MCK.
Historická prechádzka po Malackách potrvá približne dve a pol až tri

Prázdninové aktivity v MCK
Neviete, aký program vymyslieť
deťom na jarné prázdniny? Zaujímavé aktivity pripravilo MCK Malacky.
Každé predpoludnie od pondelka 22. februára do piatka 26. februára si môžu deti zacvičiť jogu s certifikovanou cvičiteľkou Jarmilou

Barboriakovou. Je určená pre vekovú kategóriu 6 - 10 rokov.
Popoludnie môžu drobci stráviť
v kine, kde sa každý prázdninový
deň o 14.00 a 16.00 h budú premietať rozprávky a filmy pre deti. Tešiť sa
môžu na filmy Malý princ, Žmurko

Bill, Snehová kráľovná 2, Hry o život:
Drozdajka 2. časť, Mimoni a ďalšie.
Bližšie informácie:
info@mckmalacky
www.kinomalacky.sk
034/772 21 10-mck-

hodiny. V tomto čase, teda od 14.00
do 17.00 h, bude otvorené aj Múzeum Michala Tillnera, ktoré môžu
záujemcovia navštíviť. Ostatné ob-

jekty budú sprístupnené len v čase,
keď budú cez ne prechádzať účastníci potuliek. Podujatie je bezplatné.
 Text: N. Jánošová, foto: S. Osuský

Mestské centrum kultúry Malacky pozýva na podujatie

JEJO - JOGA PRE SENIOROV.
Posedenie s certifikovanou cvičiteľkou Jarmilou Barboriakovou
sa uskutoční vo štvrtok 25. februára o 15.00 h
v MCK na Záhoráckej ulici na 1. poschodí.
Vstup voľný.

Týždeň s angličtinou
v cirkevnom gymnáziu

Nové priestory ŠKD
v ZŠ Záhorácka
V ZŠ Záhorácka sa tešia z nových priestorov pre školský klub detí.
Počas prvého februárového týždňa sa v Spojenej škole sv. Františka
Assiského uskutočnil týždeň s anglickými lektormi. Ovládanie anglického jazyka je v dnešnej dobe nutnosťou a to si uvedomujú mladí
gymnazisti i vedenie školy. Priamy kontakt s „native speakermi“, teda
s ľuďmi, pre ktorých je tento jazyk materinským, je jedným z najľahších
a najefektívnejších spôsobov, ako sa ho naučiť.
Lektormi malackých gymnazistov
boli Hanna a Nicky, pochádzajúci zo Severného Írska. Počas týždňa stráveného na Slovensku študentom predstavili kultúru, zvyky i tradície svojej krajiny.
Okrem obohacovania slovnej zásoby

pomocou rôznych tém ako napr. jedlá,
hudba, šport, mýty či filmy sa študenti
zoznámili aj s anglickým slangom.
„Nové poznatky sme získavali aj
pomocou rôznych hier - pátranie po
vrahovi na základe indícií, vytvára-

nie vlastných scénok alebo básničiek.
Na konci týždňa sme si všetci zmerali sily v kvíze. Mnohí z nás začali premýšľať v angličtine a sú si oveľa istejší pri komunikácii, ktorá je pri učení sa
cudzích jazykov jedna z najdôležitejších zručností. Sme veľmi radi, že nám
naša škola poskytla takúto jedinečnú
možnosť a už teraz sa tešíme na ďalších lektorov, ktorí k nám v budúcnosti zavítajú,“ hovoria svorne gymnazistky Miriam a Isabel.

Text: -red/gym-, foto: -gym-

ŠKD na Záhoráckej má 5 oddelení a, keďže sa zvýšil počet detí, klub
potreboval väčší priestor. Jedna
trieda preto od októbra 2015 do januára 2016 podstúpila rekonštrukciu, čím vznikol väčší a modernejší
priestor pre jedno z oddelení ŠKD.
Slávnostne ho otvorili 4. februára.
Rekonštrukciu a zariadenie financovala základná škola a Združenie
rodičov pri ZŠ (finančné príspevky
z 2 % z dane).

„Celková investícia bola 2700 eur. Veľmi nás teší, že sme opäť mohli vylepšením ďalšieho priestoru v našej ZŠ skvalitniť výchovný program a vytvoriť tak
podnetný priestor pre ďalší rozvoj našich
detí,“ uviedla riaditeľka školy G. Emrichová. Zároveň dodala: „Ďakujeme
všetkým rodičom a priateľom školy za
výbornú spoluprácu a tiež všetkým, ktorí
nám každoročne prispievajú finančnými
prostriedkami vo forme 2% z dane.“

Text: -red-, foto: ZŠ
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Plány a novinky
v základnej
umeleckej škole
Lívia Spustová, DiS. art., je absolventkou tanečného konzervatória a
VŠMU. Ako tanečníčka pôsobila v balete Štátneho divadla v Banskej
Bystrici a na Novej scéne v Bratislave. Jej tanečné umenie mali možnosť
spoznať ľudia takmer na celom svete. V roku 2015 sa stala riaditeľkou Základnej umeleckej školy v Malackách. V rozhovore nám prezradila, aké si
stanovila ciele pred nástupom do funkcie, i to, čo sa jej už podarilo zmeniť.
Od 1. júla 2015 ste riaditeľkou Základnej umeleckej školy v Malackách.
Aké boli vaše očakávania pred nástupom do funkcie? Mali ste jasnú
víziu toho, čo treba zmeniť? Čo sa
vám doposiaľ podarilo zlepšiť?
Základnú umeleckú školu v Malackách
a jej genia loci som spoznala už ako čerstvá absolventka tanečného konzervatória, keď som tu začala učiť. Atmosféra priestoru a chuť venovať sa tomu,
čo som mala najradšej – tancu, boli pre
mňa motorom do života. Po niekoľkých
životných obdobiach mojej tanečnej
a profesijnej kariéry som sa opäť vrátila
do tejto školy už ako riaditeľka. Vo výberovom konaní som dostala dôveru rady
školy, za čo úprimne ďakujem. Priestory umeleckej školy aj jej fungovanie mi
tak boli už dôverne známe a mala som
predstavu o jej reorganizácii.
Mojou jasnou víziou, ktorú som
predkladala v rámci koncepčného rozvoja školy, bola zmena filozofie výchovy a vzdelávania, zmena obsahu vzdelávania orientovaná na potreby žiakov,
požiadavky rodičov a regiónu, zefektívnenie prípravy učiteľov prostredníctvom dobre spracovaného plánu
kontinuálneho vzdelávania s podporou kariérneho rastu a postupu pedagogických zamestnancov, zavádzanie
inovatívnych metód a postupov pri
výchove a vzdelávaní žiakov a prezentácia žiakov na verejnosti prostredníctvom verejných vystúpení, súťaží a podobne.

Lívia Spustová:
„Mojou najväčšou
prioritou je nájsť
v kooperácii s mestom
vhodné priestory
na výchovu a vzdelávanie
žiakov.“
Po nástupe do funkcie som si musela zanalyzovať v prvom rade priestorové zabezpečenie školy, aby sme sa
mohli pripraviť na začiatok nového
školského roka. Podarilo sa nám vyčistiť budovy, v ktorých škola funguje,
a to na Záhoráckej ulici a v synagóge.
Vymaľovali sme a upravili chodby na
Záhoráckej ulici, vymenili toalety, zakúpili vybavenia do sociálnych zariadení, nakúpili dvere, ktoré chýbali, natiahli sme elektroinštaláciu do štyroch
tried, vymenili poškodené schodiskové
dlaždice v hlavnej budove, zriadili sme
zborovňu pre učiteľov a šatňu pre skupinové vyučovanie na Záhoráckej ulici. Vymenili sme kanalizačné potrubia
v oboch budovách a zrealizovali mnoho drobných inštalatérskych prác.
Čo sa týka internej agendy – vypracovala som smernice pre zamestnancov školy, podľa ktorých som nastavila fungovanie školy a pedagogickú
činnosť zamestnancov, zaktívnila som

činnosť predsedov predmetových komisií, zriadila umeleckú radu. Spolu
so zamestnancami sa snažím napĺňať
svoje vízie, ktoré som si určila.
Čo je v súčasnosti vašou najväčšou
prioritou? Čo by ste chceli možno aj
v spolupráci s mestom realizovať?
Mojou najväčšou prioritou je nájsť
v kooperácii s mestom vhodné
priestory na výchovu a vzdelávanie
žiakov najmä pre skupinové vyučovanie. Školu potrebujeme zabezpečiť nielen podľa stanovených noriem
vydaných MŠ a deklarovaných v zákonoch, ale taktiež chceme žiakom
a učiteľom poskytnúť adekvátne podmienky na vzdelávanie.
ZUŠ má štyri odbory. Ktorý z nich si
aktuálne vyžaduje najviac vašej pozornosti?
Ako som už spomínala, nové priestory pre školu sú pre nás nevyhnutnosťou. Ak sa nám to podarí, môžeme potom uvažovať nad variantmi
ich úprav v celom požadovanom
kontexte.
Premýšľame o rekonštrukcii jednej z tanečných sál v budove na Záhoráckej ulici, ktorá by bola vybavená a zrekonštruovaná pre potreby
tanečného, ale aj literárno–dramatického odboru. Avšak stavy našich

Lívia Spustová:
„Tanec intenzívne koluje
v mojej krvi a aj napriek
mojej administratívnej
práci ním stále žijem.“
dvoch starých budov nás stále nútia
prerábať inštalácie a hasiť krízové situácie, ktoré v nich nastávajú.
Čo v najbližšom období čaká jednotlivé odbory ZUŠ?
Spolu s radou predsedov predmetových komisií a umeleckou radou nastavujeme koncepciu umeleckých
aktivít školy, zapájame všetky odbory
do spoločných projektov smerujúcich
k prezentácii školy na verejných vystúpeniach. Aktivizujeme sa na podujatiach v rámci celého mesta, snažíme
sa meno školy dostať aj do povedomia mimo mesta formou vystúpení
našich žiakov. V Pezinku sme zorganizovali spolu s miestnou ZUŠ-kou
priateľský koncert. Zapájame sa do
rôznych súťaží, počas druhého polroka plánujeme zorganizovať koncerty
a vystúpenia.
Záver školského roka bude patriť
absolventským skúškam a prezentá-

ciám absolventov našej školy, ktorých
záverečným hodnotením sú verejné
vystúpenia, a to vernisáž, koncert, divadelné a tanečné predstavenie.
Plánov máme mnoho a pevne dúfam, že sa nám ich vo väčšej miere podarí splniť.
Ste absolventkou tanečného konzervatória. Vymeníte aj dnes kanceláriu za tanečný parket?
V súčasnosti si dopĺňam svoje vzdelanie na JAMU v Brne v odbore tanečné a
pohybové divadlo a výchova. Tento rok
ukončujem prvý stupeň vysokoškolského vzdelania, takže tanec mi intenzívne koluje v krvi a aj napriek súčasnej
administratívnej práci ním stále žijem.
 Za rozhovor ďakuje N. Jánošová.

Foto: S. Osuský

Základná umelecká škola v Malackách má štyri odbory:
*hudobný
*výtvarný
*tanečný
*literárno-dramatický
Kontaktné údaje:
sídlo: Záhorácka 1918, 901 01 Malacky
tel. č.: 034 772 22 86
e-mail: riaditelka@zusmalacky.sk
web: www.zusmalacky.edupage.org

Z Rady seniorov a osôb so zdravotným postihnutím
V stredu 10. februára sa primátor stretol s členmi Rady seniorov a osôb so
zdravotným postihnutím. Aktuálnych a dôležitých tém na rokovanie bolo
viac: okrem iných mestský rozhlas, mestská hromadná doprava či rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Lekárska služba prvej pomoci
Primátor Juraj Říha informoval o aktuálnej situácii s LSPP aj o tom, že pohotovosť pre dospelých v náhradnom
režime zabezpečuje Nemocnica v Malackách (o situácii s pohotovosťou píšeme na inom mieste Malackého hlasu). Prítomní zástupcovia seniorov
a skupín zdravotne postihnutých občanov otvorili aj otázku pohotovostnej lekárne, ktorá na území mesta funguje iba v piatok, sobotu a nedeľu.
Privítali by preto rozšírenie prevádzky
pohotovostnej lekárne počas celého
týždňa.

Mestský rozhlas
Systém mestského rozhlasu je nefunkčný už niekoľko rokov. Mesto
má cenovú ponuku na jeho opravu
za cca 15 tisíc €. Zástupcovia seniorov a skupín zdravotnej postihnutých sa zhodli na tom, že obnovenie rozhlasu nie je potrebné. Mesto
bude teda opäť o niečo krajšie, pretože sa môžu odstrániť zbytočné
rozhlasové káble a amplióny. Malacky majú funkčný informačný systém
civilnej ochrany, ktorý predpisuje zákon. Okrem toho mesto zakúpi mobilné sirény a bude hľadať možnosti

informovania obyvateľov prostredníctvom SMS systému.
Mestská hromadná doprava
Primátor predstavil plány na zavedenie
mestskej hromadnej dopravy. „Zefektívnením prevádzky mestského úradu i komunálnych služieb sme ušetrili desaťtisíce eur, ktoré chceme dať obyvateľom aj
v podobe MHD,“ povedal J. Říha. Vedenie
mesta a poskytovateľ služby v týchto
dňoch rokujú o podmienkach prevádzky. Predbežne sa ráta so 4 linkami, ktoré
by mali obslúžiť všetky časti mesta, predovšetkým školy, nemocnicu, cintoríny
či nákupné centrá. Každá linka sa bude
začínať na autobusovej stanici. Okrem
toho na hlavných dopravných trasách
(Radlinského, Záhorácka) sa počíta s vybudovaním cyklotrás.

Dotácie
V roku 2015 dostali seniorské kluby
pôsobiace v Malackách od mesta
5-násobne vyššie dotácie než v minulých rokoch. Primátor splnil sľub z vlaňajška a pre tento rok zvyšuje objem
dotácií pre organizácie pôsobiace
v sociálnej oblasti.
Odstraňovanie bariér vo verejných
priestoroch
Súčasťou každej rekonštrukcie v réžii mesta je odstraňovanie prekážok, ktoré bránia v pohybe chodcom.
Vznikajú preto nové vodiace pruhy
a rampy, pričom príkladom môže byť
novozrekonštruovaná Ulica Ferdiša
Kostku. Vedenie mesta dostalo vlani od mamičiek z materského centra
Vánok súpis prekážok, s ktorými sa

denne stretávajú pri prechádzkach
s deťmi. Väčšina týchto prekážok je
už odstránená. Primátor vyzval seniorov a zdravotne postihnutých, aby
si všímali bariéry a aby na ne upozorňovali.
Verejné osvetlenie
„Už na jar by sa mala začať prvá etapa
komplexnej rekonštrukcie verejného
osvetlenia. V prvej fáze to bude 13 ulíc,
kde sa súčasné lampy vymenia za LED
svietidlá,“ informoval primátor. Na rekonštrukciu sa využije aj úver z Európskej banky pre obnovu a rozvoj.
V súčasnosti sa pripravuje dokumentácia pre časť Rádek. Komplexnú projektovú dokumentáciu na celé mesto
prediskutujú poslanci MsZ. 

-MsÚ-
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Cofely v rámci obnovy a modernizácie tepelného
hospodárstva v Malackách v roku 2015 preinvestovala
viac ako 1 200 tisíc eur
Cofely prostredníctvom dcérskej
spoločnosti Termming v roku
2015 preinvestovala v Malackách 1 230 tisíc eur. Investície
súviseli hlavne s vybudovaním
kogeneračných jednotiek a inštaláciou plynového kotla v nevyužitej časti zdroja tepla v centrálnej kotolni na spracovanie
drevnej biomasy.
Cofely začala s výstavbou dvoch
kogeneračných jednotiek koncom
roku 2014. Celková investícia spojená s ich vybudovaním bola 1 116 tisíc
eur. Medzi hlavné výhody kombinovanej výroby tepla a elektriny prostredníctvom kogeneračnej jednotky patrí
úspora paliva, zníženie nákladov na nákup a rozvod energie, ekologický spôsob výroby, disponovanie núdzovými
zdrojmi elektrickej energie v miestach
nepretržitej spotreby a výroba tepla. Nové kogeneračné jednotky budú
spustené začiatkom tohto roka.
Ďalšou, nemenej dôležitou investíciou v rámci tepelného hospodárstva
v Malackách bola inštalácia plynového kotla s výkonom 1,4 MW. Moderný kotol s vyššou účinnosťou pokrýva
špičkový výkon spotreby TÚV v letných
mesiacoch pri 100-percentnom výkone kogeneračnej jednotky.
„Okrem vybudovania kogeneračných jednotiek a inštalácie plynového
kotla spoločnosť Termming v Malackách zrekonštruovala aj 120 m rozvodov TÚV, dala vyregulovať rozvody TÚV
z dvoch odovzdávacích staníc tepla
a jedného okruhu kotolne po päty bytových domov. Tento rok bude pokračovať vo vyregulovaní okruhov, v ktorých
sa zmenilo odberové množstvo či technický stav. Verím, že tieto kroky nám pomôžu zvýšiť účinnosť a efektivitu výroby
a dodávky tepla. Týmito projektmi naše
investičné plány, samozrejme, nekončia.
Naopak, aj v blízkej budúcnosti plánujeme investovať ďalšie prostriedky do projektov obnovy a modernizácie tepelného
hospodárstva. Naším cieľom je zabezpečiť pre obyvateľov Malaciek kvalitné, dl-

hodobé a stabilné dodávky tepla. Vďaka
neustálej modernizácii našich zariadení
a efektívnej výrobe a distribúcii energií sa
cena tepla v roku 2015 nezmenila,“ ho-

vorí Martin Žigo, riaditeľ divízie výroby
a distribúcie energií v Cofely.
Vykurovacej sezóne, ktorá sa pre
obyvateľov Malaciek začala 28. sep-

tembra 2015, predchádzala letná
údržba, v rámci ktorej technici Cofely vyčistili kotly, nastavili spaľovacie procesy a skontrolovali funkčnosť

a nastavenie všetkých systémov a zariadení kotolne. Okrem iného zabezpečili aj pravidelné ciachovanie meračov
v zmysle platnej legislatívy. 
PR

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

PRÍĎTE SI ODMERAŤ VÁŠ TLAK A TEP NA NÁŠ STÁNOK ZDRAVIA A NECHAJTE SI OD
KVALIFIKOVANÉHO PERSONÁLU PORADIŤ ČO MÔŽETE PREVAŠE SRDCE UROBIŤ!

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Mamičky vo Vánku
stále niečo vymýšľajú
Po rušnom vianočnom období plnom tvorivých dielničiek a rôznych sviatočných aktivít či prednášok mamičky vo Vánku neotáľajú a v plnom prúde rozbehli nové aktivity v roku 2016.
Potešil nás interaktívny koncert
detskej skupiny Paci Pac, ktorý sa
konal v nedeľu 7. februára v Kulturním domečku. Keďže je karnevalové obdobie, masky nechýbali ani
vo Vánku, a to v piatok 5. februára.
Uskutočnil sa karnevalový program
v podobe divadielka a tanečného
programu.
Aj tento rok sa vo februári (19.
a 20. 2.) uskutoční vo Vánku tradičná
jarná burza detského a tehotenského oblečenia. Každý utorok od
9.30 do 10.30 h funguje v priestoroch
herne tzv. Mamacvič. Ide o cvičenie
pre mamičky, ktoré by chceli zapracovať na svojich krivkách, ale nevedia
to robiť bez svojich milovaných ratolestí. Cvičenie je prispôsobené tak,
aby alternatíva cviku vyhovovala mamičkám tesne po pôrode a aby bolo
cvičenie príjemné aj pre detičky. Deti
tak vnímajú blízkosť svojej matky
a spokojne spolupracujú. Kurz vedie
skúsená lektorka Kristína Gregušová.

Nezabúdame ani na budúce mamičky. Pre tie už tradične vedie každý
utorok od 16.00 do 18.00 h profylaktický kurz Zdenka Slobodová. Tradičnými sa stali aj cvičenia pre detičky
s Marcelkou Csillaghyovou v pondelky a štvrtky, aby aj detičky mali postavičky ako lusk a získavali správne návyky a rozvíjali svoje schopnosti.
Mamičky majú v pláne od apríla
začať aj s Monte dielničkami, ktoré bude viesť naša vyškolená členka
Katarína Krajčí. Katka má na svedomí
aj Job poradenstvo pre dospelých,
ktoré odštartuje v poslednú februárovú stredu a bude pokračovať každú ďalšiu marcovú stredu popoludní
od 17.00 do 18.00 h. Účastníci sa spolu stretnú 6-krát, pričom každá hodina bude mať vlastnú tému. Zároveň
v marci plánujeme začať s hodinami
konverzácie pre začiatočníkov a pokročilých. Viac informácií sa dozviete
po dohode s Olinkou Siekierzynskou.
Pre kreatívne duše sa opäť obnovil

kurz háčkovania, ktorý sa koná každý piatok popoludní. Momentálne
zisťujeme, či by bol záujem aj o kreatívny výtvarný kurz. Viedla by ho
Lenka Balleková, umelkyňa z Veľkých
Levár, ktorá nás navštevuje so svojím
synčekom.
V apríli chystáme v centre jarné
tvorivé dielničky pre deti a maminky, hudobno-pohybovú hodinku aj
ukážku čítania v anglickom jazyku
pre najmenších s Mary Kuboňovou
a jej Owls. Pripravujeme aj jarné fotenie detičiek po vedením Ivety
Ďurmekovej a jej manžela. O termíne
budeme vopred informovať.
Toto nie sú ani zďaleka všetky aktivity, ktoré pre mamičky na materskej
a rodičovskej dovolenke organizujeme. O všetkých sa dozviete na našom
fb profile alebo na webovej stránke.
Srdečne vás aj s vašimi detičkami pozývame do našej herne a tešíme sa
z každej návštevy.

L. Straská (upr.)

Vstúpte je súčasťou
Dobrej krajiny
Malacká nezisková organizácia
Vstúpte je v tomto roku súčasťou Dobrej krajiny. Ide o darcovský portál Nadácie Pontis, ktorý pomáha už od roku
2009. Projekt Vstúpte, n. o., Strecha
pre Vecičky s Dušou sa tak ocitol v elite 56 projektov z celého Slovenska.
Ak sa chcete aj vy pridať ku komunite
ľudí, ktorí chcú meniť svet okolo seba,
tak si nás nájdite a podporte cez Dobrú krajinu (www.dobrakrajina.sk). Peniažky budú určené na skvalitnenie
podmienok pre činnosť rehabilitačného strediska, ale najmä na podporu zamestnávania ľudí s mentálnym znevý-

hodnením v malackej chránenej dielni,
kde práve Vecičky s Dušou vznikajú.
Každá objednávka, ktorú chránená
dielňa získa, je pre nás vo Vstúpte veľmi dôležitá a starostlivo manažovaná.
V tomto roku sme už vyrábali podsedáky pre detičky z MŠ na Záhoráckej ulici, dodávali sme 130 exkluzívnych maľovaných pohárov na 6. reprezentačný
ples golfistov do Bratislavy a vyrábali
sme desiatky keramických drobností
pre účastníkov krajského kola recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha.
Vaša peňaženka však najmenej pocíti darovanie vašich 2 % (3 %) zo zapla-

tenej dane z príjmu. Ak vám zamestnávateľ pri ročnom zúčtovaní vystavil
potvrdenie o zaplatení dane, naše vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) nájdete na www.vstupte.org alebo si ho
môžete vyzdvihnúť v obchodíku Vecičky s Dušou na Radlinského alebo na
Ul. 1. mája 15. Na daňový úrad dokumenty radi odnesieme za vás. Stačí
nám ich doručiť najneskôr do 25. apríla. V prípade podania daňového priznania uvádzate naše údaje do časti
tlačiva pre FO typ A oddiel VIII.; FO typ
B oddiel XII, v prípade PO v časti IV. 

PR

MALACKÁ MATRIKA
od 2. 2. do 15. 2.
Úmrtia:
Xénia Pástorová, Veľký Krtíš, *1976; František Kuttner, Rohožník, *1952; Viktorie Španbergerová, Malacky, *1949; Rudolf
Hromádka, Malacky, *1939
BALOHOŽELANIE

NOVOOTVORENÁ SÚKROMNÁ
AMBULANCIA
(bez zmluvného vzťahu s poisťovňami)

pre NEUROLÓGIU, CHIROTERAPIU
a LIEČENIE CHRONICKEJ BOLESTI
MUDr. Jozef J. Šimek
Mierové námestie 12,
3. poschodie
Malacky
Ambulantné hodiny:
PONDELOK – ŠTVRTOK 8.00 – 11.00

Všetko len to najlepšie
k 85. narodeninám
Alžbete Gegáňovej želajú
dve dcéry a syn s rodinami. Za
všetkých oslávenkyňu bozkávajú
pravnúčatá Alexík, Veronika, Sofinka, Miško, Paťko, Martinko, Lenka.
K blahoželaniu sa pripája ostatná
rodina, priatelia a známi.

Vyšetrujeme iba po predchádzajúcom
telefonickom objednaní na čísle
0948 12 80 59, objednávky prijímame
v čase PONDELOK – ŠTVRTOK
8.00 – 11.00.
Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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• Kúpim stavebný pozemok alebo starý dom v Malackách. T. č. 0908 10 96 02

SPOMIENKY

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho
mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach
tých, ktorí Ťa milovali...
11. februára sme si pripomenuli
7. výročie úmrtia Jána Kučeru.
S láskou a úctou spomína
manželka, tri dcéry s rodinami,
ostatná blízka rodina a známi.

Odišla si od nás ako krásny sen,
nepovedala si ani:
Zbohom, už neprídem.
22. februára si pripomíname 2. výročie úmrtia našej mamy, babky
Anny Kratochvílovej. S láskou
a úctou spomína dcéra Jarmila
a syn Vladimír s rodinami.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, pri plamienku sviečky
sa za Teba modlíme. Život Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich
srdciach zostávaš stále žiť.
21. februára si pripomíname
7. výročie úmrtia Jozefa Blažeka
z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry, syn, zaťovia, nevesta,
vnúčence a pravnúčence. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

10. februára sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia Jozefa Šišoláka
z Malaciek. Spomína manželka,
deti, vnuk a celá rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

20. februára uplynie 5 rokov od
úmrtia našej milovanej mamy,
babky a prababky
Margity Kovárikovej. S láskou
a úctou spomínajú dcéra a syn
s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej spomienku spolu s nami.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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POĎAKOVANIE

Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie, čo sme v Tebe stratili.
V našom srdci žiješ večne ďalej
– spi sladko, veď sa opäť stretneme.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí odprevadili 8. februára na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca,
syna a brata Radovana Ružu.
Taktiež ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými
ste sa snažili zmierniť náš hlboký
žiaľ. Smútiaca manželka a deti,
otec a brat s rodinou.
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Valentínsky
šachový turnaj
Základná škola Dr. J. Deréra hostila 5. ročník Valentínskeho šachového turnaja, ktorý bol zároveň súčasťou 15. ročníka Regionálneho šachového festivalu. Za šachovnice zasadlo 81 hráčov (66 detí, 15 dospelých).
Atmosféra medzi čiernymi a bielymi figúrkami bola neopísateľná: každý hráč bez rozdielu veku
sa maximálne sústredil na svoj ťah
s cieľom zvíťaziť. Konečné poradie
vzniklo podľa počtu bodov a ďalších
pomocných bodov, ktoré určil špeciálny počítačový program.

Oliver Šíra, reprezentant Oddielu vodného motorizmu v Malackách

Vodní motoristi v uplynulej
sezóne

Šachový turnaj sa skladal
z dvoch častí: turnaja A a turnaja B.
Turnaj A bol určený pre deti
narodené v roku 2002 a mladšie
a s ratingom maximálne 1400 bodov.
V turnaji B bojovali o prvenstvo ostatní hráči. Najmä mladší šachisti dosahovali zaujímavé výsledky, dôkazom čoho je podľa riaditeľa turnaja

Tomáša Chabadu aj minuloročný výherca Michal Sobek, ktorý tento rok
zvíťazil v béčkovom turnaji v súboji
s dospelým súperom.
Výsledky:
1. Silvia Fajtáková
Interchess CVČ Malacky
2. Daniel Svrček
Šachový klub Holíč
3. Kamil Banáš ml.
Sk Modra
Všetkým výhercom blahoželáme
a tešíme sa na ďalší ročník Valentínskeho šachového turnaja.


Text, foto: R. Orth

Podunajské Biskupice sa stali dejiskom vyhodnotenia uplynulej sezóny vodných motoristov v celoslovenskom meradle. Malačan Kristián Viktorín súťažil v minulom roku za klub Kormorán Komárno a po pretekoch v Medveďove,
Piešťanoch, Jakubove a Komárne sa mu podarilo získať prvú priečku, vďaka čomu sa stal majstrom Slovenska. Druhé
miesto patrí Oliverovi Šírovi, ktorý reprezentuje Oddiel vodného motorizmu v Malackách.
Umiestnenie ďalších členov OVM
Malacky medzi mladšími žiakmi:
8.Tadeáš Vypletal, 11. Ali Reisenauer,
12. Kristián Maďarič, 13. Martin Cauner. V kategórii dorastencov získal
striebornú medailu Richard Pajpach
a 7. miesto Martin Ufrla.
Medzi dospelými obsadil Emil Jung
v kategórii Formuly V 500 ccm v celkovom hodnotení majstrovstiev republiky 4. miesto. V triede TS 1000 sa umiestnil aj Richard Pajpach. Hoci bol ešte len
dorastenec, obsadil 4. priečku.
Všetkým úspešným Malačanom
blahoželáme.

Text: -red-, foto: OVM, S. V.

<<

Mladí vodní motoristi Kristián Viktorín (8 r.) a Richard Pajpach (18 r.)
štartujú sezónu 2016 pod vlastnou
vlajkou v novom športovom klube
KVM MA-JAK Malacky.

Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na útvare výstavby a životného prostredia.
Názov pracovnej pozície:

samostatný odborný referent právny a správy
majetku
Rámcová náplň práce:
• zabezpečuje podklady k zmluvným prevodom majetku mesta,
• identifikuje pozemky vo vlastníctve mesta užívané fyzickými
a právnickými osobami,
• identifikuje pozemky v rámci katastrálneho územia Malacky
k vydaniu územného a stavebného povolenia,

Tip na rozhovor

Poznáte športovú osobnosť, ktorá sa narodila v Malackách a jej športové začiatky sa formovali práve v našom meste? Dajte nám vedieť, pošlite kontakt a my ju radi predstavíme v Malackom hlase.
malackyhlas@malacky.sk
034/796 61 73

• zabezpečuje plnenie uznesení o prevode majetku mesta,
• s polupracuje s katastrálnym odborom na okresnom úrade, pozemkovým úradom, Slovenským pozemkovým fondom, Lesmi SR.
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu
neurčitú, plný pracovný úväzok
Termín nástupu: 1. 4. 2016
Kvalifikačné predpoklady:
• úplné stredné odborné vzdelanie (stredná odborná škola) alebo
vysokoškolské vzdelanie
Iné kritériá a požiadavky:
•o
 bčianska bezúhonosť,
•m
 in. 2 roky profesijná prax s orientáciou v pozemkových knihách, katastri nehnuteľností, katastrálnych mapách,
• z nalosť agendy v oblasti správy majetku výhodou,

• z nalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),
• s amostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• ž iadosť o účasť na výberovom konaní vrátane telefonického
a e-mailového kontaktu,
• štruktúrovaný životopis,
• kópia dokladu o vzdelaní,
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do
7. marca 2016 na adresu: Mesto Malacky, Radlinského 2751/1,
901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.
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