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Tešíme sa
na 1. máj
Prvý máj je pre všetkých Malačanov i obyvateľov regiónu výnimočný dátum. V tento deň sa Zámocký
park už tradične naplní tisíckami ľudí
a dobrou náladou. Keď k tomu pripočítame množstvo hudobných, tanečných či športových vystúpení, stánky
a rôzne atrakcie, vyjde nám z toho jediné: Prvomájové Malacky!
Tie tohtoročné budú opäť rozdelené na niekoľko zón. Hlavné pódium bude patriť tancu v podaní
Saltatrixu, folkloristov z Macejka
a mažoretiek Ella, o spevácko-hudobné vystúpenia sa postarajú
Peter Lipa, Lojzo, Bukasový masív,
Dominika Mirgová, Emma Drobná
a Pavel Callta. Detská zóna prinesie divadlo, šaša i kúzelníka a vo
farmárskej zóne navarí a zaspieva
Gizka Oňová. Novinkou je športová
zóna, kde sa bude odohrávať festival WANNADO. Ide o nový projekt,
prichádzajúci z Českej republiky, založený na princípe prepojenia pohybu
s modernými technológiami. Práve
multimédiá sú v súčasnosti veľkým lákadlom, kvôli ktorým často zabúdame
na pohyb. Prvého mája v Malackách
sa nemusíme vzdať ani jedného, ani
druhého. Na festivale športu WANNADO sa predstavia malacké športové
kluby, youtuberi, tanečnice, nové športy i profesionálni tréneri. Nad všetkým
budú dohliadať štyria roztomilí maskoti. Mimochodom, v Česku tento
projekt podporujú aj výrazné športové
osobnosti, okrem iných aj olympijský
víťaz v hode oštepom Jan Železný či
hokejista Jaromír Jágr.
Prvomájové Malacky sú zároveň
príležitosťou na stretnutia. Ak ste teda
dlho nevideli niekoho zo svojich priateľov či známych, určite príďte v utorok 1. mája do Zámockého parku. Je
viac ako pravdepodobné, že tam niekoho z nich stretnete.
Ľ. Pilzová

Dlhá zima je konečne preč, do mesta prišla jar
Pekné, čisté a upravené Malacky – taký je zámer spoločnosti TEKOS, ktorá intenzívne rozbehla jarné práce po celom meste. Vo štvrtok 5. apríla
sme niekoľkých jej zamestnancov zastihli pri úpravách záhona v okolí sochy Milana Rastislava Štefánika. Odstraňovali starú spodnú zeminu
a nahrádzali ju substrátom z vlastnej skládky, ktorý je obohatený o biohumus. „Pred niekoľkými rokmi bola v tejto lokalite veľká vodárenská
porucha. Ak k tomu prirátame skutočnosť, že pôda nebola dlhodobo menená, kroky, ku ktorým sme pristúpili, boli nevyhnutné. V polovici mája, po
takzvaných zmrznutých svätých, budeme vysádzať letničky a kvalitnejšia zem vytvorí lepšie predpoklady pre ich rast,“ informoval Jozef Slezák zo
spoločnosti TEKOS.
S príchodom jari sú v centre
pozornosti všetky malacké verejné
priestranstvá. Po roku sa čistia záhony, veď suché, odumreté rastlinky
treba ošetriť - zastrihnúť, oddeliť,
vyčistiť, vyhrabať. „Povrch oživujeme
drevnou štiepkou, aby nezarastal burinou, udržiaval vlahu a zároveň pekne
vyzeral. Kríky a stromy ošetrujeme jarným rezom a podľa potreby striháme,
napríklad aj preto, aby neobmedzovali ľudí. Máme vytvorenú pracovnú
skupinu, ktorá sa venuje len zeleni,“
priblížil J. Slezák.
Ako ďalej povedal pre Malacký
hlas, ľudia z TEKOS-u už vo februári

a v marci vyhrabávali lístie v centre
mesta, v Zámockom parku i na cintorínoch a čistili priestranstvá po
zimnom posype: „Údržbu robíme
špeciálnym vozidlom, ktoré odvádza kvalitnú prácu. Začíname vždy
od stredu mesta a ideme až po jeho
okrajové časti. Pravidelný monitoring
nám ukazuje, kde je vysoká prašnosť,
v týchto lokalitách robíme údržbu
častejšie.“ Ľudia, ktorí sa starajú
o zdravé a estetické životné prostredie v Malackách, majú plné ruky
práce aj pri údržbe mestského mobiliáru, likvidácii divokých skládok,
zbere odpadu na výjazdoch z mesta

Požiadajte o príspevok
na revitalizáciu okolia bytových domov

Z obsahu tohto čísla:
Str. 2
Str. 2

Máme dve nové ulice
73. výročie oslobodenia
mesta
Str. 4 – 6 Poslanecký odpočet –
obvod č. 2

Nadácia Pro Malacky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí
o finančnú podporu v rámci projektu Revitalizácia verejných priestranstiev 2018. O podporu môžu
žiadať spoločenstvá vlastníkov
bytov a správcovia bytových
domov na území mesta Malacky, ktorí majú záujem o skrášľovanie a revitalizáciu verejných
priestranstiev a medziblokových priestorov v blízkosti bytových domov. Dotácia je určená
na nákup sadeníc, kvetov, kríkov

a pod. Výber zelene a materiálu
pre každý projekt musí byť konzultovaný a odsúhlasený Útvarom výstavby a životného prostredia MsÚ
Malacky.
Maximálna výška finančného príspevku je 300 € na jeden
bytový dom. Lehota na predloženie žiadostí je do stredy
25. apríla 13.00 h do podateľne
MsÚ Malacky, Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky. Bližšie informácie:
www.malacky.sk.
MsÚ

pri okrajoch ciest a chodníkov a všeobecne pri odstraňovaní nečistôt,
ktoré sa hromadia nielen prirodzeným spôsobom, ale aj činnosťou
nezodpovedných obyvateľov. „Stále
je čo naprávať a navyše – naše kapacity sú obmedzené. Keby sa ľudia
postarali čo len o zveľaďovanie záhonu pri bytovom dome, aj naša práca
a snaha by bola účinnejšia. Teší nás,
že sa nájdu Malačania, ktorí ochotne
priložia ruku k dielu, no dosť je i takých, ktorí našu prácu maria. A tak
nájdete na detskom ihrisku dolámaný kolotoč a je vám zrejmé, že toto by
malé deti urobiť nedokázali. Pritom

stav životného prostredia v meste by
mal byť v záujme každého obyvateľa,“
zdôraznil na záver J. Slezák.
Príchod jari do nášho mesta
podčiarkuje aj úsilie spoločnosti
TEKOS. U externého dodávateľa
rastlín už čakajú predpestované
muškáty, ktoré budú skrášľovať
Malacky v závesných kvetináčoch
a v dvoch okrasných pyramídach.
Najmenší obyvatelia a ich rodičia
sa môžu tešiť na čistý piesok v detských ihriskách.
Text: I. Sochorová,
foto: N. Bednáriková
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Nové ulice ponesú mená významných osobností
Na mapu Malaciek pribudnú dve nové ulice. Ich názvy schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Od 13. apríla budeme mať Ulicu Ernsta Wiesnera (pripojenie na Cestu mládeže) a Ulicu Karola Virsíka (pripojenie na Ulicu Jána Hollého).
Ernst Wiesner (1890 – 1971)
architekt
Rodák z Malaciek vyštudoval Vysokú školu technickú vo Viedni
a Majstrovskú školu architektúry
na viedenskej Akadémii výtvarných umení. Po prvotných skúsenostiach s prácou architekta vo
Viedni, Poľsku, Tirolsku a Dalmácii sa od roku 1919 začal venovať
kariére samostatne pôsobiaceho

architekta v Brne, kde zásadne
ovplyvnil stavebnú kultúru mesta. V roku 1939 emigroval do
Veľkej Británie, kde sa natrvalo
usadil a pôsobil ako pedagóg
v Oxforde a Liverpoole. Od Univerzity J. E. Purkyně v Brne získal
čestný doktorát za celoživotné
dielo. Kvôli politickej situácii
v ČSSR sa už do rodnej krajiny
nevrátil.

Karol Virsík (1915 - 2009)
priekopník liečby TBC
Rodený Malačan dostal krátko po absolvovaní univerzitného štúdia medicíny vojnový rozkaz. Po návrate z frontu
nastúpil na infekčné oddelenie internej
kliniky, kde sa zameral na problematiku
tuberkulózy. Boj proti tejto chorobe
sa stal jeho hlavným životným cieľom.
V 50. rokoch bol poverený vybudovaním tuberkulózneho dispenzára v Po-

dunajských Biskupiciach, v súčasnosti
Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb. V roku 2003 dostal štátne
vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy.
Svoj pracovný i súkromný život opísal
v autobiografickom románe Odchádzam s Hippokratom, v ktorom spomína
aj na rodné Malacky. V roku 2006 dostal
malacké ocenenie Zlaté Pálfiho srdce.
N. Bednáriková

Do práce na bicykli

– čas na registráciu
je ešte do 5. mája
Blíži sa obľúbená celoslovenská
súťaž Do práce na bicykli. Prihlásiť sa
môžete do 5. mája jednoducho cez
webovú stránku www.dopracenabicykli.eu, kde nájdete aj podrobnosti o súťaži. V minulom ročníku
obsadila naša samospráva výborné
9. miesto. Neváhajte a prihláste seba
a svoj tím! Pomôžte svojmu zdraviu a pokúste sa získať vecné ceny.
-red-

ANKETA:

ako trávite jar?

Pripomenuli sme si 73. výročie oslobodenia mesta
5. apríla uplynulo 73 rokov od
oslobodenia Malaciek. Tento významný deň si mesto pripomenulo
pietnym aktom za účasti predstaviteľov samosprávy, štátnej správy,
zástupcov Dopravného leteckého
krídla M. R. Štefánika Kuchyňa, členov Okresného riaditeľstva HaZZ,
dobrovoľného hasičského zboru,
Okresného riaditeľstva Policajného
zboru, mestskej polície, leteckých
veteránov, Zväzu vyslúžilých vojakov
gen. M. R. Štefánika, politických subjektov pôsobiacich na území mesta
a spoločenských organizácií.
Do 2. svetovej vojny bolo zatiahnutých 61 štátov, počet obetí
sa odhaduje na 50 miliónov. Niektoré štáty, ako napríklad Poľsko,
stratili až pätinu svojich obyvateľov. „Vojna nás stavia pred množstvo nepríjemných otázok. Asi tou
najťažšou je tá, ako vôbec môže
vojnu niekto obhajovať. Je vôbec
možné, že existovali a stále existu-

Alena
Konečne budem tráviť čas v záhrade
a venovať sa jarným prácam. Už sa
teším, pretože zima bola dlhá.

jú ľudia, ktorí si myslia, že zbrane
vytvoria šťastnejší a lepší svet?“
zamyslel sa vo svojom príhovore
poslanec MsZ Anton Pašteka.
Pri oslobodzovaní Malaciek 5. apríla 1945 padlo 152 sovietskych vojakov a dôstojníkov. Oslobodenie nášho mesta bolo súčasťou útoku vojsk
2. ukrajinského frontu, ktorý znamenal prielom obrany nemeckých vojsk
v tejto oblasti. V Malackách už nežije
nik z priamych účastníkov bojov.
Až sa náhle zakosília dlane
V uzol vraždy krvou zlepené
Budú oči hrôzou bičované
Kto si na tých mŕtvych spomenie?

Jana
Jarné dni využijem na prácu, ale predovšetkým na relax v záhrade a na
dvore.

Ktorí za nás včera umierali
Aby bolo nebo zjasnené
Piesňou, ktorú oni nepoznali
Kto si na tých mŕtvych spomenie?
-lp-/-otano-/úryvok z básne
Pavla Horova Kto si spomenie

Výberové konanie: vedúci Oddelenia ekonomiky MsÚ Malacky
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovný pomer na
dobu určitú na jeden rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.
Termín nástupu: 1. 6. 2018
Rámcová náplň práce
• riadiaca a koordinačná činnosť
oddelenia ekonomiky (vedenie
12-členného kolektívu),
• komplexná správa miestnych
daní a poplatkov,
• dohľad a riadenie prác na úseku rozpočtovania a financovania,
• metodické usmerňovanie rozpočtového procesu a vedenia
účtovníctva mesta vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom,

• riadenie a dohľad pri uplatňovaní
právnych noriem v oblasti financovania hospodárstva mesta počnúc
procesom zostavovania rozpočtu,
určovaním pravidiel rozpočtového
hospodárenia, priebežným hodnotením plnenia rozpočtu, finančným
usporiadaním všetkých vzťahov
k rozpočtu a končiac zostavením
návrhu záverečného účtu mesta,
• dohľad a riadenie na úseku spracovania účtovných závierok a výkazníctva,
• styk s peňažnými ústavmi a poistenie majetku.
Kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa ekonomického zamerania,
• prax v oblasti ekonomiky,
rozpočtovníctva, financií minimálne
5 rokov, prax vo verejnej správe výhodou,
• riadiaca prax minimálne 3 roky.

Iné kritériá a požiadavky
• znalosti
právnych
predpisov
v oblasti ekonomiky a financií vo
verejnej správe a súvisiacej legislatívy,
• bezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná
spôsobilosť,
• znalosti MS Office,
• organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
• vodičský preukaz skupiny B.
Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace,
• podpísaný štruktúrovaný životopis
vrátane kontaktných údajov,
• overená kópia dokladu o vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti
na právne úkony v plnom rozsahu

a o zdravotnej spôsobilosti.
Dátum a miesto podania žiadosti
o účasť na výberovom konaní
Žiadosť s priloženými požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením Výberové konanie – vedúci oddelenia
ekonomiky – neotvárať najneskôr
do pondelka 30. apríla do 15.30 h
na adresu: Mestský úrad Malacky,
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto
termíne nebudú zaradené do výberového konania.
Uchádzači, ktorí splnia podmienky
účasti na výberovom konaní, dostanú písomnú informáciu o termíne, mieste a hodine výberového
konania najmenej sedem dní pred
jeho uskutočnením.
MsÚ

Ružena
Budeme chodiť na prechádzky, najmä do lesa, do prírody a tráviť čas
vonku.

Erika
Väčšinou budem v práci, ale vo voľné dni budeme určite s deťmi na čerstvom vzduchu.
-mb-/-nb-
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Škôlkari sa učia prevencii

Prijímanie detí

„Volám sa Vladislav Kunák, pracujem na Mestskej polícii v Malackách
a budeme sa stretávať. Keďže ste už
predškoláci, povieme si veci, ktoré budete potrebovať, aby sa vám niečo nestalo. Do konca roka nás čakajú štyri
témy a dnešná hodina bude o tom, že
vám predstavím mestskú políciu,“ povedal V. Kunák na úvod deťom z MŠ
na Hviezdoslavovej ulici, čím otvoril prvú časť Programu prevencie
kriminality. Program je určený pre
deti predškolského veku v materských školách a deti základných škôl
a skladá sa z viacerých tematických
blokov. Témou prvej prednášky bolo
Chrániť a pomáhať. Škôlkari sa dozvedeli, kde sídli mestská polícia, aké
sú jej úlohy, poslanie a význam. Prostredníctvom fotografií z prezentácie si pozreli priestory polície, výstroj
i kamerový systém určený na monitorovanie mesta a zistili, ako mestskí policajti riešia napríklad rušenie
nočného pokoja, problémy s bezdomovcami, čierne skládky, nesprávne
parkovanie či odchyt túlavých psov.
V. Kunák vysvetlil deťom význam
prevencie, pričom použil citát J. F.
Kennedyho: „Gram prevencie sa rovná
kilogramu terapie.“ Upozornil deti na
rizikové situácie, ktoré by sa ich mohli týkať, ako sú napríklad krádeže, falošné hlásenia, vandalizmus a poroz-

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
na školský rok 2018/2019 je k dispozícii na každom elokovanom
pracovisku a do 29. apríla je zverejnená aj na webovej stránke MŠ
msmalacky.edupage.org.
Vyplnené žiadosti o prijatie,
podpísané obidvoma zákonnými
zástupcami dieťaťa, sa odovzdávajú v kancelárii riaditeľky MŠ od
30. apríla do 31. mája. Súčasťou žiadosti musí byť potvrdenie
od všeobecného lekára pre deti
a dorast o spôsobilosti dieťaťa
navštevovať materskú školu a
absolvovaných povinných očkovaniach.
Každá žiadosť dostane identifikačný kód, pod ktorým si zákonný zástupca overí prijatie dieťaťa. Zoznam bude zverejnený na
webovej stránke MŠ v čase od 1.
do 8. júna.
Rozhodnutia
o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa osobne
vydávajú v dňoch 18. júna a 19.
júna v kancelárii riaditeľky MŠ na
elokovanom pracovisku Štúrova.
Zákonný zástupca pri preberaní
rozhodnutia predloží občiansky
preukaz.

prával im, aké dôsledky môže mať takéto správanie: „Deti, nikdy sa nedajte
nahovoriť od niekoho na postriekanie
alebo pomaľovanie plotu farbou. Je to
trestný čin, aj keď spravíte škodu len
za 5 eur.“ Okrem toho predškolákom
zopakoval tiesňové čísla a zdôraznil,
kedy ide o oprávnené volanie a kedy
už o zneužívanie čísiel.
Škôlkari trpezlivo počúvali, a keď
dostali priestor na otázky, neúnavne sa hlásili a s nadšením rozprávali o svojich zážitkoch v súvislosti
s činnosťou polície. Vďaka detskej
úprimnosti sme sa tak dozvedeli,
kto videl haváriu alebo túlavého psa,

komu nedal vodič auta prednosť, ale
aj napríklad to, ako parkujú rodičia
alebo kto dostal pokutu za rýchlosť.
Dôležité však je, že deti tému pochopili a aktívne sa zapájali do diskusie.
V blízkej budúcnosti sa môžu tešiť
na ďalšie témy v rámci Programu
prevencie kriminality, ktoré sa týkajú
napríklad správania na ulici, cudzích
ľudí, bezpečnosti, násilia a zvieratiek.
Projekt finančne podporuje Ministerstvo vnútra SR.
-nb-/-is-
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do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie
sa prednostne prijíma dieťa,
ktoré:
• dovŕšilo 5. rok veku,
• s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
a s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Ak záujem prekračuje kapacitu
materskej školy, prednostne sa prijímajú:
• deti s trvalým pobytom v meste
Malacky a zároveň trvalým pobytom
aspoň jedného rodiča v meste Malacky,
a) deti od 3 rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu,
b) deti vo veku 2 – 3 rokov podľa dátumu narodenia od staršieho
k mladšiemu.
Dieťa musí ovládať:
• hygienické návyky,
• základnú
sebaobsluhu
(vie
jesť samostatne lyžicou, napije
sa z pohára, nemá plienky, fľašu
ani cumlík).
MŠ Malacky
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Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 2
Na jeseň tohto roka budú komunálne voľby. Skončí sa nimi volebné obdobie primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sa začalo v decembri 2014. V dnešnom vydaní Malackého hlasu pokračujeme v seriáli odpočtov poslancov. Každého z nich sme požiadali o odpovede na 4 otázky, z nich tri sú pre všetkých rovnaké a jedna pre každého individuálna.
Malacky majú 6 volebných obvodov a každý z nich má v zastupiteľstve troch poslancov. Dnes sa venujeme volebnému obvodu číslo 2, ktorý v mestskom zastupiteľstve reprezentujú
Lucia Vidanová, Marián Haramia a Daniel Masarovič. Každý z nich využil priestor podľa vlastného uváženia, a preto rozsah jednotlivých odpovedí môže byť rozdielny.

MUDr. Marián HARAMIA

nezávislý poslanec
lekár – chirurg
Nemocnica Malacky
Ako vidíte optimálny model fungovania ústavnej pohotovostnej
služby (tzv. urgentu) v Malackách,
ktorý ministerstvo zdravotníctva
nezaradilo do siete urgentov?
Som lekár - chirurg, ktorý celý
svoj profesijný život strávil v malackej
nemocnici. Popri riadnej chirurgickej
práci som odslúžil nespočetné množstvo hodín v ústavnej pohotovostnej
službe, kde lekár často zachraňuje to
najcennejšie - život. Pre lepšie pochopenie fungovania UPS v malackej nemocnici musím najprv uviesť niekoľko
skutočností.
Spádová oblasť nemocnice v
Malackách patrí medzi najväčšie, ak
vôbec nie je najväčšou na Slovensku.
V našom regióne pôsobí veľké množstvo veľkých výrobných podnikov
s 24-hodinovou prevádzkou a veľkou
koncentráciou pracovníkov, je tu hustá cestná sieť s diaľnicou, železnica,
vojenské zariadenia (letisko, strelnica),
podzemné zásobníky plynu, v letných
mesiacoch aj veľa turistov a iných návštevníkov nášho regiónu.
Zdravotníctvo v našom štáte po
nežnej revolúcii prešlo mnohými transformačnými zmenami, ktoré ešte ani
dnes nie sú dokončené. Tieto veci sú
všeobecne dobre známe a každého
z nás sa môžu kedykoľvek vo väčšej
alebo menšej miere dotknúť. V tomto prípade to môže byť poskytnutie
zdravotnej starostlivosti v ústavnej
pohotovostnej službe (ÚPS), ľudovo

nazývané aj „urgent“ v Malackách.
Zriaďovateľom nemocnice v Malackách je Bratislavský samosprávny kraj
a prenajíma ju Nemocničnej, a. s., ktorá ju prevádzkuje, vrátane zabezpečenia ÚPS v oblasti chirurgie, internej
medicíny, gynekológie, akútnej a intenzívnej medicíny (tzv. ARO), samozrejme aj službami rádiodiagnostiky
a biochemických laboratórií. Všeobecne je známe, že zdravotníctvo
u nás je nedofinancované a vytvára
dlh. Tento problém sa nevyhol ani
našej nemocnici. Problém je ešte horší
v tom, že „štátne“ zdravotnícke zariadenie štát už asi štyri- až päťkrát
oddlžil v objemoch stoviek miliónov
eur. Na súkromných poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti sa však toto
nevzťahuje a v našom kraji nemôžeme
čerpať ani peniaze z eurofondov. Asi
pred 7 - 8 rokmi sa deficit financií výrazne prejavil aj v malackej nemocnici
a reálne hrozilo, že v rámci racionalizačných a úsporných opatrení bude
ÚPS zrušená, o čom vtedy naši obyvatelia ani netušili. V tom období sa začali dlhé a ťažké rokovania s vtedajším
vedením BSK, na ktorých som sa aj ja
ako vtedajší župný poslanec aktívne zúčastňoval, odborne vysvetľoval
a obhajoval záujmy obyvateľov nášho
regiónu. Po dlhých diskusiách na BSK
so súčasným prevádzkovateľom nemocnice v Malackách sa nám podarilo dosiahnuť v tom čase jedinečnú dohodu na Slovensku, ktorá asi o 5 rokov
predbehla ministerstvo zdravotníctva
- dohodu o dofinancovaní ÚPS v Malackách. Vďaka tejto dohode medzi
BSK a súčasným prevádzkovateľom
nemocnice je zabezpečené dofinancovanie ÚPS na tento aj budúci rok.
Vlani bol schválený zákon o urgentných príjmoch, ktorý jasne poukazuje na ich nedofinancovanie a určuje ich finančné krytie, teda to, čo my
sme tu v Malackách a na BSK už tvrdili
roky predtým. Čo je však oveľa horšie,
a som z toho veľmi sklamaný, Malacky
sa napriek snahe starého aj nového
vedenia BSK a súčasného prevádzkovateľa nemocnice nenachádzajú v novej sieti urgentov, teda nemôžu čerpať
finančné zdroje na svoju ÚPS z rezortu
zdravotníctva a ani z iných zdrojov In-

tegrovaného regionálneho operačného programu. Pritom služby ÚPS v Malackách mesačne využije okolo 1100
ľudí, vykoná sa vyše 650 röntgenových
vyšetrení, čo svedčí o vysokej akútnosti vyšetrených a ošetrených stavov.
Mnohé z nich skončia na lôžkových
oddeleniach a operačnej sále. Viete si
predstaviť, že by sme museli chodiť za
urgentom do Bratislavy alebo Skalice?
Viete, koľkí ľudia by to nemuseli prežiť?
Dofinancovanie ÚPS je teraz zabezpečené do konca roku 2019. Jej
fungovanie tak, ako ide teraz, je podľa
môjho názoru dobré a je potrebné ho
v tomto rozsahu zachovať. Ideálne by
bolo ešte aj integrované fungovanie
LSPP s ÚPS, čo je už v pokročilom štádiu riešenia. Nevyhnutné je pokračovať v dofinancovaní ÚPS po roku 2019
tak ako doteraz alebo nájsť podobný
model – to však už bude práca pre nového primátora a poslancov v Malackách a BSK. Pevne verím, že sa to podarí, a bol by som rád, keby som tomu
aj ja mohol svojou prácou pomôcť.
Ktoré doterajšie zmeny vo vašom
obvode považujete za najdôležitejšie?
Pri odpovedi na túto otázku si človek nemusí nič vymýšľať, stačí sa prejsť
po meste. Veľmi pekne je upravené
Kláštorné námestie, na ktoré vkusne
nadväzuje čerstvo upravená plocha
a nové parkovacie miesta pre bývalým
Mestským úradom na Radlinského ulici, komplexne je zrekonštruovaná Nádražná ulica a autobusové nádražie,
je opravených veľa kilometrov ciest
po našom obvode, nové vydláždené
chodníky, postupne sa rekonštruuje
verejné osvetlenie. Som členom Rady
školy na ZŠ Dr. J. Dérera, kde s potešením sledujem perfektnú prácu pedagógov a rozvoj tejto uznávanej školy.
Toto sú tie pozitívne zmeny, avšak
máme aj tie menej pozitívne. Znova
musím so smútkom komentovať už
nezvratné veci v našom meste, keď
vtedajší poslanci a vedenie mesta
dovolili zbúrať budovu starého súdu
a starú Ľudovú školu umenia, ktoré
natrvalo zmenili vzhľad nášho mesta
medzi Kláštorným námestím a dolnou
bránou do Zámockého parku. Takisto

by som nikdy neveril, že by za baštami
a kláštornými múrmi na Ulici P. Jilemnického mohol byť postavený nový
obytný dom, ktorý esteticky narúša
vzhľad a charakter tejto jedinečnej
zóny. A údajne to nemá byť posledná
takáto stavba v tejto lokalite. Uvidíme tiež, čo prinesie nová výstavba
v priestore bývalého Kožatexu a nábytkárskych závodov. No a nakoniec:
asi najviac zanedbávaný park v našom meste je na Námestí SNP s priľahlými vnútroblokmi, prepadávajúcimi
sa chodníkmi a cestami na uliciach
Ľ. Zúbka a P. Jilemnického.

pre sociálne veci a zdravotníctvo, kde
to takto veľmi dobre funguje.
Nesmieme zabudnúť ani na zamestnancov Mestského úradu v Malackách, ktorí pripravujú podklady na
rokovania MsZ. Celkovo si myslím –
a určite to nie je len môj názor – že
spolupráca je veľmi dobrá. Mal by som
radosť, keby to takto bolo aj po najbližších komunálnych voľbách.

Ako hodnotíte činnosť MsZ a spoluprácu s vedením mesta?
Činnosť mestského zastupiteľstva
a spoluprácu s vedením mesta považujem za veľmi dobrú a konštruktívnu.
Je tu vidieť jasná cesta, kam a akým
smerom sa má mesto uberať, sú určené priority mesta, ktoré sa nám darí
realizovať, ako aj mnoho nových vecí
a problémov, ktoré prináša každodenný život mesta a operatívne sa riešia.
Rokovania MsZ často nie sú jednoduché, ale bez diskusie nie je demokracia
ani progres. Skvalitneniu práce zastupiteľstva prispieva aj práca príslušných odborných komisií, kde pre dobro mesta pracuje aj veľa neposlancov
- odborníkov. Som predsedom komisie

Budete sa znovu uchádzať o poslanecky mandát? Ak áno, s akými
zámermi? Akým konkrétnym projektom by ste sa chceli venovať?
Asi áno. Je veľa vecí v našom obvode, ktoré treba dotiahnuť do konca
a ktorých presadenie i realizácia mnohokrát presahuje štvorročné funkčné
obdobie poslanca. Veď len dokončenie
osvetlenia pre chodcov na Ulici gen.
M. R. Štefánika trvá skoro 4 roky. No
a veľa vecí, ktorým sa treba venovať,
som pomenoval v odpovediach na
prvé dve otázky. Tak, ako je to v medicíne, keď sa popri individuálnej práci
a šikovnosti jednotlivca musí uplatňovať aj tímová práca pre uzdravenie
pacienta, v prípade znovuzvolenia za
poslanca by som sa rád venoval problematike zdravotníctva a sociálnych
vecí. No a ako člen tímu, v spolupráci
s ďalšími poslancami MsZ, pokračoval
v riešení všetkých vecí, ktoré posunú
Malacky vpred.

dajúcou nové formy prístupu k vzdelávaniu, výchove i k žiakom samotným.
Tejto výzve čelíme nielen na
našej cirkevnej škole, ale všetci bez
rozdielu zriaďovateľskej príslušnosti. Verím, že malacké školstvo sa dokáže zmobilizovať a ísť načrtnutým
smerom. Teší ma, že mesto Malacky
intenzívne pracuje na zlepšovaní
materiálnych a priestorových podmienok v materských a základných
školách, čo je dobrý východiskový
predpoklad pre ďalšie strategické
kroky.
Postavenie cirkevnej školy je plne
rovnocenné voči verejným školám,
čo sa týka zabezpečovania výchov-

no-vzdelávacieho procesu. Žiaľ, na
úrovni financovania škôl v našom
štáte stále pretrváva diskriminačný
princíp nerovnakého financovania
školských zariadení. Som rád, že tento nezmyselný princíp je v rámci nášho mesta eliminovaný. Najväčším
problémom na Slovensku však zostáva skutočnosť, že podielové dane
mesta sú v oblasti školstva na úrovni
kapitálových výdavkov využívané
takmer výhradne len pre verejné školy. Považujem to za obrovskú nespravodlivosť, pretože rodičia detí z cirkevných škôl sú rovnakými platcami
podielových daní a tou istou mierou
tak prispievajú do mestského >>>

Mgr. Daniel MASAROVIČ

nezávislý poslanec
riaditeľ , Spojená škola sv. Františka Assiského

Ako vnímate oblasť školstva v Malackách, resp. ako vnímate rovnosť
fungovania a financovania cirkevnej školy a ostatných škôl, ktorých
zriaďovateľom je mesto?
Je potrebné zreteľnejšie si uvedomovať, že školstvo stojí globálne zočivoči zmene paradigmy vzdelávania.
To znamená, že v súčasnej dynamickej a rýchlo sa meniacej dobe už nie
je možné považovať za vzdelaného
človeka žiaka s presne definovaným
súborom vedomostí, vychádzajúcich
z určitého jednotného štandardu. Vyplýva to z jednoduchého dôvodu. Väčšina povolaní sa kvôli extrémne rýchlemu technologickému rozmachu,

narastajúcej automatizácii a robotizácii procesov mení, čo sa týka spôsobu a formy výkonu tohto povolania.
Áno, zostáva požiadavka odbornej
pripravenosti absolventa školy na
teoretickej úrovni, ale s oveľa dôraznejším zameraním na podporu jeho
dominantných vzdelávacích oblastí.
Kľúčovým prvkom vzdelávania sa tak
stáva nadobudnutá schopnosť žiaka
prispôsobovať sa zmenám a novým
podmienkam. A to si vyžaduje premenu nášho uvažovania, pri ktorej najdôležitejšiu úlohu zohráva učiteľ, sprevádzajúci žiaka na jeho individuálnej
ceste sebapoznávania a uvedomelej
formácie. Moderná škola je školou hľa-
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<<< rozpočtu. Prečo sú na výdavkovej
strane toho istého rozpočtu deti týchto rodičov znevýhodnené, je otázkou
na zamyslenie pre nás všetkých.
Ktoré doterajšie zmeny vo vašom
obvode považujete za najdôležitejšie?
Za veľký prínos považujem zrekonštruované viaceré cestné komunikácie, chodníky, parkoviská a vnútorné bloky, čím sa zatraktívnil vzhľad
viacerých ulíc i okolitých priestranstiev, ako napr. v prípade Ulice Ferdiša
Kostku či chodníka od Kláštorného
námestia po Námestie SNP. Skultivovali sa zeleňové plochy a posilnili sa
parkovacie možnosti v prípade Radlinského ulice pred bývalým mestským úradom vo frekventovanej zóne

mesta. Veľmi užitočným bol projekt
rekonštrukcie Nádražnej ulice, vďaka
ktorému sa nielen výrazne zlepšil stav
cesty, ale predovšetkým organizácia
dopravy v náročnom dopravnom
uzle mesta pri autobusovej stanici.
Za najväčší prínos osobne považujem
rozhodný krok mesta smerom k riešeniu chronickej nespokojnosti občanov
mesta s úrovňou centra mesta. Vysoko
hodnotím načrtnutú víziu podzemných garáží na Mierovom námestí
a využitia terajšieho parkoviska s jeho
premostením až k mestskému úradu
pre zriadenie dizajnovo vkusnej a multifunkčnej plochy. Som presvedčený,
že tento odvážny návrh má výborné
predpoklady vytvoriť pre Malačanov
dlhoočakávanú nosnú kompozičnú
kostru obnoveného jadra mesta.

Ako hodnotíte činnosť MsZ a spoluprácu s vedením mesta?
Vnímam, že činnosť MsZ prešla
počas uplynulých rokov volebného
obdobia pozitívnym vývojom, ktorého výsledkom je efektívna spolupráca v rámci samosprávy mesta. Mimoriadne oceňujem snahu
vedenia mesta viesť s poslancami
i s bežnými obyvateľmi mesta konštruktívny dialóg a nachádzať vzájomnú zhodu pri riešení akútnych
i dlhodobých problémov. Je záujem
počúvať a vyhovieť a to je základný
predpoklad úspechu. Prirodzene,
nemožno každému povedať áno,
preto je prítomná aj nespokojnosť.
Dobrý správca však vie s rozvahou
a múdrosťou povedať aj nie, najmä
v situáciách, keď sa uplatňovaním
práv jedného odoberá právo druhému či sa porušuje princíp všeobecného a väčšieho dobra.
Nespochybniteľným ovocím dobrej spolupráce je rýchla priechodnosť
mnohých projektových zámerov či
vysoká efektivita pri predkladaní administratívne a technicky náročných
eurofondových grantov, za čo patrí
veľká vďaka najmä zamestnancom
Mestského úradu Malacky. Je prirodzené, že k tomu, aby sme pri názorovej a povahovej rozmanitosti dospeli
k očakávanej jednote, je potrebné otvorene a priamo komunikovať a hľadať kompromisné východiská. Teší
ma, že je k tomu väčšinová ochota
u oboch riadiacich orgánov mesta.
Som presvedčený, že Malačania zaznamenali úspešný posun v rozvoji

infraštruktúry mesta a oceňujú trend,
ktorým sa mesto uberá.
Budete sa znovu uchádzať o poslanecky mandát? Ak áno, s akými
zámermi? Akým konkrétnym projektom by ste sa chceli venovať?
Som pripravený pokračovať v poslaneckej funkcii aj v ďalšom volebnom období a uchádzať sa o podporu
obyvateľov mesta. Som si vedomý
veľkej zodpovednosti, ktorú poslanec
prijíma na svoje plecia, preto je pre
mňa mandát poslanca predovšetkým
záväzkom nesklamať dôveru občanov
a ponúknuť svoje skúsenosti a schopnosti v prospech rozvoja Malaciek.
Bol by som veľmi rád, keby Malacky zúročili svoj geografický a ľudský
potenciál, ktorým disponujú. Stojíme
na významnej obchodnej križovatke
a mnohým obyvateľom mesta nechýba nadšenie a zápal pretaviť výhodné
regionálne možnosti mesta do konkrétnych a hmatateľných výsledkov. Mesto
má rozpracované na projektovej úrovni
viacero dobrých dopravných projektov,
z ktorých dominuje mestský obchvat
a odklon dopravy z rohožníckej cesty
na diaľnicu. Tie sú síce smelými, ale
správne mienenými zámermi mesta,
ktoré by významným spôsobom riešili
dlhotrvajúcu kolíznu dopravnú situáciu v centrálnej časti mesta.
Určite budem podporovať projekty, ktorými sa Malacky nielen modernizujú a estetizujú, ale ktorými sa
obnovuje aj ich historický a dobový
charakter. Považujem za dôležité renovovať kultúrne pamiatky, obzvlášť
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tie najvyššej historickej hodnoty, z ktorých sa nám, žiaľ, zachovali len niektoré: kaštieľ, kláštor a zopár ďalších. Ich
zachovanie a účelné využitie by malo
byť našou spoločnou prioritou. Kvitujem aj plánované „zelené“ projekty
mesta, ako je plnohodnotná cyklotrasa naprieč mestom či progresívne
riešenie nových nádob na komunálny
odpad, nahradzujúcich terajší systém
zastaraných a zle vyzerajúcich stojísk.
Verím, že dobrým tempom bude pokračovať aj inštalácia LED osvetlenia,
ktorá ponúka už v zrekonštruovaných
zónach mesta celkom iný komfort
z hľadiska nielen svietivosti, ale aj súvisiacej bezpečnosti pohybu ľudí.
Mojou osobitou ambíciou bude
iniciovať realizáciu programov, ktoré reagujú na konkrétne potreby
bežných ľudí a umožňujú im dôstojnejšie a lepšie podmienky pre život.
Považujem za dôležité, aby sme popri
nesporne správnej podpore výstavby
a stavebných rekonštrukcií nestratili zo zreteľa bežného človeka s jeho
konkrétnymi potrebami a starosťami.
Tým myslím jednak našu nevyhnutnú
aktívnu angažovanosť v oblasti zdravotníctva a v sociálnej oblasti, teda
v starostlivosti o slabších, chudobnejších, zraniteľnejších a starších ľudí,
ale tiež v oblasti vzdelávania, kultúry a športu. Práve prostredníctvom
týchto oblastí je totiž možné vytvárať
dlhodobo udržateľné a hodnotovo
zdravé prostredie, ktoré je jedinečnou
zárukou spokojnosti a vnútornej harmónie jednotlivca, a tým aj prosperity celého mesta.

PhDr. Ing. Lucia VIDANOVÁ

nezávislá poslankyňa
projektová manažérka Vstúpte, n. o.
Niekoľko rokov sa venujete sociálnej oblasti a z tejto sféry máte
komplexné skúsenosti. Plní mesto
Malacky uspokojivo svoju úlohu
v sociálnych službách?
V úvode volebného obdobia som
sa aktívne zúčastnila na tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb
mesta Malacky na roky 2015 - 2020.
Vďaka dostupným informáciám môžem zodpovedne vyhlásiť, že mesto
robí všetko pre to, aby si plnilo v sociálnych službách vytýčené ciele.
K mäkkým opatreniam patrí zriadenie Rady pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím, v ktorej mám
možnosť pracovať. Nestretávame
sa síce často, ale všetky prednesené
návrhy na zlepšenie života seniorov
a ľudí s hendikepom si primátor
osvojil a hľadá spôsob ich realizácie.
Úmerne sa zvýšila aj finančná podpora organizácií. Z investičných akcií
je strategickým krokom nadstavba
budovy Mestského centra sociálnych
služieb na Ulici 1. mája, ktorá sa
uskutoční v najbližších mesiacoch.
Musím oceniť aj šikovnosť samot-

ného vedenia MsCSS; s riaditeľkou
Melániou Dujsíkovou sa výborne spolupracuje. Máme susedskú družbu so
Vstúpte a momentálne je pred nami
podanie žiadosti o finančné prostriedky z eurofondov na rekonštrukcii
budovy, ktorú Vstúpte, n. o., užíva na
poskytovanie sociálnych služieb pre
ľudí s mentálnym znevýhodnením.
Keďže pôsobím v bytovej komisii,
som rada, že svojimi rozhodnutiami
môžeme vyriešiť často mimoriadne vypäté situácie ľudí, ktorí sa ocitajú takmer bez domova. Nie je nič krajšie ako
radosť v hlase žiadateľa o byt, ktorému
oznamujeme, že mu bude pridelený.
Čo vnímam ako mínus, ktorý ale mesto nedokáže vo väčšej miere ovplyvniť,
je nedostatok zamestnancov v sociálnych službách. Z úradu nám za ostatné
obdobie odišli dve skúsené pracovníčky
do dôchodku a náhrada za ne sa hľadá
ťažko. Rovnako opatrovateľky do MsCSS sa nehlásia húfne. Tu vidím priestor
aj v dobrovoľníctve, no mladí ľudia sú
dnes tak vyťažení, že im popri škole či
zamestnaní nezostáva dostatok času
na prácu dobrovoľníkov. Sociálny systém v celom štáte je „pred výbuchom“.
Ktoré doterajšie zmeny vo vašom obvode považujete za najdôležitejšie?
Nemám veľmi rada delenie na
obvody. Získaním mandátu sa každý jeden z nás stáva automaticky
poslancom Malaciek a naše spoločné rozhodnutia by sa mali pozitívne
dotýkať všetkých občanov a mestských častí vyvážene. Ak by som si
teraz mala posvietiť na časť mesta
patriacu do môjho obvodu, je to iste
rekonštrukcia verejného osvetlenia,
ktorá sa u nás začala, no pokračuje
v celom meste. Vzhľadom na to, že
2. obvod je zároveň centrom mesta,

pozitívne vítam všetky kroky smerom
k premene neatraktívneho centra na
kultúrne verejné priestranstvo. S tým
bude súvisieť rozsiahla rekonštrukcia
na Mierovom námestí s vybudovaním
podzemného centrálneho parkoviska
a vytvorením námestia, ktorá nám tak
bytostne chýba. Vítam aj ambiciózny
plán primátora mesta spojený s prípadným asanovaním výškovej budovy bývalého MsÚ na Radlinského ulici
a postavením kultúrneho domu.
Netrpezlivo tiež očakávam výsledky
hodnotenia projektov mesta, s ktorými sa uchádza o významné finančné
dotácie – na výstavbu cyklochodníka
z Kostolišťa cez Družstevnú po Záhoráckej cez centrum, Radlinského až
po Nádražnú a rovnako na výstavbu
záchytného parkoviska v areáli píly.
Tieto projekty môžu zásadne prispieť
k zmierneniu hustoty dopravy v centre
či problémov s parkovaním.
Ako hodnotíte činnosť MsZ a spoluprácu s vedením mesta?
Nadštandardne. Sme slovenským
vzorom. Ak si vezmeme situáciu v Stupave či bratislavskom zastupiteľstve,
tak v Malackách zažívame „selanky“.
Vo väčšine tém vystupujeme jednotne.
Nesúperíme a nehádame sa, naopak,
kultivovane diskutujeme s cieľom prísť
k výsledku, ktorý bude na prospech čo
najväčšieho počtu obyvateľov. Som nekonfliktný človek a dokážem nájsť spoločnú reč s každým, kto prejaví dobrú
vôľu. Týmto by som chcela svojim kolegom poďakovať za dobrú spoluprácu.
Ak odpoviem na otázku z iného
uhla pohľadu, poslanec má byť akýmsi
prostredníkom medzi občanmi a vedením mesta. Nie každý má možnosť
tak často hovoriť priamo s primátorom. Takto sa mi darí posúvať nap-

ríklad projekt revitalizácie námestia
SNP a vyriešenia nešťastného príjazdu
k ZŠ Dr. J. Dérera cez park po prašnej
„nekomunikácii“ pod oknami bytového
domu, ktorého obyvatelia sa právom
roky ozývajú. Tu boli z mojej strany vyvolané viaceré stretnutia obyvateľov
priamo s primátorom a dnes máme
na stole konkrétny projekt, ktorý mohli
pripomienkovať. Toto je ideálne a verím, že k septembru si na vynovenú časť
mesta s obyvateľmi „štrngneme“ :-).
Budete sa znovu uchádzať o poslanecky mandát? Ak áno, s akými
zámermi? Akým konkrétnym projektom by sa ste sa chceli venovať?
Tie štyri roky ubehli prirýchlo.
Hoci som mala pocit, že je mi prostredie známe, predsa len som potrebovala istý čas na aklimatizáciu.
Ak sa nič vážne neudeje, budem
kandidovať. Môj postoj nie je prekvapením, už počas kampane do VÚC
som sľúbila, že Malacky sú a zostanú pre mňa ťažiskovým m(i)estom,
v ktorom chcem mať dosah na rozhodnutia vedúce k zlepšovaniu kvality života. V sociálnej oblasti budem

najšťastnejšia, ak sa podarí zrealizovať vytýčené projekty. Neľahké úlohy
a ambiciózne ciele máme aj v oblasti
kultúry – výstavba kultúrneho domu,
zriadenie múzea v kaštieli a vôbec
prinavrátenie života do kaštieľa. Pre
mňa je tiež bytostne dôležitou otázkou občianska angažovanosť, teda
zapájanie čo najväčšieho počtu ľudí
do vecí verejných. Áno, sľúbila som,
že začnem kroky vedúce k nastaveniu participatívneho rozpočtovania.
Je to môj záväzok, ktorý dodržím.
Tešia ma aj mladé a aktívne skupiny
ako Severínek či mladí, ktorí rozbehli diskusné stretnutia na rôzne témy
Chillout. Fandím im. Fandím každému, kto sa rozhodne posúvať Malacky vpred a robiť toto naše miesto
pre život krajším. Týmto vyzývam
každého, kto chce úprimne prispieť
k rozvoju mesta, nech ide do komunálnych volieb. Nám poslancom občania nakoniec vystavia vysvedčenie
a obhájiť mandát je náročnejšie ako
ho získať prvýkrát. Tak sa nechajme
prekvapiť, na čom krku sa po novembrovom finále zaleskne „poslanecká
medaila“ :-).
Pokračovanie na str. 6.
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Obvod č. 2: čo sa
podarilo, čo sa pripravuje
• nové LED verejné osvetlenie
• rekonštrukcia autobusovej stanice
• rekonštrukcia Nádražnej
• rekonštrukcia MŠ Bernolákova
• rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavova
• revitalizácia parkoviska na Radlinského pred bývalým MsÚ
• nový chodník od bašty k ZŠ Dr. J.
Dérera (oproti súdu)
• ZŠ Dr. J. Dérera: nová kotolňa,
pripravuje sa nové multifunkčné
ihrisko otvorené pre verejnosť
• pripravuje sa rekonštrukcia Námestia SNP
• pripravuje sa oprava prvej polovice Veľkomoravskej
• do realizácie ide osvetlenie priechodov pre chodcov

Nový chodník k ZŠ Dr. J. Dérera

Autobusová stanica

Priestor pred bývalým MŠ na Radlinského

Modernizácia verejného osvetlenia

MŠ Bernolákova

Volebný obvod č. 2:
Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Boreckého, gen. M. R. Štefánika,
Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa, kpt. Miloša Uhra, L. Novomeského,
Ľ. Kukorelliho, Ľuda Zúbka, Nádražná, Námestie SNP, Pavla Blahu,
Petra Jilemnického, Radlinského,
Štefana Čulena, Štúrova 2, 4, 5, 6,
7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27,

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, V. Clementisa, Bernolákova 24, 26, 28, 30, Budovateľská,
Ferdiša Kostku, Jána Hollého, Jána
Kalinčiaka, Jánošíkova, Kláštorné
námestie, Mierové námestie, Mirka Nešpora, Mojmírova, Príjazdná,
Rastislavova, Robotnícka, Sama
Chalupku, Slovenská, Svätoplukova, Vlastenecká.

MŠ Hviezdoslavova

Pripravila redakcia Malackého hlasu.
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Vítame medzi nami:
Simona Jelínková * 23. 3.
Emma Černá * 31. 3.
Ťažko sa nám s Vami lúčilo,
ťažko je bez Vás byť,
láska však smrťou nekončí,
v našich srdciach budete stále žiť.

Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
Zhasli oči, utíchol hlas,
mal rád život a všetkých nás.

Povedali si ÁNO:
Jana Rajnincová a Ľuboš Kramár
Veronika Zahnašová a Matúš Kovár

12. apríla uplynulo 21 rokov
a 11. apríla 3 roky, čo nás navždy
opustili naši drahí rodičia a starí
rodičia Otília Špelitz
a Augustín Špelitz.

24. apríla si pripomenieme
2. smutné výročie, čo od nás navždy
odišiel môj milujúci manžel
a starostlivý otec Peter Furian.

Opustili nás:
Anna Greifová, Malacky, *1940
Antónia Višvaderová, Malacky, *1932

S láskou a úctou spomínajú
dcéry Eva a Božena a vnúčatá
s rodinami.

14. apríla uplynie 5 rokov,
čo nás opustila naša drahá
mamička, babka a prababka
Mária Čermáková z Malaciek.
Kto ste ju poznali a mali radi,
spomínajte s nami.
Rodiny Knéblová
a Čermáková.

S láskou a úctou spomínajú
manželka Eva, dcéra Erika
a syn Rastislav s manželkou.

Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud vzal.
Odišiel si nám všetkým,
ktorí Ťa radi mali,
odišiel si bez toho,
aby Tvoje ústa zbohom dali.
10. apríla uplynulo 9 rokov, čo nás
opustil Vladimír Salava z Malaciek.
S úctou a láskou spomínajú
manželka, dcéry s rodinami
a sestra Oľga.

BLAHOŽELANIE

MALACKÁ MATRIKA
od 26. 3. do 9. 4. 2018

SPOMIENKY

Jozef Osuský, Studienka, *1940
Ladislav Navrátil, Sološnica, *1940
Juliana Bystroňová, Lozorno, *1928
Ivan Suchánek, Gajary, *1973
Agnesa Bordáčová, Lozorno, *1930
Jozef Moravčík, Plav. Štvrtok, *1954
Karol Havlík, Malacky, *1938
Jozef Samek, Malacky, *1934
Alexander Cisár, Malacky, *1954
Božena Komorníková, Malacky, *1929
Rudolf Pfeiler, Sološnica, *1932
Helena Hanzlíková, Malacky, *1930
Marta Ferenčíková, Malacky, *1953
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Pánovi Františkovi Šimoníkovi
veľa ďalších rokov,
veľa šťastných krokov,
veľa dobrých vecí
želáme Vám všetci.
Členovia DHZ Malacky.

Preventívne protipožiarne kontroly
Mesto Malacky oznamuje, že aj v tomto roku sa budú vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných domoch (okrem ich obytných častí), v obytných domoch (okrem bytov) a v iných stavbách vo vlastníctve fyzických osôb. Vlastníci objektov sú povinní umožniť kontrolným skupinám mesta vstup do týchto
priestorov/objektov (§ 14 ods.1 písm. d/ zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi). Do obytných častí
môžu vstúpiť len na základe súhlasu vlastníka domu/bytu. Členovia kontrolnej skupiny mesta Malacky sa
pred začiatkom preventívnej protipožiarnej kontroly preukážu občianskym preukazom a poverením na vykonanie kontroly, ktoré vydáva primátor. Žiadame všetkých obyvateľov, aby umožnili kontrolu a aby rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny. Kontroly budú vykonávané počas celého roka vždy v sobotu.
Predmetom kontroly bude najmä:
• kontrola dokladov o čistení a
kontrole komína (pri kondenzačných kotloch a turbokotloch, ktoré
nie sú pripojené na teleso komína,
sa takáto kontrola nevyžaduje),
• potvrdenie o kontrole a údržbe
palivového spotrebiča,
• skladovanie horľavých látok
a horľavých kvapalín so zameraním na povolené množstvá a odstupové vzdialenosti,
• stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových
ciest a ich označenie,
• vybavenie objektov hasiacimi
prístrojmi a inými vecnými pro-

striedkami ochrany pred požiarmi,
• umiestnenie a inštalácia tepelných,
elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.

Letná burza Materského centra
Vánok sa bude konať vo štvrtok 19.
apríla (12.00 - 16.00 h) a v piatok
20. apríla (15.00 - 18.00 h).
Ak máte doma veci, ktoré už
vaše deti nevyužijú, môžete sa zapojiť do burzy ako predávajúci. Podmienky predaja a formulár, ktorý
je nutné vyplniť, nájdete na www.
mcvanok.com. Dôležitou zmenou
je, že okrem štítka s cenou musí
byť na každej veci na predaj ešte
dvakrát umiestnený názov/NICK
predajcu (jedenkrát vnútri oblečenia). MC Vánok si vyhradzuje právo
neprijať nesprávne označené alebo
neoznačené veci. Neprijateľné je pri-

pevňovanie štítkov kancelárskymi
spinkami či špendlíkmi. Štítky musia
byť na oblečení a obuvi upevnené
čo najpevnejšie a najbezpečnejšie.
MC Vánok si vyhradzuje právo prijať
z kapacitných dôvodov 100 predajcov, pričom každý z nich môže mať
maximálne 100 položiek.
Na letnú burzu prijímame iba
letné oblečenie. Okrem typických
letných kúskov (plavky, kraťasy,
klobúčiky, tričká s krátkym rukávom…) sú prijateľné aj dlhé nohavice, rifle, svetríky a mikiny.

Ak kontrolná skupina zistí nedostatky, bude o nich informovať
vlastníka objektu a požadovať ich
nápravu. Ak sa nedajú odstrániť
ihneď, mesto Malacky určí termín
na nápravu nedostatkov. Kontrolné skupiny nemôžu ukladať sankcie
za porušenie predpisov.
V roku 2018 budú kontroly v objektoch na týchto uliciach: Zámocká, Na
brehu, Jána Kollára, 1. mája, Pribinova, Břeclavská, Brnianska, Martina Rázusa, Kukučínova, Poľná,

Jozefa Kubinu, Mansueta Olšovského, Sládkovičova, Záhorácka,
Mlynská, Družstevná, Hviezdoslavova, Martina Benku, Vševlada
Gajdoša, Veľkomoravská a Kozia.
Zmyslom preventívnych protipožiarnych kontrol je najmä poskytovanie odbornej pomoci a poradenstva v oblasti ochrany pred požiarmi.
Kontroly sa vykonávajú v súvislosti so
zvereným výkonom štátnej správy na
úseku ochrany pred požiarmi podľa
§ 16 ods. 2 v spojení s § 23 a § 24
písm. b) zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi.
P. Mackovich,
preventivár mesta Malacky

Blíži sa letná burza v MC Vánok

Preberanie vecí na predaj:
Sobota
14. 4. 10.30 – 12.00 h
Pondelok
16. 4. 9.00 – 12.00 h
		
16.00 – 18.00 h
Utorok
17. 4. 9.00 – 12.00 h
Predaj:
Štvrtok
Piatok

19. 4. 12.00 – 16.00 h
20. 4. 15.00 – 18.00 h

Preberanie nepredaných vecí:
Pondelok
23. 4. 9.00 – 12.00 h
		
16.00 – 18.00 h
MC Vánok

POZÝVAME VÁS

PIT et RATATOUILLE
swing & chanson française

Anaelle Malet – spev, gitara
Peter Hovat – gitara
Duo z Francúzska hrá prevažne
„swingujúci chanson française
z 50-tych rokov“, no zároveň
i vlastné kompozície.
Nedeľa 15. apríla 2018 o 16.00 h
Kultúrní domeček - kino,
Hviezdoslavova 3, Malacky
vstupné: 7 €
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

8

ŠPORT

7/2018

Mladí džudisti obstáli
na medzinárodnom turnaji
Sedem našich džudistov sa
predstavilo v Galante na medzinárodných majstrovstvách oblasti
západ. Medzi 176 pretekármi zo
Slovenska, Česka a Maďarska reprezentovali JUDO-club TJ Strojár
prvýkrát Alex Szabó, Kristína Vašková, Erika Ragasová a Stanka
Pullmanová.
Do súťaže sme nasadili aj skúsenejších Martinu Moravčíkovú,

Mária Frimma a Martina Bartoška. Všetci naši dokázali využiť
to, čo sa naučili na tréningoch,
a príkladne bojovali. Posledný zápas Martina Bartoška sledovala so
zatajeným dychom celá hala. So
svojím súperom sa stretol v troch
zápasoch, pričom ten posledný
trval 5 minút. Po strhujúcom a vyčerpávajúcom súboji o zlato však
Martin prehral.

Výsledky malackých džudistov:
• 1. miesto - Alex Szabó a Martina
Moravčíková
• 2. miesto - Kristína Vašková a Martin Bartošek
• 3. miesto - Stanka Pullmanová

Futbalisti idú za postupom
Naši futbalisti potvrdili pozíciu
suverénneho lídra tabuľky IV. ligy
Bratislavského futbalového zväzu.
Na ihrisku v Limbachu vyhrali v nedeľu 8. apríla nad miestnym FK Karpaty 4:0 a vďaka tomu vedú tabuľku
pred druhým Slovenským Grobom
už o 16 bodov. Najlepším strelcom
ligy je náš hráč Vladimír Ronec s 29
presnými zásahmi.
Góly: 10. Juraj Miklušičák, 19. Franti-

šek Lörinczi, 39. a 79. Vladimír Ronec
Zostava FC Malacky: Ondrej Klempa
– Lukáš Rupec (Jaroslav Zváč), Štefan
Kovárik, Pavol Uhrinec (C), Adam Velický (Peter Mikula) – Daniel Čeřovský,
Denis Michalek, Juraj Miklušičák – Michal Prečuch (Tomáš Mifkovič), František Lörinczi (Jakub Hitmar), Vladimír
Ronec.
-red-

Všetkým blahoželáme a do ďalších
súbojov na tatami želáme veľa šťastia.
Text a foto: J. Kunštek

Jarné prázdniny na ľade

Na finálový turnaj z prvého miesta

Minulý týždeň sa odohral v pezinskej basketbalovej hale predposledný, štvrtý turnaj VISTA realCupu
2017/2018 - Školskej basketbalovej
ligy. Do konca základnej skupiny
ôsmich družstiev zostáva odohrať
už iba pár zápasov. Žiaci a žiačky
ZŠ Štúrova zatiaľ stále predvádzajú

veľmi dobré výkony a dokazujú, že
prihlásiť sa do tejto súťaže bol dobrý nápad. Najväčšiu zásluhu na tom
má pán Justín Sedlák - bývalý československý basketbalista, účastník
olympijských hier 1976 a bronzový
medailista z majstrovstiev Európy
1981. Pred pár rokmi začal organizo-

vať súťaž pre žiakov základných škôl
a postupne sa mu darí zapojiť čoraz
viac škôl. Na konci minulého školského roka prišiel do Malaciek a my
zo Štúrky sme sa radi pridali. Urobili
sme dobre. Basketbalové zápasy sú
pre chlapcov aj dievčatá veľmi obľúbené.
Už šesť zápasov sme neokúsili
trpkosť prehry. Treba uznať, že ostatní hráči a hráčky nespia a neustále sa zlepšujú. Ich kvalita z turnaja
na turnaj rastie. Napriek tomu sme
odohrali základnú skupinu veľmi
dobre a udržali sme si prvú pozíciu.
Zaslúžili sa o to Marco Hladík, Ivana
Velická, Kristína Ambrová, Karolína Slobodová, Štefan Béreš, Peter
Čermák, Oliver Kršek, Nikola Tomanová (9. A), Marek Polák, Adam
Novosádek, Václav Ferenčík (8. A)
a Jakub Ševera (8. B).
Finálový turnaj nás čaká v piatok
13. apríla. Už sa naň tešíme a pokúsime sa do Malaciek priviezť majstrovský pohár. Držte nám palce!
Text a foto: P. Ondruš

Malackí stolní tenisti zabojujú o 3. miesto
V utorok 17. apríla vo Vranove nad
Topľou odohrajú malackí stolní tenisti prvý zápas v rámci série bojov o 3. miesto. Naši hráči podľahli
v semifinálovej sérii Vydranom 0:3

na zápasy, vďaka čomu náš súper
postúpil do finále.
Séria zápasov s Vranovom na Topľou
bude pokračovať v Malackách v piatok 20. apríla, v prípade nerozhodné-

ho stavu sa ďalšie stretnutie odohrá
hneď v sobotu 21. apríla. Príďte povzbudiť našich hráčov na domácej
pôde v boji o bronz!
-red-

Základná škola Záhorácka zorganizovala na ľadovej ploche v Zámockom parku Jarné prázdniny
na ľade. Deti sa denne učili zdokonaľovaniu techniky korčuľovania, základom ľadového hokeja
a nechýbali ani obľúbené pohy-

bové hry na ľade. Na aktivitách sa
okrem žiakov školy zúčastňovali
aj ich rodičia. Takto prežité prázdniny boli zmysluplným využitím
voľného času.
Text a foto: P. Filip

Veľkonočný basketbalový turnaj 2018
Priaznivci basketbalu strávili Bielu sobotu pri svojom obľúbenom
športe. Základná škola na Štúrovej
hostila veľkonočný basketbalový
turnaj za účasti 6 družstiev. Na prvom mieste skončil tím Basket Malacky, ktorý vo finále porazil Malackých dzivočákov.
• Finále Basket Malacky – Malackí
dzivočáci
44:31
• 3. miesto
Hrdličky Stupava – Závod
60:15

• 5. miesto
Moravský Sv. Ján – Borský Sv. Jur
38:20
Víťazná zostava: František Ambra, Denis Pištelák, Erik Prokein,
Vladimír Režný, Ľudovít Ivančík,
Karol Ivančík, Peter Fedorčák, Peter Varinský a Marcel Czizmazia.
Poďakovanie patrí všetkým partnerom, spoluorganizátorom, hráčom
i divákom.
K. Ivančík
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