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ÚVODNÍK

Stále sa máme
na čo tešiť

Ľ. Pilzová

Malackí futbalisti zdvihli majstrovskú trofej
FC Malacky sa rozlúčil s domácimi fanúšikmi v nedeľu 3. júna zápasom 29. kola proti Čunovu a výhrou 5:0 potvrdili výbornú formu z celej sezóny.
Hoci ich čaká ešte posledné stretnutie sezóny v Kalinkove (hrá sa v nedeľu 10. júna), po záverečnom hvizde rozhodcu zdvihli nad hlavu majstrovský pohár, ktorý zároveň znamená postup do III. ligy. Malačania si návrat do vyššej súťaže zabezpečili už šesť kôl pred koncom a v aktuálnej
ligovej sezóne ani raz neprehrali.
26 výhier, 3 remízy, žiadna prehra,
kolo pred koncom súťaže náskok 24
bodov na druhý tím v tabuľke, Vladimír Ronec s 30 gólmi na čele strelcov
a famózne skóre 98:20 – to je tohtosezónna skvelá vizitka malackých
futbalistov. V IV. lige Bratislavského
futbalového zväzu nemali konkurenta. Prezident klubu FC Malacky
Oto Kožuch je na to patrične hrdý:
„V tejto sezóne sme výrazne obmenili
káder, doplnili sme mladých z Malaciek
i okolia. Nový tréner Miroslav Kéry pri-

niesol do kabíny poriadok a disciplínu.
V tíme vzniklo konkurenčné prostredie,
keď nik z hráčov nemal istotu svojho
postu a o svoje miesto v zostave musel
bojovať.“ Bodový náskok lídra je historicky najvyšším vo štvrtej lige. Naši
futbalisti sú okrem toho blízko ďalšieho unikátu – do rekordnej stovky
strelených gólov v jednej sezóne im
chýbajú ešte dva. Možno sa im to podarí v nedeľu 10. júna
v poslednom zápase
v Kalinkove.
Pokr. na
strane

Vytúžené leto a s ním spojené
prázdniny sa blížia. Začal sa posledný mesiac vyučovania, o pár
dní otvárame kúpalisko, finišujú
vedomostné i športové olympiády
žiakov aj ligové súťaže. Zdá sa, akoby iba prednedávnom boli Prvomájové Malacky, a už máme za sebou
aj oslavu Dňa detí a jarnú Malackú
šošovicu. V rýchlom slede sa blíži
ďalšie mestské podujatie – tentoraz
to bude Malacký piknik. Program je
prakticky hotový, teraz potrebujeme už iba príjemné počasie a vašu
účasť. Súbežne s tým pripravujeme
medzinárodný detský tábor, ktorý
bude koncom júna hostiť naše mesto a zúčastnia sa na ňom žiaci z Malaciek a našich partnerských miest
Veselí nad Moravou a Žnin.
Mimochodom, viete, koľko podujatí (kultúrnych, spoločenských
i športových) ročne organizuje, spoluorganizuje alebo podporuje mesto? Rátali sme, rátali a narátali viac
ako 50! Sme radi, že všetky sa tešia
záujmu verejnosti. Dobrých podujatí však nikdy nie je dosť, a tak vznikli
úvahy o možných novinkách. Zatiaľ
ide iba o ideu, predstavou sú tematické trhy spojené s ľudovým hodovaním, niečo ako Veľkonočný festival alebo hody. Či sa stanú realitou,
to je otázka budúcnosti. Už teraz sa
však všetci tešíme na najbližšie obdobie, ktoré do Malaciek prinesie
Deň rodiny (10. júna), cvečkársku
výstavu psíkov (17. júna), Malacký
piknik (24. júna), Majstrovstvá SR
v hádzanej mladšieho žiactva (8. –
10. júna) a Malacké kultúrne leto.
Jednoducho, u nás sa stále máme
na čo tešiť.
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Oslavy sviatku detí boli o radosti
najmenších i súhre organizátorov

„Podujatie Deň detí je výnimočné v tom, že ide o jedinú spoločnú akciu mesta Malacky, mestskej polície, centra voľného času, mestského centra kultúry, materskej školy, základnej umeleckej školy a spoločnosti TEKOS.
Pri jeho organizovaní stojí v popredí mestská spolupatričnosť, vzájomná pomoc a najmä pocit, že všetci spolu
a radi kopeme za jeden klub,“ charakterizovala oslavy našich najmenších vedúca MCK Jana Zetková. Tie
tohtoročné jej slová len potvrdili - skvelú participáciu vyzdvihli všetci zúčastnení.
hradených plôch. Zároveň sme sa postarali o dovoz, presun a rozmiestnenie
materiálu pre CVČ, MCK, ZUŠ, Vstúpte
a MsP. Zabezpečili sme zberné nádoby
na odpad a čistenie priestranstiev pred,
počas a po akcii,“ priblížil František
Ftáčnik, vedúci strediska odpadov
spoločnosti TEKOS.
Atrakcií, aktivít a zábavy bolo neúrekom, spomeňme aspoň niektoré.
Hneď pri Inkubátore mali všetci možnosť vidieť len niekoľkotýždňové teliatka. Pre väčšinu malých i veľkých

účastníkov to bol premiérový zážitok. „Denne sa starám o 150 až 300 takýchto životaschopných jašov. A ako
vymýšľajú – jedno nechce piť z vedra,
druhé z fľaše, všetko ich musím učiť.
Darmo, deti sú deti a tieto kravské
ratolesti niekedy neposlúchajú rovnako ako tie ľudské,“ rozprávala prítomným zvedavcom opatrovateľka
dobytka. Domáce zvieratká mali deti
možnosť vidieť aj na
Kláštornom námestí.
Pokr. na
strane

V sobotu 26. mája viedli všetky
cesty do centra Malaciek. Súbežne
s Dňom detí sa konal aj festival šikovných a zručných rodákov Malacká šošovica. Absolútna pohoda sprevádzaná detským smiechom a dotvorená
slnečným počasím zaplavila Mierové
i Kláštorné námestie. Aj táto skutočnosť bola vizitkou precíznej prípravy.
„Dva dni pred akciou sme začali s pristavovaním dopravných značiek i zátarás a v kooperácii s mestskou políciou
sa zabezpečilo postupné uzavretie vy-
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Oslavy sviatku detí boli o radosti
najmenších i súhre organizátorov
(dokončenie zo str. 1)
Naši najmenší sa zábavnou formou dozvedeli veľa nového nielen
zo živej prírody, ale aj z dopravnej
výchovy. Na Hviezdoslavovej ulici
vyrástlo dopravné ihrisko, kde sa to
hemžilo ako v úli. Malých vodičov
usmerňovali mestskí policajti. Väčší
oslávenci so zvedavosťou navštívili
mobilné planetárium.
Monumentálne
poľnohospodárske stroje pristavené na Mierovom námestí boli lákadlom aj pre
mnohých dospelákov. „Tak rád by
som si vyliezol na ten kombajn, no
okrem toho, že sa trocha hanbím, na
túto príležitosť čaká v rade veľa detí
a nechcem zdržiavať,“ s úsmevom si
povzdychol jeden z oteckov. Ďalšia
mamička poznamenala, že nemôže
svojich chlapcov dostať z územia leteckých modelov a techniky na Šošovicu. „Teším sa tam na zdravé maškrty
a kúpim si aj nejaké ľudové doplnky do
kuchyne,“ prezradila nám. Na javisku
sa striedali detskí protagonisti, pri
kostole sa spievalo a vyhrávali kapely, z výšky všetkým mávali choduliari
a náladu udržiavali aj maskoti v podobe rozprávkových bytostí.
Energiu, ktorú deti vynaložili pri
zdolávaní rôznych prekážok, preliezačiek a náčinia pred Inkubátorom
i v akejsi mini telocvični na Kláštornom námestí si razom mohli doplniť občerstvením v podobe sladkých šišiek. Každý malý oslávenec
navyše dostal starú dobrú klasickú
hračku – bublifuk. Bublinky detské oslavy aj uzatvárali – vo finále
nechýbala obľúbená penová šou,
ktorú pripravili príslušníci Hasičské-

ho a záchranného zboru Malacky.
„Chcela by som vyzdvihnúť výbornú
spoluprácu a zodpovednosť všetkých, ktorí na Dni detí participovali.
Dokonalá súhra a profesionalizmus.
A ešte aj s úsmevom a radosťou z práce,“ vyjadrila svoje pocity riaditeľka CVČ Alžbeta Šurinová. Jej slová
dopĺňa šéfka MCK J. Zetková: „Vždy
mám nesmiernu radosť, keď návštevníci odchádzajú z našich podujatí
usmievaví a v dobrej nálade s tým, že
s nami opäť prežili jeden super deň.
A takýto pocit som mala i v sobotu,
po Dni detí. Síce sme všetci organizátori boli unavení, no zároveň i naplnení pocitom, že naša práca má zmysel. Samozrejme, že nezaspíme na
vavrínoch, stále je čo zlepšovať, ale
nové nápady si zatiaľ necháme pre
seba a prezradíme ich na budúci rok.“
Plejádu spokojných organizátorov

uzatvára F. Ftáčnik z TEKOSu: „Komunikácia našej spoločnosti s ostatnými mestskými organizáciami bola
na veľmi dobrej úrovni - rýchly dohovor a presné vyhodnotenia požiadaviek. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“
Tá sa môže už čoskoro preukázať aj
pri úvahách o plánovanej novej celomestskej akcii. Jedinečným podujatím v regióne by bol Veľkonočný
festival. Vedenie mesta však zvažuje
aj jesenné Malacké hody, nechajme
sa prekvapiť.
Okrem organizátorov sa o nezabudnuteľný Deň detí 2018 pričinili aj
sponzori: Hammer Rakúsko, RESPECT
Slovakia, s. r. o., a FirstFarms Agra M,
s. r. o., Plavecký Štvrtok.
Ďakujeme a dovidenia o rok na
oslave sviatku detí v Malackách!
Text a foto: I. Sochorová

Deň v kaštieli otvoril výstavu o Pálffyovcoch
V sobotu 19. mája zavítalo do
pálffyovského kaštieľa v Malackách vyše tristo ľudí. V rámci celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií bola otvorená výstava
Pálffyovci a rok 1918. Pripomína
100 rokov od skončenia 1. svetovej
vojny a zároveň 100. výročie odchodu Pálffyovcov z Malaciek. Otvorená bude v rámci prehliadok
kaštieľa: streda - piatok 10 -12 h,
14 - 17 h; sobota - nedeľa 14 -18
h, do konca septembra.
Po vernisáži nasledovali prehliadky kaštieľa, premietanie filmov,
hry a súťaže pre deti a nechýbali ani
koláčiky od babičky. Návštevníkov
sprevádzali zamestnanci MCK a mladí sprievodcovia - študenti. Záver
podujatia patril čítaniu autentických spomienok účastníka prevratu
v roku 1918 v podaní Alfréda Swana.

Mestské centrum kultúry Malacky - Múzeum Michala Tillnera
Štátny archív v Bratislave

výstava v kaštieli

1. 5. - 30. 9. 2018
034 772 21 10, muzeum@mckmalacky.sk

Webová stránka Malackého hlasu po novom
Mestské noviny sú čitateľom
k dispozícii aj na webovej stránke
www.malackyhlas.sk, kde si môžu
kedykoľvek online zalistovať v aktuálnom vydaní i starších číslach.
Z iniciatívy nášho skúseného kolegu Stana Osuského prešla stránka
zmenou, ktorej výsledkom je atraktívnejší a modernejší trendy dizajn

bude rokovať 14. júna

Vo štvrtok 14. júna o 15.00 h sa uskutoční zasadnutie mestského
zastupiteľstva. Bude sa konať v zasadačke administratívnej budovy
na Radlinského ul. 2751/1 (bývalá budova MsÚ).
Návrh programu:
1) Otvorenie, určenie pracovných
komisií a schválenie programu,
2) Správa o plnení uznesení MsZ,
3) Správa z kontroly poskytnutých
dotácií za rok 2017,
4) Správa z kontroly vybavovania
sťažností a petícií za rok 2017,
5) Správa z kontroly čerpania transferov poskytnutých z rozpočtu
mesta príspevkovým organizáciám v roku 2017,
6) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:
a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa ustanovujú podmienky
umiestňovania volebných
plagátov na verejných priestranstvách v meste Malacky počas volebnej kampane,
b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta
Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších
predpisov,
c) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č.
2/2013 o čistote mesta,
d) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta
Malacky č. 13/2011 o školských
obvodoch základných škôl v znení
neskorších predpisov,
e) Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Malackách a komisií mestského zastupiteľstva,
7) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom v areáli Píla vo vlastníctve spoločnosti
FUNDUS, s. r. o., Bratislava, za účelom vybudovania záchytného parkoviska v prospech mesta Malacky,
b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra C parc. č. 5551 v k. ú. Malacky
vo vlastníctve Daniela Kodaja a Jarmily Kodajovej, rod. Murányiovej,
bytom Malacky v prospech mesta
Malacky,

c) Návrh na odplatný prevod
vlastníckeho práva k pozemkom
v k. ú. Malacky vo vlastníctve Slovak Lines Služby, a. s., Bratislava,
v prospech mesta Malacky,
d) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra C
parc. č. 3370/2 v k. ú. Malacky na
ulici Pezinská uzatvorením Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Soulier
Malacky, k. s., Malacky,
e) Návrh na dlhodobý prenájom
objektu súp. č. 82 a pozemku reg.
C parc. č. 2730/1 v k. ú. Malacky za
účelom poskytovania sociálnych,
poradenských a podporných služieb v prospech neziskovej organizácie Vstúpte, n. o.,
8) Čerpanie rozpočtu mesta Malacky
k 31. 3. 2018 a návrh II. zmeny rozpočtu mesta Malacky za rok 2018,
9) Návrh prvej zmeny rozpočtu p.
o. m. MsCSS za rok 2018,
10) Návrh prvej zmeny rozpočtu p.
o. m. AD HOC za rok 2018,
11) Návrh prvej zmeny rozpočtu p.
o. m. MCK za rok 2018,
12) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018,
13) Aktualizácia Komunitného plánu
služieb mesta Malacky (2015 - 2020),
14) Návrh zmeny cenníka úhrad pri
monitorovaní objektov na PCO,
15) Informácia o zmene Organizačného poriadku MsÚ,
16) Návrh na doplnenie poverenia
poslanca na výkon občianskych
obradov – ústne,
17) Informácia k podaným majetkovým vyhláseniam poslancov
MsZ – ústne,
18) Rôzne,
19) Interpelácie a podnety.
Materiály na rokovanie sú k dispozícii na webovej stránke mesta www.
malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO. Priebeh rokovania bude možné sledovať naživo cez
www.zastupitelstvo.sk.
-lp-

Pálffyovci a rok 1918 Zo štátneho gymnázia
bude bilingválne
Zámocká 18, 90101 Malacky

-red-, foto: MCK

Mestské zastupiteľstvo

v tradičných zelenomodrých farbách
Malackého hlasu.
Rovnako ako v pôvodnej verzii, aj
v novej nájdete okrem jednotlivých
vydaní aj informácie o novinách, redakcii i podmienkach inzercie. Po novom je obsah zoradený v prehľadnejšej a zaujímavejšej podobe. Pribudol
stručný prehľad tém pri každom čís-

le, jednoduchšie vyhľadávanie i nová
grafika. Samozrejmosťou je responzivita webu, t. j. automatické prispôsobenie sa zariadeniu, na ktorom sa obsah zobrazuje. Želáme vám príjemné
čítanie Malackého hlasu v papierovej
i elektronickej forme.
N. Bednáriková

Štátne gymnázium v Malackách
sa stane aj bilingválnym gymnáziom. Škole sa po splnení podmienok
úspešne podarilo zavŕšiť habilitačný
proces Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Od 1. septembra 2019 bude

druhým vyučovacím jazykom angličtina. Tento úspech sa podarilo
dosiahnuť aj vďaka podpore Rady
školy a zriaďovateľa, Bratislavského
samosprávneho kraja.
Gymnázium Malacky
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Malackí futbalisti zdvihli majstrovskú trofej
(dokončenie zo str. 1)
Vlaňajšie sklamanie je zabudnuté
Do tretej ligy sa pozreli už v sezóne 2016/2017, avšak po roku sa
opäť vrátili do nižšej súťaže. Teraz znovu postúpili a všetci veria,
že už to bude na dlhšie obdobie.
„Vypadnutie pred rokom bolo veľmi
nešťastné, rozhodovali tam detaily. S bodmi, ktoré sme získali pred
rokom v III. lige, by sme sa dnes
s prehľadom udržali. Vtedy bojovalo
o záchranu päť tímov a Čierny Peter
zostal práve nám. Bolo to veľké sklamanie a aj preto som rád, že sme
ukázali odhodlanie a vrátili sme sa.
Vďaka za to patrí fanúšikom, ktorí
na nás nezanevreli a stáli pri nás,
ale aj vedeniu mesta, ktoré okrem
rekonštrukcie štadióna podporuje aj
priamo klub materiálne i finančne.
Navyše, primátor je naším veľkým
fanúšikom. Pravidelne chodí na zápasy a je ho nielen vidieť, ale aj počuť,“ dodáva prezident FC Malacky.
„Z návratu našich futbalistov
do tretej ligy mám veľkú radosť.
Úspechy malackých športovcov
vždy potešia – či ide o bronzových
stolných tenistov, mažoretky ELLA
alebo atletiku, box či kulturistiku.
Rovnako som rád, že hádzanári
zostávajú v extralige,“ povedal primátor Juraj Říha a pripomína, že s
Malackami bol futbal vždy spojený: „Som hrdý, že sa nám spoločne
podarilo zvrátiť negatívny trend
posledných rokov. Dlhodobá systematická a profesionálna práca vedení klubov FC Malacky a ŠK Žolík,
ktorý sa venuje mládeži, si zaslúži
poďakovanie. Chlapcom oboch klubov pomáhame finančne aj nepriamo prevádzkou ihrísk, nehovoriac
o postupnej rekonštrukcii hlavného
štadióna.“ Mesto do nej zahrnie aj
predprípravu na prípadný postup
do II. ligy, aby sa v budúcnosti nemuselo s rekonštrukciou začať celkom odznova.

Futbalový štadión po novom
Účasť vo vyššej súťaži znamená
aj vyššie nároky na prevádzku a technické vybavenie. Vlani mesto zrekonštruovalo polovicu šatní a zázemie
štadióna, aktuálne sa dokončuje
prípravná fáza druhej etapy rekonštrukcie. Jej súčasťou bude rozsiahla
prístavba, kde bude nové zázemie
pre kluby, metodická miestnosť, VIP
priestory, miestnosti pre delegátov
i rozhodcov a pribudnú aj nové kabíny so sociálnym zázemím pre naše
tímy FC a Žolík.
Po dokončení modernizácie futbalového štadióna dostane novú
tvár aj súčasné betónové sedenie na
druhej strane. Detské ihrisko, ktoré
v súčasnosti patrí do areálu štadióna,
bude po novom začlenené do Zámockého parku. Okrem mestských
peňazí sa podarilo získať financie
z Bratislavského futbalového zväzu,
Bratislavského samosprávneho kraja
a spoločnosti Pozagas.

Bonbónik pre fanúšikov – Bílí Andeli
Malacký štadión zažil rekordnú
návštevu 1600 divákov vlani v septembri, keď FC v 3. kole Slovenského pohára privítal Slovan Bratislava. O pár dní možno padne ďalší
rekord. „Našim fanúšikom sa chceme odmeniť na ich vernosť, a preto
sme na exhibičný zápas do Malaciek
pozvali výber čerstvého majstra
Slovenska Spartak Trnava. Zápas
sa hrá v sobotu 16. júna a som presvedčený, že zažijeme skvelú atmosféru,“ pozýva na prestížny duel
O. Kožuch. Mimochodom, darí sa
aj B tímu Malaciek. Ak vyhrajú svoj
posledný zápas v Záhorskej Vsi,
postúpia do V. ligy Bratislavského
futbalového zväzu.
Text: Ľ. Pilzová,
foto: J. Brandejsová,
vizualizácia: Útvar strategického
rozvoja MsÚ Malacky
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Žubrienky z fontány

v Zámockom parku sú zachránené
Vizualizácia rekonštrukcie futbalového štadióna

Separovanie odpadov a malacké špecifiká
Pri
separovaní
odpadov
dodržiavame farebnú abecedu
triedenia: sklu patrí zelená,
papieru modrá, plastom žltá,
kovom červená a nápojovým
kartónom oranžová farba. Takto to
platí globálne, no POZOR! Treba
sa zároveň riadiť pravidlami
triedenia v našom meste.
„Stále dostávame pripomienky,
že kontajnery na separovaný zber
nie sú dobre označené. V čom je
problém? Od spoločnosti ENVI-PAK
sme síce bezplatne dostali univerzálne
nálepky, no pochopiteľne na nich nie
je uvedené, že v Malackách patria
do plastov aj plechovky, teda
kovy, a polystyrén!“ zdôrazňuje
J. Chválová.
Pre obyvateľov Malaciek je
smerodajný leták spoločnosti
TEKOS, v ktorom nájdu odpovede
na všetky otázky týkajúce sa
triedenia odpadu. Rozpis vývozu
triedeného,
biologického
a objemného odpadu v meste
Malacky pre rok 2018 bol
distribuovaný do domácností
a je prístupný na internetových
stránkach nielen spoločnosti
TEKOS, ale aj mesta Malacky.

NDÍRVDP¶ĤHWHWHďLēYQHGHóXM¼QD

Stláčaním odpadu ušetríte viac ako
si myslíte
Prečo by sme mali stlačiť PET fľašu,
kartón či plechovku predtým, než ju
hodíme do zbernej nádoby? Môže sa
zdať, že zberná nádoba je dostatočne
veľká na to, aby pojala tento odpad aj
bez stláčania. No najmä nestlačené
PET fľaše majú veľký objem a
zbytočne zaberajú veľa miesta v konečnom dôsledku zberová
spoločnosť odváža vzduch. Rovnako
to platí aj pre kartón či plechovky obal treba jednoducho stlačiť. Ak je
to pre niekoho namáhavé, môže ho
položiť na zem a pristúpiť ho.
Prešľapávanie, stláčanie a skrúcanie
obalov je veľmi dôležité. Takýmto
postupom sa do kontajnerov vojde

približne 4-krát viac zmenšených
odpadov. Napríklad do nádoby
o objeme 1100 l sa zmestí približne
733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš.
Ak by sme ich do nádoby hádzali
nestlačené, zmestilo by sa ich tam
len približne 200. S tým súvisí i ďalšia
vec. Čím viac sa PET fliaš, kartónov či
plechoviek zmestí do nádoby, tým
viac sa zníži interval zvozu zberných
nádob a ušetrí sa na prepravných
nákladoch.
Zmenšenie
obalov
pomáha aj pri ich jednoduchšej
manipulácii a následnej recyklácii,
čím sa znova znižujú náklady. Preto
nezabúdajme i takýmto spôsobom
šetriť naše životné prostredie.
I. Sochorová, ENVI-PAK

Priamo vo fontáne pri kaštieli
sa konala záchranná akcia – odchyt
žubrienok. „Vychytali sme niekoľko
tisíc žubrienok chránenej ropuchy zelenej v rôznom štádiu vývoja. Fontána
by pre ne bola ako pasca, väčšina by
sa z nej nedostala,“ vysvetlil poslanec
mestského zastupiteľstva Martin
Mráz, zamestnanec Štátnej ochrany
prírody SR – Správy CHKO Záhorie,
ktorý sa podieľal na odchyte. Na
pomoc prišli aj žiaci 1. B triedy Spojenej školy sv. Františka Assiského
s pani učiteľkou Petrou Janskou. Deti
pomocou sieťok neúnavne zbierali
drobné živočíchy po celej ploche
fontány. Úsmevy na tvárach a nadšenie, s akým pomáhali, hovorili, že sa
im úloha záchranárov jednoznačne
páčila. Zároveň sa dozvedeli nové

poznatky o živote a vývine žubrienok. A ako sa tisícky malých tvorov
do fontány vlastne dostali? „Pravdepodobne z Mlynského náhonu, ktorý
je od Zámockého parku vzdialený asi
600 metrov,“ povedal M. Mráz. Podľa jeho slov bol presun potrebný aj
vzhľadom na plánovanú opravu fontány. Žubrienky boli vypustené na
vhodnejšiu lokalitu - mokraď v blízkosti Malaciek.
Záchrannú akciu spustilo upozornenie od návštevníkov parku.
Vďaka všímavým ľuďom a rýchlo zorganizovanému odchytu sa tak podarilo zachrániť množstvo budúcich
žabiek, ktoré sú dôležitou zložkou
ekosystému.
Text a foto: -nb-
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Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 6

Na jeseň tohto roka budú komunálne voľby. Skončí sa nimi volebné obdobie primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sa začalo v decembri 2014. V tomto vydaní Malackého hlasu končíme seriál odpočtov poslancov. Dnes sa venujeme volebnému obvodu číslo 6, ktorý v mestskom zastupiteľstve reprezentujú Richard Hájek, Jozef
Ondrejka a Milan Ondrovič.

Ing. Richard HÁJEK
tento trend zachoval aj dobudúcna.

nezávislý poslanec
lesný inžinier
Vojenské lesy a majetky SR
Ako sa z vášho pohľadu mesto stará o zeleň?
Myslím, že v posledných rokoch
urobilo mesto v oblasti starostlivosti o zeleň výrazný pokrok. V meste
máme viacero parčíkov vrátane veľkého Zámockého parku, ktoré sa začali
postupne obnovovať vysádzaním
nových stromov. Výsadba novej zelene sprevádza aj väčšinu rekonštrukcií
ulíc a vnútroblokov. V lete sme si už
zvykli na pravidelné polievanie trávnatých plôch, zelene pri pamätníkoch
a mladých stromčekov. Ľudia si určite
všimli aj také malé detaily, ako sú nové
kvetináče s kvetmi na stĺpoch verejného osvetlenia. Mesto prišlo s iniciatívou vybudovania lesoparku Šťuvík
a v tejto iniciatíve chce pokračovať aj ďalej. Do aktivít sa zapájajú školy a ostatné
organizácie mesta. Bolo by dobré, keby sa

Ktoré doterajšie zmeny vo svojom
obvode považujete za najdôležitejšie?
Šiesty volebný obvod je špecifický
svojou veľkosťou s prevažne rodinnou zástavbou s dvomi dominantami
nášho mesta – Zámockým parkom
a kaštieľom. A práve kaštieľ prechádza v posledných rokoch výraznými
pozitívnymi zmenami. Z chátrajúceho objektu sa za podpory celého zastupiteľstva začal meniť na pôvodnú
dominantu mesta s novou strechou,
obnovenými komínmi, zrekonštruovanou časťou priestorov a pripravenou
dokumentáciou a podaným projektom
na rekonštrukciu vnútorných sál, celej
fasády a odstránenie vlhkosti.
Mení sa aj samotný Zámocký park
so svojimi športovými areálmi. Nevyhnutnosťou už bola postupná výsadba
nových drevín na miestach po odumretých starých drevinách a na plochách
postihnutých veternou kalamitou.
Zrekonštruovalo sa staré volejbalové
a hádzanárske ihrisko, ktoré dostalo
nový povrch, a opravila sa tribúna. Obnovuje sa aj futbalový areál s tribúnou
a v neposlednom rade sa pripravuje
úplná rekonštrukcia detského ihriska,
ktorá určite poteší rodinky s deťmi z celého mesta, ktoré tu trávia voľné chvíle.
Výrazným zlepšením kvality života ľudí
v našom obvode bolo vybudovanie kanalizácie a to aj na pôvodne nezarade-

ných lokalitách na Rakárenskej a Duklianskych hrdinov. Vynovila sa škôlka
na Rakárenskej a dobudovalo sa pri nej
chýbajúce parkovanie. Zrekonštruovali
sa niektoré chodníky a cesty. No za jeden z najdôležitejších projektov, ktorý
sa v tomto volebnom období podarilo
naštartovať, je príprava výstavby diaľničnej križovatky Rohožník. Ide o mimoriadne dôležitý krok vzhľadom na
plánovanú rekonštrukciu cesty Rohožník – Malacky a následnému návratu
obojsmernej premávky pre nákladné
vozidlá, čo by malo značný negatívny
vplyv nielen na ulicu Duklianskych hrdinov, ale na celý Riadok.
Ako hodnotíte činnosť MSZ a spoluprácu s vedením mesta?
Činnosť mestského zastupiteľstva
a spoluprácu s vedením mesta v tomto
volebnom období hodnotím pozitívne.
Často sa našla pri riešení dôležitých bodov takmer úplná zhoda, alebo sa viedla
konštruktívna debata, ktorej výsledkom
bol konsenzus a spoločné riešenie. V tomto smere veľa práce urobili aj odborné
komisie, o ktorých závery sme sa mohli
pri rozhodovaní oprieť. Prispeli k tomu
aj zástupcovia vedenia mesta, ktorí sa
na komisiách pravidelne zúčastňovali
a v mnohých prípadoch si ich závery aj
osvojili. Mnohé body sme si často najskôr
prešli a vysvetlili na neformálnych stretnutiach, aby sme tak predišli možným
nedorozumeniam.

Budete sa znovu uchádzať o poslanecký mandát? Ak áno s akými
zámermi? Akým konkrétnym projektom by ste sa chceli venovať?
Rád by som pokračoval v práci pre
mesto a obvod, ktorú som začal. Pre
šiesty obvod bude nasledujúce obdobie veľmi dôležité. Budeme sa musieť
vysporiadať s pripravovanou výstavbou za diaľnicou a pri diaľnici za Padzelkom. V roku 2019 sa na Riadku
začne aj rozsiahla výmena plynových
potrubí, po ktorej by sa malo pristúpiť
k obnove chodníkov a vozoviek viacerých ulíc. Je to zasa jedno z rozumných
opatrení, kde sme sa s vedením mesta
dohodli, že sa využijú prebiehajúce
práce a za spoluúčasti investora sa
opravia celé profily chodníkov alebo
ciest, a nielen tenký vyrezaný pruh. Do
výstavby by sa mala dostať diaľničná

križovatka D2-Rohožník a z dôvodu
úprav na železničnej trati sa plánujú
otvoriť dva nové železničné podjazdy
– pri pohostinstve Gajdár a v smere od
Studienky na ulici Oslobodenia. Pokračovať by mali aj práce na kaštieli a jeho
celkovej obnove, s čím bude súvisieť
aj rozhodnutie, čo s budovou ďalej.
Nesmieme nechať zaspať ani projekt
lesoparku Šťuvík, na ktorom každoročne Centrum voľného času Malacky
v spolupráci s ďalšími organizáciami
usporadúva pre deti malackých škôl
Deň Zeme. Na tomto podujatí sa spolu s poslaneckým kolegom Martinom
Mrázom vždy rád zúčastňujem. To je
stručný výpočet projektov, ktoré by
sa mali v najbližšom období v našom
obvode rozbehnúť a ktorým by som sa
v prípade môjho prípadného zvolenia
chcel v spolupráci s mestom venovať.

rozhodli ísť inou cestou, a to umožniť
tranzitujúcim cestujúcim odstaviť vozidlo na pripravované záchytné parkovisko. Vďaka nemu už nebudú celodenne blokovať parkovanie v centre.
Na výstavbu záchytného parkoviska
sme získali vyše 810 tisíc eur z eurofondov. Zaviedli sme mestskú hromadnú
dopravu a pripravili projekty pre cyklodopravu, pretože ich vnímame ako
alternatívu k používaniu osobných
vozidiel.
Po dlhoročnej nečinnosti a snívaní
o obchvatoch vedených po takmer
nevysporiadateľných
pozemkoch
s astronomickými nákladmi, ktoré
nikto nechcel zaplatiť, sme pripravili
alternatívny návrh na vybudovanie
dvoch nových diaľničných križovatiek s priamym odklonom tranzitnej
dopravy na diaľnicu. Tým sa otázka
odľahčenia našich ciest od tranzitnej
dopravy začala hýbať a nastal v nej
historický posun. Za posledné tri roky
sa nám podarilo v úzkej spolupráci
s Národnou diaľničnou spoločnosťou
vypracovať technickú štúdiu na križovatku D2 – Rohožník, prejsť cez posudzovanie vplyvov na životné prostredie a v súčasnosti prebieha tender na
projektovú dokumentáciu pre územné
konanie a stavebné povolenie. Ak to
pôjde aj naďalej takto dobre, nová
diaľničná križovatka by mohla byť
v budúcom volebnom období uvedená do prevádzky, čím sa výrazne od-

bremenia ulice Duklianskych hrdinov,
Jesenského a Pezinská od negatívnych
vplyvov dopravy. Rovnaký proces sa
nám podarilo spustiť aj na ďalšiu diaľničnú križovatku D2-Studienka.
Ak niekto sľubuje, že vyrieši dopravu za
4 roky, je to čistý populizmus. Doprava
je zložitý a previazaný systém, ktorý treba riešiť komplexne, čo si vyžaduje čas
aj peniaze. Iba modernizačný dlh na
našich cestách je cca 17 miliónov eur.

Ing. Milan ONDROVIČ, PhD.

nezávislý poslanec
zástupca primátora mesta
Ako vnímate svoju úlohu zástupcu
primátora mesta?
Okrem bežného zastupovania
povinností primátora na rokovaniach
a kultúrno-spoločenských udalostiach bolo od môjho nástupu hlavnou úlohou zriadiť a riadiť nový útvar
strategického rozvoja, ktorý bude riešiť komplexne problematiku rozvoja
mesta, získavanie grantov a samotné
investičné akcie mesta. Podarilo sa zložiť tím skúsených mladých ľudí, ktorí
sú kompetentní vypracovať variantné
štúdie v oblasti organizácie dopravy,
rekonštrukcie ciest a chodníkov, verejných priestorov, architektúry stavieb
a urbanizmu, zabezpečiť projektovú
dokumentáciu a dohliadnuť na kvalitu realizácie, a to je niečo, čo Malackám veľmi chýbalo. Útvaru sa podarilo
výrazne znížiť realizačné investičné
náklady, znížiť objem nadprác a zvý-

šiť kvalitu realizovaných diel. Útvar od
jeho založenia dohliadal na investície
v celkovej hodnote viac ako 6 miliónov
€, získal dotácie vo výške takmer 2,5
milióna € z cudzích zdrojov a má pripravené žiadosti o granty na projekty
vo výške za viac ako 4,5 milióna €. Útvar strategického rozvoja vnímam tak
trochu ako moje „tretie dieťa“, a preto
ma to, čo robím, napĺňa a baví. Myslím,
že zriadenie a nastavenie chodu útvaru
strategického rozvoja je mojím najväčším prínosom pre mesto, ktorý sa mi
podarilo z pozície zástupcu primátora
zrealizovať. Primátor tak dostal do rúk
veľmi efektívny nástroj na realizáciu
svojich vízií.
Ktorá oblasť zo života mesta je
vám najbližšia?
Jednoznačne doprava. Tejto oblasti som sa 10 rokov venoval ako
vysokoškolský pedagóg a teraz sa
snažím - verím, že celkom úspešne
- pretaviť svoje skúsenosti do reality
v Malackách. Väčšinu zrealizovaných
projektov, počnúc diaľničnou križovatkou a končiac rekonštrukciou vnútroblokov, v úrovni ideového zámeru
sám kreslím, a tak projektanti dostávajú jasné zadanie na dopracovanie
projektových dokumentácií.
Dopravný systém sme našli v dezolátnom stave pred kolapsom. Absencia akýchkoľvek bezbariérových
riešení, cyklisti akoby ani neboli súčas-

ťou dopravného systému, hromadná
doprava v troskách, parkovanie vo
vnútroblokoch v prachu a blate, inteligentné riadenie najzaťaženejšej
križovatky nefunkčné, počet vozidiel
stále narastajúci, dlhodobo zanedbaná údržba komunikácií. Nehovoriac
o tom, že po nástupe sme nenašli ani
jeden použiteľný dokument, ktorý by
túto situáciu mal zlepšiť.
Po mojom nástupe sa štandardom
všetkých realizovaných projektov stala bezbariérovosť. Vyprojektovalo sa
približne päť kilometrov nových cyklotrás, a ak budeme úspešní v žiadostiach o eurofondy, pôjdu čoskoro do
realizácie. Za zavedenie nového systému hromadnej dopravy, zaradeného
do integrovaného systému Bratislavského samosprávneho kraja, sme získali ocenenie Enviromesto v kategórii
udržateľná mobilita. Zrekonštruovali
a zvýšili sme počet parkovacích miest
na železničnej stanici, na Juhu pri Olivete, vo vnútroblokoch na uliciach 1.
mája, Partizánska, Rázusova, zvýšili
sme počet parkovacích miest na uliciach Veľkomoravská, Štefánikova,
Lesná, Záhorácka, Pribinova a na Novom cintoríne. Získali sme grant na
vybudovanie záchytného parkoviska
na Píle, ideme stavať podzemnú garáž
na Mierovom námestí.
Odmietli sme pôvodný koncept regulácie parkovania, ktorého hlavným
cieľom bolo spoplatnenie. My sme sa

Ktoré zmeny vo svojom volebnom
obvode považujete za najdôležitejšie?
Životné prostredie často vnímame iba ako lesy, lúky či rieky – teda
prírodu, ktorej máme v 6. obvode asi
najviac, ale nezabúdajme, že životné
prostredie ľudí v mestách je prevažne
vytvárané výstavbou. Zvyšovať kvalitu
životného prostredia vytváraného výstavbou je mojou prioritou, a to aj v 6.
volebnom obvode.
Medzi najvýznamnejšie zmeny
zaraďujem dobudovanie a modernizáciu osvetlenia. Nová technológia
šetrí životné prostredie a zároveň poskytuje úplne novú kvalitu verejných
priestorov a pocit bezpečia počas noci.
Pripravuje sa aj osvetlenie priechodov
a doplnenie chýbajúceho osvetlenia
na Továrenskej a Dielenskej ulici.
Škôlkarom sa zateplila budova na
Rakárenskej a vymenilo sa kúrenie,
vďaka čomu sme odstránili problém
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prehrievania v lete a chladu v zime.
Výrazne sa znížili aj prevádzkové náklady. Rodičom pribudol nový chodník
ku škôlke, chodníky v areáli, parkovacie miesta pri MŠ a obyvateľom tejto
lokality nová kanalizácia a kompletne
zrekonštruovaná cesta.
Celkovou rekonštrukciou prešla aj
Lesná ulica, ktorá môže byť vzorom aj pre
ďalšie pripravované rekonštrukcie v 6. obvode. Pribudol chodník, ktorý spája Lesnú
s Tichou ulicou. Dokončila sa rekonštrukcia vnútrobloku na Partizánskej ulici.
Aj do 6. obvodu sa zaviedla pravidelná mestská hromadná doprava,
ktorá deti zváža do škôl. Pracujúci
môžu oceniť, že je zosúladená s grafikonom železníc, čím umožňuje dostať
sa do celého mesta iba s jedným prestupom. Upravil sa vstup do nemocnice, osadili sa krásne nové zastávky
a tie staré sa zrenovovali.
Celá lokalita sa dopravným značením upokojila, čo veľmi pozitívne vní-

majú obyvatelia dotknutých ulíc, najmä na Hlbokej (tam vznikol aj priestor
pre chodcov) a na Duklianskych hrdinov (kadiaľ prechádza tranzitná nákladná doprava z Rohožníka).
Samostatnú kapitolu tvorí starostlivosť o park a kaštieľ. Zrekonštruovali
sme strechu a komíny, ktorým hrozilo
zrútenie. Mesto pripravilo projekt obnovy fasády, výmeny okien, sanácie
vlhkosti, obnovy nádvoria a zreštaurovania reprezentačných sál spolu
za takmer 2 mil. €. V týchto dňoch
čakáme, či budeme úspešní so žiadosťou o grant takmer milión € z Ministerstva kultúry SR. V parku pribudlo
veľmi obľúbené multifunkčné ihrisko,
zrekonštruoval sa hádzanársko-volejbalovo-tenisový areál a celkovú
rekonštrukciu čaká aj futbalový areál
a detské ihrisko. V Zámockom parku,
ale aj v celom 6. obvode pribudlo veľké
množstvo novovysadených stromov,
s čím by sme chceli ďalej pokračovať.

Budete sa znovu uchádzať o poslanecký mandát? Ak áno s akými
zámermi? Akým konkrétnym projektom by ste sa chceli venovať?
O poslanecký mandát sa budem
uchádzať znovu. Toto volebné obdobie sme sa venovali najmä modernizačným dlhom vo verejných priestoroch a v budovách patriacich mestu.
Napriek tomu, že sa nedalo stihnúť
všetko a často dostali iné časti mesta
prednosť, myslím, že je vidieť za nami
kus dobrej práce. V ďalšom volebnom
období sa chcem so svojím poslaneckým kolegom Rišom Hájkom sústrediť
na rekonštrukciu chodníkov na uliciach Duklianskych hrdinov a Hurbanova, parkoviska pred nemocnicou a
rekonštrukciu ulíc, na ktorých sa plánuje výmena plynovodov (R. Dilonga,
J. Kráľa, Hlboká, B. Nemcovej), ale aj
ulíc Písniky, Rakárenská, Záhradná,
Partizánska, Jesenského, Dubovského,
ktoré rekonštrukciu potrebujú.

Ako som už uviedol, pripravuje sa
množstvo veľkých projektov - rekonštrukcia kaštieľa a námestia, výstavba
kultúrno-spoločenského centra a diaľničnej križovatky, budovanie cyklotrás
a záchytného parkoviska. Všetky posu-

Obvod č. 6:

Lesopark

MŠ Rakárenská

nú Malacky tam, kam v celoslovenskej
hierarchií mestských sídiel patria, a to
medzí centrá nadregionálneho významu. Myslím, že práve v týchto projektoch môžem byť pre mesto užitočný.

RNDr. Jozef
ONDREJKA

čo sa podarilo,
čo sa pripravuje

Lesná ulica

5

nezávislý poslanec
pedagóg, Spojená škola sv. Františka Assiského

Podarilo sa:
• rekonštrukcia kaštieľa (nová strecha a komíny)
• revitalizácia Zámockého parku
• výstavba multifunkčného ihriska
• rekonštrukcia športového areálu
• začiatok rekonštrukcie futbalového štadióna
• revitalizácia lesoparku
• zavedenie MHD
• modernizácia verejného
osvetlenia
• vybudovanie kanalizácie
(Rakárenská, Duklianskych hrdinov)
• obnova MŠ Rakárenská (zateplenie, nové kúrenie, obnova areálu)
• chodník Duklianskych hrdinov –
Rakárenská
• rekonštrukcia Lesnej ulice
• zvýšenie počtu parkovacíh miest
(Rakárenská, Partizánska, Lesná)
• nové dopravné značenie (Hlboká,
Duklianskych hrdinov)
• príprava dvoch diaľničných
križovatiek

Jozef Ondrejka nevyužil možnosť
poskytnutého priestoru.

Pripravujeme:
• výstavba záchytného parkoviska
v areáli Píly
• výstavba diaľničnej križovatky D2
– Rohožník
• pokračovanie rekonštrukcie kaštieľa (reprezentačné priestory, vnútorné nádvorie, fasáda, okná)
• pokračovanie rekonštrukcie futbalového štadióna
• oprava detského ihriska v Zámockom parku
• obnova chodníkov a vozoviek
(Duklianskych hrdinov, Hurbanova,
R. Dilonga, J. Kráľa, Hlboká, B. Nemcovej, Písniky, Rakárenská, Záhradná, Partizánska, Jesenského, Dubovského)
• osvetlenie priechodov
pre chodcov
• doplnenie chýbajúceho verejného
osvetlenia (Továrenská, Dielenská)

Volebný obvod č. 6:
Kaštieľ

Agátová, Brezová, Dielenská, Dubovského, Gaštanová, Javorová, Jelšová,
Jesenského, Lipová, Ota Kožucha,
Partizánska, Pezinská, Priemyselná,
Sadová, Stromová, Továrenská, Záh-

radná, Zámocká, Boženy Nemcovej,
ko, Tichá, Vysoká, časť obce Malacky
Duklianskych hrdinov, Džbankáreň,
2890, 4353, 4356, 4362, 4363, 4622,
Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Janka
4625, 4630.
Kráľa, Lesná, Na majeri, Písniky, Rakárenská, Rudolfa Dilonga, Táboris- Pripravila redakcia Malackého hlasu.
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MESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY MALACKY
jún 2018 (výber z podujatí)

sobota 13. 6., 17.00 h
TRIEDNY KONCERT ŽIAKOV
Petra Krajčíra
organizátor: ZUŠ Malacky
synagóga

štvrtok 21. 6., 18.00 h
ČAROVŇA: Voda a zdravie
MCK – galéria, Záhorácka 1919,
1. poschodie
vstup voľný

nedeľa 24. 6., 14.00 – 19.00 h
MALACKÝ PIKNIK
Zámocký park
vstup voľný

pondelok 11. 6.
a utorok 12. 6., 17.00 h
Tanečné predstavenie
SALTATRIX: MY SME SKVELÍ
MUZIKANTI
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3
vstupné: 4 €

pondelok 18. 6
a utorok 19. 6., 18.00 h
OSCAROVÝ VEČER
organizátor: ZUŠ Malacky
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3
vstup voľný

piatok 22. 6. o 18.00 h
CHILL OUT by ŠM DNH
s BEKIMOM
Diskusná platforma mladých
o stratách a nálezoch
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3
vstupné dobrovoľné

streda 27. 6., 18.30 h
ARTETERAPIA PRE DOSPELÝCH
MCK – Tvorivý ateliér,
Záhorácka 1919, 1. poschodie
vstupné ľubovoľné

n
(Evidovaní na ÚradeNpráce
CE A le
majú kurz ZADARMO!)

195 €

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

→ Tisíce zájazdov
na jednom mieste
→ Osobný prístup

C

Ako každoročne, aj v roku 2018 má ENGIE starostlivo pripravený nemalý balík prostriedkov na investície do
tepelných hospodárstiev v jednotlivých regiónoch svojho pôsobenia. V rámci celého Slovenska dosiahne táto
suma takmer 6,5 milióna eur. V Malackách ENGIE plánuje tento rok preinvestovať v rámci svojej dcérskej spoločnosti Termming viac ako 290 tisíc eur.
Dôkazom, že investície do rozvoja tepelného hospodárstva sa vyplácajú, je skutočnosť, že spoločnosť
Termming tento rok vráti obyvateľom Malaciek na preplatkoch za teplo spolu viac ako 129 tisíc eur.

0904 001 475

K

plánuje investovať do modernizácie
tepelného hospodárstva viac ako 290 tisíc eur
výkyvy. Navyše spoločnosť Termming
podporuje spomínaný všeobecný
trend diverzifikáciou miestnych dodávateľov paliva pre obnoviteľné zdroje,“
vysvetľuje Miroslav Pajchl, riaditeľ
úseku energetiky ENGIE Services.

BRATISLAVE
BRATISLAVA

Volajte:
001 475
Cena0904
len 189
€
Evidovaní
na
Úrade
práce
Volajte:
možu mať kurz ZADARMO!

Váš špecialista
na Last Minute

Termming v Malackách

V Malackách sa v tomto roku
mala začať prvá etapa výmeny rozvodov tepla v lokalite sídliska Juh.
Spolu s meraním a reguláciou, inštaláciou nových meračov, rekonštrukciou budovy a technológie v centrálnej štiepkovej kotolni na Brnianskej
pôjde o investíciu v celkovej výške
295 tisíc eur. „V ENGIE podporujeme
investície v regiónoch, a preto sa nám
v priebehu rokov darí neustále zvyšovať účinnosti na tepelných okruhoch
a zariadeniach. Spolu s pravidelným
tendrovaním cien zemného plynu sú
to najefektívnejšie možnosti, ako udržiavať ceny energií pre našich zákazníkov dlhodobo výhodné. V prípade
tepelného hospodárstva v Malackách
a dodávok tepla z kotolne na spaľovanie drevnej štiepky prispieva k stabilizácii ceny aj charakter štiepky ako
paliva. Jej cena na trhoch je z dlhodobého hľadiska nižšia a stabilnejšia
ako pri zemnom plyne, cena ktorého
zaznamenáva v priebehu času väčšie

KURZ SBS
KURZ
SBS

32-0102

sobota 9. 6., 13.00 a 15.00 h
Tanečné predstavenie
SALTATRIX: TANEC ULICE
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3
vstupné: 4 €
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Pri príležitosti konania
Dňa otvorených dverí
Letiska Kuchyňa, pod
záštitou veliteľa
dopravného
krídla generála
M. R. Štefánika.

VELITEĽ DOPRAVNÉHO KRÍDLA GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA KUCHYŇA
POZÝVA ŠIROKÚ VEREJNOSŤ PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ NA

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
.

LETISKA KUCHYŇA

sobota 9. júna 2018
LETECKÁ TECHNIKA / POZEMNÁ
VÝZBROJ A TECHNIKA / STATICKÉ
A DYNAMICKÉ UKÁŽKY / LETECKÍ
MODELÁRI / HRY PRE DETI / PESTRÝ
SPRIEVODNÝ PROGRAM / OBČERSTVENIE
viac na http://www.lzkuchyna.mil.sk

10:00 - 14:00 hod.
VSTUP VOĽNÝ

Kuchyňa

Vstup cez hlavný vchod na letisko Kuchyňa

Letecká
základňa

10:00 – 14:00 hod.

9. 6. 2018
Fotografie: Peter Gašpar, Belo Rakovský, Vladimir Yurkovic

Model
klub
Malacky

INŠTAL-BAU
VODA-UK-PLYN
TEPELNÉ ČERPADLÁ
SOLÁRNE SYSTÉMY

filipekpavol@gmail.com

Malacky_kuchyna 2018_A5.indd 1

31.05.18 15:13

Deň zdravia v nemocnici v Malackách - Pozývame do Habánskeho
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

majte svoje zdravie pod kontrolou
V júni sa bude v nemocnici v Malackách konať letný Deň zdravia.
Ktokoľvek príde, môže si dať zdarma
zmerať krvný tlak, index telesnej
hmotnosti či pomer pásu k bokom.
V piatok 15. júna v čase od 8.00
do 12.00 h budú vo vestibule nemocnice pripravení zdravotníci, aby
vyšetrili záujemcov.
Deň zdravia ponúka príležitosť
získať prehľad o svojom zdravotnom stave, prípadne zistiť, či nie je
potrebné navštíviť špecialistu a absolvovať podrobnejšie vyšetrenie.
Zdravotníci môžu odhaliť rôzne skryté problémy, preto je Deň zdravia
dobrou príležitosťou, ako mať svoje
zdravie pod kontrolou.
www.nemocnicamalacky.sk

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

múzea vo Veľkých Levároch
Obec Veľké Leváre oznamuje,
že Habánske múzeum je otvorené
každú sobotu od 10.00 do 18.00 h.
Expozícia habánskeho múzea náv-

števníkom približuje spôsob života
habánov.
-red-
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SPOMIENKY

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU v Malackách
v spolupráci s SIGNUM LAUDIS
a CANISLAND Malacky
Vás pozýva na
Spomíname na našu dobrú,
starostlivú mamičku a starenku
Kornéliu Trenčanskú, ktorú si
Pán povolal k sebe do večnosti
18. júna 2004.
S láskou deti Tono, Elena a Andrej
s rodinami.

2. júna sme si pripomenuli
25. výročie úmrtia Štefana Viteka
z Malaciek.
S láskou a úctou v srdci spomínajú
dcéry s rodinami a syn s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

Hádzanári v Malackách smútia
Sobota 26. mája bola smutným dňom malackej hádzanej. Na poslednej ceste sme odprevadili nášho dobrého
kamaráta a priateľa Vladimíra Zelenského.
Jeho životom okrem rodiny bola práca, kde bol uznávaným odborníkom, a koníčkom hádzaná. Ako dorastenec
hrával v Lozorne, potom za mužov v Lozorne a Zohore. Po
skončení hráčskej kariéry sa venoval trénerstvu. Jeho posledným pôsobiskom
ako trénera boli Malacky. Neskôr bol dlhé roky vedúcim družstva mužov, ktoré
veľakrát sponzoroval.
Jeho práca a účinkovanie v hádzanej v Malackách zostane už iba v spomienkach. Vlado alebo Láďo, ako sme Ťa volali, zabudnúť na Teba sa naozaj
nedá. Nech Ti je slovenská zem ľahká.
Kamaráti hádzanári

Juraj Hlaváč pokoril Košice,
čaká ho superfinále v Ostrave
Členovia Atletického klubu AC
Malacky Juraj Hlaváč, Vanesa Salaiová
a Laura Holická sa prebojovali do
finále súťaže Čokoládová Tretra
Slovensko 2018. Ako náhradník sa
kvalifikoval aj ďalší Malačan, Adam
Šišolák. Pretekalo sa v piatok
1. júna v centre Košíc na Hlavnej ulici,
s cieľom pri Urbanovej veži.
Pretekár Atletického klubu AC
Malacky a žiak ZŠ Záhorácka

Juraj
Hlaváč
časom
32,04
s v behu na 200 m v Čokoládovej
tretre Slovensko 2018 zvíťazil
a postupuje do medzinárodného
superfinále, ktoré sa uskutoční
v rámci Zlatej tretry 13. júna
v Ostrave.

Stíchol dvor, záhrada i dom,
už nepočuť kroky v ňom.
Tíško a náhle odišiel spať,
zaplakal každý, kto ho mal rád.
Tá rana v srdci stále bolí
a na ten deň zabudnúť nedovolí.
3. júna uplynie osem rokov, čo nás
navždy opustil Stanislav Turek.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou v srdci
spomínajú manželka Janka
s dcérami Stankou, Jankou, Petrou
a ich rodinami.

CVČ ďakuje
Priestory Centra voľného času
v Malackách zútulňuje nový nábytok, ktorý venovala spoločnosť
IKEA Components, s. r. o. Nové
skrinky nahradili staršie a nefunkčné, čím sa stalo prostredie Cvečka
krajším a kultúrnejším. Nábytok
slúži na uskladnenie pomocného
materiálu pri výučbe záujmových
krúžkov. Srdečná vďaka.
CVČ

KEDY........

/nedeľa/

KDE..........

/smer priemyselný park – na 2. kruhovom objazde doprava,
Priemyselná ulica - ulička medzi Renaultom a Peugeotom/
Program: - prezentácia účastníkov /od 13.30 h/ - pri prezentácii treba predložiť
veterinárny preukaz
- hlavná súťaž /od 14.00 h/
- ukážky výcviku psíkov v Canislande
- vyhlásenie výsledkov
Sprievodný program: maľovanie kriedami na plot „Namaľuj si svojho psíka“

Info., kontakt: 034/7722228, www.cvcmalacky.sk
Sponzori: Signum Laudis – Dušan Hladík, rodina Kopiarová, Canisland Malacky
Mediálni partneri:

Sochárka a maliarka Denisa Olexa
Bogdalíková vystavuje v galérii MCK

Jurajovi gratulujeme a v ďalšom
zápolení mu držíme palce!

Galéria MCK hostí autorskú
výstavu sochárky a maliarky Denisy
Olexa Bogdalíkovej s názvom Rok
po. Ide o reinštaláciu expozície
Descendit ad inferos, ktorú autorka
vlani prezentovala vo výstavných
priestoroch Slovenskej výtvarnej
únie - Galérii Umelka v Bratislave.

P. Filip

-red-/MCK

Právna poradňa: práva a povinnosti pri podielovom spoluvlastníctve
So súrodencom sme zdedili rodičovský dom s pozemkom, ktorý je neobývaný, a každý vlastní polovicu. Prosím o radu, aké sú práva a povinnosti spoluvlastníkov, čo sa týka predaja, vyporiadania, platenia energií, udržiavania poriadku v dome a jeho okolí. Ako možno postupovať, keď dohoda medzi spoluvlastníkmi nie je možná a jeden zo spoluvlastníkov si neplní povinnosti?
Spoluvlastnícky podiel vyjadruje
mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach
vyplývajúcich zo spoluvlastníctva
k spoločnej veci. Spoluvlastnícky
podiel nemožno chápať ako určitú reálne určenú časť veci, ktorá by bola vo
výlučnom vlastníctve či užívaní niektorého zo spoluvlastníkov. V prípade
nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve má každý spoluvlastník
práva vždy k celému pozemku a
všetkým častiam domu, pokiaľ sa
spoluvlastníci nedohodli inak. Spoluvlastnícky podiel teda určuje, v akom
pomere sa spoluvlastníci budú podieľať na úžitkoch a prírastkoch veci,
ale aj na nákladoch spojených s jej
užívaním, udržiavaním a prevádzkou. O spôsobe hospodárenia so
spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa
veľkosti podielov. Ak ide o dôležitú
zmenu spoločnej veci, môžu spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd. Vo vašom prípade, vzhľadom
na veľkosť podielov ½, nie je možné
väčšinu dosiahnuť, a preto ak nedôjde medzi vami k dohode, má každý
zo spoluvlastníkov možnosť podať

návrh na súd, aby rozhodol o spôsobe hospodárenia s danou nehnuteľnosťou.
Ako podieloví spoluvlastníci
s rovnakými spoluvlastníckymi
podielmi sa na úhrade nákladov
budete podieľať rovným dielom,
pokiaľ ste sa nedohodli inak. V prípade, že došlo z vašej strany k vynaloženiu nevyhnutných nákladov,
napr. na údržbu nehnuteľnosti, máte
právo na ich náhradu v rozsahu,
ktorá pripadá na druhého spoluvlastníka, teda na náhradu polovice takto vynaložených nákladov.
To isté platí aj o nákladoch, ktoré
ste vynaložili so súhlasom druhého
spoluvlastníka. V prípade investícií
do nehnuteľnosti urobených bez súhlasu druhého spoluvlastníka, ktoré neboli nevyhnutné, avšak ktoré
zhodnotili spoločnú nehnuteľnosť,
vám vzniká nárok na náhradu až pri
zániku podielového spoluvlastníctva, a to vo výške, akou sa druhý zo
spoluvlastníkov uvedenými investíciami obohatil. Čo sa týka platieb
za energie, povinnosť úhrady voči
dodávateľovi energií má ten, kto
uzatvoril zmluvu o ich dodávke.

Spoluvlastníkovi však môže vzniknúť
nárok na náhradu zodpovedajúcej
časti uvedených nákladov v zmysle
vyššie uvedených kritérií.
Spoločná nehnuteľnosť sa
môže predať len so súhlasom všetkých spoluvlastníkov. Každý zo
spoluvlastníkov má ale právo previesť svoj spoluvlastnícky podiel
na inú osobu so zachovaním predkupného práva ostatných spoluvlastníkov. Spoluvlastník, ktorý
chce svoj podiel previesť, ho preto
musí najprv ponúknuť na predaj
ostatným spoluvlastníkom, čo však
neplatí pri prevode blízkej osobe.
Ďalšou možnosťou, ako vyriešiť
váš problém, je zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. O zrušení spoluvlastníctva
a vzájomnom vyporiadaní sa majú
spoluvlastníci predovšetkým dohodnúť. Dohoda musí mať v tomto
prípade písomnú formu. Ak k dohode z akýchkoľvek dôvodov nedôjde,
môžete podať návrh na súd, aby
rozhodol o zrušení a vyporiadaní
podielového spoluvlastníctva. Súd
pri vyporiadaní prihliadne na veľkosť
podielov a na účelné využitie veci.

Ak nie je rozdelenie veci dobre možné (napr. z dôvodu nákladnosti takéhoto riešenia), prikáže súd vec za
primeranú náhradu jednému spoluvlastníkovi; prihliadne pritom na to,
aby sa vec mohla účelne využiť a na
prípadné násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným
spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo
spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Z dôvodov hodných
osobitného zreteľa súd nezruší
a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku. Pri
zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť
vecné bremeno k novovzniknutej
nehnuteľnosti v prospech vlastníka
inej novovzniknutej nehnuteľnosti.
Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám,
ktoré majú nejaké práva k nehnuteľnosti. Zmyslom vyporiadania nie je
len poskytnutie primeranej náhrady
za spoluvlastnícky podiel, ale vyriešenie všetkých vzťahov, ktoré
sa vytvorili medzi spoluvlastníkmi
v súvislosti s existenciou podielové-

ho spoluvlastníctva. So zreteľom na
to sa na návrh niektorého zo spoluvlastníkov vykonáva tzv. vyporiadanie v širšom slova zmysle, v rámci
ktorého sa prihliada aj na to, či a do
akej miery spoluvlastník zhodnotil
spoločnú nehnuteľnosť investíciami
ako aj na iné vynaložené náklady.
Ak sú vzťahy medzi spoluvlastníkmi narušené, prípadne nie je
možná dohoda na hospodárení so
spoločnou vecou, sa zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva javí ako najlepšia možnosť.
JUDr. František Kurnota, advokát
mail: kurnota.f@gmail.com
mobil: 0908 332 960
Máte právny problém? V spolupráci
s advokátom F. Kurnotom odpovieme na vaše otázky, poradíme v zložitých situáciách. Právna poradňa je
bezplatná, diskrétnosť zaručujeme.
Kontaktovať nás môžete aj anonymne. Otázky na právnika posielajte na
mailovú adresu: poradna@malacky. sk,
prípadne na poštovú adresu:
Mestský úrad, Bernolákova
5188/1A, 901 01 Malacky.
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O pár dní otvoríme letnú
sezónu na kúpalisku

Malacké kúpalisko finišuje s prípravami na ďalšiu sezónu. Oficiálne sa
otvorí v piatok 8. júna. Predpremiéru však už má za sebou. Počas troch
dní, od 1. do 3. júna, bolo otvorené
v rámci skúšobnej prevádzky, aby sa
mohli otestovať nové prvky bazénovej technológie v reálnych podmienkach. „Každé leto sa snažíme priniesť
niečo nové, aby sme zvýšili kvalitu
našich služieb,“ hovorí šéf malackých
športovísk Dušan Rusňák a vyratúva
prehľad noviniek: „Máme zrekonštruovaný vstup s rampou a chodníkom,
čo ocenia najmä mamičky s kočíkmi.
Vymenili sme už aj posledný z troch
pieskových filtrov bazénovej vody,
takže voda bude ešte čistejšia. Malý
bazén je napojený na novú samostatnú technológiu, čo znamená, že môžeme vodu ohrievať na 28 - 30 stupňov.“
Ďalšou novinkou je posed pre plavčíka na druhej strane bazéna, vďaka

čomu budú mať vyššiu bezpečnosť
aj návštevníci, zdržiavajúci sa na tejto strane areálu.
Termín otvorenia kúpaliska je
každý rok iný, pretože všetko závisí
nielen od počasia, ale aj od množstva prác, ktoré treba urobiť. Tak
napríklad v roku 2015 sa otváralo
13. júna, v roku 2016 to bolo 23. júna
a vlani sme sa prvýkrát mohli okúpať

3. júna. V čase, keď vychádza toto číslo Malackého hlasu, sa dolaďujú posledné detaily, aby sa všetko stihlo
načas pripraviť. Od piatka 8. júna ste
vítaní na malackom kúpalisku. Ďalšie
informácie nájdete na www.adhocmalacky.sk alebo na facebookovej
stránke Letné kúpalisko Malacky.
-lp-/-otano-

Pohár zostal doma
Súčasťou osláv Medzinárodného
dňa detí bol už 43. ročník Putovného pohára MDD v šachu. V priestoroch telocvične ZŠ Dr. Dérera sa za
šachovnice posadilo 39 mladých
šachistov zo 6 škôl. Na usporiadaní
turnaja sa okrem domácej školy podieľali aj CVČ a Klub zdravotne postihnutej mládeže a detí.
Víťazstvo medzi jednotlivcami si
odniesla Silvia Fajtáková zo ZŠ Štúrova. Druhým bol Norbert Filípek
(ZŠ Dr. J. Dérera) a tretím Ján Osadský (SŠ sv. Františka Assiského). Druhým najlepším dievčaťom v konečnom poradí bola čerstvá majsterka
Slovenska Adriana Vozárová z domácej školy a tretia bola Barbora

Szitásová zo ZŠ s MŠ Závod.
Súťaž družstiev vyhrala dvojica
zo ZŠ Dr. Dérera Norbert Filípek Adriana Vozárová, vďaka čomu zostal putovný pohár i pre rok 2018 na
Dérerke. Druhé miesto v družstvách
získala dvojica Silvia Fajtáková Ema Čermáková (ZŠ Štúrova) a tretie miesto obsadili Nicolas Szitás
s Tomášom Hollým (ZŠ s MŠ Závod).
Organizátori ocenili i najmladšieho účastníka, ktorým bol Daniel
Balgavý, žiak 1. ročníka ZŠ Veľké
Leváre. Nad turnajom mala záštitu
Komisia pre vzdelávanie, mládež
a šport MsZ v Malackách.
Text: A. Pašteka, foto: I. Sochorová

Adriana Vozárová priviezla bronz
z majstrovstiev SR mládeže v rapid šachu
Na majstrovstvách SR mládeže
v rapid šachu, ktoré sa konali v Topoľčanoch, mal zastúpenie aj klub
Interchess CVČ Malacky. Adriana
Vozárová sa v kategórii do 14 rokov
umiestnila na výbornej 3. priečke
a za svoj výkon si priviezla bronzovú

medailu. V tejto kategórii bojovala aj
Silvia Fajtáková, ktorá skončila na
16. mieste. Adam Vozár sa umiestnil na 14. pozícii v kategórii chlapci
do10 rokov.
Medzi družstvami starších žiakov
v zrýchlenom šachu sa naši nestrati-

li a v konkurencii 22 tímov obsadili
skvelé 6. miesto. Malacky v tejto súťaži reprezentovali Michal Sobek,
Michal Valigurský, Adriana Vozárová a Silvia Fajtáková.
Interchess CVČ Malacky

Strojár zrejme zostáva v hádzanárskej extralige
Malackí hádzanári s veľkou pravdepodobnosťou zostávajú v extralige. Nevyšla im síce baráž s víťazom
prvej ligy MHK Piešťany, avšak z extraligy sa odhlásil Tatran Prešov B, čo
znamená, že naši by si mohli miestenku udržať.

V prvom stretnutí barážového
dvojzápasu s Piešťanmi prehrali
na Považí o 9 gólov 21:30, na domácej palubovke potom vyhrali
o gól 26:25. V celkovom gólovom
zúčtovaní mal 8 gólov k dobru
súper, ktorý vďaka tomu postú-

pil do extraligy. Malacky však po
rozhodnutí prešovského béčka
zrejme v najvyššej lige zostanú aj
napriek neúspešnej baráži o udržanie.
-red-

Dievčatá zo ZŠ Štúrova budú vo
vybíjanej obhajovať republikové zlato

Na krajské kolo vo vybíjanej sa
dievčatá zo ZŠ Štúrova veľmi tešili.
Z minuloročného majstrovského
tímu zostalo v aktuálnej zostave
osem hráčok, ktoré sa netajili ambíciami vyhrať a postúpiť na majstovstvá Slovenska.

Náš tím od prvého zápasu až po
finále stupňoval nasadenie. V skupine porazil tri bratislavské družstvá
(ZŠ Bukovčana 8:7, ZŠ Vazovova 16:4
a ZŠ Turnianska 12:7). Výkony našich
dievčat neustále rástli, ale to najlepšie ukázali až v zápasoch o postup.

V semifinále so ZŠ Šenkvice nedali
súperkám žiadnu šancu a vyprevadili ich z ihriska výpraskom 19:4.
Niečo podobné predviedli
aj vo finále turnaja proti ZŠ Turnianska. Po jednoznačnom víťazstve 19:8 sa tešili z postupu na
majstrovstvá Slovenska, ktoré sa
budú konať 20. – 21. júna v Trnave.
Hráčkam ZŠ Štúrova sa to podarilo
za posledných osem rokov už piatykrát, pričom tentoraz majú šancu
vybojovať zlato druhý rok po sebe.
Našu školu reprezentovali Cyntia Chmelová (5. B), Melánia Kršková, Vanesa Horváthová, Aneta
Vanišová, Nikol Jurkovičová (6. A),
Kristína Sabová, Miriam Pavlačičová, Vanda Petrivalská, Magdaléna
Mrázová (6. B), Eva Balaščíková,
Laura Walterová a Aneta Mrázová
(7. A).

Majstrovstvá republiky
v hádzanej mladšieho žiactva
V dňoch 8. -10. júna sa v Malackách a Stupave uskutočnia otvorené
majstrovstvá Slovenska v hádzanej
mladšieho žiactva. Skupinová fáza
sa bude hrať v piatok a sobotu, finálové súboje o umiestnenie sú naplánované na nedeľu. V športovej hale
Malina sa predstavia mladšie žiačky,
v Stupave budú hrať mladší žiaci
a minihádzanári.
Okrem domáceho tímu Strojár
Malacky/ŠHK Rohožník sa v našom
meste predstavia Slávia Sereď, Slovan Duslo Šaľa, Slovan Modra, ŠKP

Bratislava, MŠK Dunajská Streda,
AS Trenčín, Handball Zlatná na Ostrove, Tatran Stupava, MHK Bytča
a ŠŠK SLŠ Prešov.
Organizátormi sú Slovenský zväz
hádzanej, Tatran Stupava a Strojár
Malacky v spolupráci so ZŠ Štúrova.
Pozývame všetkých do ŠH Malina,
príďte pozrieť a podporiť naše dievčatá i ďalšie talenty slovenskej hádzanej. Program a výsledkový servis:
www.sohu12.sk.
MM

Text a foto: ZŠ Štúrova
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