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úvodník

Plejáda
zázrakov

Vraj málo uctievame tradície, ale
povážte sami. Jeden z dávnych recep
tov získaných z archívu múzea nesie
názov Starý syr a postup na jeho prí
pravu je nasledovný: „Z kyslého mlie
ka vyrobíme tvaroh, ktorý zmiešame
so soľou a necháme v kuchyni stáť asi
štrnásť dní. Môže sa robiť len v zime,
keď nie sú muchy. Keď tvaroh vyzreje,
zmiešame ho s nakrájanou cibuľou.”
Lenže... Z bežne dostupného mlieka
dnes tvaroh sotva získame a muchy si
v zime poletujú jedna radosť. Na nie
ktoré tradície našťastie nemá globál
ne otepľovanie žiadny vplyv.
Nevadí, že Martin neprišiel na bie
lom koni a aj Katarína bola na blate.
Zvestovali nám, že sa blíži kúzelné
obdobie. V posledný novembrový
deň, na svätého Ondreja, sme zača
li počúvať zvončeky. Zo začiatku bol
ich cvengot nepatrný, prichádzali
z diaľky, tíško, nenápadne. Avizova
li advent, ktorý sa tohto roku začal
2. decembra. A hneď 4. decembra sme
vložili do vázy barborky – halúzky
čerešní. Veríme, že na Štedrý deň roz
kvitnú. Možno niekde zvestujú svad
bu, ale celkom určite rozveselia prá
ve vtedy prebiehajúci zimný slnovrat.
Čarodejná Lucia s husím pierkom
bude 13. decembra len pokračovaním
krásnej plejády zázrakov. Že sme na
niekoho zabudli? Ako by sme mohli!
Štedrý deduško Mikuláš prišiel do
Malaciek aj tento rok a okrem množ
stva darčekov rozdal deťom už v stre
du 5. decembra aj veľa radosti.
Dávne predvianočné zvyky urobia
výnimočným aj celkom všedný deň.
Pokiaľ chceme – a tak je to so všet
kým. Pre niekoho môže byť zázrakom
pomoc blížneho, rovnako tak ako pre
mesto záujem ľudí o veci verejné. Spo
ločnými silami sa potom darí usku
točňovať veci, ktoré inde naozaj po
važujú za hotový zázrak.
I. Sochorová

Prezentácia
návrhov

na obnovu

Mierového
a Kláštorného
námestia

Chcete vedieť, ako bude vyzerať
centrum nášho mesta? Pozývame
vás na verejnú prezentáciu me
dzinárodnej súťaže návrhov na
obnovu Mierového a Kláštorné
ho námestia. Víťazi predstavia
svoj návrh v stredu 19. decembra
o 17.00 h v budove MsÚ (Berno
lákova 5188/1A) v zasadačke na
5. poschodí. Okrem prednášky na
tému Verejné architektonické súťa
že budú vystavené všetky návrhy
z prvého a druhého kola súťaže.
-red-

Koncertom sakrálnej hudby sa
začali Adventné Malacky 2018
Adventný veniec, svetlo prvej sviece, koncert pred zaplneným Kos
tolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie – takto vyzerala prvá
adventná nedeľa v našom meste. Druhého decembra sa začalo tra
dičné podujatie Adventné Malacky, ktoré potrvá viac ako mesiac.
V stredu prišiel do mesta Mikuláš, ktorý potešil všetky deti. Od 15. do
22. decembra budú v centre vianočné trhy. Prvého januára sa na tom
istom mieste opäť stretneme na Novoročných Malackách a 6. januára
sa Adventné Malacky skončia Trojkráľovým koncertom v Kostole Ne
poškvrneného počatia Panny Márie.

Na adventnom koncerte vystúpili členovia Komorného orchestra
ZOE a študenti Cirkevného kon
zervatória v Bratislave. Príjemný
hudobný zážitok ešte umocnili majstri umeleckého prednesu Ľudmila
a Alfréd Swanovci. Svoju premiéru
mal mestský adventný veniec, ktorý
opäť, tak ako každý rok, vyrobili šikovné ruky našej kolegyne z Tekosu
Júlie Frázovej. Požehnal ho malacký farár Peter Mášik a prvú sviecu

zapálil viceprimátor Milan Ondro
vič. „Želám vám pokojný adventný
čas. Nech sa vám splnia všetky žela
nia. Zároveň vás všetkých pozývam
na vianočné trhy, ktoré môžete využiť
ako priestor na stretnutia s rodinou
či priateľmi,“ povedal v príhovore viceprimátor. Na mestskom adventnom venci zažiari v sobotu 22. de
cembra Betlehemské svetlo, ktoré
prinesú malackí skauti. Krásu venca
môžete obdivovať počas celého ad-

ventu na prízemí mestského úra
du.
V deň, keď vyšlo toto číslo Malackého hlasu (streda 5. decembra),
prišiel do mesta Mikuláš, ktorý spolu
s malackými deťmi prvýkrát rozsvietil mestský vianočný strom. 19-metrový smrek vyrástol v areáli firmy
Tower Automotive a zdobia ho svetelné reťaze s 26 tisícmi bodovými
LED žiarovkami, padajúce cencúle,
15 svetelných gúľ a žiariaca hviezda

na vrchole. Okolo stromu vyrastie
vianočná dedinka s betlehemom,
kde sa budú od soboty 15. decem
bra do soboty 22. decembra ko
nať vianočné trhy. Ich súčasťou
bude nielen kultúrny program, ale
aj možnosť pre deti odfotografovať
sa s maskotmi (Máša a medveď či
snehuliak Olaf) a tiež široká ponu
ka vianočných výrobkov, jedál a ná
pojov.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Kalendár Malacky 2019 –
Čaro Záhoria
Na svete je kalendár mesta na
rok 2019 s témou Čaro Záhoria.
Predstavuje náš región prostredníctvom fotografií poslan
ca mestského zastupiteľstva
Martina Mráza, ktorý je nielen
ochrancom prírody, ale aj zanieteným fotografom. Pri zostavovaní kalendára sme sa
inšpirovali jeho nedávnou
autorskou výstavou v Centre
voľného času v Malackách.
Kalendár Malacky 2019
– Čaro Záhoria si môžete
zakúpiť v Turisticko-in
formačnej kancelárii (bu
dova MCK, Záhorácka
1919).
Veríme, že naše malebné Záhorie, zobrazené
prostredníctvom fotoobjektívu
M. Mráza, vás bude sprevádzať po-

čas celého budúceho roka a možno
bude aj inšpiráciou na výlety či túry.
		
-red-
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Primátor a poslanci zložili
sľub, viceprimátorom
zostáva Milan Ondrovič
Vo štvrtok 29. novembra sa
uskutočnilo ustanovujúce za
sadnutie nového mestského
zastupiteľstva mesta Malac
ky, ktorým sa oficiálne začalo
funkčné obdobie samosprávy
pre roky 2018–2022. Zúčastnili
sa na ňom aj ministerka kultúry
SR Ľubica Laššáková a predse
da Bratislavského samospráv
neho kraja Juraj Droba.
Znovuzvolený primátor Juraj Ří
ha a novozvolení mestskí poslanci zložili zákonom predpísaný sľub
a prevzali si osvedčenia o zvolení.
Mestské zastupiteľstvo pokračuje
takmer v rovnakom zložení ako po
čas uplynulých štyroch rokov. 14
poslancov obhájilo svoj mandát –
Viera Mária Adamovičová, Zuza
na Baligová, Richard Hájek, Ma
rián Haramia, Martin Macejka,
Daniel Masarovič, Jozef Mračna,
Martin Mráz, Milan Ondrovič, An
ton Pašteka, Pavel Spusta, Pavol
Tedla, Katarína Trenčanská a Lu
cia Vidanová, dvaja poslanci sa do
zastupiteľstva vracajú, Ladislav Čas
a Marián Andil, a dvaja poslanci –
Štefan Hronček a Adam Janík – sú
nováčikmi.
Podľa slov primátora, ktoré predniesol v slávnostnom príhovore,
kľúčovou preňho zostáva spolupráca a vzájomná dôvera. Podotkol, že
mesto Malacky si počas uplynulých
štyroch rokov udržalo pokoj a stabilitu. „Teším sa na prácu po boku všet
kých poslancov zastupiteľstva, ktoré
bude tvoriť veľmi kompaktný tím. Ve
rím, že spoločne dotiahneme naše za
čaté projekty,” povedal.

Milan Ondrovič zostáva zástupcom primátora. Poslancom povereným zvolávať a viesť zasadnutia
mestského zastupiteľstva je, tak ako
v predchádzajúcom volebnom ob-

dobí, Pavol Tedla. Občianske obrady môžu vykonávať poslanci Zuza
na Baligová, Martin Macejka, Pa
vol Tedla, Anton Pašteka a Jozef
-is-/-otanoMračna.		

Príprava na záchytné
parkovisko
V roku 2019 čakajú mesto dva
obrovské investičné projekty: prvým
je výstavba záchytného parkoviska,
druhým výstavba hlavnej mestskej
cyklodiagonály. Prípravné práce na
parkovisko sa už začali. Vyrastie v areáli bývalej Píly, ktorý už je kompletne
vyčistený. Malacky získali na výstavbu záchytného parkoviska dotáciu
810 tisíc eur z eurofondov, z ktorej
časť sa použila na kúpu pozemku

a bude sa z nej financovať aj vybudovanie prípojnej cesty od nadjazdu.
Záchytné parkovisko so systémom inteligentného parkovania
bude mať kapacitu 89 miest. Mesto
už onedlho spustí proces verejného
obstarávania na dodávateľa. Na jar
by sa malo začať stavať a verejnosť
by ho mohla dostať do užívania pravdepodobne koncom leta 2019.
-lp-/-otano-
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Základnej škole na Štúrovej
sme v októbri začali vo všetkých
triedach aj v školskom klube separovať odpad. Triedne ekohliadky
dozerajú na to, aby žiaci správne
oddelili papier, plasty, bioodpad
a komunálny odpad do separačných nádob umiestnených v každej
triede. V areáli školy si postupne budujeme kompostáreň. Aj takto sa
snažíme chrániť životné prostredie
a dávať novú šancu použitým veciam.
Text a foto: P. Ondruš

Chcete byť členom
Rady školy pri ZUŠ?

Viceprimátor Milan Ondrovič a primátor Juraj Říha.

Pripájanie sa na novú kanalizáciu –
Rakárenská a Duklianskych hrdinov
Obyvatelia ulíc Rakárenská a Du
klianskych hrdinov sa po splnení
stanovených podmienok môžu pripájať na novú kanalizáciu. Technické
podmienky (odvádzanie odpado
vých vôd, kanalizačná prípojka, revízna šachta atď.), stanovené Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, sú zverejnené na webstránke

mesta Malacky www.malacky.sk,
časť OZNAMY PRE OBČANOV.

Od júna do novembra trvala
v Malackách oprava diaľničné
ho privádzača, rozdelená do
niekoľkých etáp.

ložia, nový asfalt, nové dopravné
značenie, vymenené mostné zá
bradlia a na niektorých miestach aj
rozšírená cesta a spevnené okraje.
Približne na úrovni čerpacej stanice
Jurki je však nová vozovka na niektorých miestach nekvalitná. Zhotoviteľ to uznal ako reklamáciu a cestu
dá do poriadku v jarných mesiacoch.
Rozsiahlu opravu financoval Bratislavský samosprávny kraj ako majiteľ a správca tejto komunikácie. Zostávajúci úsek – rozbitá cesta tesne
pri vjazde do Malaciek – sa bude rekonštruovať pravdepodobne na jar.

Ďalšie informácie:
www.bvsas.sk alebo
Kontaktné centrum BVS Ma
lacky (Malé námestie).
V prípade nejasností môžete
kontaktovať Janu Ježkovú z MsÚ

Malacky na telefónnom čísle
034/7966 181.
-red-

č. 22 vyjde 19. decembra

V súvislosti s koncom funkč
ného obdobia Rady školy pri
Základnej umeleckej škole, Zá
horácka 1918, Malacky ponúka
primátor mesta Juraj Říha ob
čanom možnosť stať sa delego
vaným členom za mesto v tejto
rade školy.

Rada školy je zložená z pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy, zástupcov rodičov a zriaďovateľa. Mesto Malacky ako zriaďovateľ deleguje do rady školy štyroch
členov, pričom traja sú poslancami

mestského zastupiteľstva a štvrtým
členom sa môže stať niekto z prihlásených občanov.
Rada školy je iniciatívny a poradný
samosprávny orgán, ktorý vyjadruje
a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických
zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Členstvo v rade školy je bezplatné. Záujemcovia o túto čestnú
funkciu sa môžu prihlásiť na mailovú
adresu blazej.pisoja@malacky.sk
najneskôr v utorok 11. decembra
MsÚ
2018.			

Takmer celý diaľničný privádzač je opravený
Dnes je už komunikácia hotová
v takmer celej svojej dĺžke. Ide
o úsek od vstupu do mesta po križovatku pri Gajdárovi a o odbočovacie rameno medzi Legionárskou
a nadjazdom – to bolo rozšírené,
pretože tento úsek bude súčasťou
prípojnej cesty na budúce záchytné
parkovisko v areáli Píly.
Súčasťou rekonštrukcie diaľničného privádzača bola obnova pod-

-lp-/-otano-
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Znovuzvolený primátor Juraj Říha:

najbližšie štyri roky budú
pre Malacky obdobím rozvoja
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stavbu športovej haly a samostatne
zimného štadióna.
Je už reálna predstava, ako by
sa v súvislosti s architektonickou
súťažou mohlo v najbližších ro
koch zmeniť centrum mesta?
Centrum mesta už nedokážeme
obnoviť v historických kontúrach,
ktoré boli zrušené v dávnej minulosti.

Malačania v nedávnych komunálnych voľbách rozhodli, že naše
mesto v najbližších štyroch rokoch opäť povedie Juraj Říha. Do
stal mimoriadne silný mandát, pretože svoj hlas mu odovzdalo
takmer 87 percent zúčastnených voličov. Čo prežíval tesne po voľ
bách? Aké sú jeho najbližšie plány? Ako sa mesto zhostí nových vý
ziev v podobe nových pravidiel zimnej údržby či obedov v školách
zadarmo?

Pán primátor, ako vyzerali vaše
prvé hodiny a dni po oznámení
výsledkov?
Priznám sa, že nie som zvyknutý
príliš oddychovať. Preto som už po
dvoch dňoch pripravoval investičný
plán na najbližšie štyri roky a veno
val sa kontrole projektov, s ktorý
mi sa chceme uchádzať o peniaze
z eurofondov. Možno mi moji kole
govia z úradu majú aj trochu za zlé,
že si neužili pokojnejšie dni, ktoré
zažívajú v iných mestách, ale my
musíme zabrať hneď v úvode, po
kým ostatní o projektoch ešte len
premýšľajú. Stihol som tiež zabla
hoželať novozvoleným primátorom
v našom okolí a nadviazať s nimi
kontakty.

Chystáte nejaké zmeny vo svojom úzkom tíme, prípadne na
mestskom úrade alebo v mest
ských organizáciách?
Myslím si, že naše doterajšie vý
sledky svedčia o dobre nastavenom
tíme. A hoci vnímam rezervy vo fun
govaní stavebného úradu, verím, že
zmenou organizácie práce a zlepše
ním komunikácie so stavebníkmi zlep
šíme aj túto oblasť. Niekoľko rozhod
nutí urobím v oblasti komunálnych
služieb, keďže neskrývam isté sklama
nie z udalostí posledných týždňov, keď
tu boli urobené rozhodnutia poza môj
chrbát a bez môjho súhlasu.

Jednou z prvých tém, ktorým
sa budú musieť nové samosprá
by som poprosiť všetkých Malačanov,
aby nám napriek tejto zmene záko
na pomohli a naďalej zabezpečovali
údržbu chodníkov pred svojimi rodin
nými domami. Najlepšie poznajú ich
stav, a hoci v najkritickejších úsekoch
posilníme kapacity, nebude v našich
silách zvládnuť celé mesto. Nechcel
by som totiž vykročiť cestou niekto
rých samospráv, ktoré osádzajú v uli
ciach rôzne obmedzujúce tabuľky.

Váš volebný výsledok bol tak
mer 87 percent všetkých odo
vzdaných hlasov. Prekvapilo vás
také jednoznačné víťazstvo?
Vždy mám k voľbám veľký rešpekt,
a tak tomu bolo aj tento raz. Veľmi
príjemne ma prekvapilo vyše päť ti
síc odovzdaných hlasov, čo pokorne
vnímam ako historicky najväčší pre
jav dôvery a ocenenie našej doteraj
šej práce. Dobrou správou je aj vyš
šia volebná účasť Malačanov, ktorí
odmietli agresívne vedené a špinavé
kampane viacerých kandidátov, kto
rých nezvolili ani za poslancov. Je to
istým spôsobom aj celoslovenský sig
nál, že verejnosť je dnes o kus nároč
nejšia a kandidáti by mali v prvom
rade prezentovať svoje vízie a reálne
výsledky. Aj týmto spôsobom ďaku
jem voličom nielen za moju podporu,
ale všetkým, ktorí sa na voľbách zú
častnili.

vy po voľbách venovať, sú obedy
zadarmo – od 1. januára pre všet
kých škôlkarov a od školského
roka 2019/2020 aj pre všetkých
žiakov ZŠ. Ako ste pripravený rie
šiť túto situáciu?
Zanalyzovali sme si kapacitu
našich kuchýň ešte pred voľbami
a môžem potvrdiť, že svoju zodpo
vednosť z litery onedlho schvaľova
ného zákona si splníme do bodky.
V jednom prípade budeme musieť
pristúpiť k stavebnému rozšíreniu
kuchyne. Mrzí ma len, že metodické
usmernenia nadriadených orgánov
vychádzajú od ľudí, ktorí akoby ani
nemali reálnu skúsenosť z kuchýň.
Nie je možné, aby sme varili obe
dy pre stravníkov, ktorých počty si
máme zisťovať v daný deň ráno.
Obávam sa preto z možného plyt
vania jedlom a neprimeranej záťaže
kuchýň. Nehovoriac o nutnom dofi

nancovaní rozšírenia personálnych
kapacít.
Druhou veľkou výzvou pre
sa
mosprávy je novela zákona
o pozemných komunikáciách,
podľa ktorej musia obce a mestá
už od tejto zimy udržiavať nie
len cesty a chodníky, ale aj bez
prostredné okolie bytových a ro
dinných domov. Samosprávy
ostro nesúhlasia. Ako na novú
zákonnú povinnosť reagujú Ma
lacky?
Samému mi táto nepremyslená
a vopred nekomunikovaná zmena
zákona robí vrásky. Aktuálne diskutu
jeme s primátormi a vyzerá to tak, že
mestá a obce naprieč celým Sloven
skom nie sú na túto zmenu priprave
né ani po materiálnej, ani po finanč
nej stránke. Všetko však veľmi závisí
od intenzity zimy a sneženia. Chcel

V najbližších 4 rokoch sa budú
dokončovať veľké projekty, ktoré
sa začali ešte v predchádzajúcom
volebnom období – hlavná cyk
lotrasa či záchytné parkovisko.
Zároveň sa pripravujú na rozbeh
ďalšie veľké diela, ako napríklad
avizovaný kultúrny dom. Viete
našim čitateľom prezradiť kon
krétnejšie kontúry?
Viem teraz prezradiť jedno, že
práve začínajúce volebné obdobie
2018–2022 bude veľmi rozvojové.
Nehovorím len o výstavbe nového
záchytného parkoviska či prípra
ve obchvatu mesta. Našou úlohou
je pokúsiť sa v prvom rade uspieť
v silnej konkurencii iných miest
a čerpať externé dotácie, aby sme
ufinancovali aj naše ďalšie ciele.
Hovorím napríklad o projektoch re
konštrukcie kaštieľa či Vstúpte a no
vej výstavby kompostárne, detských
jaslí, komunitného centra v Centre
voľného času alebo Richtárskej zá
hrady na mieste neudržiavaného
pozemku pri okresnom úrade. Sil
ná zostava zvolených poslancov vo
mne vzbudzuje dôveru, že mestské
zastupiteľstvo bude fungovať ako
kompaktný tím a spoločne zvlád
neme rozhodnúť aj otvorenú otázku
výstavby veľkej športovej infraštruk
túry. Teda, či sa pustíme do prípravy
športového tréningového komplexu
na zelenej lúke, alebo spustíme rea
lizáciu dvoch samostatných projek
tov pri základných školách na vý

Preto je našou výzvou zrekonštruo
vať centrum mesta tak, aby bolo živé
a obyvatelia sa v ňom cítili príjemne.
Aktuálne bola ukončená medziná
rodná architektonická súťaž na vznik
prvých dvoch peších námestí, ktorej
výsledky budú verejne prezentované
už v decembri. Na tie budú nadväzo
vať rekonštrukcie priľahlých ulíc Mie
rového námestia, Radlinského ulice
či Námestia SNP. A centrálnym spoji
vom bude projekt kultúrneho domu,
s výstavbou ktorého chceme kom
pletne zrekonštruovať a „poľudštiť“
verejné priestory v zóne pri synagóge,
obchodnom dome, hoteli Atrium a na
Zámockej ulici. Máme víziu, ktorú sa
snažíme postupnými dielikmi moza
iky naplniť.
Aké Malacky si predstavujete
o 4 roky, keď budete končiť svoje
druhé volebné obdobie ako pri
mátor?
Svoje prvé volebné obdobie som
končil s poslancami v duchu spolu
práce a prehlbujúcej sa hrdosti oby
vateľov. Naďalej chcem upevňovať
našu záhorácku identitu a odovzdať
o štyri roky rovnako stabilné a seba
vedomé mesto, ktoré požíva rešpekt
u partnerov a je v mnohých oblas
tiach dávané za vzor. Musíme však
nabrať väčšiu odvahu hovoriť o pro
jektoch parkovania a mobility. Tie
nepochybne, ako vidíme v iných mes
tách, vyvolajú protichodné reakcie,
keďže majú vplyv na motoristov, ktorí
sú zo zásady vo verejnej diskusii hluč
nejší ako chodci a cyklisti. Je ale spo
ločnou zodpovednosťou nás všetkých
myslieť aj na tieto veľmi zraniteľné
skupiny obyvateľov. Preto sa osobne
angažujem v spustení výstavby nos
nej siete samostatne vedených a bez
pečných cyklistických ciest. Bude to
veľká vec a veľmi sa na ňu teším.
Za rozhovor ďakuje Ľ. Pilzová.
Foto: S. Osuský
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Malacká dizajnérka získala
svetové ocenenie
Dizajnérka Andrea Andreut
ti Pokorná z Malaciek poko
rila svetovú súťaž. So svojím
projektom SUN VITAFLORA
FLOUR získala na súťaži Red
Dot Award: Komunikačný di
zajn v kategórii Obalový di
zajn skvelé ocenenie. Domov
si odniesla pomyselného Os
cara, ku ktorému sa súťaž pri
rovnáva.

Celosvetová súťaž Red Dot Award:
Komunikačný dizajn je jedna z najväčších svetových súťaží v oblasti dizajnu na svete. Vyžaduje vysoké štan
dardy a kvalitu, premyslenosť, presvedčivosť a kreativitu. „Tento rok
vstúpilo do súťaže 8610 dizajnérov,
agentúr a spoločností zo 45 krajín sve
ta. Z týchto vstupov si porota vybrala
víťazné návrhy v 17 kategóriách, čím
získala najlepšie príspevky z medziná

rodného komunikačného dizajnu
a tvorivej scény,” vysvetlila dizajnérka.
A. Andreutti Pokorná zaujala odbornú porotu svojím projektom SUN
VITAFLORA FLOUR v kategórii Oba
lový dizajn, ktorý získal ocenenie za
vynikajúcu kvalitu dizajnu a tvorivý
úspech. Ide o dizajnérske
riešenie obalov na
cereálne výrobky
z obilnín s pozitívnym posolstvom Usmievaj
sa a buď šťastný!
„Klient ma oslovil
na spoluprácu – vytvoriť
novú kolekciu dizajnu obalov. Projekt
mal veľmi rozmanité a náročné zada
nie. Dizajnovala som 27 cereálnych
produktov, ale vďaka dôvere klienta
som mala veľkú tvorivú slobodu, čo
považujem za najdôležitejšie,” povedala A. Andreutti Pokorná. Výsledok
je kombináciou Andreiných ilustrácií, ktoré sú ľahko odlíšiteľné od konkurencie. Na obale slniečkových múk
dominujú symboly evokujúce život,
bohatstvo nového zrodu a zdravie.
Pozadie tvoria štruktúry a farby, kto-
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ré sú v harmónii s prírodou. Finálny
dizajn vzbudzuje pozitívne emócie
a optimizmus.
Slávnostné odovzdávanie cien sa
uskutočnilo koncom októbra v Berlíne počas noci návrhárov v Ewerku,
kde bol Andrein projekt predstavený
medzinárodným hosťom. „Súčasťou
programu bola vernisáž výstavy oce
nených prác Dizajn na scéne víťazov,
ktorá predstavuje celosvetový komu
nikačný dizajn,” povedala dizajnérka.
Okrem toho bol projekt SUN VITAFLORA FLOUR prezentovaný aj v Medzinárodnej ročenke Komunikačný
design 2018/2019, ktorá sa distribuu
je do štyridsiatich krajín. „Odovzdá
vanie bolo veľkolepé a veľmi príjemné.
Navyše som si v Berlíne pozrela aktu
álne dianie, výstavy a zoznámila som
sa s dizajnérmi z Japonska, USA aj
Číny,” opísala svoje dojmy A. Andreutti Pokorná.
Pre Andreu to však ani zďaleka nie
je prvé ocenenie. Vo svete dizajnu
uspela v mnohých ďalších súťažiach,
z ktorých si obzvlášť váži svetové
ocenenie za najlepší obalový dizajn
sveta Worldstar Award For Packaging
Excellence, ktoré získala ako prvá
spomedzi dizajnérov v histórii Slovenska. „Každá výhra je osobným zadosťučinením za prácu a energiu, kto
rú som do projektu odovzdala. Pre
mňa je však dôležité aj to, že doterajší
klienti sú so spoluprácou spokojní a že
sa ozývajú i tí noví,” povedala na záver dizajnérka.
Gratulujeme k svetovému oceneniu a prajeme ešte mnoho úspechov
v profesijnom i súkromnom živote.
Text: N. Bednáriková,
foto: A. Andreutti Pokorná

Živá knižnica búrala
predsudky a stereotypy
Žiaci ZŠ Záhorácka sa spolu s Infor
mačným centrom mladých Malacky
(ICM) zúčastnili na ŽIVEJ KNIŽNICI, v kto
rej sa nepožičiavajú knihy, ale ľudské
bytosti. Živé knihy – Vladimíra, Andrea,
Vlasta, Lukáš, Zuzka, Daniel, prof. Pavel
Traubner, Dajana a Ameer sa podelili
o svoje príbehy zo života a porozprávali
aj o ceste k dosiahnutiu svojho sna.

Podujatie bolo príjemným prepojením neformálnej atmosféry a strhujúcich životných
osudov ľudí, ktorí v bežnom živote často čelia
vylúčeniu zo spoločnosti a mnohým predsudkom. Mladí ľudia mali tak možnosť zamyslieť

sa, pochopiť a možno aj prehodnotiť niektoré
svoje životné postoje a problémy.
Na záver si všetci spolu vytvorili priestor
a čas na prenesenie príbehov do svojich životov, zamysleli sa nad svojím štýlom bytia
a nad cestami, ako to zmeniť. Boli obohatení
o príbehy ctižiadostivých ľudí, ktorí sa nebáli byť sami sebou, aby sa dostali tam, kde sú
dnes.
Ďakujeme organizátorom:
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ži
vým knihám a pracovníkom s mládežou z ICM
Malacky za pekný a inšpiratívny deň.
Text a foto: M. Kottlik

Gymnazisti boli ocenení Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu
Dvanásť študentov štátneho
gymnázia v Malackách si za
prítomnosti britského veľvy
slanca Andrewa Gartha pre
vzalo bronzovú cenu programu
Medzinárodná cena vojvodu
z Edinburghu.

Medzinárodná cena vojvodu
z Edinburghu (DofE) je program rea

lizovaný pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Na Gymnáziu sa usku-

točňuje už štvrtý rok. Je to program,
ktorý mladým ľuďom umožňuje roz-

víjať svoje schopnosti v troch oblastiach: talent, šport a dobrovoľníctvo.

Program je rozčlenený na tri úrovne:
bronzová, strieborná a zlatá. Po absolvovaní každej úrovne na účastní
ka čaká slávnostná ceremónia, pri
ktorej získa medzinárodne uznávaný
certifikát.
Malacké gymnázium bolo prvým
štátnym gymnáziom na Slovensku,
ktoré získalo licenciu na realizovanie tohto programu. V minulom
školskom roku si študentka Martina
Šimková prevzala cenu priamo za
prítomnosti Jeho kráľovskej výsos
ti Princa Edwarda. Držiteľom bronzovej ceny je už 46 študentov školy,
viacerí z nich pokračujú v programe
na striebornej a zlatej úrovni.
Text a foto: Gymnázium Malacky
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vyhlasuje výberové konanie

Mestské centrum sociálnych služieb
Malacky
vyhlasuje výberové konanie

pracovné miesto:

pracovné miesto:

Zamestnávateľ:
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo:
Ul. 1. mája 9, 901 01 Malacky
Funkcia: upratovačka

Zamestnávateľ:
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo:
Ul. 1. mája 9, 901 01 Malacky
Funkcia: pomocná kuchárka

Miesto výkonu práce: Ul. 1. mája 9, 901 01 Malacky
Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: 37,5 hod. (úväzok 100 %)
Pracovný čas: 7.00 h – 15.00 h
Nástupný plat: 520 € –624 € (po skončení skúšobnej
doby osobné ohodnotenie)

Miesto výkonu práce: Ul. 1. mája 9, 901 01 Malacky
Termín nástupu: 1. január 2019
Pracovný úväzok: 37,5 hod. (úväzok 100 %)
Pracovný čas: 6.00 h–14.00 h
Nástupný plat: 520 € – 662 € (po skončení skúšobnej
doby osobné ohodnotenie)

Kvalifikačné predpoklady:
nevyžadujú sa

Kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa, prax vítaná

upratovačka

pomocná kuchárka

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní.

Ďalšie požiadavky:
• zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť,
• schopnosť tímovej práce, flexibilita,
• vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je
potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr
do piatka 14. decembra do 14.00 h. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj na žiadosti bez požadovaných dokladov, sa nebude prihliadať. Uchádzači,
ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové
konanie.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je
potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr
do piatka 14. decembra do 14.00 h. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj na žiadosti bez požadovaných dokladov, sa nebude prihliadať. Uchádzači,
ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové
konanie.

Ďalšie požiadavky:
• spoľahlivosť, samostatnosť, pedantnosť

Firma ALL BIZ EU, s. r. o., hľadá

chyžné do hotelov v Bratislave.

Pracovná doba je 8 h/deň a mzda od 4,50 €/h v čistom. Nástup je možný
ihneď. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle
0911 555 391 alebo e-mailom na office@allbizeu.sk.
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Žiakov z Dérerky
navštívil ježko

MALACKÁ MATRIKA
od 20. 11. do 3. 12. 2018
Decembroví
jubilanti

Medzi piatakov a šiestakov do ZŠ Dr. J. Dérera prišiel živý ježko. Ne
bol sám, priniesli ho ochranári zo Správy Chránenej krajinnej oblas
ti (CHKO) Záhorie. Ježko ako živá učebná pomôcka je súčasťou série
prednášok, ktorými si CHKO Záhorie pripomína 30. výročie vyhláse
nia. Naša redakcia navštívila prednášku medzi šiestakmi.

„Chránená krajinná oblasť Záho
rie vznikla v roku 1988 ako prvé nížin
né chránené územie na Slovensku.
Skladá sa z dvoch časti. Južnú časť
tvorí niva rieky Moravy pri rakúskych
hraniciach a druhou je severnejšia,
suchšia časť,“ vysvetlil žiakom na
úvod ochranár Martin Mráz. Spolu
s kolegom Jirkom Hološkom opísali chránenú oblasť Záhorie, jej prírodné špecifiká, výskyt živočíchov
a rastlín v regióne i problematiku

80 rokov
Mária Hanisková
Mária Hurbanová
85 rokov
Otília Jurkovičová
Veronika Míšaná
Anton Olexa
Matilda Režná
Štefánia Šírová

invazívnych druhov. Neobišli ani dôležitosť a funkciu mokradí či typy lesov na Záhorí. Aby deti vedeli, čo je
náplňou práce ochranárov, priblížili
aj aktivity správy, ako je starostlivosť
o chránené územie a zranené živočíchy, značenie území a mapovanie
ich výskytu.
Žiaci hneď od začiatku spoznávali miesta na fotografiách z prezentácie, pohotovo reagovali na otázky
ochranárov a ukázali, že svoje okolie

skutočne poznajú. Na záver ich čakalo milé prekvapenie – zachránený
ježko, ktorého si mohli prezrieť zblízka.

Prednášky budú počas decembra
pokračovať aj v ďalších základných
školách v Malackách i v okolitých
obciach. 			
-nb-/-is-

História skautingu v Malackách sa začala písať 15. decembra 1923.
Prvé obdobie trvalo do roku 1947. Po rokoch zákazu, útlaku a prena
sledovania (1948–1968) skauting nakrátko ožil, avšak v období 1968–
–1989 nastal nový úpadok. Až po páde komunizmu zažil skauting
znovuzrodenie a obnovu.

tovili a postavili nový. Odvtedy sa oň
staráme. Po posvätení kríž poškodili
vandali, avšak vďaka pani Ruženke
Habovej sme naň mohli umiestniť
maľovaný obraz Ježiša, ktorý dodnes

a skautky. Od 16 rokov môže byť člen
roverom. Dospelý sa môže stať činovníkom a môže zastávať rôzne funkcie
v našom skautskom zbore. Zborovým
vodcom je Gordon (Kamil Ftáčnik st.),
zástupkyňami sú Marika (Mária Ftáčniková) a Bosorka (Denisa Húšková).
69. zbor zastrešuje dva oddiely:
oddiel skautov s vodcom Supom (Sa
muel Húšek) a oddiel skautiek s vod
kyňou Poly (Monika Blažíčková). Malacká skautská organizácia žije tento
rok v duchu 95. výročia založenia. Pri
tejto príležitosti spomíname aj na
nášho učiteľa, old skauta Olivera –
Bonaventúru Osuského, ktorý nás
do skautského života zasvätil.
Skauting, ktorému sa s manželom Gordonom spolu venujeme už
28 rokov, je spôsob života. Je to náš
osud, ktorý nás naučil dávať, rozdávať radosť a skúsenosti, viesť mládež
k pokore, pomáhať a spoznávať skutočné hodnoty. Človek má žiť tak, aby
mal radosť zo života, pomáhal dru
hým, prijímal ich názory a tešil sa z každého dňa, ktorý prichádza.

91 rokov
Františka Norisová

Skauting v Malackách má 95 rokov

Marika – Mária Ftáčniková,
69. zbor gen. M. R. Štefánika –
Slovenský skauting Malacky

Nová generácia malackého skautingu je tu už 28 rokov. Jej cieľom je
vychovávať a smerovať skautov k to
mu, ako byť hodnotným, čestným
človekom. Skauting ponúka deťom
a mládeži životné vzory a ideály, mož
nosť zdolávať rôzne výzvy i prekážky,
zdokonaľovať sa, napredovať. Sme
štátnou organizáciou zameranou na
výchovu mládeže, ochranu prírody,
zdatnosť, čestnosť, vytrvalosť, odbor
nú skautskú činnosť a zručnosť.
Skautskými zásadami sú mravnosť,
obetavosť a vlastenectvo. Skauting
je životný štýl, ktorého charakteris
tickou aktivitou je pobyt v prírode
a jej ochrana. Naša ochranárska činnosť je zameraná na obnovu prame
ňov, čistenie potokov, zber odpadu
v lesoch, výsadbu mladých stromče
kov, zhotovovanie vtáčích búdok,
kŕmidiel, krmelcov a prikrmovanie
vtáctva a zveri v zime. Naši skauti sa venujú aj obnove pútnických
krížov. Doteraz sme renovovali sochu

Panny Márie v osade Tančiboky či Biely kríž pri Lakšárskej Novej Vsi. Červený kríž pri hlavnej ceste smerom
na Studienku v roku 2012 podľahol
zlým poveternostným podmienkam,
a preto naši skauti vlastnoručne vyho

Výbor ZO JDS Malacky pozýva
všetkých svojich členov na

Mikulášske
posedenie
v utorok 11. decembra o 14.00 h
v zasadačke na Radlinského ulici.
Všetci ste srdečne vítaní.
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bdie nad naším osudom a ochraňuje
nás.
Často organizujeme výpravy do
okolitých lesov i do Malých Karpát.
Každoročne máme letný tábor i výpravu. Zažili sme už Nízke i Vysoké
Tatry, Javorníky, Malú i Veľkú Fatru či
Slovenský raj. Do Malaciek i okolitých
obcí každoročne prinášame Betlehemské svetlo. Dlhoročne sa zúčastňujeme na Lesníckych dňoch
v Bratislave na Partizánskej lúke. Tento rok sme na východnom Slovensku navštívili našu najstaršiu sestru,
90-ročnú rodáčku z nášho mesta,
pani Máriu Harmaňošovú-Bakičovú.
69. zbor M. R. Štefánika – Slovenský skauting Malacky má 50-člennú
základňu, ktorá sa stretáva v klubov
ni na prízemí budovy bývalého Mestského úradu na Radlinského ulici.
Členovia organizácie sú vekovo rozdelení do tzv. družín na čele s družinovým radcom. Najmladší členovia
sú včielky a vĺčatá, starší sú skauti

94 rokov
Anna Trenčanská
Srdečne blahoželáme!
Vítame medzi nami
Dominik Lašut
Povedali si ÁNO
Barbora Slobodová a Miroslav Juza
Katarína Macušová a Martin Sláma
SPOMIENKY
26. novembra
uplynulo 7 rokov
od úmrtia Jána
Stachu z Malaciek.
S láskou a úctou
spomínajú manželka, syn s rodinou a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Všetko zmizne, len
stopy Tvojej lásky
a spomienky
na predobré srdce
nám zostanú.
12. decembra si
pripomíname smutné 4. výročie,
čo nás navždy opustila naša drahá Eva Sajková. S láskou a úctou
spomínajú manžel a synovia s rodinami.

Zomrela pani
Naďa Tučková

Vo štvrtok 29. novembra zomrela dlhoročná
učiteľka literárno-dramatického odboru Základnej
umeleckej školy v Malackách Nadežda Tučková.
Narodila sa v roku 1946 do rodiny krajčíra. „Otecko bol vychyteným krajčírom a čas od času pripravoval aj kostýmy filmovým
hercom, napríklad Pavlovi Bielikovi do filmu Jánošík,” prezradila
N. Tučková v máji 2016 pre Malacký hlas pri príležitosti svojho vte
dajšieho životného jubilea a zaspomínala aj na svoju mamu: „K literatúre a láske k slovenskému jazyku ma priviedla maminka, ktorá
rada čítala. Čítala mi veľa, a tým ovplyvnila celý môj život a profesionálne smerovanie.”
Základné vzdelanie získala na ZŠ Dr. J. Dérera, kde nabrala i prvé
skúsenosti v prednese poézie a prózy. Už od žiackeho veku vyhráva
la prestížne súťaže na celoslovenskej úrovni. V štúdiu pokračovala
na malackom gymnáziu a neskôr na Pedagogickej fakulte Trnavskej
univerzity. Ako učiteľka pôsobila na ZŠ v Moravskom Svätom Jáne,
odkiaľ prišla učiť literárno-dramatický odbor na ZUŠ v Malackách.
Svoje skúsenosti v oblasti recitácie, ale aj divadla, ktoré v mladosti
hrávala, odovzdávala žiakom viac ako 30 rokov. Štyri roky pôsobila
aj ako riaditeľka ZUŠ.
Smútiacej rodine a priateľom vyslovujeme úprimnú sústrasť.
-red-/archív
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Otvorenie klziska
je plánované
na Mikuláša

Aj tento rok sa hádzanárske ihrisko v Zámockom parku premení na
ľadovú plochu. „Klzisko plánujeme otvoriť vo štvrtok 6. decembra. Tento
termín však môže byť posunutý vzhľadom na očakávané oteplenie a dážď,“
povedal riaditeľ AD HOC Dušan Rusňák.
Pre verejnosť bude klzisko otvorené denne v čase od 14.00 do
18.00 h, resp. niektoré dni len do 17.00 h. Organizované skupiny a partie rekreačných hokejistov si môžu klzisko prenajať mimo týchto časov
od 6.00 do 24.00 h. Všetky dôležité informácie nájdete na webstránke
www.adhocmalacky.sk.

Záhorácka bola
na Slovane
Veľa z nás určite túži zúčastniť sa
na ozajstnom hokejovom zápase.
Žiakom našej školy sa to podarilo

vďaka projektu Škola ide na Slovan,
ktorý vypracovali deti ŠKD pod vedením pani vychovávateľky Cabadajo-

vej. V jeden deň koncom novembra
nasadli na autobus Slovana a plní
očakávania sa odviezli do Bratislavy
na štadión Ondreja Nepelu.
Deti povzbudzovali odušu a ich
hlasivky dostali poriadne zabrať. Napriek nepriaznivému výsledku pre
Slovanistov odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami.
Text a foto: ZŠ Záhorácka

Futbalová tribúna má
za sebou kompletnú
rekonštrukciu
Futbalisti klubov FC Malacky a ŠK Žolík majú dôvod na radosť. Po skončenej rekonštrukcii interných priestorov futbalového štadióna majú k dispozícii kvalitné a funkčné zázemie
v podobe nových šatní a sociálnych zariadení. Kompletnou
obnovou prešla aj strecha tribúny, v rámci ktorej sú pripravené nové rozvody pre modernejšie ozvučenie a osvetlenie.
V blízkej budúcnosti sa plánuje aj úprava okolia a rekonštrukcia detského ihriska.
Projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj dotáciou 10 000 €, Slovenský futbalový zväz sa na
rekonštrukcii podieľal sumou 30 000 € a vyše 40 000 € poskytlo mesto. Celková hodnota projektu je 80 265 €.
-nb-/-otano-

Vstupné:	Verejné
korčuľovanie
dospelí
1,50 €
študenti/dôchodcovia
1,00 €
deti 4–15 rokov
0,70 €
deti 0–3 roky
0,00 €
sprievod (bez korčúľ)
1,00 €

30 minút
pred ukončením
1,00 €
0,70 €
0,50 €
0,00 €
0,70 €
-nb-

Zimná halová liga
malých futbalistov

Prípravka ročník 2011

Tak ako každý rok, aj tentoraz
Centrum voľného času Malac
ky v spolupráci s futbalovým
klubom ŠK Žolík organizuje
CVČ Žolík zimnú halovú ligu
futbalových prípraviek. Zápa
sy sa hrajú v telocvični v ZŠ
Štúrova.
Skupinu A (ročník narodenia 2011)
odštartovali naše nádeje koncom
novembra proti FKP Dúbravka. V zápase sa zrodil nerozhodný výsledok
9:9. Ďalšími mužstvami, s ktorými si
mladí futbalisti ŠK Žolík počas de-

cembra a januára postupne porovnajú svoje futbalové umenie, sú MFK
Záhorská Bystrica, TJ Jakubov a FK
TJ Kúty.
V skupine B (ročník narodenia
2010) sa naše nádeje stretnú s MFK
Záhorská Bystrica, FKP Dúbravka,
ŠK Láb a ŠK Závod. Finálové turnaje
sú naplánované na február budúci
rok. Rozpis a výsledky jednotlivých
zápasov sú zverejnené na webovej
stránke ŠK Žolík Malacky www.skzo
likmalacky.sk.
Text a foto: F. Hlavatý

Malackí hádzanári si pripísali prvé body
Hádzanárom Strojára Malacky
sa podarilo po prvý raz v ak
tuálnej extraligovej sezóne bo
dovať. Na domácej palubovke
zdolali v 13. kole Modru 25:22.

Zápas dvoch posledných tímov
tabuľky bol podľa očakávaní vyrovnaný. Domáci tím sa s hosťami strie-

dal v tesnom vedení. Diváci videli
veľmi dramatický zápas, ktorého
prvý polčas sa skončil nerozhodne
13:13. Vyrovnaný priebeh hry pokračoval až do 45. minúty, keď domáci
viedli 20:19. Aj vďaka chybám Modry
začali Malačania svoj náskok zvyšovať a zápas napokon vyhrali o 3 góly.
Nezastavilo ich ani vylúčenie Anura

Burnazoviča tri minúty pred koncom.
Najlepšími strelcami Malačanov boli
Roman Valachovič (7 gólov) a Mário
Prevaj (5 gólov). K víťazstvu Strojára dopomohli aj vynikajúce výkony
brankárov. Po trinástich odohratých
kolách mali Malačania na konte dva
body a na predposlednú Modru strácali iba bod.

V deň, keď vyšlo toto vydanie Malackého hlasu (5. decembra), hrali há-

dzanári ďalší zápas, tentoraz v Bratislave proti ŠKP.

TJ Strojár Malacky – Slovan Modra 25:22 (13:13)
Zostava Malaciek: Dušan Roško (Roman Piaček, Marek Kuklovský) – Jakub
Krajčír (4), Tomáš Baláž, David Rybjanský (2), Robert Baláž, Ivan Oslej, David
Stachovič (1), Anur Burnazovič (1, ČK), Roman Valachovič (7), Mário Prevaj (5),
Marijo Grab (1), Matej Adamkovič (4)
M. Binčík
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