
Mesto myslí na svojich najmlad
ších aj najstarších. Dve veľké stavby, 
ktoré sa tento rok dokončili, sú ur
čené práve týmto vekovým kategó
riám. Začiatkom decembra bola ofi
ciálne otvorená zrenovovaná Mater

ská škola na Ulici Jána Kollára a tento 
týždeň sa po rozsiahlej rekonštrukcii 
odovzdalo do užívania Mestské cen
trum sociálnych služieb. „O čom mno-
hí roky pred nami iba hovorili, sa stalo 
realitou. S poslancami sme si povedali, 

že projekt novej nadstavby zrealizu-
jeme. Nebolo to jednoduché, ale teší 
ma, že spolupráca funguje,“ povedal 
primátor Juraj Říha. „Som vďačná 
a šťastná, že nezostalo iba pri slovách,“ 

dodala riaditeľka Melánia Dujsíková. 
„Urobilo sa obrovské množstvo práce 
v  prospech sociálnych služieb. Klienti 
majú oveľa lepšie podmienky pre život, 
rovnako zamestnanci pracujú v  kraj-
ších priestoroch a máme tiež lepšie pre-
vádzkové podmienky,“ konštatovala. 

Čo sa zmenilo?
Zrekonštruovaná kuchyňa a jedá

leň, nová fasáda, obnovené kancelá

Redakcia Malackého hlasu 
želá všetkým čitateľom 
pokojné prežitie Vianoc 
a šťastný nový rok.

Pokračovanie na strane 3
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úvodník

 V duchu
 Vianoc

„Už budú Vianoce?” pýtajú sa ne-
dočkavo naši najmenší a my trpezlivo 
odpovedáme: „O chvíľu.” Zatiaľ čo do - 
ťa hujeme posledné prípravy, deti si 
otvá rajú na adventných kalendároch 
okienko za okienkom a netrpezlivo ča-
kajú na príchod Ježiška. Vo vzduchu po - 
letuje čaro, ktoré prináša vianočný čas 
– čas pokoja, keď i v uliciach utíchne vy - 
trvalý ruch, čas spomalenia, ktorý je taký 
vzácny, čas venovaný našim najmilším. 

Už o chvíľu zaznie Tichá noc, svätá 
noc, rozsvietia sa svetielka na našich 
stromčekoch, začne rozvoniavať ka-
pustnica a smažený kapor či iné tradič-
né dobroty typické pre sviatočný stôl. 
Na rad prídu i  rozprávky, bez ktorých 
by to nebolo ono, rozbaľovanie darče-
kov a  radosť z  plniacich sa snov.  Za-
vládne kúzlo, na ktoré sa tešíme bez 
rozdielu na vek. 

Avšak kým sa tak stane, prinášame 
vám ešte posledné tohtoročné číslo 
Malackého hlasu, ktoré sa rovnako ako 
všetko okolo nás nesie v duchu Vianoc, 
pretože aj Malacky sa trblietajú, vo-
ňajú a čakajú na tie najkrajšie sviatky 
v roku. Dozviete sa, aké bolo otvorenie 
vianočných trhov, ktoré potrvajú až 
do 22. decembra, čo vám ešte prinesú 
Adventné Malacky i čo nové sa udialo 
v našom  meste. 

Želáme vám nerušené čítanie, ale 
predovšetkým príjemné prežitie via-
nočných sviatkov v  kruhu vašich naj-
bližších a veľa úspechov a síl v nadchá-
dzajúcom novom roku. Zároveň ďaku - 
jeme všetkým prispievateľom za celo-
ročnú spoluprácu a čitateľom za preja-
venú priazeň.         n. Bednáriková

Po adventnom koncerte a  Miku
lášovi je tu ďalšia časť Adventných 
Malaciek – vianočné trhy. Začali sa 
v sobotu 15. decembra vystúpenia
mi divadla Žihadlo, folklórneho 
súboru Macejko, Anity Soul a Pet-
ra Cmorika. Medzi Malačanov na 
vianočné trhy prišli aj vašo Patejdl 
či Los Brados a  od pondelka sa na 
pódiu predstavujú malacké školy. 
V  piatok sa môžete tešiť na Funny 
Fellows a Igora kmeťa mladšieho. 

Vianočnej dedinke v centre mes
ta dominuje 19-metrový smrek, pod 
ktorým už má svoje tradičné miesto 
vyrezávaný betlehem z  dielne maj
stra Alojza Machaja z  Plaveckého 
Štvrtka. Malačania i návštevníci mes

ta tu okrem toho nájdu stánky so ši
rokou ponukou remeselných výrob
kov, jedál a nápojov. 

vianočné trhy sa skončia v  so-
botu 22. decembra – v  tento deň 
prinesú malackí skauti Betlehem-
ské svetlo a  vystúpia skupiny ol-
dympic, Senzus či duchoňovci. 
V centre mesta sa znovu zídeme 1. ja - 
nuára na novoročných Malackách. 
Retro hity zaspievajú dušan Grúň, 
Martin Jakubec a Božanka, s ľudov
kami v  rockovom šate sa predstaví  
skupina doRA a  tesne pred ohňo
strojom sa prítomným prihovorí pri
mátor v spoločnosti poslancov mest
ského zastupiteľstva.

-lp- 

vianočné trhy sú 
v plnom prúde

Číslo MH Uzávierka Expedícia
1 11. 1. 16. 1.
2 25. 1. 30. 1.
3 8. 2. 13. 2.
4 22. 2. 27. 2.
5 8. 3. 13. 3.
6 22. 3. 27. 3.
7 5. 4. 10. 4.
8 18. 4. 25. 4.
9 3. 5. 9. 5.

10 17. 5. 22. 5.
11 31. 5. 5. 6.
12 14. 6. 19. 6.
13 28. 6. 3. 7.
14 23. 8. 28. 8.
15 6. 9. 11. 9.
16 20. 9. 25. 9.
17 4. 10. 9. 10.
18 18. 10. 23. 10.
19 31. 10. 6. 11.
20 15. 11. 20. 11.
21 29. 11. 4. 12.
22 13. 12. 18. 12.

Harmonogram 
vychádzania 
Malackého 
hlasu 2019

Mestské centrum sociálnych služieb 
má za sebou rozsiahlu rekonštrukciu

Človek, ktorý dlhšie nebol na Ulici 1. mája, by sa možno čudoval, 
kedy tam pribudla nová budova. omyl. Budova tam stála, len vy-
zerala úplne inak. Mestské centrum sociálnych služieb (MsCSS) sa 
zmenilo na nepoznanie. Pribudlo celé jedno poschodie a komplet-
ne nová je aj fasáda.
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Materská škola na Ulici Jána 
kollára zaujme každého oko-
loidúceho výraznou novou bie-
lou fasádou so zaujímavými fa-
rebnými prvkami okolo okien. 
Ešte pred pár týždňami sa tam 
intenzívne pracovalo na kom-
pletnej rekonštrukcii. Po nie-
koľkých mesiacoch odstávky je 
dnes znovu plná detského šte-
botu a smiechu. 

Zmodernizovanú škôlku navští
vil podpredseda vlády a  minister ži
votného prostredia László Sólymos. 
V  sprievode riaditeľky MŠ Martiny 
Novotovej, primátora mesta Juraja 
Říhu a  generálneho riaditeľa akcio

vej spoločnosti Pozagas si prezrel jej 
zrekonštruované priestory. Neskrý
val spokojnosť, veď Environmentál
ny fond, ktorý patrí pod jeho rezort, 
venoval 110-tisíc €. Vďaka nim má 
budova zateplenie, nové okná a dve
re. „Pomáhame všade tam, kde to má 
zmysel. Som rád, že som sa na vlastné 
oči mohol presvedčiť, ako užitočne sa 
využili peniaze z Envirofondu,“ konšta
toval minister.

Okrem zateplenia, okien a  dverí 
má škôlka aj novú fasádu, zmenenú 
dispozíciu vstupu, zrenovované šat
ne, výdajňu jedla a sociálne zariade
nia pre deti i  zamestnancov, jedno 
kompletne nové WC, vymenené všet
ky podlahy, nové elektrické rozvo

dy, nové osvetlenie, sadové úpravy 
i trávniky. Keďže ide o najväčšiu MŠ zo 
všetkých šiestich, ktoré máme v Ma
lackách, okrem mestských peňazí vý
razne pomohli aj externé zdroje zo 
spoločností Pozagas, HEER a MP Stav
by. Spoločnosť Pozagas je tradičným 
podporovateľom mestských projek
tov, ako povedal jej generálny riaditeľ, 
sú to dobre investované peniaze.

Za uplynulé štyri roky sa do ma
terských škôl v Malackách investovala 
historicky najvyššia suma – viac ako 

2 milióny €. Vďaka rekonštrukcii bu
dov a navýšeniu kapacity ako jedno 
z mála miest na Slovensku nemáme 
problém s  prijímaním detí. Máme 
umiestnené všetky trojročné deti 
a  rezervu pre prijatie detí mladších 
ako 3 roky. Investície pokračujú aj ďa
lej. Máme podané eurofondové pro-
jekty na rozšírenie kapacity MŠ na  
Záhoráckej a  na výstavbu det-
ských jaslí. okrem toho je v pláne 
komplexná modernizácia kuchýň 
v škôlkach.            Text a foto: Ľ. Pilzová 

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

v Tekose 
sa zmení 
vedenie

Primátor mesta Juraj Říha odvo-
lal konateľa mestskej obchodnej 
spoločnosti Tekos Juraja Schwar-
za. Tento krok nadväzuje na vy-
jadrenie primátora v rozhovore, 
ktorý poskytol mestským médi-
ám a bol zverejnený v aktuálnom 
Malackom hlase: „neskrývam 
sklamanie z udalostí posledných 
týždňov, keď boli v  oblasti ko-
munálnych služieb urobené roz-
hodnutia po za môj chrbát a bez 
môjho súhlasu.”

Primátor sa odchádzajúcemu ko
nateľovi poďakoval a zaželal mu veľa 
úspechov v ďalšom pracovnom živo
te. „Napriek udalostiam v  posledných 
týždňoch sa chcem pánovi Schwar zovi 
poďakovať za jeho viac ako trojročnú 
prácu na čele Tekosu, pretože sa mu 
podarilo rozbehnúť a  zrealizovať veľa 
užitočných vecí v prospech obyvateľov 
Malaciek,” povedal J. Říha.

Dočasným vedením Tekosu bol 
poverený súčasný prevádzkový ná
mestník František Ftáčnik. Nový ko
nateľ vzíde z výberového konania. Pr
vou úlohou dočasného vedenia spo
ločnosti bude zabezpečiť kompletné 
vyčistenie a uzavretie mestského po
zemku na Stupavskej ulici, kde sa plá
nuje výstavba novej kompostárne. Na 
toto miesto v  uplynulých týždňoch 
vyvážali mimomalacké subjekty vý
kopovú zeminu bez toho, aby o tom 
vedelo vedenie mesta. Tento týždeň 
sa uskutočnilo rokovanie, na ktorom 
primátor vyzval zástupcu spoločnosti 
k obnoveniu pozemku do pôvodné
ho stavu.            -lp-

 Zimná 
 údržba
 chodníkov
 podľa
 nových
 pravidiel

obce a  mestá na Slovensku 
zabezpečujú aktuálnu zimnú 
údržbu v nových podmienkach. 
Zmena zákona o  pozemných 
komunikáciách (tzv. cestného 
zákona) priniesla novú povin-
nosť pre obce a mestá udržiavať 
nielen cesty a  chodníky, ale aj 
bezprostredné okolie bytových 
a rodinných domov.

Zimnú údržbu v Malackách zabez
pečuje mestská organizácia Tekos, 
jej finančné, technické a personálne 
možnosti však v  prípade extrémne 
nepriaznivého počasia neumožnia 
zasiahnuť okamžite v  rámci celého 
mesta. S  rovnakými problémami sa 
boria všetky slovenské samosprávy. 
Primátor mesta Juraj Říha túto zmenu 
zákona označil ako nepremyslenú 
a vopred nekomunikovanú. 

„Aktuálne diskutujeme s  primá-
tormi a vyzerá to tak, že mestá a obce 
naprieč celým Slovenskom nie sú na 
túto zmenu pripravené ani po mate-
riálnej, ani po finančnej stránke. Všet-
ko však veľmi závisí od intenzity zimy 
a sneženia. Chcel by som poprosiť všet-
kých Malačanov, aby nám napriek tej-
to zmene zákona pomohli a  naďalej 
zabezpečovali údržbu chodníkov pred 
svojimi rodinnými domami. Najlepšie 
poznajú ich stav, a hoci v najkritickej-
ších úsekoch posilníme kapacity, nebu-
de v našich silách zvládnuť celé mesto. 
Nechcel by som totiž vykročiť cestou 
niektorých samospráv, ktoré osádzajú 
v uliciach rôzne obmedzujúce tabuľky,” 
povedal pre minulé vydanie Malacké
ho hlasu primátor Juraj Říha.

Obraciame sa na všetkých oby
vateľov Malaciek s výzvou na spolu
prácu. Prosíme vás, aby ste si v rámci 
svojej dobrej vôle ponechali dobré 
zvyky v starostlivosti o komunikáciu 
pred svojimi nehnuteľnosťami. Ďaku
jeme všetkým Malačanom za trpezli
vosť, pochopenie a predovšetkým za 
spoluprácu.

 -red-

Tento projekt sa v rozpočte župy 
objavil prvýkrát v  histórii. BSK sa 
k  obchvatu prihlásil nielen vyčle
nením peňazí v rozpočte, ale aj ak
tualizáciou svojho akčného plánu. 
„Bude spracovaná technická štúdia 
ako podklad pre projektovú doku-
mentáciu, ktorú sme sľúbili s Luciou 
Vidanovou pred krajskými voľbami. 
Ďakujem kolegom poslancom v za-
stupiteľstve za podporu a celému 
tímu predsedu Juraja Drobu za dôle-
žité kroky v mimoriadne strategickej 

téme pre Malacky,” povedal po prija
tí rozpočtu BSK primátor Juraj Říha. 

Severný obchvat Malaciek pri
nesie odklon tranzitnej dopravy 
v smere od Veľkých Levár, ktorá mo
mentálne prechádza Záhoráckou 
ulicou, centrom mesta a  nadjaz
dom. Jeho vybudovanie výrazne 
odľahčí dopravu v Malackách.

-lp-

Župa počíta s obchvatom
 Malaciek od Veľkých Levár

Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSk) 
schválili na rok 2019 sumu 15-tisíc € na spracovanie technickej štú-
die, na základe ktorej sa bude robiť projektová dokumentácia k se-
vernému obchvatu Malaciek, teda celej spádovej oblasti od veľkých 
Levár.

dobre investované peniazeŠkôlka 
na kollárovej:

Základná škola Dr. J. Dérera želá všetkým
 pracovníkom 
i žiakom školy 

veľa pohody počas 
vianočných prázdnin 
a do roku 2019 všetko 
najlepšie.
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rie pre zamestnancov, nový vstupný 
vestibul so spoločným pracoviskom 
informátora a dispečingu pre sociál
ny taxík, kompletne nové jedno po
schodie s  10 izbami, ktoré prichýlia 
20 klientov. Tí sa do nových priesto
rov postupne presťahujú z  bytov 
na Mierovom námestí. Vďaka tomu 

budú mať opatrovateľky seniorov 
na jednom mieste. „Okrem toho, že 
sa odstráni dlhodobý konflikt obyva-
teľov v  bytovom dome na Mierovom 
námestí, uvoľnia sa tu mestské priesto-
ry. Radi by sme ich preklasifikovali na 
nájomné byty a pár z nich ponechali aj 
na účely pomoci pre ľudí v núdzi,“ vy
svetľuje primátor. 

Pôvodný plán rekonštrukcie 
MsCSS hovoril iba o  nadstavení 
jedného poschodia, avšak vedenie 
mesta usúdilo, že zmeny potrebujú 
aj pôvodné izby. Poslanci odsúhla
sili potrebné financie a  výsledkom 
sú zrenovované aj pôvodné izby 
vrátane nového nábytku. V  týchto 
priestoroch boli predtým spoločné 
toalety na chodbe, teraz má každá 
izba svoje vlastné WC. Vďaka dofi
nancovaniu pribudli v  areáli nové 
chodníky, lavičky a altány. Po sado
vých úpravách na jar bude okolie 
budovy ešte krajšie. 

Kľúčová je spolupráca 
so zastupiteľstvom 

Priestory voňajúce novotou, dre
vom a  čerstvou maľovkou si okrem 

iných hostí prezreli aj poslanci mest
ského zastupiteľstva, bez súhlasu 
ktorých by rekonštrukcia nebola 
možná. „Čas je najväčšia spravodli-
vosť na svete, ktorá každému meria 
rovnakým dielom. Okrem spomienok 
na minulosť musíme nielen žiť prítom-
nosťou, ale myslieť aj na budúcnosť. 
Dnešní seniori kedysi svojou prácou 
pre nás vytvorili podmienky, v  kto-
rých my dnes žijeme a  pracujeme. Je 
preto našou povinnosťou umožniť 
im spokojný život. Veď odchodom do 
dôchodku sa život nekončí, naopak, 
sny a ambície zostávajú,“ zamyslel sa 
predseda sociálnej komisie Marián 
Haramia. Doplnil ho poslanecký ko
lega Pavel Spusta: „Naše plány a sny 
sa zhmotňujú a vidíme, že poslanecká 
práca nie je márna. Keď budeme otvá-

rať aj obchvat mesta, to bude pre mňa 
tá čerešnička na torte.“

Polročný proces rekonštrukcie 
bol náročný nielen po technologic
kej a  organizačnej stránke. Objavi
li sa aj nepredvídané komplikácie, 
napríklad v  lete, keď bola otvorená 
strecha a budovu po výdatnom daž
di vytopilo. Dnes však majú Malac
ky zariadenie sociálnych služieb, na 
ktoré môžeme byť hrdí. „Ďakujem 
všetkým, ktorí sa na procese zúčastni-
li od samého začiatku. Primátorovi za 
to, že tomuto projektu povedal áno, 
poslancom za to, že zaň zdvihli ruku. 
Eve Sokolovej za verejné obstarávanie, 
Markovi Gašparovi za stavebný dozor, 
Braňovi Škopkovi za vizuál, Zlatke Ja-
nečkovej, že zhmotnila naše predsta-
vy, Dušanovi Havlíkovi z dodávateľskej 
firmy Kovostav, našim klientom a za-
mestnancom za trpezlivosť. Stálo to za 
to,“ povedala s dojatím M. Dujsíková. 
Jej slová potvrdila aj klientka MsCSS, 
bývalá učiteľka Alžbeta Dubajová: 
„Keď som sem prišla po rekonštrukcii, 
mala som pocit, že som sa ocitla v sa-
natóriu. Dobre sa nám tu býva.“ 

Čo v budúcnosti?
Mesto v práci pre seniorov pokra

čuje ďalej. Primátor pre mestské mé
diá prezradil čoto z ďalších plánov: 
„Seniorov pribúda a my si uvedomuje-
me svoju zodpovednosť. Treba myslieť 
na rozširovanie kapacity zariadenia, 
v  pláne máme projekt krízovej signa-
lizácie, senior bus aj posilnenie terén-
nej práce. Je toho veľa, ale verím, že to 
zvládneme.“ 

Snom riaditeľky M. Dujsíkovej je 
vybudovanie zariadenia pre seniorov 
s ťažším zdravotným stavom. Logicky 
to bude znamenať vyššie nároky na 
starostlivosť. Tejto výzvy sa však ne
bojí a tvrdí: „Áno, bude to ťažšie, ale je 
to potrebné.“

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: S. osuský

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA
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Pripájanie sa na novú 
kanalizáciu – Rakárenská 
a duklianskych hrdinov

Rámcová náplň práce:
Zabezpečuje úlohy v súlade so zákonom č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v  znení neskorších predpisov v  oblasti preneseného 
výkonu štátnej správy na úseku školstva, mládeže a te
lesnej kultúry na úrovni mesta, pripravuje a zúčastňu
je sa na tvorbe všeobecnozáväzných nariadení mesta 
v danej oblasti a kontroluje ich dodržiavanie, vykonáva 
administratívnosprávne činnosti v  školstve na úseku 
územnej samosprávy, vydáva organizačné pokyny pre 
riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovate
ľom je orgán územnej samosprávy, poskytuje odbornú 
a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. 

Miesto výkonu práce: Malacky

druh pracovného pomeru:
plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu ur

čitú na jeden rok s možnosťou predĺženia pracovného 
pomeru na dobu neurčitú

Termín nástupu: podľa dohody

Platové podmienky: funkčný plat je určený v zmys
le zákona č. 553/2003 Z. z. o  odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

kvalifikačné predpoklady: 
•  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa peda

gogického zamerania podľa vyhlášky Ministerstva 
školstva SR č. 437/2009 Z. z. – príloha č. 1 časť III.

• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Iné kritériá a požiadavky:
• občianska bezúhonnosť,
•  znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy – 

zákon o obecnom zriadení, o výchove a vzdelávaní, 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, 
nariadenie Vlády SR a  vyhláška MŠVVaŠ SR upra
vujúce vzdelávanie na školách a školských zariade
niach, všeobecná a miestna znalosť v oblasti mimo
školskej činnosti, športu a kultúry,

•  skúsenosti s metodickým riadením v oblasti škol
stva výhodou,

• ovládanie štátneho jazyka,
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),
•  samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zod

povednosť. 
 
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor, 
•  štruktúrovaný profesijný životo pis s uvedením tele

fonického a emai lového kontaktu,
• kópia dokladu o vzdelaní. 
 
dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potreb

né doručiť do piatka 11. januára 2019 do 14.00 h na 
adresu: 

Mesto Malacky, 
Bernolákova 5188/1A, 
901 01 Malacky. 
Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zara

dené do výberového konania.

Viacerí Malačania sa na nás obráti
li s otázkou, prečo sú v lokalite okolo 
pohostinstva Gajdár diery na ceste. 
Tie vznikli v dôsledku opráv havarij
ného stavu verejnej kanalizácie na 
Duklianskych hrdinov a  Ulici Jána 
Kollára. Ako nás informovala Brati
slavská vodárenská spoločnosť (BVS), 
jej pracovníci kanalizáciu rekonštru
ovali bezvýkopovou metódou, tzv. 

vyvložkovaním potrubia. Je to dlho
dobý proces, ktorý pozostáva z viace
rých úkonov (čistenie, zmonitorova
nie stavu potrubia, vlastná sanácia). 

V  súčasnosti je teda kanalizácia 
opravená, avšak ešte sa čaká na te
rénne úpravy. Prosíme preto všet
kých Malačanov, aby sa v tejto loka
lite pohybovali opatrne. 

-lp-/-otano-

voľné pracovné miesto: 

samostatný odborný referent školského úradu,
Mestský úrad Malacky

 Prečo sú na ceste 
 pri Gajdárovi jamy?

Obyvatelia ulíc Rakárenská a Duk
lianskych hrdinov sa po splnení sta
no vených podmienok môžu pripájať 
na novú kanalizáciu. Technické pod
mienky (odvádzanie odpadových 
vôd, kanalizačná prípojka, revízna 
šachta atď.), stanovené Bratislav
skou vodárenskou spoločnosťou, 
sú zverejnené na webstránke mes

ta Malacky www.malacky.sk, časť 
oZnAMY PRE oBČAnov. Ďalšie in
formácie: www.bvsas.sk alebo kon-
taktné cen trum BvS Malacky (Malé 
námes tie). 

V prípade nejasností môžete kon
taktovať  Ing. Janu Ježkovú z  Msú  
Malacky na tel. čísle 034/7966 181.

-red-

Mestské centrum sociálnych služieb 
má za sebou rozsiahlu rekonštrukciu
Dokončenie zo strany 1
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Foto: I. Sochorová, n. Bednáriková, M. Binčík

Malacky ožili 
sviatočnou 
atmosférou
od soboty 
15. decembra 
prebiehajú 
v centre mesta 
vianočné trhy, 
v rámci 
ktorých je pre 
návštevníkov 
pripravený 
program 
na každý deň. 
Začiatok bol 
veľkolepý.
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Priestory malackých škôl sa 
počas adventu zmenili na de-
jisko vianočných trhov a  jar-
mokov s množstvom krásnych 
a originálnych produktov, zau-
jímavým programom a výbor-
ným občerstvením. Sviatočnú 
atmosféru dotvárala skvelá 
nálada, lákavé vône aj hudba 
ohlasujúca blížiace sa viano- 
ce.

Na Štúrke sa konal deviaty ročník 
vianočného jarmoku  

Každoročný vianočný jarmok na 
ZŠ Štúrova ponúkol opäť množstvo 
nápaditých dekorácií a  darčekov. 
Väčšinu z nich vytvorili žiaci krúžku 
šikovných rúk pod vedením učiteľ

ky Gabriely Krajčírovej. S  pečením 
vianočných domácich koláčikov 
pomohli rodičia i  ochotné kolegy
ne. V ponuke bolo i  sušené ovocie, 
vianočné trubičky, knižný antikvari
át a burza starších vecí, ktoré môžu 
ešte poslúžiť. 

„Novinkou tohto roka boli Magic-
ké Vianoce, v rámci ktorých deti pred-
vádzali rôzne fyzikálne pokusy, a stá-
nok, kde naše šikovné žiačky ukázali, 
aké nápadité účesy dokážu vytvoriť,” 
povedala G. Krajčírová.    

Nezabudlo sa ani na občerstve
nie. Návštevníci si mohli pochutiť na 
dobrotách ako punč, vianočné kolá
čiky či palacinky. Plusom každoroč
nej akcie je finančný výťažok z pre
daja, ktorý putuje  do rodičovského 

združenia, teda  na účely školy a po
môcky deťom. 

Prvý ročník vianočného jarmoku 
v štátnom gymnáziu 

Predaj vianočných dekorácií a ruč 
ných výrobkov, guláš a  punč, ale aj  
planetárium či pokusy a  aktivity 
z ché mie, fyziky a informatiky – taký 
bol Malý vianočný jarmok v priesto
roch Gymnázia na Ulici 1. mája.

„Naše vianočné trhy sa konali vždy 
iba v  dopoludňajších hodinách pre 
žiakov školy. Tento rok sme sa rozhodli 
pre zmenu a usporiadali sme Malý via-
nočný jarmok, na ktorý sme pozvali aj 
širšiu verejnosť,” povedala zástupky
ňa riaditeľky školy Viera Mojžišová.
Zaujímavosťou boli čertovské poku

sy v prevedení žiakov a pedagógov, 
scénické premietanie zážitkových 
vzdelávacích filmov o vesmíre na ku  
polu mobilného planetária, astrono
mické pozorovanie nočnej oblohy 
Newtonovým ďalekohľadom i  po
znávanie súhvezdí s využitím mobil  
ných aplikácií. Súčasťou bola i odbor 
ná prednáška astronóma Juraja Tót
ha na tému Ako to bolo s betlehem-
skou hviezdou. Nechýbali stánky 
s  tradičnými dekoráciami z  dielne 
žiakov, chránenej dielne Vstúpte 
a dielne Spojenej školy v Malackách. 

ZŠ Záhorácka využila vianočný čas 
na dobročinnosť

Rodičia, starí rodičia i priatelia ZŠ 
Záhorácka sa zišli na vianočných 

tr hoch, ktoré škola organizuje pra
videlne každý rok. Návštevníci si 
mohli vychutnať bohatý kultúr
ny program a  nákup pestrej škály 
výrobkov a  darčekov s  vianočnou 
tematikou v  príjemnej sviatočnej 
atmosfére. O  prípravu sa postarali  
žiaci, pedagógovia aj ochotní rodi
čia. 

Výťažok z predaja putoval na po
treby ZŠ Záhorácka. Stánok s voňa
vými mydielkami bol však výnim
kou. „Finančné prostriedky  získané 
z predaja mydielok z dielne šikovných 
žiakov bol venovaný Vande a jej bra-
tovi Patrikovi – nášmu žiakovi, ktorý 
bol nedávno súčasťou projektu Det-
ský čin roka 2018 za to, ako svojej 
mame obetavo pomáha so starostli-
vosťou o chorú sestričku Vandu,“ vy
svetlila riaditeľka školy Alena Číčelo
vá. Škola tak využila čaro Vianoc na 
dobrú vec a  podporila súrodencov 
v neľahkej situácii. 

Text a foto: n. Bednáriková 

ADVENTNÉ MALACKY 2018

 na malackých školách zavládla
 príjemná vianočná atmosféra

ZŠ Štúrova Gymnázium Malacky ZŠ Záhorácka
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Ani v malackých kostoloch nechý
ba známa scenéria, ktorej základom 
je Svätá rodina – Panna Mária, Svätý 
Jozef a práve narodený Ježiško ulože
ný v jasličkách na slame. Po dohovore 
s  kostolníkom Silvestrom Masrnom 
sme navštívili Kostol Najsvätejšej 
Trojice, medzi Malačanmi známy aj 
ako farský či Biely kostol, ktorý je naj
staršou sakrálnou pamiatkou v mes
te. S. Masrna nainštaloval betlehem 
v predstihu práve kvôli nám, ďakuje
me. 

Cestu k jasličkám ukáže hviezda
Betlehem je umiestnený v  malej 

miestnosti vľavo od hlavného oltára. 
Okrem Svätej rodiny ho tvorí posta
va pastiera, kľačiaceho anjela a troch 
kráľov. Krásna scenéria sa nachádza  
v štylizovanej maštaľke. Na jej prie
čelí, ako je pri pôvodných betlehe
moch zvykom, sa nachádza ďalší an
jel – zvestovateľ  s veľkým nápisom 
Gloria in excelsis Deo, slovensky Sláva 
Bohu na výsostiach. „Bola tu aj svietia-
ca hviezda - kométa, ale tú dávam von, 
aby symbolicky priviedla ľudí k  jaslič-
kám s Ježiškom. Podľa hviezdy predsa 
išli aj traja králi,“ vysvetlil S. Masrna. 
V  minulosti vkladali sochy mudrcov 
do jasličiek až v deň ich príchodu, teda  
6. januára. V súčasnosti sa betlehemská 
scenéria so všetkými postavami ľudí 
a zvierat inštaluje hneď celá tesne pred 
Vianocami. „V Biblii je písané, že by tam 
mal byť aj oslík a vôl, ktorí dýchali na Je-
žiška, a tak mu v zime zachránili život,“ 
pripomína kostolník, pričom neskrý
va, že mu uvedené zvieratká v betle
heme tak trocha chýbajú. Pýtame sa, 
na čo slúžia prázdne jasličky stojace 
samostatne vedľa betlehema. „Tie sa 
dávajú na polnočnej omši pred oltár, 

aby do nich kňaz mo-
hol uložiť Jezuliatko. Ale to už je celkom 
iná socha,“ vysvetlil S. Masrna.   

V staršom betleheme je aj slon 
Betlehem v Kostole Najsvätejšej 

Trojice dal postaviť dekan Ján Hudec 
približne pred desiatimi rokmi. Pô
vodný bol zničený, kostolník ho po
núkol do mestského múzea, kde ho 
renovovali. V kostole býval vystavený 
zboku, pretože od polovice šesťdesia
tych rokov minulého storočia sa omše 
začali slúžiť tvárou k ľudu, takže jaslič
ky už nemohli byť pri hlavnom oltári. 
Zahŕňa oveľa viac figúrok než súčasný 
betlehem a nechýba ani žiadaný oslík 
a vôl. Znázorňuje aj okolie maštaľky, 
veže nočného Betlehema, ovečky na 
skalách, viacero anjelov, ba dokonca 
i slona, na ktorom prišiel jeden z krá
ľov. Tento betlehem býva vždy pred 
Vianocami inštalovaný pri vstupe do 
mestského centra kultúry. 

Miništranti stáli ako vzor 
Sochy súčasného betlehema vo 

farskom kostole sú zo živice. V  tejto 
súvislosti S. Masrna, ktorý v  minu
losti robil kostolníka aj vo františkán

skom kostole, zaspomínal na jeden  
z tamojších betlehemov: „Svojho času 
pôsobil v  Malackách františkán, páter 
Štefan Muška, a ten vedel stavať sochy! 
Ako malí chlapci sme mu stáli vzorom, 
aj naše ruky odlieval do sadry, ako dr-
žíme píšťaly a  podobne. Vyrobil veľký 

betlehem a čo bola rarita, bol zároveň  
pohyblivý. Išlo o jeden veľký kruh na-
pojený na elektrinu, vďaka čomu 
pastieri chodili stále dokola. Keď na-
razili na tzv. doraz či prekážku, poklo-
nili sa. A  uprostred mali oheň. Páter 
Štefan nám vždy prikázal – keď bude 
ohňostroj, nachytajte mi padáčiky. 
Išlo o  jemnulinkú látku, ktorú zafarbil 
načerveno. Vyrobili sme debničku, do 
ktorej sa vložila žiarovka a  ventilátor  
a navrchu bolo pletivo, aké sa kedysi 
dávalo na králikárne. Na to sa zavesi-
li pásiky z  načerveno zafarbenej látky 
a ako žiarovka svietila a ventilátor fú-
kal, plápolali a vyzeralo to ako oheň. Po 
koncile v 60. rokoch stával na bočnom 
oltári, kde bol už zmenšený. Boli sme 
partia, ako tínedžeri sme ho spolu skla-
dali, niektorí už sú nebohí.“  Páter Štefan 
pôsobil v Malackách v 50. rokoch a na 
začiatku 60. rokov 20. storočia. 

Vianočný stromček musí byť
Betlehem v Kostole Najsvätejšej 

Trojice teda už stojí, atmosféru do
tvorí vianočný stromček a výzdoba. 
Taký istý, ale väčší betlehem bude 
aj vo františkánskom kostole Nepo
škvrneného počatia Panny Márie. 
Zhotoviť ho dal rovnako dekan Ján 
Hudec desať rokov dozadu.

Od krásneho vianočného príbe
hu narodenia Ježiša nás delí už len 

niekoľko dní. Jeho posolstvo tkvie 
vo viere, že vždy môžeme byť lepší  
a rovnako tak i náš svet.

Text a foto: I. Sochorová

VIANOCE

 na čo sa počas 
vianoc 
 najviac tešíte?

daniela 
Vianoce mám naj-
radšej zo všetkých 
sviatkov. Teším sa 
hlavne na rodin-
nú atmosféru, na 
to, že zasadneme 

všetci za jeden stôl a na oddych, kto-
rý chcem využiť aj na doliečenie z na-
chladnutia.

Jana 
Mám veľmi rada 
túto vianočnú at-
mosféru, ktorú na - 
sá vam už teraz, 
pre to že vianočné 
prí pra vy mám už 

za sebou. Najviac sa teším na spo-
ločné chvíle s  rodinou.

Peter 
Počas Vianoc sa 
naj viac teším na 
ro dinu, oddych 
a  voľný čas, kto-
rý počas sviatkov 
mám. A  na roz-
právky, bez ktorých by to nešlo.

katka 
Veľmi sa teším na 
rodinu, vianočné 
rozprávky a  jedlo. 
Najviac na vyprá-
žaného kapra, na 
ktorom si pochu-
tím každý rok.                        -nb-/-is-

AnkETA

ZO Slovenského zväzu
telesne postihnutých Malacky
želá všetkým členom
krásne a pokojné 
prežitie vianočných 
sviatkov a v novom 
roku veľa zdravia,
šťastia 
a spokojnosti.
Zároveň srdečne 
ďakujeme všetkým 
priaznivcom, ktorí nám 
poukázali 2 % z daní.

Vločka k vločke sa skláňa, 
prináša vám naše priania.
Nech sa vám splní váš sen.
Nech pravý zmysel Vianoc 

naplní vaše srdcia a domovy 
pokojom, láskou, 
porozumením a radosťou.
Radostné a pokojné 
vianočné sviatky.
Do roku 2019 vám želáme lyžičku  
starostí, hrnček radosti, kot lík úspe-
chov, jazierko peňazí, more šťastia, 
oceán zdravia a celý vesmír lásky.

        výbor Zo JdS Malacky

v najstaršom kostole 
už vystavili betlehem

Kostolník Silves-
ter Masrna pri 
starom betlehe-
me z farského 
kostola.

Súčasný betlehem z farského kostola.

„Búvaj, dieťa krásne, uložené v jasle. Búvaj, bú-
vaj, pachoľa, milostivé Jezuľa!” spieva sa v slo-
venskej ľudovej vianočnej kolede. Už celkom 
maličké deti sa rady chodia pozerať do kostola 
na  takzvané jasličky. Betlehem je neodmysli-
teľnou súčasťou vianoc mnoho stáročí. Zná-
zorňuje príbeh narodenia človeka, ku ktoré-
mu s nádejou vzhliadali a za ktorým smerovali 
a smerujú zástupy ľudí.

Polícia vyzýva k  ostražitosti.  
Pred Vianocami je viac ľudí na uli  
ciach, v obchodoch alebo na via
nočných tr hoch. Nenechajte si po  
kaziť pek ný deň vreckovým zlode
jom. Predmetom záujmu pácha  
teľov sú pe niaze, mobilné telefó 
ny, bankoma tové karty, doklady  
a iné cenné ve ci. Zlodeji sa zame
riavajú taktiež na vianočné ná
kupy. Buďte obozret ní!        -red-
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n streda 2. 1. o 18.00 h
Chillout s Adelou vinczeovou –  
diskusia o  bilancovaní a predsavza
tiach, MCK – Spoločenský dom, vstup 
voľný

n štvrtok 17. 1. o 17.00 h
vernisáž výstavy HISTÓRIA koČí-
kov A BÁBIk  – zbierka Phdr. Má-
rie orgoňovej, MCK – galéria, Záho
rácka 1919, vstup voľný

n sobota 19. 1. o 17.00 h
divadelné predstavenie nAŠA PAnI 
FIRŠTkA, réžia: Beata Reifová, MCK 
– Kultúrní domeček (kino), Hviezdo
slavova 3, vstupné: 5 €

n nedeľa 20. 1. o 17.00 h
rozprávková nedeľa spojená s  tvori
vou dielňou – divadlo Žihadlo: Sne-
huliačkovci, MCK – Kultúrní do me
ček (kino), Hviezdoslavova 3, vstup-
né 4 €

n utorok 22. 1. o 18.00 h
Prezentácia zborníkov Múzea Mi-
chala Tillnera – Pálffyovci, Malacky 
a okolie 11, MCK – galéria, Záhorácka 
1919, vstup voľný

n štvrtok 24. 1. o 17.00 h
Čarovňa: S homeopatiou na akútne 
ochorenia so Zuzkou Zieglerovou, 
MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. 
poschodie, vstup voľný

n pondelok 28. 1. o 19.00 h
divadelné predstavenie divadlo 
Astorka: na koho to slovo pad-
ne. MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviez doslavova 3, vstupné 17 € 

n utorok 29. 1. o 18.00 h
Klub cestovateľov – O. Z. Zenit
Jozef Ludvik: Tobago, Surinam, 
Francúzska Guayana, beseda spo
jená s premietaním fotografií, MCK – 
galéria, Záhorácka 1919, vstup voľný

n streda 30. 1. o 18.30 h 
Arteterapia pre dospelých s An-
dreou Záhradníkovou krajčíro-
vou, MCK – tvorivý ateliér, Záhorácka 
1919, vstupné dobrovoľné

do Malaciek opäť zavítala spi-
sovateľka denisa Fulmeková.  
v galérii Mestského centra kul-
túry už po tretíkrát prezentova-
la svoju knihu, tentoraz to bol 
príbeh doktor Mráz, odohráva-
júci sa v „nemenovanom” mes-
tečku koncom 30. rokov minu-
lého storočia. 

Podujatie uvádzal známy mo
derátor a milovník kníh Dado Nagy  
a svojím príjemným hlasom sa za
pojil herec Alfréd Swan, ktorý čítal  
úryvky z knihy. V príjemnej komor
nej atmosfére sa debatovalo o vzni  
ku tohto historického románu, o pá  
traní v archívoch, o ťažkých časoch  
a ľudských osudoch z  obdobia na  

cistickej okupácie i o spisovateľ
skej tvorbe vôbec. Pani Fulmeková  

má blízky vzťah k Malackám, a pre
to sa sem rada a pomerne často vra

cia. Knižnica MCK – Malacky sa teší 
na spoluprácu s ňou aj v budúcnosti. 
Knihu Doktor Mráz si môžete zakú
piť v našej knižnici na Záhoráckej ul. 
1919.      Text a foto: MCk

v sobotu 1. decembra panova-
la v  malackom kaštieli poho-
dová predvianočná atmosfé-
ra. dôvo dom bolo podujatie 
vône, chute vianoc v  kaštieli.

V Pálffyovskej izbe čakalo na 
náv števníkov pútavé rozprá
vanie v  dobových kostýmoch. 
Dozvedeli sa, ako ke  dysi v  Ma
lackách slávili Via noce šľachti
ci a ich poddaní. Zaujímavé je  
napríklad to, že ka por či vianočný 
stromček neboli vždy súčasťou via
nočných sviatkov na území Sloven
ska.

V tvorivých dielňach sa dosýtos
ti vyhrali nielen deti, ale aj dospelí. 
S pomocou drotárky Lenky Vrabco
vej vznikali vianočné ozdoby z drô
tu, o  kúsok ďalej zasa radila Eva 
Švorcová nádejným umelcom, ako 
vytvoriť anjelov zo šúpolia. Prsty si 
zalepili všetci: deti, mamičky i otec
kovia. Určite to však stálo za to, pre
tože každý si odniesol pekný vlast
noručný vý robok.

Pri tvorivej práci všetkým chutili 
koláče podľa starých receptov z rúk 
Ivany Kovárovej z  Turistickoinfor

mačnej kancelárie v Malackách. 
Deti si dokonca mohli upiecť vlast
né vianočné pečivo. A kto si nechcel 
zašpiniť ruky, kúpil si balenie me
dovníčkov od našich šikovných se
nioriek z Denného centra Klubu dô
chodcov. Podujatie podporili Brati
slavský samosprávny kraj a Fond na 
podporu umenia.

Text: P. Arpášová, foto: MCk

KULTÚRA

 január 
2019

MCk Malacky je poberateľom 
kULTúRnYCH PoUkAZov. Zmena programu a vstupného je vyhradená.

 denisa Fulmeková vydala ďalšiu knihu

Malackým kaštieľom sa šírila 
voňavá vianočná nálada

Klub filatelistov ZSF 52-32 
želá svojim členom
 
šťastné 
a pokojné prežitie 
vianočných sviatkov 
v kruhu rodiny 
a pevné zdravie, 
ako aj veľa 
zberateľských 
úspechov 
v roku 2019.
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Vianoce sa čoraz viac stávajú aj 
sviatkami veľkej spotreby a  nad
mernej tvorby odpadu. Skúsme sa 
zamyslieť, ako môžeme prispieť 
k  tomu, aby ho bolo čo najmenej. 

Usilujme sa darčeky baliť šetrne. 
Aby sme naše Malacky mali pekné aj 
počas sviatkov, neukladajme odpad 
mimo kontajnerov a neznečisťujme 
stojiská.

Hlavné zásady, ako prispieť  
k zníženiu množstva odpadu:
•    snažte sa odpad netvoriť vôbec,
•    dodržiavajte farebnú abecedu trie

denia: sklo zelená, papier modrá, 
plasty a kovy (plechovky) žltá.

•    zálohované obaly nepatria do koša, 
vráťte ich do predajne.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hoci sa v Malackách dvakrát roč
ne koná celomestský vývoz objem
ného odpadu, okolo nás stále vyras
tajú čierne skládky. Staré koberce, 
sanitu a  ďalší neporiadok nevyha
dzujte do lesa, ale privezte na zber
ný dvor, alebo počkajte na termín 

celomestského zberu objemného 
odpadu. Ten najbližší bude v  apríli 
budúceho roka.

Fotografiu, ako to vyzerá pri Ma
lackách smerom na štvrtý rybník, 
nám poslal náš pozorný čitateľ. Ďa
kujeme.              Text: -lp-, foto: J. Petrík 

Zberné dvory v Malackách
•  elektroodpad, použité jedlé oleje a tuky, šatstvo a odpad s obsa-

hom škodlivín sa odovzdáva iba v Zbernom dvore Partizánska, 
• drobný stavebný odpad sa odovzdáva iba v Zbernom dvore Hlboká, 
•  všetko ostatné, teda objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad 

zo záhrad a parkov, kovy, papier, plasty, tetrapaky a sklo sa môžu 
odovzdať v oboch zberných dvoroch.

otváracie hodiny zberných dvorov od 1. októbra do 31. marca 

Zberný dvor Partizánska Zberný dvor Hlboká
pondelok–piatok 16.00–17.00 h pondelok zatvorené
sobota 12.00–16.00 h utorok–sobota 9.00–17.00 h

UPoZoRnEnIE: 
Zberný dvor Hlboká bude v dňoch 23. 12.–1. 1. (vrátane) zatvorený.

Bližšie informácie: 
MsÚ Malacky, Útvar výstavby a životného prostredia – 034/79 66 184
Tekos, oddelelnie služieb zákazníkom – 034/77 22 060
Zberný dvor Hlboká – 034/77 22 511  -red-

Triediť odpad sa oplatí

 nevozte odpad  
do prírody
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Svoju bohatú históriu i súčasnosť 
v našom meste prezentujú na výsta
ve, ktorú si môžete pozrieť v klient-
skom centre na prízemí Mestské-
ho úradu v  Malackách. Prečo je 
patrónom skautov svätý Juraj? Ako 
hnutie vzniklo? Čo je jeho poslaním? 
– na toto všetko dáva odpoveď vý
stava v priestoroch MsÚ. Nechýbajú 
ani fotografie z  výletov, stretnutí či 
letných táborov.

S malackými skautmi sa môže-
te stretnúť na vianočných trhoch 
v  sobotu 22. decembra, keď pri-
nesú Betlehemské svetlo. o 17.15 h  
ním zapália sviece na mestskom 
adventnom venci a  kúsok tohto 
vzácneho svetla si môže odniesť kaž
dý do svojho domova.

-lp-/-otano-

Od života pre seba nič si nežiadal,
všetko len pre svoje deti a rodinu.
Svoje zlaté srdce celé si nám dal, 
večný kľud nech dá Boh Ti za odmenu.
15. decembra by sa 
bol dožil krásnych 90 
rokov Ján kučera.
S láskou a úctou spo
mínajú manžel ka Luj 
za, dcéry Marta, Hela 
a  Viera s  rodinami,  
vnučky Lenka, Stanka a Marcelka s man  
želmi, Natália, pravnučka Viki a  prav
nuk Adamko.

Odišla si cestou, 
po ktorej kráča každý sám, 
ale spomienky v srdci zostali nám.
24. decembra uplynie  
7 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
Anička Fábry ová, rod.  
Húšťavová, z  Mala
ciek. S láskou a úctou 
spo mína celá rodina.

24. decembra uply-
nie 13 rokov, čo na - 
vždy dotĺklo šľachet
né srdiečko našej 
drahej mamičky An-
tónie Glembusovej, 
rod. Katzabovej. Ve

nujte jej spolu s nami tichú spomien
ku. Syn Radovan s rodinou.

Kto ju poznal, spomenie si.
Kto ju mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.

25. decembra si pri-
pomíname 10. výro-
čie úmrtia našej mi
lovanej Zitky Mar-
kovej. S  láskou spo
mína celá rodina.

Kto Ťa mal rád, len ťažko môže zabudnúť. 
Odišiel si, niet Ťa medzi nami, 
no v našich spomienkach si stále s nami. 
26. decembra si pri- 
pomíname 7. výročie  
úmrtia Imricha Hrú-
za z  Malaciek. S lás
kou a úctou spo mí na 
 jú synovia, dcéry, vnú  
čatá a ostatná rodina.

S  láskou a  úctou si 
pripomíname nášho 
drahého otca a  sta
rečka Antona Tren-
čanského, ktorého si 
nebeský Otec povo
lal k sebe do večnosti 
28. decembra 1991.

28. decembra uply
nie 25 rokov od úmr-
tia Štefánie Hed-
bávnej a Jozefa Hed- 
bávneho z Malaciek. 
S láskou a úctou spo
mínajú dcéry Pavlína, 
Daniela, Janka s rodinou a ostatná rodi
na. Kto ste ich poznali, venujte im tichú 
spomienku.

30. decembra uplynie 
10 rokov, čo Pán do 
večnosti povolal náš
ho drahého otca, ded  
ka a svokra Michala 
nemca. S úctou a lás
kou naňho spomínajú 
deti, vnúčatá a nevesty. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku.

SPoMIEnkY

naši skauti predstavujú svoju bohatú históriu

Sú mladí, múdri a  dobrovoľne 
sa stali smetiarmi. Za tri roky 
povynášali z  lesných porastov 
Malaciek a okolia už deväť veľ-
koobjemových kontajnerov 
od padu.

Na začiatku bolo zopár spolu
žiakov z  Gymnázia na Ul. 1. mája. 
Upratovali vo svojom voľnom čase 
a na vlastné náklady vrátane odvozu 
neporiadku na zberný dvor. k  Pat-
rikovi Cigánekovi, Jánovi kunšte-

kovi, Tomášovi Beňovi a  Borisovi 
Pálkovi sa postupne pridávali ďalší 
spolužiaci, kamaráti i rodinní prísluš
níci. Dnes sú z gymnazistov vysoko
školáci a do čistenia nášho okolia sa 
ich zapája zhruba dvadsať.

Na jeseň medzi seba pozvali aj 
verejnosť. Počas Svetového dňa 
upratovania sa veru zišla každá ruka, 
veď z  lesíka na konci ulice Boženy 
Nemcovej povynášali jeden vrcho
vato naplnený veľkoobjemový kon
tajner, a  lokalita stále nie je vyčiste

ná. „Plánujeme sa na miesto vrátiť 
a dokončiť to. Ľudia si tam urobili čier-
nu skládku, ktorá už zarastá, a  jeden 
kontajner na ňu nestačil,“ vysvetlil je
den zo zakladateľov dobrovoľnícke
ho združenia Malackí zberači J. Kun
štek.

Mladí ľudia v tomto roku vyčistili 
napríklad okolie potoka Malina pri 
Továrenskej ulici, Tri duby, porasty 
pri Včelnici, prostredie okolo mosta 
pri BVS, okolie štyroch rybníkov, ale 
aj priestor pri garážach za Kauflan

dom a porasty v blízkosti svojich do
mov. Vďaka tomu, že sa im podarilo 
nadviazať spoluprácu s mestom a so 
spoločnosťou Tekos, nemusia si už 
z  vlastných úspor kupovať rukavice 
a vrecia. 

„Aj keď máme svoje študijné po-
vinnosti, naďalej sa chceme stretá-
vať a skrášľovať okolie nášho mesta.  
V tomto roku sme zorganizovali zhru-
ba desať väčších zberov,“ dodáva  
J. Kunštek.

Z lesov povynášali okrem plasto
vých fliaš a  plechoviek aj pneuma
tiky, káble, sanitu, obkladačky, elek
trospotrebiče, sklá, autosúčiastky, ba 
našli sa aj hračky, oblečenie či gra
mofónové platne.

Text: -slo-, 
foto: Malackí zberači

 Malackí zberači vynosili 
z lesov tony odpadu

v  sobotu 15. de-
cembra uplynulo 
presne 95 rokov 
od vzniku skautin-
gu v  Malackách. 
Po náročných ob-
dobiach zákazu 
a  prenasledovania 
nastalo pre skau-
tov vďaka pádu ko-
munizmu znovu-
zrodenie a  obno-
va. 

Na Mikuláša nám tréner Josef Smolinský pripravil prekvapenie v podobe 
bowlingového turnaja. Súperenie 13 zanietencov sprevádzala dobrá nálada 
a zdravá rivalita. Víťazom sa stal Ľuboš dúnar, na 2. mieste skončila Anna 
osuská a 3. miesto obsadila Lýdia kolandrová. Víťazi dostali trofeje a všetci 
ostatní hrnčeky s logom BBM.              Text a foto: v. Jahodová

Bezplatná právna pomoc je urče
ná pre seniorov s  trvalým bydliskom 
v  Malackách. Na konzultáciu s  práv
nikom JUDr. Františkom Kurnotom sa  
netreba objednávať vopred, stačí 
prísť na Mestský úrad v  Malackách  
(1. posch., č. d. 128). Prines te si so se- 
bou občiansky preukaz (kvôli overe
niu bydliska). Poradenstvo je diskrét
ne a anonymné. Seniori sa môžu na 
poradňu obrátiť v týchto oblastiach: 

exekúcie, 
rodinné vzťahy (rozvod, rozdele

nie bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov), 

dedičské konanie, 
zmluvné vzťahy (uzavretie kúp

nej zmluvy, darovacej zmluvy, ná
jomnej zmluvy), 

majetkové záležitosti (vyporia
danie podielového spoluvlastníctva, 
predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníc
tvo nehnuteľností nezapísaných na 
liste vlastníctva, výpovede z nájmu),

spotrebiteľské problémy (rekla
mácie tovaru/služieb), 

právna ochrana (usmernenia 
v  súd nych sporoch a v  konaniach 
pred štátnymi orgánmi). 

-red-

Právna poradňa pre seniorov 
pokračuje aj budúci rok

Poradenstvo neposkytujeme v trestných veciach a  nezastupujeme ani
v konaniach na súdoch. 

Bezplatná právna poradňa pre malackých seniorov bude pokračo-
vať aj v roku 2019. v tomto roku je ešte jeden termín:  piatok 21. de-
cember 10.00–12.00 h. 

Seniorský mikulášsky 
turnaj v bowlingu
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Hádzanári TJ Strojár ukončili jesennú časť extra-
ligy. dve decembrové stretnutia sa skončili víťaz-
stvom favoritov (Tatran Prešov, Štart nové Zám-
ky) a posledný tohtoročný zápas Malačania odo-
hrali v deň vyjdenia tohto čísla Malackého hlasu, 
v stredu 19. decembra, v Hlohovci. 
všetky aktuálne informácie sú dostupné na www. 
slovakhandball.sk. 

Exhibícia domáceho Tatranu 
Duel 15. kola extraligy (nedeľa 9. decembra) odo

hrali naši v Prešove. Pre slovenského majstra a účastní
ka Ligy majstrov neboli vyrovnaným súperom a  s Tat
ranom prehrali vysoko 13:40. Od začiatku zápasu mali 
domáci, ktorí nastúpili v  plnej sile, navrch. Strojár na 
východ pricestoval len s  ôsmimi hráčmi v  poli a  dvo
ma brankármi. V 20. minúte bolo skóre už 16:3 pre do
mácich a ich náskok postupne rástol. Tatran s ľahkosťou  
prechádzal cez malackú obranu a pri dával ďalšie góly. 

Tatran Prešov – TJ Strojár Malacky 40:13 (21:5) 
Zostava Malaciek:  Dušan Roško (Marek Kuklovský) – To-

máš Baláž, Robert Baláž (3), Anur Burnazovič, Lukáš Koneč-
ný (2), Ján Janoštiak (3), Michal Ichman (1), Roman Valacho-
vič (3), Marijo Grab (1).

Strojár držal krok s Novými Zámkami 
iba prvý polčas 

Naši hádzanári v stretnutí 16. kola (sobota 15. decem
bra) prehrali doma s  Novými Zámkami 23:35. V prvom 
polčase síce dokázali s favoritom držať krok a po veľmi 
dobrom výkone prehrávali iba o  dva góly 14:16, druhý 

polčas však bol úplne iný. Ukázala sa kvalita tímu z juhu 
Slovenska, ktorý navyšoval svoj náskok a nakoniec v Ma
lackách zaslúžene vyhral. 

TJ Strojár Malacky – Štart nové Zámky 23:35 (14:16)
Zostava Malaciek:  Dušan Roško (Roman Piaček, Marek 

Kuklovský) – Tomáš Baláž, David Rybjanský (2), Robert Baláž 
(1), Ivan Oslej (1), David Stachovič (3), Anur Burnazovič (4), 
Lukáš Konečný, Ján Janoštiak (1), Roman Valachovič (5), Ma-
rio Prevaj (3), Marijo Grab (1), Matej Adamkovič (2).

M. Binčík 

ŠPORT

 klzisko je už otvorené
Aj tento rok sa hádzanárske ihrisko v Zámockom parku premenilo na ľado

vú plochu. Napriek počasiu bolo klzisko otvorené presne na Mikuláša. 
Pre verejnosť je k dispozícii 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.

-nb-/-otano-

Vstupné verejné
korčuľovanie

30 min. pred
ukončením

dospelí 1,50 € 1,00 €
študenti, dôchodcovia 1,00 € 0,70 €
deti 4–15 rokov 0,70 € 0,50 €
deti 0–3 roky 0,00 € 0,00 €
doprovod (bez korčúľ) 1,00 € 0,70 €

Nomináciu si zabezpečil takmer 
bezchybným výkonom počas celej 
sezóny 2018 v  rámci seriálu a  ligy 
ARENA CUP v ČR, kde sa v rankingu  
českých amatérov napriek juniorské
mu veku umiestnil na 2. priečke  
v mužskej kategórii. Pred odle
tom na šampionát ešte po
tvrdil svoju formu výhrou 
na galavečere XFN 12.

Na majstrovstvá sveta 
odchádzal s  jednoznač
ným cieľom priniesť medai
lu. A to, čo sa nepodarilo v ro
ku 2013 v Petrohrade, kde moji  
zverenci vypadli počas eliminač
ných bojov vo veľkej konkurencii, sa  
tentoraz stalo skutočnosťou. Lukáš  

po disciplinovanom výkone našiel  
premožiteľa až vo finále. Porazil ho 
dovtedy dvojnásobný svetový šam
pión Igor Glazkov z Ruska. Lukáš si za 
2. miesto odniesol titul vicemajstra 

sveta v kategórii ju niori (93 kg) 
pre rok 2018.

Lukášovi ďakujem za 
vzornú reprezentáciu 
FDM CombatTeam, za do
siahnutý výsledok a dob
re odvedenú robotu. Vďa

ka patrí aj jeho sparingom, 
rodine, sponzorom a  všet

kým, ktorí nás podporujú. Želám 
mu pevné zdravie a športové šťastie.

Text a foto: M. Strelecký, 
tréner FdM CombatTeam

Malacký zápasník 
Lukáš Piffko 
vicemajstrom sveta

Postupne zdolali ZŠ Pankúchova 
z  Bratislavy 28:6, ZŠ Fándlyho z Pe-
zinka 24:13 a v súboji dovtedy dvoch 
neporazených o prvenstvo v základ
nej skupine sa skončil naším víťaz
stvom 51:6 nad ZŠ Kulíškova z  Bra
tislavy. Tá to vysoká výhra zároveň 
zaručila dievčatám zo Štúrky priamy 
postup do finále.

Vo finálovom zápase narazili na 
družstvo zo ZŠ Ivanka pri Dunaji, kto
ré je pravidelne zložené len z basket
balistiek. Dievčatá zo Štúrky sa síce 

veľmi snažili a bojovali, lenže preváži
li basketbalové skúsenosti súperiek, 
a tak sa finále skončilo 17:41 v ne-
prospech Malaciek. Strieborné me
daily napriek tomu veľmi tešia.

Základnú školu Štúrova a  mesto 
Malacky vzorne reprezentovali Bar-
bora Šmahlíková (9. B), Sarah ku-
janová, Laura Walterová, Aneta 
Mrázová, Aylin Eginová, nikola 
nemcová (8. A), vanda Petrivalská 
a Miriam Pavlačičová (7. B). 

Text a foto: P. ondruš

Po jesennej časti sezóny III. ligy 
Bratislavského futbalového 
zväzu (BFZ), po ktorej sa ma-
lackí futbalisti nachádzajú na 
11. mieste tabuľky, klub opúš- 
ťa hlavný tréner Miroslav 
kéry.

Meno jeho nástupcu bude zná
me v najbližších dňoch. 

Návrat do tretej ligy pre Malača
nov nebol jednoduchý, ale aj vďaka 
novým posilám a  rozšíreniu kádra 
prehrali len v  šiestich zápasoch 
z odohraných 15. Na svoje konto si 
pripísali päť víťazstiev a  štyri remí
zy, a   sú tak v  pohodlnom strede 
ta buľky s  19 bodmi. Dvanásty tím 
z  Rusoviec na nich stráca šesť bo
dov, naopak, iba na bod sú vzdia
lení od Dunajskej Lužnej. Deviaty 
Tomášov má náskok dvoch bodov, 
Pezinok na ôsmej priečke má k dob
ru tri body. 

Najviac gólov v jesennej časti dal 
Slovan Bratislava B – 59, najmenej 
Ivanka pri Dunaji – 11. Najslabšiu 
obranu mali Vajnory, ktoré inkaso
vali 49 gólov, naopak, najlepšie brá
nil Slovan Bratislava B, ktorý dostal 
12 gólov.

Pre Malačanov je hlavným cie
ľom udržať si treťoligovú prísluš
nosť aj pre budúcu sezónu, k čomu 
budú potrebovať ešte lepšie výko
ny než v jesennej časti. Jarná časť sa  
začína 10. marca domácim zápa
som proti Tomášovu. V  jesennom 
dueli mu FC Malacky podľahol  0:5.

M. Binčík

Štát Bahrajn le-
žiaci v Perzskom 
zálive hostil 
v  novembri maj-
strovstvá sveta 
v  MMA amaté-
rov. Záštitu pre-
vzali dve najpre-
stížnejšie ama-
térske sveto-
vé organizácie 
MMA-IMMAF
a WMMAA.
Členom repre-
z e n t a č n é h o 
vý be ru Čes-
kej re pub liky 
v kate gó rii 93 
kg ju nio ri bol 
malacký zá - 
pasník Lukáš Pif-
fko z klubu FdM 
Com bat Team. 

 Malackí hádzanári prehrali s favoritmi

 Basketbalistky 
zo Štúrovej v krajskom 
kole strieborné

dievčatá zo ZŠ Štúrova uspeli v krajskom kole v basketbale základ-
ných škôl. na  turnaji sa zúčastnilo 7 tímov. v  základnej skupine sa  
našim darilo nad očakávania, keď ani raz neprehrali. 

FC Malacky 
čaká zmena 
na 
trénerskom 
 poste
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Stolnotenisové hráčky zo Základ
nej školy Zá horácka dosiahli veľký 
úspech. Šiestačka Ema Biksadská  
a štvrtáčky  Natália Lackovi
čová, 

Vero ni ka a Eri ka Stúpalové ob sadi
li v krajskom kole kategórie žiačky 
základných škôl skvelé 3. miesto, 

pričom na 2. priečku 
stratili iba 4 bo dy.

Dievčatám blaho
želáme a  želáme im 
veľa ďalších športo
vých úspechov.

Text: k. Písečná, 
foto: M. Biksadský
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AD HOC Malacky podľa VZN č. 
3/2017 o prenájme pozemkov, ne
bytových priestorov a  ostatného 
majetku vo vlastníctve mesta Ma
lacky ponúka na prenájom neby
tový priestor v stolnotenisovej hale 
na Sasinkovej ul. v Malackách s plo
chou 18,6 m². Priestor je okamžite 
k dispozícii.

v žiadosti treba uviesť: 
•  na aké účely chce záujemca pre - 

najaté priestory využívať,
•  cenovú ponuku za 1 m²/rok.
Minimálna ponúkaná cena za 

prenájom je 90 €/m²/rok. Nájomca 

hra dí mesačne nad rámec nájom
ného spo trebu tepla, elektrickej 
energie a vody.

Žiadosť o  prenájom musí byť 
doručená v zalepenej obálke s po-
známkou „Ponukové kona nie ne-
bytový priestor STH – ne otvárať” 
do 28. decembra do 12.00 h na ad-
resu Ad HoC, Sasinkova 2, 901 01 
Malacky. Bližšie informácie:

Ad HoC Malacky
Sasinkova 2, 901 01 Malacky
Tel.: 0907 793 399, e-mail: 
riaditel@adhocmalacky.sk 

 Ad HoC

Stolné tenistky 
zo Záhoráckej bronzové

Malackí stolní tenisti bez problé
mov zdolávajú svojich extraligových  
súperov. Publikum videlo na pre  lo
me novembra a  decembra (30. 11.– 
–1. 12.) dve víťazstvá Malačanov. Zá-
pasy sprevádzala príjemná predvia
nočná atmosféra pri varenom vínku, 
výborných chlebíkoch a  koláčikoch. 
Za tento skvelý nápad ďakujeme man  
želom Danke a Braňovi Kalužným.

MSk Malacky – MSk Čadca 6:3
Body: Illáš 3, Jančí 2, Truksa 1
MSk Malacky - STo valča 6:2
Body: Illáš 3, Truksa 2, Jančí 1

Ďalšie dvojkolo sa hralo cez ví
kend 7.–8. decembra. Naši tento
raz cestovali za súpermi a z Rybníka 
i  Rožňavy si priniesli 
ďalšie dve výhry. Ra
dosť nám urobil Bra
ňo Kalužný, ktorý sa 
vrátil po zranení.

STk Rybník – MSk Malacky 1:6
Body: Truksa 3, Illáš 2, Jančí 1
Geológ Rožňava – MSk Malacky 
0:6
Body: Jančí 2, Illáš 2, Truksa 1, Kaluž-
ný 1

Dvoma výhrami v poslednom ko
le pred zimnou prestávkou (14.–15. 
12.) naši potvrdili výborné 2. miesto 

v  celkovej tabuľke. 
Ďakujeme všetkým 
verným fanúšikom za 
podporu a hráčom aj 
naďalej držíme palce! 

SkST Ružomberok – MSk Malacky 
3:6
Body: Illáš 3, Jančí 2, Kalužný 1
TJ STo nižná - MSk Malacky 0:6 
Body: Illáš 2, Jančí 2, Kalužný 2

Text a foto: P. Rajtoková

Spôsob a  podmienky poskyto
vania dotácií na rok 2019 upravuje 
VZN č. 16/2016 o  dotačnej a  gran
tovej politike mesta. Žiadatelia sú 

povinní poskytnúť v  žiadosti všetky 
požadované údaje a  doložiť prílohy 
v  súlade § 5 VZN. Žiadosť v  zmysle  
§ 5 VZN musí obsahovať ako prílohu 

aj výpis z registra trestov nie starší 
ako 3 mesiace. Žiadateľ – právnická 
osoba tak v súlade s platnou legisla
tívou preukáže splnenie podmienky 
pre žiadateľov z rozpočtu mesta.

V  prípade, že žiadosť nebude 
kompletná, úrad žiadateľa vyzve na 
doplnenie žiadosti do 10 pracovných 
dní. Povinnou prílohou žiadosti 
o  dotáciu na činnosť športových 
klubov a  organizácií pôsobiacich 
v  športe na rok 2019 je vyplnený 

formulár s  podrobnými údajmi 
o činnosti športového klubu alebo 
organizácie pôsobiacej v športe.

Žiadatelia o  dotáciu, ktorými sú 
organizačné jednotky (zložky) bez 
právnej subjektivity, musia k žiados
ti predložiť splnomocnenie na všet
ky právne úkony uskutočnené v sú
vislosti s  procesom poskytovania 
dotácií z  rozpočtu mesta Malacky 
podpísané štatutárnym zástupcom 
materskej organizácie. Vzor splno

mocnenia je k  dispozícii na webo
vej stránke www.malacky.sk, časť 
MESTo – doTÁCIE A GRAnTY. 

Text VZN a  vzor žiadosti o  dotá
ciu na rok 2019 – šport – na činnosť 
sú k  dispozícii na webovej stránke 
www.malacky.sk, časť MESTo – 
doTÁCIE A  GRAnTY, alebo ich je 
možné vyzdvihnúť osobne v Mest-
skom úrade Malacky, oddelenie 
právne, č. dverí 318 (3. poschodie). 

Msú 

výzva pre športové kluby a organizácie pôsobiace v športe
na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019

Šikovné stolné tenistky zo Záhoráckej. Zľava V. Stúpalová, N. Lackovičová, E. Biksadská  
a  E. Stúpalová.

Stolní tenisti pokračujú
v úspešnom ťažení

  Prenájom priestorov  
v stolnotenisovej hale

Mesto Malacky, Mestský úrad v  Malackách, Bernolákova 5188/1A, 
901 01 Malacky podľa § 4 ods. 7 všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Malacky č. 16/2016 o  dotačnej a  grantovej politike mesta 
(ďalej len vZn) vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť športových 
klubov a organizácií pôsobiacich v športe, aby do 31. januára 2019 
podali žiadosť o  dotáciu na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 
5188/1A, 01 01 Malacky


