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úvodník

Nezabudnuteľný
november
Poznáte metódu starého kubán
skeho rybára? Jeho rada znie: „Keď
ulovíš veľkú rybu, vyrež z nej filé a os
tatné nechaj žralokom.” V Malackách
sa v minulých rokoch zrodilo mno
ho akcií či podujatí. Oveľa viac než
v iných mestách regiónu. Niektoré išli
dostratena, no tie najlepšie sa stali
tradičnými. Súčasné vedenie mesta
ich vyšperkovalo na ono filé a prinies
lo aj novinky. A stále platí, že podujatí
je v Malackách viac než kdekoľvek
inde na Záhorí. Určite to však nie je
samozrejmosť.
Tešíte sa na Mikuláša? My sa teší
me. Tento rok príde štedrý deduško
5. decembra o 16.00 h priamo na
Kláštorné námestie. Práve preto bude
atmosféra ešte slávnostnejšia a kúzel
nejšia než kedykoľvek predtým. Orga
nizačný štáb sa už od začiatku novem
bra stretá minimálne raz týždenne,
aby nebolo nič ponechané na náhodu.
Rieši a prehodnocuje úplne všetko –
od bezpečnosti, cez kultúrny program,
občerstvenie, osvetlenie, výzdobu via
nočného stromu až po sladké odme
ny pre najmenších. Členmi štábu sú
riaditelia školských a predškolských
zariadení, kultúrnych a spoločenských
organizácií, mestskej polície, Tekosu,
za
interesovaní zamestnanci mesta
a v neposlednom rade vedenie rad
nice. Áno, taká vážnosť sa prikladá
dvom hodinám, v ktorých ide o naj
menších Malačanov, ich rodičov a ďal
ších účastníkov mikulášskej oslavy.
Krásnou predzvesťou Vianoc bude
vystúpenie Bratislavského chlapčen
ského zboru v kostole Nepoškvrnené
ho Počatia Panny Márie. Uskutoční sa
v prvú adventnú nedeľu, 1. decembra
o 16.00 h. Ani sa nenazdáme a najkraj
šieho sviatky roka budú tu. Ešte pred
tým nás však čaká tradičný týždeň
s vianočnou dedinkou, ktorý si rovna
ko vyžiada mravčiu prácu organizá
torov.
Možno sa čudujete, že píšeme o de
cembrových podujatiach a úvodník
má titulok Nezabudnuteľný november. Stačí si roztvoriť dvojstranu 4–5.
Nájdete sa na fotografiách z roku
1989? Nežná revolúcia je v nenávratne, no na ideály novembra spred 30
rokov netreba zabúdať.
I. Sochorová

Mesto sa musí popasovať
s nárastom zákonných
povinností a výpadkom príjmov
Viac ako milión eur – takúto sumu potrebujú Malacky na budúci rok,
aby dokázali financovať nové povinnosti. Tie vyplývajú zo zákonov,
prijatých Národnou radou Slovenskej republiky v poslednom období. Ide najmä o rekreačné poukazy, povinné zvýšenie platov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov a pre zamestnancov
verejnej správy, zvýšenie minimálnej mzdy či personálne posilnenie
školských jedální v súvislosti s obedmi zadarmo.

Ďalšie výdavky pre mesto pred
stavujú náklady na spracovanie
odpadov, kde sa od nového roka
zvyšuje zákonný poplatok za ulo
ženie odpadu na skládke zo súčas
ných 8 € za tonu na 13 €. Štát plá
nuje tento poplatok aj naďalej kaž
doročne zvyšovať. Menej peňazí
príde od štátu aj vo forme podie-

lových daní. Dôvodom je novela
zákona o dani z príjmov, v dôsled
ku ktorej sa síce fyzickým osobám

mierne znížia dane, ale o ich výšky
sa následne odvíjajú platby štátu
pre samosprávy.

Bremeno viac ako
milión eur
„V posledných rokoch sme našli re
zervy vo fungovaní mestského úradu
a snažili sme sa utlmovať bežné vý
davky. Nemalé peniaze prišli do mes
ta aj cez eurofondy či iné formy dotá

cií, čo takisto výrazne pomohlo roz
voju mesta. O takéto externé zdroje
sa budeme uchádzať aj naďalej. Nové
zákonné povinnosti však predstavu
jú také veľké finančné bremeno, že
za súčasných príjmov by nám hrozilo
zastavenie života v meste. Na takýto
scenár upozorňovali poslancov Ná
rodnej rady SR mnohí primátori a sta
rostovia, ktorí poukazovali na riziko
Pokračovanie na strane 2
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s nárastom zákonných
povinností a výpadkom príjmov
Dokončenie zo strany 1

zvyšovania miestnych daní. Pre Ma
lacky tieto nové zákonné povinnosti
znamenajú mínus milión 400-tisíc
eur,“ vysvetľuje primátor Juraj Říha.
Nechceme, aby mesto
stagnovalo
Mesto preto musí pristúpiť k zvý
šeniu niektorých miestnych daní
(pozemky, stavby, byty a nebytové
priestory) a poplatkov za odvoz ko
munálneho odpadu v priemere o
tretinu.
„Miestne dane a poplatky sme ne

Holíč, Senica, Skalica, Stupava či Lo
zorno.

Lucia Vidanová,
poslankyňa MsZ
(nezávislá):
Zákon nám nastavuje podmienky
a my ich len môžeme prijať a apliko
vať do praxe. Som rada, že zamest
nancom vo verejnej správe sa zvyšujú
platy o 10 %. Učitelia a ľudia pracujúci
v sociálnej oblasti si zaslúžia byť adek
vátne ohodnotení. Do toho poslanci
NR SR schválili zvýšenie nezdaniteľnej
časti základu dane, a to sa negatívne
premietne v príjmovej časti aj nášho

Navrhovaný nárast poplatkov
za nehnuteľnosti v Malackách – príklady:
byt s rozlohou 58 m²:
byt s rozlohou 70 m² a garáž 18 m²:
rodinný dom s rozlohou 118 m²:
rodinný dom s rozlohou 160 m² s podlažím:
chata s rozlohou 34 m²:

zvyšovali päť rokov, pričom sme sa
každoročne snažili skvalitňovať služ
by pre Malačanov. Urobili sme maxi
mum, aby sme získali čo najviac pe
ňazí z externých zdrojov a spustili sme
rekonštrukcie v mnohých oblastiach
– materská škola, základné školy, ve
rejné osvetlenie či miestne komuniká
cie,“ skonštatoval primátor. Ako ďa
lej povedal, zvyšovanie daní neteší
nikoho, ale v súčasnosti ide o nevy
hnutnosť: „Vzhľadom na nárast na
šich zákonných povinností musíme
hľadať dodatočné financie. Prosím
preto všetkých obyvateľov mesta o
pochopenie. Určite sa budeme musieť
uskromniť v niektorých rozvojových
plánoch mesta, avšak nechceme, aby
Malacky stagnovali. Aj naďalej bude
me investovať a plniť si svoje povin
nosti voči obyvateľom.“
Malacky nie sú v tejto situácii je
diné. S výpadkami príjmov bojujú
všetky samosprávy. Úvahy o zvý
šení daní už verejne medializovali
obce a mestá po celom Slovensku,
z regiónu Záhorie okrem iných aj

viac o 1,02 € mesačne
viac o 1,68 € mesačne
viac o 2,07 € mesačne
viac o 2,80 € mesačne
viac o 4,25 € mesačne

mestského rozpočtu. Výpadok vyše
milión eur je vysoká čiastka. Inú mož
nosť, ako po piatich rokoch zvýšiť
miestne dane, žiaľ, nemáme. Mestský
úrad preskúmal rezervy, nerozhadzu
jeme. Verím, že občania budú zho
vievaví a prijmú to. Vnímajú, že v Ma
lackách máme rozvoj naštartovaný.
Chceme, aby sa mesto posúvalo ďalej
k lepšej občianskej vybavenosti.

Anton Pašteka,
poslanec MsZ
(SMER – SD):
Výpadok príjmov mesta treba urči
te riešiť. Nie som ekonóm. Zvyšovanie
daní je iba jednou z možností. Treba
hľadať aj iné riešenie v oblasti daní,
respektíve hľadať riešenie finančnej
situácie aj v prípadnom znížení výdav
kov mesta.

S myšlienkou obnovenia pôvod
nej jabloňovej aleje prišiel starosta
Malých Levár Adrian Pernecký. „Keď
sa každé ráno pozriem na kostol vo
Veľkých Levároch, spomeniem si na
maľbu, ktorá sa mi dávnejšie dostala
do rúk. Boli na nej krásne rozkvitnuté
jablone,” vysvetlil.
Do výsadby sa mohli zapojiť ľu
dia z okolia. Súčasťou každej jablo
ne je originálna drevená tabuľka
s menom a dekrét vlastníctva.
Stromčeky, ktoré sa budú dediť
z pokolenia na pokolenie, sa rýchlo
vypredali. Jabloniam požehnali

kov za skládkovanie odpadu. Predsta
vitelia štátu majú jednoduchú radu:
zvýšte dane a peňazí budete mať dosť.
Mestá a obce preto hľadajú mož
nosti, ako vykompenzovať očakáva
ný deficit. Pravdepodobne sa budú
musieť zvýšiť dane a zastaviť niektoré
plánované investície a opravy, lebo vy
rovnaný rozpočet jednoducho nepustí.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Spomienka na obete vojnových konfliktov

Pripnutím červených makov na
oblečenie a položením kvetov pri
pamätníku na Radlinského ulici
sme si pripomenuli pamiatku voj
nových obetí. Spomienka sa kaž

doročne koná symbolicky 11. 11.
o 11. hodine ako pripomenutie dňa,
keď sa podpisom prímeria medzi
Nemeckom, Francúzskom a Veľkou
Britániou skončila I. svetová vojna.

Postupom rokov sa spomienka roz
šírila na obete všetkých vojnových
konfliktov. Symbolom ich pamiatky
je červený mak.

V aleji medzi Levármi rastie aj malacký stromček
Cesta medzi Malými a Veľkými
Levármi je zase o niečo zelenšia. Lemuje ju 200 rodových
jabloní.

Pavel Spusta,
poslanec MsZ
(nezávislý):
Štát presunul na samosprávy veľa
kompetencií – predtým to boli zaned
bané školy i škôlky, ktoré sme z vlast
ných prostriedkov opravili. Potom prišli
obedy zadarmo a zvyšovanie platov
pre učiteľov, teraz prichádza zníženie
podielových daní či zvyšovanie poplat

Kňažky Živeny symbolickým rituá
lom a spevom. „Stromy vysoké, vody
hlboké, ohne žiarivé, vetry divoké. Ja
vás cítim svojím telom, ja vás cítim
na duši..,” ozývalo sa alejou. Na po
dujatí sa zúčastnili celé rodiny, v daž
ďovom počasí boli povinnou výba
vou gumáky a pršiplášť. Do rytmu
hrala živá hudba, zvnútra zahrieval
teplý čaj.
Na znak dobrej spolupráce a pria
teľstva rastú v aleji aj stromčeky Ma
laciek a Bratislavského samospráv
neho kraja či obcí Malé Leváre, Veľ
ké Leváre, Gajary a Závod. Malacká
jabloň našla svoje miesto uprostred
stromoradia a do zeme ju zasadil pri
mátor Juraj Říha spolu s mestskou
poslankyňou Luciou Vidanovou.
Text a foto: L. Wernerová

Na poliach flámskych
kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú
biele kríže clivé.
Tu ležíme. Na oblohe škovránky
statočne svoju pieseň spievajú,
hukotom zbraní pod nimi
neprestajne rušenú.
John MacCrae:
Na flámskych poliach (úryvok)

-lp-/-otano-

Sprístupnite
plynomery
kvôli
odpočtom

Slovenská pošta oznamuje, že
v tomto období až do 22. decembra vykonáva odpočet spot
reby plynu. Prosíme preto obyva
teľov Malaciek, aby sprístupnili
svoje merače, a umožnili tak pra
covníkom pošty odpisy vykonať.
SP, a. s.
Ďakujeme.
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Mestské projekty naším fotoobjektívom
V predchádzajúcom vydaní Malackého hlasu sme informovali,
že vďaka relatívne priaznivému
novembrovému počasiu mesto
nielenže finišuje opravy verejných priestorov, ale niektoré
projekty mohlo aj začať. Prinášame ich stručný fotografický
prehľad. V budúcom Malackom
hlase uvidíte sídlisko Domky,
Hlbokú ulicu, multifunkčné ihrisko pri ZŠ Štúrova a Centrum
voľného času.

Kozia
Kozia ulica po rekonštrukcii v úseku od Záhoráckej po Hviezdoslavovu už má aj vodorovné dopravné
značenie a zeleň. Je vyznačené pozdĺžne parkovanie a prebudované
chodníky i vjazdy do domov. Spolu
s tým sa opravil aj chodník pred ZŠ
na Záhoráckej, ktorý bude súčasťou

ZŠ Dr. J. Dérera

Sídlisko Juh – D. Skuteckého

pripravovanej hlavnej mestskej cyklotrasy Družstevná – železničná stanica.

ZŠ Dr. J. Dérera
Medzi starou telocvičňou a areálom cirkevnej školy sa začala výstavba novej telocvične. Práce budú
trvať niekoľko mesiacov a hotová by
mala byť v polovici budúceho roka.
S výstavbou súvisia aj čiastočné
dopravné obmedzenia na Námestí
SNP, odkiaľ sa obsluhuje stavenisko.
Žiakom bude po dokončení projektu slúžiť dve telocvične – nová a zrekonštruovaná pôvodná.

Verejné osvetlenie
Cesta mládeže už má kompletne nové osvetlenie až po Nový
cintorín. Aktuálne sa buduje verejné osvetlenie na ulici Pri Maline,

na Továrenskej (s prispením IKEA
Components 200-tisíc €) a Dielenskej (s prispením VGP Parks 25-tisíc €).
-lp-/-otano-/-jr-

Sídlisko Juh
Rekonštrukcia lokality okolo azylového centra Betánia na sídlisku
Juh je v plnom prúde. Na uliciach
D. Skuteckého, Ľudovíta Fullu a Michala Tillnera (v úseku od D. Skuteckého po Štúrovu sa opravujú cesty
a chodníky, vďaka čomu pribudnú
aj nové parkovacie miesta.
Kozia

Verejné osvetlenie – Cesta mládeže

Mestom znel Karel Kryl
Byl hrozný tento stát,
když musel si se dívat,
jak zakázali psát
a zakázali zpívat...

sa počúvali. Ako jeden z prvých si po
Nežnej revolúcii uvedomil, že ľudia
zabudli k slobode pridať aj zodpovednosť a morálku. Kryl zomrel mesiac pred svojimi 50. narodeninami
na infarkt. Hoci jeho hlas stíchol predčasne, jeho texty sú aj po desaťro
čiach nástojčivo presné a tnú do
živého. Asi by dnes z toho nemal radosť.

Šťastný. Vypredané hľadisko spievalo spolu s nimi.
(Veličenstvo Kat)

Piesne Karla Kryla poznajú hádam všetci. Hoci od jeho smrti uplynulo už 25 rokov, sú tu stále s nami.
Bratříčku, zavírej vrátka, Veličenstvo
Kat, Nevidomá dívka, Pasážová revolta, Karavana mraků, Pieta... V zaujímavej úprave (spev, harfa, klarinet a gitara) ich do Malaciek prišli
predstaviť mladí umelci Pavel Batěk,
Barbora Plachá, Tomáš Kůgel a Petr

A s hubou rozmlácenou
dnes zůstali jsme němí,
ne, nejsme na kolenou ryjeme držkou v zemi!
(Pasážová revolta)

Demokracie rozkvétá,
byť s kosmetickou vadou,
ti, kteří kradli po léta,
dnes dvojnásobně kradou.

Karel Kryl – malý muž s veľkým
hlasom a gitarou, ktorý vedel absolútne presne pomenovať javy v spoločnosti i naše negatívne vlastnosti.
V roku 1969 emigroval, avšak jeho
piesne tu boli stále. Pašovali sa na
magnetofónových kazetách a tajne

(Demokracie)

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
Blíži sa vianočný čas a my sme si zvykli
obdarúvať našich najbližších. Seniori
v sociálnych zariadenia často nemajú
nikoho, kto by ich potešil. Darčekmi
môžete spríjemniť sviatky tým, ktorí to
vôbec nečakajú. Do zbierky sa zapojilo
aj Mestské centrum sociálnych služieb
v Malackách.

nožky, papuče, krížovky či šál. Seniori ocenia aj doma vyrobené maličkosti. Darčeky
by mali byť venované z lásky, preto nedávajte zbytočnosti, alkohol ani nebezpečné
predmety. Krabicu je potrebné zabaliť do
ozdobného papiera, vrchný a spodný diel samostatne, aby sa dala skontrolovať, doplniť
či prerozdeliť.

Vyskúšajme spolu, koľko lásky vieme darovať v obyčajnej krabici od topánok. Stačí,
ak do nej vložíte maličkosti, ktoré by mohli
potešiť seniorov v domovoch dôchodcov.
Každá by mala obsahovať aspoň jednu drobnosť, slanú alebo sladkú pochúťku, niečo na
zahriatie a kozmetický výrobok. Ideálnymi
darmi sú napríklad čaje, cukríky, uteráky, po-

Zbierka sa končí 2. decembra. Dovtedy
môžete krabice nosiť do Mestského úradu
v Malackách (Klientske centrum, Monika
Gajarová, číslo dverí 023 – prízemie), alebo
môžete kontaktovať Veroniku Fusekovú cez
mail veronika.fusekova@gmail.com.
Ďakujeme.
-red-

Text: Ľ. Pilzová,
foto: M. Macejka
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Tridsať rokov po Nežnej alebo zamato ý prevrat v živote Malačanov
17. november bol vyhlásený ako Deň boja za slobodu a demokraciu.
Práve v tento deň sa pred tridsiatimi rokmi začal proces demokratizácie
Československa. V nedeľu 17. novembra sa v mnohých mestách dnes už
bývalého spoločného štátu konali spomienkové podujatia. 30. výročie
Nežnej revolúcie však zostáva témou číslo jeden počas celého novembra, a to aj v našom meste v rámci niekoľkých oslavných podujatí. Čo sa
dialo priamo v Malackách počas pamätných jesenných dní roku 1989?
Zalistovali sme v archíve mestských novín a zároveň sme oslovili niekoľkých priamych účastníkov, aby sa s nami podelili o svoje spomienky.

Generálny štrajk
17. novembra začal pád komu
nistického režimu v Československu.
O niekoľko dní neskôr sa k revolúcii
pripojili aj Malačania. Podrobnosti
o priebehu týchto udalostí v novem
bri 1989 v Malackách zaznamenal na
stránkach mestskej kroniky Dr. Pavol
Hallon.
Na 27. novembra bol vyhlásený
generálny štrajk. Už predtým sa aj
v našom meste šírili letáky vyzývajúce
na odpor proti komunistickému reži
mu a na demokratizáciu verejného ži
vota. Plagáty boli písané rukou, ale aj
na písacom stroji – pri kopírovaní po
mohol xerox. V nedeľu 26. novembra
bolo mesto zaplavené plagátmi vyzý
vajúcimi na generálny štrajk, ktorý sa
mal konať o deň neskôr napoludnie.
Plagáty boli vo výkladoch obchodov
na námestí a v ďalších uliciach mesta.
Tieto letáky boli stále stŕhané hliad
kujúcimi komunistami a členmi mest
ského národného výboru (MsNV). Na
niektorých plagátoch sa objavili nápi
sy: „Stŕhači plagátov, hanbite sa.“
Štrajk sa začal podľa plánu na ná
mestí, ktoré sa naplnilo ľuďmi v prie
behu pätnástich minút. Nad hlavami
viali československé zástavy a ozýva
li sa rôzne heslá (Slobodu, slobodu;
Preč s KSČ; Chceme slobodné voľby,
atď.). Dav sa pohol z námestia sme
rom k Tatre a odtiaľ k farskému kos
tolu. Potom išiel sprievod ku gymná
ziu, kde sa k nemu pripojili študenti.
Z gymnázia pokračoval sprievod zase
na námestie. Podľa Hallona sa v ňom
zišlo okolo 3000 ľudí.
Dav pred budovou MsNV (dnešný
okresný súd) skandoval, že chce vidieť
predsedu (obdoba dnešnej funkcie
primátora). Tento sa objavil v okne
na poschodí a krátko zakričal „Som
s vami.“ Dostalo sa mu vypískania
a skandovalo sa „Neskoro, neskoro…”
To isté sa stalo i podpredsedovi, ktorý
vyhlásil, že sú ochotní k serióznemu
dialógu.
Zástupcovia revolučnej organizá
cie Občianske fórum (OF) sa dostali
do miestnosti mestského rozhlasu
a čítali do mikrofónu rôzne vyhláse
nia. Tým štrajk v Malackách skončil.
Ďalšie manifestácie boli 28. novem
bra a 3. decembra. Minimálne jedna
z manifestácií v Malackách prebieha
la v Zámockom parku pod tribúnou
vedľa futbalového ihriska. Vyhlásenie
k davu prečítala Zuzana Chrustová.
Jeden z účastníkov manifestácií ho
vorí, že ľudí vtedy k účasti na mítin
goch inšpirovali televízne prenosy z
Bratislavy. Pamätá si to prekvapenie,
že v televízii dávali prenosy z demon
štrácií proti vláde, „skoro by som povedal, že ani dnes by nedostali toľko
priestoru.“
Vznik kresťanskodemokratického
klubu a VPN
V meste vznikol kresťanskodemo
kratický klub, ktorého členmi sa pod

ľa kroniky stali dve tisícky Malačanov.
OF sa premenovalo na Verejnosť pro
ti násiliu (VPN), jej malacká pobočka
vznikla 28. novembra a prihlásilo sa do
nej 717 občanov. O dva dni neskôr sa
vytvoril akčný výbor, ktorý tvorili Milan
Ballay, Alena Uváčiková, Vladimír Šíp,
Viera Suchá, Marcel Orth, Dušan Dob

Spomienky priamych
účastníkov dnes

rovodský, Ľuboš Klíma, Stano Bellan,
František Klíma, Ľuboš Sloboda, Du
šan Šuster, Daniela Gondová, Miroslav
Danihel, Eva Handlová a Jozef Pavlák.
Z nich prví štyria boli oprávnení konať
v mene VPN. Skupiny aktivistov v Ma
lackách a okolí organizovali mítingy
a pomáhali zakladať miestne poboč
ky VPN. Viedli sa tiež dialógy s pred
staviteľmi padajúceho režimu. Cieľom
týchto dialógov podľa kronikára bolo,
aby sa do vládnutia mohli zapojiť i
občania, ktorým to doteraz pre ich
politické alebo náboženské presved

čenie nebolo umožnené. Jednalo sa
o znížení počtu členov KSČ v MsNV.
Rokovania neboli veľmi úspešné,
lebo mestskí funkcionári nechceli zo
svojich pozícií ustúpiť a mandátov sa
vzdať. Pôvodnými členmi Rady boli
Pavol Sedlák, Aladár Valent, Fredo La
zarčík, Jozef Sloboda, Mária Vejmelko
vá, Irena Reifová a Anton Sakaláš. Po
novembri nakoniec Radu MsNV dopl
nili traja členovia – Ján Danišík, Ivan
Stanislav a Milan Kučera. Predsedom
MsNV zostal Jozef Kozel, podpredse
dami Ladislav Malášek a Michal Janči.

Akční študenti
Svoje požiadavky počas revolú
cie sformulovali aj študenti malac
kého gymnázia a prezentovali ich na
stretnutí s podpredsedom MsNV La
dislavom Maláškom za účasti profe
sorky gymnázia Dr. Mojžišovej. Gym
nazisti žiadali prešetriť a oznámiť vý
sledky udalostí zo 17. novembra v Pra
he. Okrem toho sa požiadavky týkali
aj života v Malackách. Chceli, aby sa
zlepšila úroveň časopisu Malačan, aby
bola v meste venovaná zvýšená po
zornosť ekológii a aby bola verejnosť

informovaná o výstavbe v meste. Za
ujímavou bola tiež žiadosť predĺženia
otváracích hodín v telocvičniach do
22. hodiny.
Napriek eufórii revolučných uda
lostí prebiehalo prevzatie moci v Ma
lackách plynule a bez väčších problé
mov. Rada MsNV ukončila svoje pôso
benie po slobodných komunálnych
voľbách v roku 1990, na základe kto
rých vzniklo nové mestské zastupiteľ
stvo.

„Bola som vtedy prváčka na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Chodili sme na demonštrácie
v Bratislave, ale aj mimo naše hlavné
mesto. V špeciálne vypravenom vlaku
sme viezli letáky napríklad do Kremnice
a ďalších slovenských miest, kde sme sa
zároveň zúčastnili na protestoch,” aktu
álne zaspomínala Zuzana Chrustová, ktorá pred tridsiatimi rokmi pre
čítala vyhlásenie v Zámockom parku.
O spomienku na november 1989 sa
s nami podelil aj bývalý člen akčného
výboru, historik Stano Bellan: „Napriek tomu, že režim ešte ceril zuby,
v globále bol už len na smiech. To premaľovávanie percent na počesť zjazdov
na prvomájových transparentoch. A kto
ich niesol, dostal za tú hanbu o lístok na
víno navyše. Ten koniec už bola zlatá
éra politických vtipov a ľuďom už boli
smiešne i nezmyselné rady na všetko.
To bol ale smiech zo zúfalstva. Všetko
hnilo od základu. Odrazu išlo všetko tak
neuveriteľne rýchlo, že sme to nestíhali
dosť domyslieť dopredu. Keď sa raz na
nás všetkých toho výboru v Malackách
zabudne, malo by tu ostať meno Vlada
Šípa. On bol na to pripravený a vedel.
Ostatní sa pridali z rôznych dôvodov.
V tých dňoch sme raz išli v noci po chodbe Národného výboru a dozvedeli sme
sa, že za Prahou sa zhromažďujú Milície a chystajú sa na ozbrojené potlačenie nepokojov. Povedal len: Ak sa nájde
niekto, kto vydá povel, vyber si kandeláber, kde budeme visieť. Zasmiali sme
sa a vôbec sme si nepripustili, že ráno to
môže byť pravda. Ale nebol čas na dlhé
uvažovanie a adrenalínu sme mali plné
žily. Myslím, že skoro nikto nevedel, čo
chceme, ale vedeli sme, že toho, čo je,
už bolo dosť. Dnes mnoho ľudí nadáva a ľutuje toho. V každom prípade to
najviac, čo sme dosiahli, je, že práve oni
môžu verejne nadávať na vládu a smiať
sa na politikoch a nikto ich za to nezatvára a nenesú si to v kádrových posudkoch. Sloboda prejavu a rozhodnutia
o svojej životnej ceste je viac ako sme
dúfali, že ešte zažijeme.”
Svoje vyznanie nám tlmočila aj ďal
šia členka akčného výboru, v súčas
nosti stredoškolská učiteľka z Gymná
zia v Malackách, Daniela Gondová:
„Sedím nad pár číslami novín Echo Záhoria a spomínam na dni a dlhé večery, keď sme ich chystali v bytoch členov

malackej Verejnosti proti násiliu. Na týždeň, keď sa protestovalo proti pražským
zásahom a lámali sa dejiny... Na zákaz,
ktorý sme dostali v škole, čo len slovkom pred študentmi spomenúť pražské
a neskôr bratislavské manifestácie, na
to, ako zaklopali študenti v zborovni
a spýtali sa ma, či by mohli ísť so mnou
do Bratislavy, lebo rodičia ich nechcú
pustiť samých. Na možnosť, že padne
príkaz a k slovu prídu zbrane. Na nadšenie a energiu na Námestí SNP, vo vlaku do Bratislavy či späť. Na vyučovanie,
keď som študentom povedala, že práve
teraz budú môcť francúzštinu naozaj
používať v skutočnom živote, ale treba
sa ju učiť... tak sme poctivo pracovali,
slovko po slovku, vetu po vete, textík po
textíku. Na noc pred generálnym štrajkom, keď sa naozaj malo ukázať, kto
a či sa do štrajku zapojí. Na môj písací
stroj, ktorý som otvorila v tú noc, nedalo sa spať a napísala som textík, možno
pre seba, ale potrebovala som si, možno v tú chvíľu naozaj iba pre seba, vyjadriť svoje postoje. Na ráno, keď som
prišla do školy a oznámila kolegom
v zborovni, že sa zapájam do štrajku,
pokladám na stôl môj text, ktorý podpisujem, a tým vyjadrujem, že štrajkujem. Netreba za mňa robiť suplovanie,
učiť idem, len chcem, aby bolo jasné, že
som v štrajku. Na najstarších aj mladších študentov našej školy, ktorí ma ne-

sklamali a všetkých by som vyobjímala
za to, že prišli oznámiť, že vstupujú do
štrajku a chcú sa vyjadriť. Či som bola
hrdá na nich, keď som ich videla spievať
na zhromaždení v telocvični našu hymnu, ich, o ktorých schopnosti zaspievať
hymnu bola v to ráno vyjadrená pochybnosť.
Na manifestáciu v malackých uliciach a neskôr v parku, vyjadrujúcich
sa študentov a hercov na scéne, ale aj
na ľudí pred pódiom, ktorí prichádzali
napriek neistote, čo sa môže udiať. Na
zasadania poslancov mestského zastupiteľstva, odvahu a cieľavedomosť ko
legov z VPN, na obdobie do júnových
slobodných volieb, kedy mestské zastupiteľstvo zasadalo aj s členmi VPN
a mali sme veľa práce.
Spomínam si, ako som pár mesiacov predtým, na letnej jazykovej stáži
vo Francúzsku videla výklady s nápis
mi Liquidation totale, čo znamenalo
totálny výpredaj, ale znelo to symbolicky, keď sme sa s kolegami zo stáže v novembri stretli na námestí SNP a povedali sme si: totálna likvidácia. Na to, ako
dostali deti zo školy možnosť pobytu vo
Francúzsku hneď v nasledujúce leto.
Malackám a študentom gymnázia
som vďačná za to obdobie. A oni mi to
vrátili niekoľko rokov na to. Cesty života ma potom viedli inde v súkromnom
i profesijnom živote. Keď som sa ocitla
v ťažkej rodinnej situácii, študenti a bývalí kolegovia zorganizovali charitatívny koncert. Veľmi mi vtedy pomohla
pozornosť a sympatie, ktorých sa mi
dostalo. Niekoľkokrát som sa pokúsila
zistiť niečo o študentoch, ktorí ten koncert a zbierku zorganizovali. Kolegovia
už tu nie sú alebo mi nevedia odpovedať – a tak rada by som sa chcela poďakovať. Ak môžem využiť tento priestor
na vyjadrenie mojej vďačnosti: vy, ktorí
ste sa akokoľvek podieľali na pomoci mojej rodine, anonymní, pre mňa
neznámi študenti, ľudia, ktorí ste ma
vlastne ani nepoznali a toľko ste boli
ochotní urobiť, ďakujem vám z hĺbky
srdca.
Po takmer tridsiatich rokoch som sa
v meste opäť ocitla a v súvislosti s obdobím okolo novembra 1989 až niekoľko rokov po ňom pociťujem obrovskú
pokoru. Pred ľuďmi a ich odvahou, ktorú dokázali prejaviť, pred ich dôverou
vo mňa, ktorú mi ukázali, pred ľudskosťou, do ktorej som mohla nahliadnuť
alebo ju pocítiť.”

Boj za demokraciu nekončí
„Dnes, po desaťročiach, sa význam
novembra 1989 relativizuje. Slovami aj
skutkami. Niekde sa stala chyba. Revolúcia avizujúca zmenu, víťazstvo pravdy
a lásky (podčiarknuté symbolom pís
mena V, vytvoreným z dvoch prstov),
išla dostratena. Karel Kryl to postrehol
veľmi skoro: Ach, lásko, co se s námi
stalo, vždyť blbství zívající / nám véčka
prstů vzalo i světlá světla svící / a správci staronoví dál v kalné vodě loví / zvuk
mincí mezi slovy, co říci, co říci, co říci?”
uzatvárajú rozprávanie o novembri
1989 archívne noviny spred desiatich
rokov.
Keď sme súčasníkov na sociálnej
sieti vyzvali, aby sa s nami podelili
o spomienky na Nežnú revolúciu, reak
cie boli rôzne. „Mal som vtedy 14 rokov
a bol som s otcom v Zámockom parku
na mítingu, kde sa štrngalo kľúčmi. Ke
by som vtedy vedel, čo príde za dobu,
tak ukradnem otcovi ten zväzok kľúčov
a hodím ho do Maliny,” napísal jeden
z respondentov. Ďalší na jeho slová
reagoval: „Úplne pomýlené tvrdenie.
Odštrngali sme si vtedy slobodu a to je
najdôležitejšie. To, ako s ňou naložíme,
je len na nás. Teraz máme aj možnosť
meniť veci k lepšiemu. Za socializmu to
tak nebolo. Problémom je, že väčšina
ľudí čaká, že to niekto urobí za nich...”
Demokracia je krehká a vôbec nie
je samozrejmosť. Mladí by mali viac
študovať dejiny, pretože im patria zaj
trajšky v našej krajine. Rozprávanie
k 30. výročiu Nežnej revolúcie uza
tvára spontánne vyjadrenie jedného
z vedenia miestnej VPN, pána Milana
Ballaya: „S nostalgiou spomínam na
tie hektické dni v novembri 1989, ktoré
mi troška splývajú s augustom 1968. To
som ako študent nastúpil na Strednú
priemyselnú školu strojnícku v Dečíne.
Štrajkovali sme na podporu Alexandra
Dubčeka. Bol som ďaleko od domova
a veľmi mladý, ale vedeli sme, čo chceme – pád a zvrhnutie komunizmu. To
sme ešte netušili, že tu budú vládnuť
ďalších 21 rokov. A vládnu aj teraz, posledných 30 rokov...
Na ten pocit, keď sme V. Šíp, A. Uváčiková a ja vošli do budovy mestského národného výboru, do rozhlasovej
miestnosti, nikdy nezabudnem. Do mi
krofónu okrem nás prehovorili všetci tí
komunistickí hodnostári ako náčelník
Verejnej bezpečnosti (VB), predseda
miestnej komunistickej strany, predse-

da národného výboru, ostatní mlčali.
Pred úradom sa zhromaždilo veľa ľudí
odhodlaných zmeniť veci v tejto kraji
ne. Výmena predsedu a mestskej rady
v Malackách prebehla dosť zvláštne.
VPN na funkciu predsedu navrhovala mňa, no ja som si na to netrúfal a
úprimne som hľadal náhradu. Navrhol
som Vladimíra Moravčíka, no bola to pr
vá chyba VPN, za čo som sa neskôr pánovi Šípovi ospravedlnil. Druhá chyba
bola, že sa do NR SR dostal Dušan Dobrovodský. To nám akosi ušlo, pán Dobrovodský nebol až taká podpora, a pretože sme veľmi dobre vychádzali s dekanom Augustínom Drškom, kresťanskí
demokrati sa postarali o jeho preloženie.
Lepšieho dekana Malacky nikdy nemali,
bol ľudský a všetko, čo robil, robil pre
ľudí. A to má byť hlavným poslaním cirkevného hodnostára.
Spomínam na míting v Zámockom
parku, ktorý som viedol. Zúčastnili sa na
ňom herci Dušan Jamrich a Deana Hor
váthová. Prišlo niekoľko tisíc občanov.
Pamätám si, že sme chodili po malackých podnikoch – Závody ťažkého
strojárstva, Kablex, Technické služby,
Štátne majetky, navštevovali sme Nemocnicu s poliklinikou, Gymnázium
Malacky a podobne. Zároveň sme chodili po dedinách, od Záhorskej Vsi cez
Suchohrad, Jakubov, Gajary, Veľké aj
Malé Leváre atď. Všade to boli nepríjemné stretnutia s vedením národných
výborov, ale za podpory občanov. A postupne sa diali zmeny – k lepšiemu, ale
aj k nie tak dobrému. Veľmi nám po
máhali noviny Echo Záhoria, kde bol
šéfredaktorom pán Uváčik.
Najväčšia chyba bola, že sa v Malackách dialo to, čo v Bratislave. Veľmi som
to chcel zmeniť v koordinačnom centre
VPN, ale mali také isté problémy – komunisti sa pretvarovali, a tak sa dostali
aj k privatizácii a postupne znovu
k moci. Z dvanásť programových cieľov
VPN máme len slobodné voľby a slobodu, aj tú nie na sto percent. Je mi to ľúto.
Na Slovensku sa veci môžu zmeniť
len s novými politikmi, ktorí nezažili komunistické vládnutie. Veď nám nestačili ani dve revolúcie, tak musíme urobiť
tretiu – v slobodných voľbách vo februári 2020. Dosť bolo starých politikov,
politici majú slúžiť občanom a nie naopak. Slovensko patrí mladým ľuďom.”
Archív MH, -is-,
foto: archív V. Suchá. M. Ballay a MCK
Malacky

Namiesto štrngotu kľúčov zaznela hudba

Študenti, absolventi a učitelia z Gymnázia na Ul. 1. mája rozpútali vo
štvrtok 14. novembra na jednom pódiu v malackom Kultúrním domečku
obrovskú šou. Ich Spomienkový koncert sa niesol v duchu osláv Nežnej re
volúcie. „Chceli sme si uctiť 30. výročie Nežnej revolúcie a pri tejto príležitosti
aj predstaviť kapelu, ktorá je v momentálne v novom zložení,“ povedal pre Ma
lacký hlas organizátor, učiteľ a vedúci školskej kapely Martin Čižmár.
Napriek spomínaniu na november 1989 rozhodne neodzneli len staré
dobré klasiky ako Bolo nás jedenásť, Reklama na ticho, Let It Be alebo Pravda
víťazí. Talentovaní hudobníci predviedli aj novšie populárne, dokonca aj
muzikálové skladby.
Okrem školskej kapely sa publiku predstavili špeciálni hostia a zároveň
bývalí študenti gymnázia. Medzi pozvanými boli Vlado a Alexandra Zetkov
ci, Matej Fischer, Kristína Barancová Pírová, známa aj ako Milka zo seriálu Su
sedia, úspešný raper Strapo (Ján Strapec) a Zuzana Winklerová, ktorú mno
hí poznajú z talentovej súťaže Česko-Slovensko má talent (ročník 2010).
Večerom bravúrne sprevádzal moderátor z rádia Európa 2 Dennis Bartalský.
„Najdôležitejšie a zároveň najkrajšie je pre mňa, že naši hostia mali chuť
prísť a prijali naše pozvanie,” vyjadril sa po koncerte Martin Čižmár. Cení si aj
prácu svojich učiteľských kolegov Lukáša Šefčoviča a Zuzany Pucherovej,
Text a foto: P. Arpášová
ktorí tiež participovali na tomto podujatí.
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Chráňme si vzduch, ktorý dýchame
Vďaka nadpriemerne teplému
októbru si mnohí z Malačanov skrá
tili jesennú časť vykurovacej sezó
ny, avšak s príchodom chladných
novembrových dní museli zakúriť
už aj tí otužilejší z nás. Vykurovacia
sezóna v našom meste je charakteristická častým výskytom dymu
a zápachu spôsobeným obyvateľmi, ktorí vykurujú dreveným
odpadom aj napriek tomu, že to
zákon o odpadoch (č. 79/2015) zakazuje. Odpadové impregnované
drevo a drevotrieska sú nielenže
odpadom, ale vzhľadom na použité látky majú vlastnosti nebezpečného odpadu. Príkladom také
hoto odpadu môže byť drevený krov
zo zbúraného domu, ktorý ľudia
využívajú ako palivo na kúrenie. To,
že bol určite chemicky ošetrený pro
ti škodcom a hubám, sa však prehlia
da. Jeho spaľovaním sa táto chémia
dostáva priamo do ovzdušia, ktoré
dýchame. Spaľovať sa preto môže
iba palivové drevo a drevo z obalov.

S tým súvisí aj znečisťovanie
ovzdušia. Keď v januári tohto roka
vydal Slovenský hydrometeorologic
ký ústav upozornenie na smogovú
situáciu v Malackách, vznikla medzi
občanmi aj niektorými poslancami
vlna kritiky najmä voči firmám na
území nášho mesta, aby prijali spo
ločnú zodpovednosť za stav ovzdu

šia. Dôležité je však poznamenať,
že za takúto situáciu okrem samot
ného znečistenia môže aj počasie,
ktoré vytvára nepriaznivé rozptylo
vé podmienky (bezvetrie, teplotná
inverzia), pričom takýto jav nastáva
hlavne v zime. Hlavným znečisťovateľom ovzdušia v meste nie
sú firmy, ale práve domácnosti,

ktoré na vykurovanie používajú
tuhé palivo. Je veľmi nepríjemné,
ak si chceme dom alebo byt vyvet
rať, prípadne dať von usušiť bieli
zeň, a zistíme, že vonkajší vzduch je
znečistený dymom a zápachom. Keď
sa zamyslíme hlbšie, vynára sa otáz
ka: Aký vplyv na naše zdravie má dl
hodobé vdychovanie takto znečiste
ného vzduchu?
Téma znečistenia ovzdušia v Eu
rópe a na Slovensku je napriek zlep
šeniu v posledných desaťročiach
stále aktuálna a koncentrácie znečis
ťujúcich látok v ovzduší, ktoré dýcha
me, stále prekračujú normy. S tým sú
spojené vážne zdravotné riziká. Od
haduje sa, že kvôli zlej kvalite ovzdu
šia ročne na Slovensku predčasne
zomrie vyše 5 000 ľudí. Toto číslo je
výsledkom výskumu expertov zdru
ženia CEPTA, pričom za najväčšie
zdroje znečistenia označujú dopra
vu, priemysel a spaľovanie tuhých
palív v domácnostiach.
Takmer na celom území Mala
ciek máme vybudovanú sieť potrubí

zemného plynu. Vykurovanie zem
ným plynom je nielen ekologickej
šie, ale v porovnaní s inými vykuro
vacími systémami často aj cenovo
dostupnejšie. Je preto veľmi smutné,
že väčšina obyvateľov mesta musí tr
pieť zlú kvalitu ovzdušia len kvôli to
mu, že pár jednotlivcov chce ušetriť
náklady na vykurovanie a neustále
im ide z komína farebný či zapácha
júci dym. Je jasné, že každý z nás sa
snaží ušetriť, kde sa dá, avšak práve
toto je šetrenie na nesprávnom mie
ste. Napriek tomu, že kúrenie tuhým
palivom bolo v minulosti úplne bežná
záležitosť, doba pokročila a ochrana
nášho životného prostredia a predo
všetkým ovzdušia, ktoré dýchame,
by mala byť prvoradá.
Pracovníci Mestského úradu v Ma
lackách majú možnosť na základe
podnetu vykonať kontrolu u fyzic
kých osôb, podozrivých zo spaľova
nia odpadu. Takisto je možné obrátiť
sa na mestskú políciu.
Vyzývame pre
to obyvateľov,
ktorí sú svedkami porušovania
zákona, aby upozornili mesto
(pevná linka 034/79 66 181) alebo
mestskú políciu (linka 159).
Text: A. Janík, poslanec MsZ, foto: -red-

Novinky z kina:

Lepšie raz počuť,
ako dvakrát čítať...
november
2019
Zmena programu a vstupného
vyhradená.
n sobota 23. 11. o 16.00 h
Pálffyovský kaštieľ v Malackách –
mimoriadna prehliadka kaštieľa od
povaly po pivnicu so sprievodcom,
vstupné 3 €
n sobota 23. 11. o 16.00 h
Hanička a Murko – koncert, Kultúrní
domeček, Hviezdoslavova 3, vstupné 6 €
n pondelok 25. 11. o 19.30 h
divadelné predstavenie Odchody
vlakov, účinkujú: Adela Vinczeová,
Viktor Vincze, Kultúrní domeček,
Hviezdoslavova 3, vstupenky na
www.ticketportal.sk
n utorok 26. 11. o 18.00 h
Alojz Schmidt: Nórsko – beseda na
cestovateľskú tému, MCK – galéria,
Záhorácka 1919, 1. poschodie, vstup
voľný
n štvrtok 28. 11. o 17.00 h
vernisáž výstavy ART CLUB 2002 –
18. vianočná výstava, MCK – galéria,
Záhorácka 1919, 1. poschodie, vstup
voľný
n sobota 30. 11. o 18.00 h
Divadlo na hambálku – A. Goldflam: Dámska šatňa, Kultúrní dome
ček, Hviezdoslavova 3, vstupné 5 €
n
MCK Malacky je poberateľom kultúrnych poukazov.

Budovu kina kúpilo mesto od sú
kromného majiteľa v roku 2005. Pri
následnej rekonštrukcii sa okrem
iného vymenila technika. V roku
2007 bol v kine inštalovaný zvukový
systém Dolby Digital Surround EX.
Kino Záhoran bolo prvým kamen
ným kinom, ktoré mohlo ponúknuť
divákom kvalitný zvuk Dolby Digital
Surround 7.1 z klasického filmového
pásu, ako aj najnovší zvuk Dolby Sur
round EX z digitálnej projekcie. Od
vtedy však ubehlo dlhých 12 rokov.
Technika sa používa takmer denne,
kino ročne zaznamená okolo 900
premietacích hodín. Tak ako každá
technika, aj zvukový systém časom
starne, čo sa prejavuje na kvalite zvu
ku a na spoľahlivosti jednotlivých
technických komponentov.
Aby mohlo kino naďalej fungo
vať, bola potrebná modernizácia.
Vymenil sa celý zvukový systém,
čo zahŕňa okrem iného znamená
procesor, reproboxy či zosilňova

če. Zmenu síce diváci nevidia, avšak
celkom určite ju počujú v podobe
čistého priestorového zvuku bez
skreslenia a šumu.

Dražba obrazov známych slovenských výtvarníkov každoročne pomôže trom deťom,
ktorým sa do životnej cesty
postavila choroba. Deti sú
plne odkázané na starostlivosť
okolia a ich liečba je veľmi náročná. Zapojením sa do aukcie
Staň sa anjelom uľahčíte život
im aj ich rodinám.

diť. Vďaka rehabilitačným pobytom
sa jej stav zlepšuje a aj keď sa reč
nevyvíja, učí sa komunikovať po
mocou zraku a stláčania tlačidiel.
Sluch je čiastočne kompenzovaný
načúvacími prístrojmi, reaguje na
hudobné nástroje. piesne a zvuky.

priek osudu však dokáže rozdávať
veľa lásky.

Samko
sa narodil predčasne, no pod
ľa lekárov bol v poriadku. Keď mu
v ôsmich mesiacoch zistili detskú
mozgovú obrnu, epilepsiu a takmer
úplnú slepotu, rodičia zostali v šoku.
Diagnózy sa postupne pridávali
a dnes je osemročný chlapec stále
odkázaný na celodennú starostli
vosť, plienky a mixovanú stravu. Na

on má diagnostikovanú detskú moz
govú obrnu. Ešte ako novorodenec
dostal krvácanie do mozgu a silné
epileptické záchvaty. Dnes už päť
ročný chlapec dokáže sedieť a stáť
len v špeciálnych pomôckach. Naj
viac by mu pomohol nový vozík s farebnými kolesami, kočík a očné zariadenie, prostredníctvom ktorého by
mohol jednoduchšie komunikovať.

Trojročná Dominika
sa narodila s nevyvinutými pred
laktiami, chýbajú jej prsty a kvôli
spomalenému rastu váži len 8 ki
logramov. Ťažký reflux, krátke hor
né končatiny, stredne ťažké poško
denie sluchu, porucha komuniká
cie a oneskorený psychomotorický
vývoj spôsobili, že Dominika ťažšie
vníma okolie a až teraz začína cho

Kompletná výmena zvuku sa
moh
la uskutočniť vďaka grantu
7 000 € z Audiovizuálneho fondu
(AVF) a vďaka podpore mesta, ktoré
na celkovú modernizáciu zvukového
systému doplatilo 11 000 €. Okrem
toho sa za dotáciu z AVF zakúpili tri
displeje, ktoré sú umiestnené v kine
a v budove Mestského centra kultú
ry na Záhoráckej. Ich prostredníc
tvom informujeme verejnosť o po
nuke filmových premietaní.
Čerstvou novinkou je ďalšia dotá
cia z AVF vo výške 40 000 €, za ktorú
sa v budúcom roku vymení v kine
plátno a pribudne laserová premie
tacia technika.		
MCK

Jakubko
bojoval o život už pri pôrode,
spolu so svojou mamou. Ako všetky
deti, pre ktoré je zbierka určená, aj

Staňte sa anjelom

Iniciatíva malackej autorky Ve
roniky Rusňákovej sa začala 18.
novembra výstavou diel v knižnici
MCK Malacky a potrvá do 13. de
cembra. Obrazy, ktoré umelci ve
novali bez nároku na honorár, mô
žete vydražiť aj vy na sociálnej sieti (Facebook Veronika Rusňáková)
pridaním komentára s cenou pod
fotografiu diela, o ktoré máte záu
jem.
V prípade, že nemáte prístup
ku komentárom, môžete sa
zapojiť do dražby aj telefonic
ky cez mobilné telefónne číslo
0915 876 110 a organizátorka
zbierky doplní sumu za vás. Akcia vyvrcholí benefičným koncertom 16. decembra v malackom kine.
		
-lw-
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Štúrka má rekord
V každom školskom roku sa
naša škola zapája do množstva
aktivít. Vyučovanie sa tak stá
va pre žiakov a učiteľov zaují
mavejšie a motivujúcejšie. Rôz
ne športové súťaže, vedomostné olympiády, vystúpenia či
kurzy sú už samozrejmosťou.
Bežné sú školské i mimoškol
ské akcie, ktoré žiaci absolvujú
spolu s pedagógmi.

Teší nás, že čoraz častejšie sa do
organizácie podujatí zapájajú aj
Voľné pracovné miesto:

učiteľ
anglického
jazyka
(krátkodobé zastupovanie
počas rodičovskej dovolenky)
Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Dr. Jozefa Dérera,
Ul. gen. M. R. Štefánika 7,
901 01 Malacky
Kategória: učiteľ
Podkategória:
učiteľ II. stupňa základnej školy
aprobácia: anglický jazyk
Kvalifikačné predpoklady:
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pe
dagogických zamestnancoch a od
borných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v zmysle vyhlášky Ministerstva
školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú kvalifikačné pred
poklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategó
rie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov v zne
ní neskorších predpisov.
Zoznam požadovaných dokladov:
doklady o ukončení vysokoškol
ského štúdia v súlade s vyššie uve
denými kvalifikačnými predpo
kladmi.
Predpokladaný nástup:
16. 12. 2019, resp. 8. 1. 2020.
Pracovnú ponuku zasielajte do 29.
novembra poštou na adresu ZŠ
Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky alebo
elektronicky: zsderera.riaditelka
@dererka.sk.

Bezplatná

právna

poradňa
pre seniorov
Piatok

22. november
od 10.00 h
6. december
do 12.00 h
20. december

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. poschodie, číslo dverí 129). Prines
te si so sebou občiansky preukaz (pre
overenie bydliska). Poradenstvo je
-reddiskrétne a anonymné.

rodičia. Pri sumarizácii minulého
školského roka, keď sme sa snažili
všetky školské akcie spočítať, sme
sa zastavili na čísle 60. Znamená to
šesť desiatok podujatí, ktoré naši
učitelia spolu so žiakmi zorgani
zovali, absolvovali a veľakrát boli
aj úspešní. Tých najúspešnejších
každoročne oceňujeme na júnovej
slávnostnej akadémii. S čím sa však
bežne nestretneme, je počet zapo
jených žiakov do jednotlivých sú
ťaží. Bolo ich 302 – všetkých tých,
ktorí na mestskej, okresnej, krajskej
či celoslovenskej úrovni reprezento
vali Štúrku. Ak vezmeme do úvahy,
že na škole máme 450 žiakov, je to
neuveriteľné číslo.
Aktivizovať žiakov pomáhajú na
ši učitelia i rodičia. Dôležitá je pre
dovšetkým vnútorná motivácia žia
kov byť aktívnymi nielen v škole,
ale v jej mene aj mimo jej priesto
ru. Číslo 302 je toho dôkazom. A my
sa ho pokúsime v tomto školskom
roku prekonať!
P. Ondruš
MALACKÁ MATRIKA
od 3. do 18. 11. 2019
Povedali si ÁNO:
Dagmara Büngerová a To
máš Bartek
Silvia Šišoláková a Martin Búzek

Strojár
priviezol
od súperov
tri body

To krásne mi zostalo,
čo ma bolelo, prestalo...
To, čo som sa naučila, viem,
ostatné vám všetkým rada
v nebi dopoviem....
Bola som a už nie...
Aj takto moje vyznanie:
Všetkých vás milujem
a zhora hľadím,
ako sa máte na tomto svete radi.
Odkaz môj znie:
nad všetko výsostné je poznanie,
ktoré prináša životné vzdelanie.
Táto ľudská cnosť
má veľkú budúcnosť.
Srdcom sa riaďte a majte strpenie,
pretože to, čo vo vás je – je umenie,
ktoré v každom inak rastie,
keď ho však nájdete, to bude šťastie.
Navždy zostanete v mojom srdci...

Spomíname
na Nadenku Tučkovú

Už to bude rok, čo sa skončila pozemská púť Nadenky Tučkovej – našej
drahej osôbky, ktorá bola partnerkou, druhou mamou, priateľkou,
sestrou, tetou, sesternicou, celý život učiteľkou, vynikajúcou recitátor
kou...jednoducho tou, ktorá 72 rokov chodila po tomto svete a bola
šťastná za každý krásny okamih života. Naposledy sme sa s ňou rozlú
čili 29. novembra 2018. Spomíname všetci, ktorí sme ju mali radi.
K. Trenčanská

Zostava Strojára:
Roman Piaček (Miroslav Velebný) –
Jakub Krajčír (7), Tomáš Baláž, Lukáš
Konečný (6), Ján Janoštiak (3), Michal
Ichman (2), Roman Valachovič (5),
Mário Prevaj (4), Matej Adamkovič,
Matúš Novota, Patrik Walter, Dan Šrá
mek
10. kolo
TJ Sokol Cífer – Strojár Malacky
26:30 (14:15)
Zostava Strojára:
Roman Piaček (Miroslav Velebný) –
Jakub Krajčír (5), Lukáš Konečný (8),
Michal Ichman (4), Roman Valachovič
(6), Mário Prevaj (4), Matúš Novota
(1), Patrik Walter (2), Dan Šrámek

Dni utekajú,
roky pribúdajú,
ale spomienky na Teba
v nás zostávajú.
18. novembra sme
si pripomenuli ne
dožitých 73 rokov
Zitky Markovej.
S úctou a láskou
spomína celá rodi
na.

M. Binčík

Muži doma
vyhrali
oba zápasy

20. novembra uplynulo 8 rokov, čo

nás navždy opustil
manžel a milovaný
otec Pavol Šefčík.
S láskou v srdci spomíname. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku. Ďakujeme.

29. novembra si
p r ip o m e n i e m e
8. výročie úmrtia
nášho drahého
otca, dedka a pra
dedka Františka
Osuského. S lás
kou a úctou spomínajú dvaja sy
novia a dcéra s rodinami a ostatná
rodina. Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.

Hádzanári Strojára Malacky odo
hrali zápasy 9. a 10. kola prvej ligy na
palubovkách súperov. Vo Vajnoroch
vybojovali bod za remízu a v ťaž
kom stretnutí v Cíferi zvíťazili. Po de
siatich odohratých kolách je Strojár
s 15 bodmi na druhom mieste tabuľ
ky s dvojbodovou stratou na vedúci
Pezinok. Dohnať ho môžu už v so
botu 23. novembra, keď v ŠH Malina
o 18.00 h privítajú Bratislavskú há
dzanársku akadémiu.
9. kolo
HK Vajnory – Strojár Malacky
27:27 (16:12)

SPOMIENKY

21. novembra si
pripomíname ne
dožité 80. narode
niny Libora Janečku z Malaciek.
S láskou a úctou
spomínajú man
želka a deti s rodinami. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku.
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Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Čipovanie psov je povinné
Majitelia štvornohých miláčikov
majú od 1. novembra novú povin
nosť. Každý pes musí byť riadne za
čipovaný a evidovaný v centrálnom
registri spoločenských zvierat. Ne
označené zviera veterinárny lekár
neošetrí a majiteľovi hrozí pokuta.
Cena mikročipu je zákonom stano

vená na 10 €, treba však počítať aj
s poplatkami za výkon a registráciu.
Čip uľahčí identifikáciu zabehnutých
psov, jeho zavedenie je bezbolest
né. Odporúčame majiteľom, aby si
skontrolovali registráciu na adrese:
www.crsz.sk.
-red-

4. kolo Extraligy mužov v stol
nom tenise sa konečne odohralo na
domácej pôde. V piatok 15. novem
bra Malačania nastúpili proti súpe
rom z STK Rybník. Oklieštenú zosta
vu súpera zdolali 6:1. O tri body sa
postaral Erik Illáš, po jednom bode
pridali Adam Brat, Vladimír Jančí
a Branislav Kalužný. V sobotu 16.
novembra privítal MSK Malacky
Gasto Galanta. Tento náročnejší zá
pas proti dobre hrajúcemu súpero
vi dokázali vyhrať 6:3. Tromi bodmi
sa blysol Adam Brat, dva pridal Bra
nislav Kalužný a jeden Erik Illáš.
V 3. kole extraligy Malačianky
vycestovali do Trnavy a Majcichova.
V prvom zápase podľahli favorizo
vanej Trnave 2:6. O dva body sa po
starali Natália Kosová a Pavlína Rajto
ková. V Majcichove zvíťazili 6:1, keď
bodovali Pavlína Rajtoková (2,5), Na
tália Kosová (2,5) a Sára Bilkovičová
-pr(1).			

Klub filatelistov ZSF 52–32 Malacky, Základná škola Dr. J. Dérera Malacky
Centrum voľného času Malacky, Mestské centrum kultúry Malacky
pozývajú na

Zimnú zberateľskú burzu
(stretnutie zberateľov všetkých zberateľských odborov)
Vstupné 0,50 €, mládež do 15 rokov vstup zdarma

známky,
mince, bankovky,
pohľadnice,
telefónne karty, kalendáriky,
pivné suveníry,
starožitnosti,
figúrky z kindervajíčok,
hokejové kartičky,
odznaky a pod.

Sobota 7. decembra od 8.00 do 12.00 h v jedálni ZŠ Dr. J. Dérera (Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky)
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Mladí Žolíci

AD HOC Malacky
vyhlasuje výberové konanie

majstrami jesene
Výrazný úspech zaznamenali
mladí futbalisti klubu ŠK Žolík
Malacky v kategórii mladší žia
ci U 13. V jesennej časti 2. ligy
Bratislavského futbalového
zväzu nenašli premožiteľa a po
trinástich kolách vedú tabuľku
bez straty bodu.

Erik Danihel je zatiaľ najlepším
strelcom súťaže. O úspešnú jesennú
časť sezóny sa zaslúžili: Dávid Sed

na pracovné miesto:

správca
športovísk

lák, Filip Veisman, Stefan Josimovic, Juraj Móro, Richard Švec, Jonáš
Vicen, Tomáš Valent, Jakub Kováč,
Šimon Kral, Daniel Švarc, Alex Pollák, Peter Kavecký, Erik Danihel,
Denis Šimek a tréneri Andrej Hýll
a Adam Kral. Chlapcom držíme pal
ce v jarnej časti, aby sa po jej skon
čení mohli tešiť z postupu do vyššej
ligy.
Text: F. Hlavatý,
foto: ŠK Žolík

Štúrka ovládla okresné
kolo vo vybíjanej

Dolný rad zľava: D. Sedlák, F. Veisman, S. Josimovic, J. Móro, R. Švec, J. Vicen, T. Valent.
Horný rad zľava: A. Hýll (tréner), J. Kováč, Š. Kral, D. Švarc, A. Pollák, P. Kavecký, A. Kral (tréner).
Chýbajú E. Danihel a D. Šimek.

Volek a Zálesňáková
sú majstrami kraja
Jedným z vrcholov atletickej
sezóny najmladšieho žiactva
boli majstrovstvá kraja v atle
tike. Malí športovci s ročníkom narodenia 2008 a mladší
bojovali o 14 majstrovských
titulov, pričom každý prete
kár mohol nastúpiť najviac
v dvoch individuálnych discip
línach a v štafete. Na podujatí mal zastúpenie aj Atletic
ký klub AC Malacky, ktorý sa
s medailovou bilanciou 4 – 3 –1
stal najúspešnejším spomedzi
všetkých zúčastnených oddielov.

úspešnejším účastníkom celej súťa
že. Majsterkou kraja sa stala aj Hana
Zálesňáková, ktorá zvíťazila v naj
kratšom šprinte na 60 m. Darilo sa jej

V stredu 6. novembra sa v športo
vej hale Malina a v Základnej škole na
Záhoráckej ulici konal turnaj vo vy
bíjanej najmladších žiačok a žiakov.
Štúrka po skvelých individuálnych
aj kolektívnych výkonoch znova
ovládla okresné kolo a spomedzi 12
tímov zaslúžene postupuje do kraj
ského kola.
Žiaci zo Štúrovej prešli turnajom
s piatimi víťazstvami. Od zápasu k zá
pasu sa ich výkony zlepšovali a postupne zvíťazili nad ZŠ Stupava
8:5, ZŠ Zohor 17:2, ZŠ Gajary 12:5,
ZŠ Závod 16:3 a ZŠ Dr. J. Dérera
12:5.

aj v behu na 150 m, kde vybojovala
striebro. Na druhom mieste finišo
vala aj Regina Slezáková v behu na
300 m a kvarteto najmladších žiačok
AC Malacky na 4x 60 m v zložení Michaela Kováčiková, Lea Pauková,
Regina Slezáková a Hana Záles
ňáková. Bronz pridal v hode krike
tovou loptičkou Alex Houndjo.
Text a foto: P. Filip

Text: P. Ondruš, foto: ZŠ Štúrova

Tréner

prípravky je
spokojný

Trénera MSK Malacky Vladimíra
Jančiho potešili jeho zverenci z prí
pravky Paulína Godányová a Matej
Teker. Na Slovenskom pohári mláde
že najmladších žiakov podali v kon
kurencii 86 chlapcov a 44 dievčat
skvelé výkony. Matej v základnej sku
pine vyhral všetky zápasy a celkovo
obsadil 25.–32. miesto. Paulínka po
stúpila z 2. miesta základnej skupiny
a napokon prehrala až s neskoršou
bronzovou medailistkou. Celkovo obsadila 13.–16. miesto.
Text a foto: -pr-

Trojnásobným majstrom sa stal
Teodor Volek, ktorý zvíťazil v be
hoch na 60 a 300 m. Tretí triumf za
znamenal spoločne so Šimonom Ne
hybom, Jurajom Hlaváčom a Alexom
Houndjom v štafete na 4x 60 m a so
ziskom troch zlatých medailí bol naj

Futbalisti ukončili jeseň výhrou
Futbalisti FC Malacky sa v posled
nom jesennom kole stretli na domá
com ihrisku s Rusovcami. V daždi na
ťažkom teréne zdolali hostí 1:0 zá
sluhou gólu Ghančana Kwaku Bonsu
Oseia. Domáci dokázali udržať nulu
až do konca stretnutia vďaka výbor
nej defenzíve dirigovanej kapitánom

Za posledných päť rokov, odkedy
sa zaviedli aj postupové súťaže vo
vybíjanej najmladších žiakov, štvrtý
krát postúpili do krajského kola, kto
ré bude 4. decembra v Pezinku. Tam
si zmerajú sily so svojimi rovesníkmi
a zabojujú o postup na majstrovstvá
Slovenska, kam sa podarilo postúpiť
ich predchodcom pred štyrmi rokmi.
ZŠ Štúrova reprezentovali Olívia
Kováčová, Olívia Ondrušová (3. B),
Laura Pospíšilová, Martina Stachovičová, Lucia Šovčíková, Filip Bla
žíček, Ján Német, Alex Ondriaš, Nikolaj Stachovič (4. A), Filip Velický
(4. B), Kristína Hanzalíková a Jakub
Čahoj (4. C). K úspechu im srdečne
blahoželáme!

Štefanom Kovárikom i brankárom Ju
rajom Krkoškom.
Po jesennej časti patrí Malačanom
so ziskom 25 bodov výborné piate
miesto. Treťoligový kolotoč sa opäť
roztočí v marci budúceho roka.
FC Malacky – MFK Rusovce 1:0 (1:0)
Gól: 44. Kwaku Bonsu Osei

Zostava FC Malacky: Juraj Krko
šek – Lukáš Rupec, Štefan Kovárik (C),
Adam Velický, Jakub Sagula, Samu
el Livora, Denis Pecho (Jakub Hitmar),
Julian Caro Sepulveda, Peter Moses
Eneji (Branislav Martinka), Juraj Miklu
šičák (Pavol Michalovič), Kwaku Bonsu
M. Binčík
Osei (Marek Buzek).

Zamestnávateľ:
AD HOC Malacky
Sídlo:
Sasinkova 2, 901 01 Malacky
Miesto výkonu práce:
mestské športoviská v správe or
ganizácie
Termín nástupu:
ihneď
Pracovný úväzok:
37,5 h (úväzok 100 %), príp.18,75 h
(úväzok 50 %)
Pracovný čas:
pružný
Nástupný plat:
funkčný plat je určený v zmysle
zákona č. 553/2003 Z. z. o odme
ňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom zá
ujme a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov.
Náplň práce:
• z abezpečovanie dodržiava
nia prevádzkového poriadku a
pravidiel bezpečnosti a ochrany
zdravia návštevníkov športovísk
vrátane záchrany a poskytovania
prvej pomoci,
• obsluha a bežná údržba strojo
vých a rozvodných sústav pla
veckého bazéna vrátane rozboru
a úpravy vody,
• domovnícka práca vrátane údrž
by objektu,
• drobná murárska, stolárska, in
štalatérska a záhradnícka práca
s prípadným vykurovaním ob
jektu.
Kvalifikačné predpoklady:
• stredné vzdelanie,
• odborná spôsobilosť v elektro
technike (§ 22) výhodou.
Ďalšie požiadavky:
• zodpovedný prístup k práci a fle
xibilita,
• chuť učiť sa nové veci,
• samostatnosť,
• spoľahlivosť,
• zodpovednosť,
• komunikatívnosť,
• pozitívny vzťah k športu.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru s uvedením telefonické
ho kontaktu,
• štruktúrovaný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom
vzdelaní,
• kópie certifikátov odborných
spôsobilostí.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi treba doručiť mai
lom na riaditel@adhocmalacky.
sk alebo do sídla zamestnávateľa
najneskôr do 27. novembra 2019.
Na oneskorene podané žiadosti,
ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú
pripojené požadované doklady, sa
nebude prihliadať. Uchádzači, kto
rí spĺňajú požiadavky, budú pozva
ní na osobný pohovor.
Bližšie informácie budú poskytnu
té na tel. č. 0907 793 399, kontakt
ná osoba: Ing. Dušan Rusňák, ria
diteľ organizácie.
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