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úvodník

Rok plný
dobrých
nápadov

Na začiatku je vždy myšlienka.
Často jej hovoríme aj nápad. Podľa
toho, či ide o nápad dobrý alebo zlý,
vyzerajú aj naše skutky. Sú tiež buď
dobré alebo zlé.
Keď už sa zrodí myšlienka, ešte
vždy máme po ruke kontrolné mechanizmy. Ak nápad nie je priveľmi dobrý,
ba je priam zlý, nedajme mu šancu
uzrieť svetlo sveta. Pri zlomyseľných
myšlienkach neotvárajme ústa, nepremieňajme ich na činy rukami ani inak.
Dobré nápady sa neraz rodia ako
prostriedok boja proti dôsledkom tých
zlých. A tak tu jedného dňa boli Malackí zberači. Vysypať kopu odpadkov na
zem, pričom v blízkosti stojí prázdny
kontajner, nielenže nebol ani trocha
dobrý nápad, ale zároveň to bola drzosť, bezohľadnosť a hlúposť. Malackí
zberači sú odpoveďou na neporiadnych obyvateľov a v boji s vandalmi sa
nikdy nevzdávajú.
Dobrá myšlienka sa nerodí ľahko.
A že to dá poriadny kus práce pretaviť
ju na skutok, by vedeli rozprávať aj na
pôde samosprávy. Tento rok ju čakajú
ďalšie výzvy. Stavby, rekonštrukcie, obnovy. Parkovanie a celkovo doprava
v meste, cyklotrasa. Polyfunkčný dom
Severín a príprava novej športovej
arény. Dobré nápady ako progresívne
riešenia sú nevyhnutnosťou.
Veľmi dobrým nápadom bolo založenie mestských novín v našom meste.
Práve držíte v rukách prvé číslo jubilejného, už tridsiateho ročníka Malackého hlasu. Gratulujme si navzájom,
noviny sú ako naše, tak predovšetkým
i vaše. Prajme si zdravý, krásny a šťastný nový rok plný dobrých nápadov.
I. Sochorová

Vrátila sa
linka D

Do ulíc sa vrátila linka D mestskej hromadnej dopravy. Premáva trikrát denne počas pracovných dní zo železničnej stanice
do IKEA Components. Platné cestovné poriadky pre všetky linky
MHD nájdete na strane 5. -red-

V centre mesta sa začína
rozsiahla výstavba
V priestore medzi Záhoráckou a Hviezdoslavovou sa začala výstavba polyfunkčnej budovy Severín, na ktorú nadviaže mestská
podzemná garáž a nové pešie námestie. Ide o jeden z najväčších
projektov tohto desaťročia v našom meste. V tejto súvislosti už je
čiastočne obmedzené parkovanie na veľkom parkovisku pri hlavnej
križovatke. Predpokladá sa, že zhruba o dva mesiace sa parkovisko
úplne uzavrie.

Jeho výsledná podoba sa momentálne finalizuje (aj so zapracovaním
pripomienok verejnosti) v ateliéri
architektov Benjamína Brádňanského a Víta Haladu – ide o uznávaných
odborníkov a čerstvých držiteľov
Ceny Dušana Jurkoviča za rok 2019.

a investora, všetky kroky musia vzájomne časovo ladiť. Po vybudovaní
skeletu Severína, ktorý sa očakáva ešte tento rok, sa stavebný ruch
presunie na miesto súčasného parkoviska, kde vznikne mestská podzemná garáž. Jej kapacita je projektovaná na 60 parkovacích miest.
Väčší rozsah, či už do šírky alebo do
hĺbky ešte aspoň jedného podlažia,
možný nebol. Projekt má totiž dva
zásadné limity: podzemná garáž je
lemovaná cestou I. triedy a vo väčšej hĺbke sa nachádza podzemná
voda.
Kvôli výstavbe sa uzavrie aj krátky úsek Hviezdoslavovej, kde sa
bude stavať vjazd pre autá a bude
sa prekladať aj kanalizácia. Súčasťou
mestskej podzemnej garáže budú
aj nové verejné toalety so samo
statným vstupom.
Obavy, že by parkovacie miesta
v budúcej mestskej garáži obsadili
obyvatelia projektu Severín, sú zbytočné. Súkromný investor bude mať
pre rezidentov vlastné podzemné
parkovanie na svojom pozemku.
Keď bude mať podzemná garáž
stropnú dosku, začne sa proces budovania nového pešieho námestia.

Kroky na zmiernenie
dopravných obmedzení
Aby sa dopravné obmedzenia
aspoň čiastočne zmiernili, mesto
koná. Práve v týchto dňoch sa dokončuje rekonštrukcia pozdĺžneho
parkovania na Bernolákovej ulici za
mestským úradom. Úsek bude vďaka úprave šírky chodníka a cesty
lepšie prejazdný. Zvažuje sa tiež
zmena jednosmerky, ktorá vedie od
Korza ku kinu, do opačného smeru,
t. j. autá by jazdili jednosmerne od
kina ku Korzu, kde by vychádzali na
Záhorácku. Cieľom je posilnenie výjazdu z tejto zóny. Zmenu musí odsúhlasiť dopravný inšpektorát.
Tretím krokom na aspoň čiastočné zmiernenie očakávaných doprav-

Primátor Juraj Říha priznáva, že
nastáva náročné obdobie: „Uvedomujeme si, že nás čakajú ťažké, ba
dovolím si povedať, krušné tri roky.
Projekt mestskej podzemnej garáže
a pešieho námestia je jedným z pätice najväčších investícií tohto volebného obdobia. Nebude to jednoduché,
pretože výstavba otestuje trpezlivosť
nás všetkých. Nastanú aj určité dopravné obmedzenia, ktoré budú síce
dočasné, avšak pomerne rozsiahle.
Preto prosíme o pochopenie všetkých
obyvateľov mesta.”
Keďže výstavba v centre Malaciek sa deje v úzkej súčinnosti mesta

ných komplikácií bude presunutie
parkovania zamestnancov mesta
z centra za budovu starého mestského úradu na Radlinského ulici.
Pripravujú sa zmeny
v parkovaní
Bez ohľadu na výstavbu v centre
mesta sa pripravujú zmeny v parkovaní. Regulácia parkovania je totiž
nevyhnutná nielen pre narastajúce
množstvo áut v uliciach mesta, ale
aj pre nerešpektovanie dopravných
predpisov zo strany vodičov. Prvým
krokom bude analýza parkovania
kamiónov, potom bude nasledovať
zmena režimu vyhradeného parkovania a časová regulácia parkovania,
obzvlášť toho celodenného. Návrhy v tejto oblasti budú predložené
mestskému zastupiteľstvu ešte v prvom polroku tohto roka.
V tejto súvislosti pripomíname,
že od 1. decembra platia nové pravidlá jazdy a parkovania na chodníku. Novela zákona o cestnej prePokračovanie na strane 2

Zber vianočných stromčekov
Zo sídliskových stojísk: 21. januára
Od rodinných domov:
I. a III. obvod
27. januára
II. a IV. obvod
28. januára
Zber sa začne už od 6.00 h, preto je potrebné stromčeky vyniesť
s predstihom. Ich vyhadzovanie na
stojiskách mimo uvedených termí-

nov sa považuje za vytváranie čiernych skládok. Stromčeky je možné
bezplatne odovzdať aj na oboch
zberných dvoroch (Partizánska, Hlboká).
Rozdelenie ulíc mesta do obvodov pre vývoz odpadu nájdete na
strane 9.
TEKOS

Termíny rokovaní MsZ v roku 2020 – 26. 3., 18. 6., 24. 9., 10. 12.
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V centre mesta sa začína
rozsiahla výstavba
Dokončenie zo strany 1

mávke zakazuje jazdu po chodníku,
ponecháva povinnosť nechať voľnú
šírku chodníka najmenej 1,5 metra a ustanovuje, že zaparkovať na
chodníku sa môže iba na jeho okraji,
priľahlom k ceste.
Dôležité pravidlo: Pri zastavení alebo státí možno vchádzať na
chodník a vychádzať z neho iba
v mieste zastavenia alebo státia,
t. j. nemožno pritom prekonávať
zábrany, ktoré chránia chodník
pred zastavením alebo státím vozidiel.

horácku, hlavnú križovatku až po
železničnú stanicu.
Súčasťou budovania cyklotrasy
bude aj úprava hlavnej križovatky.
Hlavnou zmenou bude posun odbočovacieho ramena smerujúceho
zo Záhoráckej na Štefánikovu, kde
sa zmenší ostrovček. Okrem toho sa
budú upravovať aj ostatné ostrov
čeky s cieľom odstrániť ich bariérovosť. Priestor hlavnej križovatky

Hlavná cyklotrasa už mala byť
hotová v minulom roku, avšak do
projektu sa dopĺňala zeleň na Radlinského ulici, čím sa celý proces
posudzovania zo strany riadiaceho
eurofondového orgánu natiahol.
Medzitým Slovenský plynárenský
podnik oznámil zámer výmeny plynovodov na Radlinského ulici. Prednosť teda dostanú plynári a po ich
prácach sa začne v tejto lokalite sta

Malackí zberači dostali
cenu za dobrovoľníctvo

Stavebný ruch sa rozšíri
Stavebný ruch nebude spojený iba so Severínom a s mestskou
podzemnou garážou. Už onedlho sa
začne očakávaná výstavba mestskej
cyklotrasy. Jej hlavná vetva bude
prechádzať od Družstevnej cez Zá-

Malackí zberači robia v našom
meste už nejaký čas mimoriadne záslužnú prácu. Vo svojom
voľnom čase sadia stromy, zbierajú odpadky, odstraňujú čierne
skládky, pomáhajú pri celomestských podujatiach.

Posledná
možnosť
získať

Činnosť Malackých zberačov si
všimli aj za hranicami nášho mesta. Ich vedúci Janko Kunštek zí
skal dobrovoľnícku cenu Srdce na

bude dôležitým budom budúcej
cyklotrasy, pretože sa v nej bude
spájať hlavná trasa s vetvou zo Sasinkovej. Stavebné práce v tejto zóne
sa plánujú tak, aby sa ich hlavná časť
uskutočnila počas letných prázdnin.

Aj v tomto roku sa uchádzame
o detské ihrisko Žihadielko. Spoločnosť Lidl posledný raz vyhlásila súťaž, v ktorej daruje mestám
a obciam na Slovensku 10 ihrísk.
Naše mesto sa do projektu zapojilo už po piaty raz, a hoci predchádzajúce pokusy nevyšli, veríme,
že sa nám tentoraz podarí získať
dostatočný počet hlasov. Moderné ihrisko v hodnote 87-tisíc €
môžeme pre mesto vyhrať úplne zadarmo. Ukážme súdržnosť
a zabojujme o projekt, ktorý vyčarí
úsmev najmenším Malačanom.
Hlasovať za Žihadielko môžete
až do 29. februára 2020 na stránke
www.zihadielko.lidl.sk. Podmienkou pre započítanie hlasu je jednorazová registrácia, ktorú je potrebné
potvrdiť cez bezplatnú SMS s overovacím kódom. Hlasovať sa dá každý
deň. Po zvládnutí jednoduchej hry
Bublinková párty môže každý hlasujúci získať aj ďalší bonusový hlas.
Žihadielko je vybavené ôsmimi
hracími prvkami a určené pre deti
vo veku od 2 do 12 rokov. Obsahuje rôzne typy preliezačiek, domčeky, pieskovisko, lavičky, odpadkové
koše a stojan na bicykle.
Do posledného ročníka súťaže sa
prihlásilo 93 miest a obcí. Novinkou
v pravidlách je, že všetky mestá
a obce súťažia len v jednej kategórii, bez ohľadu na počet obyvateľov.
O to viac je potrebné hlasovať čo
najčastejšie. Šance na výhru môžete zvýšiť aj zdieľaním súťaže medzi
svojich priateľov na sociálnych sieťach. Ďakujeme.		
-red-

vať cyklotrasa. „Som presvedčený, že
všetko zvládneme a budeme mať
opäť o kus krajší verejný priestor,” dodáva primátor mesta.
Text: Ľ. Pilzová,
foto: I. Sochorová/-red-

Rekonštrukcia Hlbokej
sa dokončí v tomto roku

Zástupca primátora mesta Milan
Ondrovič sa tesne pred Vianocami
stretol s predstaviteľmi zhotoviteľa rekonštrukčných prác na Hlbokej
ulici. „Je to pre nás veľké sklamanie,“
komentoval viceprimátor fakt, že
rekonštrukcia, ktorá sa začala vlani
v októbri, mala byť hotová už začiatkom decembra. „Situácia nás veľmi
mrzí. Vznikla preto, lebo dodávateľ rekonštrukčných prác nestihol položiť finálnu vrstvu asfaltu ešte pred tým, ako
sa vo výrobni asfaltových zmesí začala
technologická prestávka. Práce bude

možné dokončiť až po jej znovuotvorení,“ vysvetlil M. Ondrovič.
Na Hlbokej sa pracovalo aj medzi sviatkami. Stavební robotníci
odstránili neporiadok, vyčistili okolie vozovky, upravili dočasné vjazdy
k rodinným domom a dokončili chýbajúce úseky chodníkov Dodávateľ
prisľúbil položenie finálnej vrstvy
asfaltu v priebehu januára.
Obyvateľov lokality Hlboká ulica
prosíme o trpezlivosť a pochopenie
situácie, ktorá nevznikla zavinením
-lp-/-otanomesta. Ďakujeme.

dlani v kategórii Dobrovoľníctvo
v prospech životného prostredia.
Slávnostné odovzdávanie ocenení
občianskeho združenia Bratislavské
dobrovoľnícke centrum sa konalo
5. decembra, na Medzinárodný deň
dobrovoľníctva, v Koncertnej sieni
Dvorana Vysokej školy múzických
umení v Bratislave. Srdečne blahoželáme!
Text: -lp-, foto:
Veronika Hornikova Photography

Nenechajte sa odradiť
Nedávno sme v mestských médiách upozornili, že niekto ničí prácu Malackých zberačov. Čerstvo
vysadené mladé stromčeky pri Veľkomoravskej už po pár dňoch neznámy človek postupne poolamoval. Ako nám povedal Janko Kunštek, zberačov to neodradí a budú
sa naďalej snažiť o krajšie a zelenšie Malacky. Veríme, že ich neodradia ani fotografie, ktoré vznikli na
prelome decembra a januára. Zobrazujú neporiadok okolo kontajnerového stojiska (Áno, okolo Vianoc je vždy viac odpadu, ale prečo
ho ľudia hádžu na zem?), kopu odpadkov pri vstupe do starého cintorína (staré kvety a vyhorené kahance, pričom v tesnej blízkosti bol
prázdny kontajner) a smeti okolo
nedávno vyčistenej Maliny na kraji
Malaciek smerom do Kostolišťa.
Veríme, že pekné a čisté Malacky chce mať väčšina z nás. Malac-

kí zberači môžu byť nám všetkým
krásnym príkladom, ako to ide, keď
sa chce.			 -red-
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Primátor Juraj Říha:

Dobrá samospráva sa nestará
do života obyvateľov
V novembri 2018 dostal dôveru Malačanov viesť mesto aj počas ďalších štyroch rokov, vďaka čomu mohol so svojím tímom kontinuálne pokračovať v práci. Zatiaľ čo v niektorých samosprávach ešte len
vyhodnocujú výsledky personálnych či procesných auditov po prvom roku volebného obdobia, ba dokonca niekde nemajú schválený
rozpočet 2020, v Malackách sa pokračuje nezmeneným tempom. Po
roku znovu prichádza čas a priestor na rozsiahlejší rozhovor. Primátor Malaciek Juraj Říha.

Máte za sebou prvý rok druhého volebného obdobia. Čo znamenal pre mesto a čo pre vás osobne?
Bol veľmi odvážny a rýchly. S po
slancami sme si hneď úvodom roka
2019 dohodli prioritné ciele na toto
volebné obdobie a stihli sme preto
rýchlo naštartovať projekty, ktoré sme
si určili. Veľmi ma teší, že sa nám po
darilo počas prvých mesiacov zrea
lizovať záchytné parkovisko, ktoré bolo budované ako veľký projekt z eu
rofondov. Spustili sme tiež výstavbu
veľkej modernej telocvične v našej
najväčšej základnej škole, Dérerke, za
takmer osemstotisíc eur. A asi najväčší cieľ, ktorý sme si dali pre prvý rok, je
príprava novej športovej arény. Pôjde
o spoločnú stavbu zimného štadióna a multifunkčnej haly s príslušným
zázemím a ubytovaním. Na pomery
okresného mesta pôjde o obrovský
projekt za takmer 6 miliónov eur. Je
už schválený mestským zastupiteľstvom, kúpa pozemkov bola dohodnutá a úver podpísaný. Máme tiež
dodanú projektovú dokumentáciu
na územné konanie, a ak budeme
úspešní v získaní štátnej dotácie, radi
by sme v tomto roku vyhlásili aj tender na dodávateľa.
Rok bol teda pokojný alebo intenzívny?
Ako sa to vezme. Uvedomujem si,
že stavebný ruch v meste mohol niektorých obyvateľov rušiť. Vždy prosím
o pochopenie, ale bez dočasných obmedzení ulice jednoducho nezrekonštruujeme. Do toho prišli plynári s veľkou výmenou plynovodov a krajská
samospráva s rekonštrukciou Ulice
Duklianskych hrdinov. Avšak som za
tieto diela vďačný a celkovo sme skon-

čili rok 2019 v pokoji a stabilite. Nie
všade – mám na mysli mestá v okolí to bolo také idylické a pokojné.
V mnohých mestách aj tu na Záhorí pretrvávali a pretrvávajú spory medzi primátormi a poslancami, alebo
aj medzi poslancami navzájom, a to
nikomu nič neprináša. Hovorím to preto, že u nás je to iné a mňa to osobne
veľmi teší. Moje najväčšie šťastie však
tkvie v úplne niečom inom. Ako predseda krízového štábu s 24-hodinovou
pohotovosťou som končil predošlý rok
s upokojením, že Malacky počas roka
obišli všetky veľké hromadné nešťastia.
Je niečo, čo sa nepodarilo podľa vašich predstáv?
Jednoznačne kúpa liehovaru na Vinohrádku, o ktorý som veľmi bojoval.
Stretli sme sa totiž s veľkou vypočítavosťou a neserióznosťou pôvodných
vlastníkov. Kolegovia však poznajú aj
moju tvrdohlavosť a zanietenosť, takže sa možno k tejto téme neskôr ešte
vrátime.
Nie celkom som spokojný aj s tým,
že sa nám o rok odložila výstavba cyklotrasy z Družstevnej po Radlinského
ulicu. Faktom je, že ministerstvo dokázalo až po vyše polroku rozhodnúť
o zmene projektu. Prijímam to ako cenu za to, že sme oproti pôvodnému
návrhu pridali pás zelene, ktorý bude
chrániť cyklistov a chodcov od cesty
na Radlinského ulici.

Ktoré projekty vám priniesli
najväčšiu radosť?
Ak sa spýtate samotných obyvate
ľov, každý vám povie iné. A je to priro
dzené, pretože majú svoje osobné prio
rity. Niekoho môže potešiť nedávno
zrekonštruovaná Kozia ulica či vnútro
blok Domky, ktoré zase nezaujímajú

Ten je v akom stave?
Isto je už verejnosti známe, že sme
s viceprimátorom mesta v úvode predošlého volebného obdobia prišli s novým konceptom obchvatu prostredníctvom dvoch diaľničných križovatiek, aby sme využili synergiu diaľnice
D2. Nie všetci nám dôverovali, niektorí
starostovia z okolia naše kroky dokonca odmietali. Napokon sa ukazuje, že
naše rozhodnutie bolo absolútne kľúčové a správne. Inak by prvá diaľničná
križovatka D2-Rohožník dnes nebola
po právoplatnom posudzovaní vplyvov na životné prostredie a nebola by
pre ňu spustená súťaž na dodávateľa
projektovej dokumentácie až do stupňa stavebného povolenia.
Pre druhú navrhovanú križovatku
D2-Studienka pri Moteli M bude mať
Národná diaľničná spoločnosť do
apríla tohto roka pripravený zámer,
aby sa spustilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie, tzv. proces
EIA. Veľmi ma potešilo, že mimoriadne súčinné sú aj Železnice Slovenskej
republiky a Bratislavský samosprávny kraj, keďže oba subjekty sú úplne
kľúčové. Železnice sú pre nás dôležité
s ich novým železničným nadjazdom
za Malackami, pre ktorý už majú vysúťaženého dodávateľa projektovej
dokumentácie. A Bratislavský samosprávny kraj má dodanú technickú

obyvateľov z Juhu – mimochodom, tým
tiež rekonštruujeme ďalšie ulice. Osobne sa teším z každej úspešne dokončenej investície, pretože na rozdiel od
obyvateľov vidím aj úskalia, ktoré musíme pri jednotlivých stavbách riešiť
veľakrát za pochodu. Určite som hrdý
na kompletne zrekonštruované toalety a sociálne zázemie v Základnej škole
na Záhoráckej ulici, po ktorých rodičia
a učitelia volali dlhé roky. Radosť mi ro
bí aj nové detské ihrisko v Zámockom
parku, ktoré verejnosť prijala pozitívne.
Aké sú vaše osobné priority?
Pochopiteľne, sú to projekty s celomestským významom: výstavba
cyklotrás, novej športovej arény či
mestskej kompostárne, rekonštrukcia
Pálffyovského kaštieľa, príprava kultúrneho domu v zóne Zámocká a vybudovanie podzemnej garáže s námestím v centre mesta. Moju absolútnu pozornosť však venujem aj príprave obchvatu mesta.

štúdiu na novú cestu, ktorá bude tvoriť
kostru tohto severného obchvatu od
Veľkých Levár a odkloní dopravu pred
Malackami na diaľnicu pri Moteli M
cez spomínanú diaľničnú križovatku
D2-Studienka.
Objavili sa otázky, prečo sa no
vá diaľničná križovatka nepostaví
až pri Veľkých Levároch...
Je to jednoduché. Inak by sme neodklonili tranzit smerujúci zo spádového územia Studienky. Takto odkloníme z mesta značný prúd dopravy, čím
sa nám rozviažu ruky. Potom môžeme
konečne uvažovať o zrušení centrálnej
svetelnej križovatky a o zbúraní ramena nadjazdu, ktoré absolútne nevhodne pretína vstup do Zámockého parku,
kde by som radšej videl obnovený Jursov rybník.
Máte za sebou päť rokov na če
le mesta. Pociťujete v niečom napríklad stereotyp?
Absolútne v ničom. Moja práca je
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natoľko dynamická, že nie je na takýto
stereotyp ani priestor. Nehovorím len
o tom, že sa denne od rána do včera
musím vysporiadať s toľkými novými problémami, ale aj o intenzívnej
a často súbežnej príprave viacerých
projektov na čerpanie dotácií. Avšak
to je možno dané mojou povahou či
zanietenosťou posunúť Malacky o kus
ďalej a som rád, že pochopenie a spoločné nadšenie nachádzam aj u mojich kolegov z mestského úradu.
Čo konkrétne čaká Malačanov
a Malacky v roku 2020?
Myslím, že najlepšia samospráva
je taká, ktorá sa nestará do života obyvateľov a o ktorej niet počuť. Veď na to
si obyvatelia volia svojich zástupcov,
aby čo najlepšie riešili spoločné prob
lémy. Môžem preto ubezpečiť Malačanov, že k všetkým témam budeme
s poslancami pristupovať čo najsvedomitejšie a najzodpovednejšie. Treba si
priznať, že i v tomto roku nás čaká opäť
intenzívna stavebná činnosť, keďže
plánujeme pokračovať v rekonštrukcii
ďalších ulíc v meste, stavať nové detské jasle či komunitné centrum v areáli centra voľného času. Aktuálne sa
spustila aj výstavba polyfunkčného
objektu Severín, na ktorú nadviaže
stavba mestskej podzemnej garáže
s námestím, čo bude spojené síce s dočasným, ale veľmi významným obmedzením dopravy či parkovania v centre mesta.
Celý rok nás bude sprevádzať aj
téma parkovania v centre mesta a na
sídliskách. Debata určite nebude ľah
ká ani všetkými prijímaná, ale dnes
je priam už nevyhnutná. Samotní
obyvatelia pociťujú, že krátkodobé
parkovanie je sťažené zamestnancami
úradov a spoločností, ktorí si svoje
vozidlá odstavia na celý deň v centre
mesta. Dôležité je, aby sme obmedzili
aj celodenné parkovanie ľudí z okoli
tých obcí, ktorí si svoje vozidlo odsta
via v Malackách a ďalej cestujú do
Bra
tislavy autobusom či vlakom.
Často pritom počúvam vety: Čo my
vodiči? Zabúdame však na tých naj
zraniteľnejších. A tými sú cyklisti
a chodci, ktorých pohyb je až absurdne vytláčaný nezákonným parkova
ním mimo chodníkov. A to mnohokrát
len z našej vlastnej pohodlnosti prejsť
pár metrov pešo.
S akými pocitmi vstupujete do
roku 2020 vy osobne?
S veľkou opatrnosťou. Musím priznať, že ako vyštudovaný národohospodár vnímam signály z ekonomiky,
priemyslu a celkovo štátu, čo má priamy vplyv na naše mestské hospodárenie. Nehovoriac o dosahoch zákonov
schválených v parlamente, čo sme veľmi pocítili. Ďalším negatívom je nový
štátny poplatok za skládkovanie. Má
priamy vplyv na zvýšenie mestského
poplatku za komunálne odpady,
ktorý platia vlastníci nehnuteľností.
Tieto výpadky v kase už nedokážeme
vykrývať našimi rezervami a kvôli
udržaniu rozvojových projektov bolo
potrebné, aby sme po piatich rokoch
pristúpili k zvýšeniu miestnych daní.
Naďalej ale budem robiť všetko pre
to, aby sme boli úspešní v čerpaní externých zdrojov. Už teraz máme schválené nové projekty za 2,5 milióna eur
a v tomto roku sa rozhodne o ďalších
projektoch za zhruba 9 miliónov eur.
Čiže rozsah aktivít je veľmi veľký, ale
trúfame si ho zvládnuť.
Za rozhovor ďakuje Ľ. Pilzová.
Autor fotografií S. Osuský.
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Vyšla
kniha o
Mackovi

V závere minulého roka vyšla
nová publikácia s témou Macka zo
známej ľudovej piesne Išeu Macek
do Malacek. Má názov Medzinárodňí konferencija o Mackovi, Malacki 2016–2018 a podtitul Sbírňík
príspjevkú alebo jak to začalo, pokračovalo a ešťe neskončilo. Obsahuje texty prednášok, ktoré odzneli
na troch konferenciách o Mackovi.
Kto sa na nich zúčastnil, už dávno
vie, že Macek sa priatelil s Móricom
Beňovským a istý čas s ním údajne
strávil aj na Madagaskare. Stretol sa
s americkým prezidentom Thomasom Jeffersonom a obdivoval Mozarta i Beethovena. Je
tiež dokázané, že Macek mal veľký vplyv na
vývoj svetového divadla. Stačí spomenúť
mená ako Macbeth,
profesor Václav Macek
(osobnosť slovenskej
divadelnej a filmovej
vedy) či Viliam Klimáček (o. i. dramatik, režisér, scenárista). S Mackom súvisí aj vzácna,
tzv. gajarská trojšošovičná doska, ktorej nález je porovnateľný s Rosettskou doskou (podľa
nej sa podarilo rozlúštiť
egyptské hieroglyfy). Na
gajarskej trojšošovičnej
doske sa totiž objavujú
mená Macek, Matej a Matino bakaný.
Slávny prišelec do Ma
laciek si širokú pozornosť
rozhodne zaslúži, pretože,
ako tvrdí emeritný tajom
ník konferencie Stano Bellan: „Macek je naliehavá

Literárny večer otvoril
obnovenú časť knižnice
Harmonický dátum 12. 12. a chodníky pocukrované prvým decembrovým snehom – to charakterizovalo posledný vlaňajší Literárny večer Denisy Fulmekovej v malackej knižnici.

otázka a bude potrebné pokračovať vo výskume, lebo
národ potrebuje odpovede. Berieme
to ako zodpovednosť voči ľudstvu.”
Knihu si môžu záujemcovia kúpiť
v Turisticko-informačnej kancelárii
(Záhorácka 1919, budova Mestského
centra kultúry).
-lp-/-otano-

Zhoršená dopravná situácia a nečakané ochorenie hosťa večera Dada
Nagya nevyzerali dobre, avšak diváci
dorazili v úctyhodnom počte a absentujúceho Dada dokonale zastúpila redaktorka vydavateľstva Slovart
Zuzana Šeršeňová.
D. Fulmeková, jej hostia a hudobný hosť večera Ľubomír Muller ešte
predtým slávnostne otvorili zrekonštruované oddelenie knižnice pre dospelých. Pani Mária Knotková z knižnice Malacky prítomných oboznámila
s úspešným priebehom vynovenia interiéru a s rozšírením fondu knižnice
o nové tituly. Po príjemnom úvode sa
všetci presunuli k Záhoráckemu kú
tu v detskom oddelení, diváci zaujali
miesto a Literárny večer sa rozbehol
už pod taktovkou D. Fulmekovej.
O svojom vášnivom vzťahu ku
knihám, pomalosti a plánoch do nového roka hovoril Viktor Suchý – redaktor, editor, recenzent či autor bás-

nickej zbierky Básne o počasí. A za
nietený lentológ. Lentológia je vedný
odbor venovaný pomalosti, ktorej
zmyslom je zastavenie sa v prúde života a vychutnávanie si všetkých krásnych vecí, akými sú aj literatúra a umenie. Teória pomalosti bola aj témou
jeho diplomovej práce na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského. Dokonca založil Kabinet pomalosti, ktorý sídli v priestoroch Novej Cvernovky. Funguje tam aj klub autorov, burza kníh či rôzne literárne a kultúrne
aktivity.
Z. Šeršeňová, inšpirovaná návšte
vou Veľkej Británie, založila vlastný
BOOK club rovno doma v obývačke.
S rovnako literárne angažovanými
čitateľmi cibrili svoje schopnosti kultivovaného rozprávania o prečíta
nom diele. Ako dokonalá hostiteľka
pripravovala ku každej knihe i tema
tické pohostenie. Dnes už klub ne
prevádzkuje z dôvodu pracovnej vy-

Obnovenie interiéru oddelenia
pre dospelých a projekt Literárne
večery boli podporené z verejných
zdrojov Fondu na podporu umenia.
Text: K. Skrabak, foto: MCK

január
2020

Zmena programu a vstupného
vyhradená.

n štvrtok 16. 1. o 16.30 h
Vernisáž – Výstava bábik a kočíkov 2 zo zbierky Márie Orgoňovej, MCK – galéria, Záhorácka 1919,
vstup voľný

Rekonštrukcia expozície v kryptách
Krypty pod františkánskym kostolom sú po kaštieli druhou najnav
števovanejšou pamiatkou v Malackách. S obľubou ich spoznávajú
všetky generácie, od najmenších škôlkarov až po seniorov. Krypty
vyhľadávajú aj zahraniční návštevníci, túto sezónu ich navštívili turisti nielen z európskych krajín, ale aj z ďalekej Kanady, Nového Zélandu či Taiwanu.

Krypty nie sú iba pálffyovským
pohrebiskom, ale sú tu pochovaní aj
členovia františkánskeho rádu a niektorí významní občania mesta. Hrobky boli zrekonštruované v rokoch

ťaženosti. Ako priznala, vo svojom
voľnom čase nemá príliš veľa času na
literatúru, pretože týždenne číta okolo 20 rukopisov.
Úspešná autorka D. Fulmeková
s úsmevom priznala, že uvažuje nad
projektom o histórii malackej knižnice, dokončila detskú knihu a bude
pracovať nad novým textom na historickú tému. Posledný literárny večer roka 2019 bol príjemným predvianočným rozlúčením s priaznivcami
literatúry a čitateľmi knižnice z Malaciek a okolia.

1993–1994 a v súčasnosti sú vysunutou expozíciou Múzea Michala Tillnera. Slúžia aj ako lapidárium historických sôch z mesta. Keďže pracovníci
múzea nazhromaždili množstvo no

vých poznatkov o histórii krýpt a kaž
dý rok sa počet návštevníkov zvyšuje, zastaranú expozíciu bolo potreb
né zmodernizovať a doplniť ju o nový
a pútavý materiál zodpovedajúci
nárokom 21. storočia. Bol zakúpený
nový mobiliár a expozíciu doplnili
nové informačné panely schopné
odolávať vlhkosti. Prehliadku krýpt
dopĺňa projekcia starých fotografií,
ktoré obohacujú a spestrujú výklad
sprievodcu. Múzeum Michala Tillne-

ra vydalo novú brožúru o tejto pamiatke.

Rekonštrukcia expozície v kryptách bola financovaná z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja.
Text a foto: MCK

n sobota 18. 1. o 18.00 h
Divadlo na hambálku – A. Goldflam: Dámska šatňa, MCK – Kultúrní
domeček, Hviezdoslavova 3, www.
divadlonahambalku.sk, vstupné 5 €
n nedeľa 19. 1. o 17.00 h
Rozprávková nedeľa – Divadlo pod
balkónom: Neobyčajný príbeh
obuvníka Jakuba, MCK – Kultúrní
domeček, Hviezdoslavova 3, vstupné 4 €
n utorok 28. 1. o 17.00 h
Fifo a Vierka: Stratená zima + krst
CD, MCK – Kultúrní domeček, Hviez
doslavova 3, vstupné 4 €
n nedeľa 26. 1.
o 15.00 h a o 18.00 h
Radošinské naivné divadlo – S.
Štepka: Čo sa sníva trpaslíkom,
MCK – Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3, www.rnd.sk, vstupné 20 €
n utorok 28. 1. o 18.00 h
Klub cestovateľov – OZ Zenit – Cesto
vateľský utorok – Milan Merc ml.
a Eva Fekiačová: Cez Barmu s patohom, beseda na cestovateľskú tému
spojená s premietaním fotografií,
MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. poschodie, vstup voľný
n
MCK Malacky je poberateľom kultúrnych poukazov.
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Hlasovanie mimo
trvalého bydliska

Vyžrebované čísla
kandidátnych listín

pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky 2020 podľa vyžrebovaného poradia

Mestský úrad v Malackách eviduje 131 žiadostí o voľbu poštou. O možnosť voliť zo zahraničia ľudia požiadali z týchto krajín: Poľsko – 2, Taliansko – 2, Holandsko – 2, Írsko – 1, Španielsko – 2, Švédsko – 3, Veľká Bri
tánia – 16, Cyprus – 2, Portugalsko – 2, Luxembursko – 2,
Grécko – 2, Česko – 31, Nemecko – 19, Rakúsko – 7, Francúzsko – 6, Švajčiarsko – 8, Kanada – 5, USA – 3, Austrália –
8, Čína – 3, Taiwan – 1, Dánsko – 1, Maďarsko – 2, Nórsko – 1.

Vydávanie hlasovacieho preukazu
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je
zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
Mesto Malacky na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací
preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov
v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
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Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil spro
stredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie
svojej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu priamo
na mestskom úrade.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
štyrmi rovnocennými spôsobmi:
• osobne,
• v listinnej forme,
• elektronicky (e-mailom),
• prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať
údaje o voličovi:
• meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• k orešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací
preukaz.

Postupy pri jednotlivých spôsoboch žiadania
osobne: najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním
volieb (t. j. najneskôr v piatok 28. 2. 2020) v úradných hodinách
Mestského úradu v Malackách. Mesto Malacky vydá hlasovací
preukaz bezodkladne.
v listinnej forme: tak, aby žiadosť bola doručená mestu Malacky (Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky),
najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t. j.
najneskôr v pondelok 10. 2. 2020).
elektronicky (e-mailom):
• vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
• v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy,
tak, aby žiadosť bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr v pondelok
10. 2. 2020).
Elektronická adresa (e-mailová) na doručovanie žiadostí
o vydanie hlasovacieho preukazu je: volby@malacky.sk alebo
podatelna@malacky.sk.

Mesto Malacky zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu (ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu) najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Hlasovací preukaz sa doručí doporučenou zásielkou do vlastných rúk.
Prostredníctvom splnomocnenej osoby možno požiadať
o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň
pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr v piatok 28. 2. 2020).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
• meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Ak volič v písomnej alebo elektronickej žiadosti uvedie, že
hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť
jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím
podpisom.
MV SR/-red-

1 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
2 DOBRÁ VOĽBA
3 Sloboda a Solidarita
4 SME RODINA
5 Slovenské Hnutie Obrody
6 ZA ĽUDÍ
7 MÁME TOHO DOSŤ!
8 Hlas pravice
9 Slovenská národná strana
10 Demokratická strana
11	OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO), NOVA,
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
12	Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska de
mokracia
13 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
14 99 % – občiansky hlas
15 Kresťanskodemokratické hnutie
16 Slovenská liga
17 VLASŤ
18 MOST – HÍD
19 SMER – sociálna demokracia
20 SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby
21 HLAS ĽUDU
22	Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť
23 Práca slovenského národa
24 Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
25 Socialisti.sk

Rozmiestnenie plôch na vylepovanie
volebných plagátov počas volebnej kampane
Pribinova ul. pri AFK
Sasinkova ul. pri športovej hale Malina
Duklianskych hrdinov pri nemocnici
Bernolákova ul. pri bývalej predajni CBA
D. Skuteckého pri predajni potravín v revitalizovanej časti
územia
M. R. Štefánika oproti ZŠ Dr. J. Dérera

Ďalšie informácie:
www.minv.sk • www.malacky.sk

Cestovné poriadky
pre všetky linky MHD

Podrobnejšie informácie o jednotlivých linkách mestskej
hromadnej dopravy v Malackách nájdete na webovej stránke mesta www.malacky.sk, časť MHD.
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Klzisko plné korčuliarov, ih
risko v Zámockom parku plné detí s rodičmi, skejtpark
s odvážnymi cyklistami
a skejtbordistami, zimné sl
niečko, príjemné bezvetrie
s teplotou okolo nuly – takto
vyzeralo prvé tohtoročné
popoludnie v našom meste
tesne pred začiatkom podu
jatia Novoročné Malacky.
Presne o 16. hodine vyšli na
pódium v centre mesta Andrea
Fischer a Otto Weiter, ktorí rozve
selili a roztancovali stovky prítom
ných. Ľudí pribúdalo, dobrá nála
da pokračovala vystúpením Giz
ky Oňovej a vyvrcholila krásnym
novoročným ohňostrojom. V tej
chvíli bolo v parku na Kláštornom
námestí okolo štyritisíc ľudí.
Malačanom a Malackám sa pri
hovoril primátor Juraj Říha:
„Je mi veľkou cťou, že tu teraz
stojím s mestskými poslankyňami
a poslancami. Všetci spolu vám,
milí Malačania i návštevníci mesta,
želáme predovšetkým veľa zdravia, šťastia a pohody. V roku 2020
nás čakajú veľké projekty, ako sú
cyklotrasy, detské jasle či rekonštrukcie ďalších ulíc. Ak všetko pôjde podľa plánov, koncom roka by
sa mala začať stavať športová aréna a pripravovať sa nový moderný
kultúrny dom. Čaká nás aj náročná
debata o parkovaní. Spolu s členmi
mestského zastupiteľstva vám môžem sľúbiť, že mesto udržíme v pokoji a stabilite.”
Najdlhšie podujatie v meste,
Adventné Malacky, trvalo viac
ako mesiac – začalo sa advent
ným koncertom 1. decembra
2019 a skončilo sa Trojkráľovým
koncertom 5. januára 2020. Me
dzitým prišiel Mikuláš (5. decem
bra), konali sa vianočné trhy (14.–
21. decembra), malackí skauti
priniesli do mesta Betlehemské
svetlo (22. decembra) a konali sa
aj spomínané Novoročné Malac
ky (1. januára).
Ďakujeme všetkým, ktorí akou
koľvek formou prispeli k príjem
nému a bezproblémovému prie
behu Adventných Malaciek 2019.
Spoluorganizátormi boli mesto
Malacky, Centrum voľného času,
Mestské centrum kultúry, Základ
ná umelecká škola, Materská ško
la, Mestské centrum sociálnych
služieb, TEKOS, Mestská polícia,
ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, ZŠ Dr.
J. Dérera a cirkevná škola. Veľké
poďakovanie patrí aj partnerom
podujatia, spoločnostiam Dobré
jablká a Fytopharma.

Adventné Malacky 2019

Dvojstranu pripravila redakcia Malackého hlasu.
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Záhoráci v Bratislave
pozývajú na bál

Spolok Záhorákov v Bratislave svojou činnosťou vstupuje do druhej
päťdesiatky. V tomto roku pripravuje už 51. Bál Záhorákov v našom
hlavnom meste. Uskutoční sa tradične v prvú februárovú sobotu,
ktorá tento rok pripadne na 1. februára. Po minuloročnej dobrej
skúsenosti sa bude znovu konať v kultúrnom dome Zrkadlový háj
v Petržalke.

Bály sú vždy vyvrcholením činnosti spolku a aj napĺňaním jeho
spoločenského poslania. Áno, chceme ľudí na bále dobre zabaviť, ale
aj vniesť do neho kus zdravého záhoráckeho entuziazmu, pripomenúť
ľuďom ich korene, rodisko, domovinu. Odvtedy, ako sa v televíznej relácii Repete zviditeľnila kapela bratov
Zajačkovcov z Plaveckého Štvrtka,
účinkuje každý rok aj na Bále Záhorákov. I tentoraz má výborný repertoár, pozná tie najlepšie hity od čias
Františka Krištofa Veselého až po
dnes, vie zabaviť mladšiu i staršiu
generáciu. Vystupuje s ňou spevák
Karol Malý a v tomto roku ako hosť
aj Robo Kazík. Na žiadnom bále nesmie chýbať folklór, a tak sa predsta-

ví aj dychová hudba Rubín zo Skalice
a detský súbor Čečinka z Karlovej Vsi.
Pripravené bude chutné občerstvenie a šťastlivci si odnesú aj pekné
vecné ceny, ktoré do tomboly venujú organizácie zo Záhoria i Bratislavy.
Hŕstka záhoráckych nadšencov
srdečne pozýva obyvateľov Malaciek a okolia na tohtoročný bál v Bratislave. Na všetkých sa teší čestná
richtárka spolku, národná umelkyňa
Mária Kráľovičová, súčasný richtár,
profesor Anton Gúth, primár v nemocnici na Kramároch, pochádzajúci z Malých Levár, ako aj ďalší organizátori.
František Karas,
člen Záhoráckej rady a dávny
absolvent gymnázia v Malackách

Prenájom priestoru
na letnom kúpalisku

AD HOC Malacky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017
o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo
vlastníctve mesta Malacky ponúka na prenájom priestory v pavilóne
letného kúpaliska (výmer cca 130 m²).
Priestor je momentálne využívaný ako sklad a vyžaduje kompletnú
rekonštrukciu. V žiadosti je potrebné uviesť, na aké účely chce záujemca
prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1 m²/rok.
Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Prednosť má využitie priestoru na poskytovanie
služieb verejnosti v oblasti športu.
Žiadosť o prenájom je potrebné doručiť v zalepenej obálke s poznámkou Ponukové konanie nebytový priestor LK – NEOTVÁRAŤ
do 23. januára do 10.00 h na adresu AD HOC.
Bližšie informácie/obhliadka:
AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky
Tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Voľné pracovné miesta:

opatrovateľka v zariadení
opatrovateľskej služby
Zamestnávateľ:
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo: Ul. 1. mája 9, 901 01 Malacky
Charakteristika:
starostlivosť o klientov v zariadení
sociálnych služieb, pomocná a obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických
a spoločenských návykov.
Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok:
35 hodín týždenne (12-hodinové
zmeny v nepretržitej prevádzke)
Nástupný plat:
613–730 € podľa počtu rokov praxe + príplatky za víkendy, sviatky
a nočné zmeny (+ po uplynutí skúšobnej doby osobný príplatok)
Kvalifikačné predpoklady:
stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na
opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo
stredné vzdelanie a absolvovanie

akreditovaného kurzu opatrovania
najmenej v rozsahu 220 hodín
Ďalšie požiadavky:
• zodpovednosť, spoľahlivosť,
• samostatnosť,
• komunikatívnosť,
• flexibilita, profesionalita,
• empatia, ochota pomáhať,
• trpezlivosť, pozornosť,
• vnútorná stabilita.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru (s uvedením telefonického kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom
vzdelaní.
Písomnú žiadosť spolu s požadova
nými dokladmi je potrebné doručiť
do sídla zamestnávateľa najneskôr
do 20. januára do 14.00 h. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené
požadované doklady, sa nebude
prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú
požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Obnova vozového
parku v Tekose
pokračuje
Mesto v rámci svojich finančných možností postupne mení
zastaranú techniku, ktorú používajú zamestnanci Tekosu.
Koncom minulého roka dostali
vianočný darček v podobe nového zberového vozidla na komunálny odpad.

Trieďme odpad, oplatí sa to
Triedenie odpadu

Prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.
Je zásobárňou druhotných surovín, šetrí prírodné
zdroje a energiu.
Spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak skončil na
skládke.
Financuje ho Organizácia zodpovednosti výrobcov, čím šetrí poplatky miest a obcí.

Ako na to?

PAPIER
Do vriec alebo kontajnerov na papier patria:
noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier,
papierové obaly, škatule, kartóny
Nepatria tam:
mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, použité
plienky a hygienické potreby. Znečistený papier by
znehodnotil celý obsah, ktorý by už nebolo možné
ďalej recyklovať.
Z recyklovaného papiera sa vyrábajú:
noviny, zošity, škatule, obaly na vajcia, toaletný papier.
Papier je možné recyklovať 5 až 7-krát.

POZOR! Škatule pred vyhodením zošliapnite, aby
bol ich objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa
vzduchu. Zostane tak viac miesta na ďalší odpad. Odvážanie správne naplnených vriec a kontajnerov je nielen
efektívne, ale aj priateľské k životnému prostrediu.
SKLO
Do vriec alebo kontajnerov na sklo patria:
nevratné sklenené obaly z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené nádoby, sklenené črepy, tabuľové sklo (väčšie množstvo patrí na
zberný dvor)
Nepatria tam:
keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky
Z recyklovaného skla sa vyrábajú:
fľaše, poháre a iné sklenené výrobky. Sklo sa môže recyklovať donekonečna.
POZOR! Zálohované obaly nepatria do koša. Vráťte
ich nazad do predajne.
PLASTY
Do vriec alebo kontajnerov na plasty patria:
čisté PET fľaše z nápojov, plastové obaly z pracích

Kľúče od neho symbolicky odovzdal primátor Juraj Říha konateľovi
Tekosu Petrovi Bartoškovi.
V tomto roku sa plánuje kúpa
ešte jedného nového zberného vozidla, ktoré by malo aj rameno na nakladanie a vykladanie plánovaných

-lp-/-otano-

prostriedkov, čistiacich prostriedkov alebo kozmetiky
(šampónov, saponátov, aviváže)
Nepatria tam:
novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (motorových olejov, chemikálií, farieb)
Z recyklovaných plastov sa vyrábajú:
nové PET fľaše, tepelné izolácie, kompostéry, odpadkové koše, záhradný nábytok, koberce, odevy, výplne
do zimných búnd, fólie, vrecia na odpad a pod.

POZOR! Pred vyhodením odpad zošliapnite. Nestlačené PET fľaše zmenšia možnosti kontajnera. Do nádoby s objemom 1100 litrov sa zmestí približne 733 stlačených PET fliaš s objemom 1,5 litra. Ak by neboli stlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200.
KOVY
Do vriec alebo kontajnerov na kovy patria:
kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal,
kovové výrobky a súčiastky
Nepatria tam:
kovové obaly kombinované s iným obalom, kovové
obaly od farieb a riedidiel
Z recyklovaných kovov sa vyrábajú:
nové kovové výrobky, napríklad kľúče. Kovy sa dajú
recyklovať donekonečna.
Ak je to možné, kovové obaly treba pred vyhodením stlačiť a zmenšiť ich objem. Do zberných nádob sa
ich takto zmestí viac.
NÁPOJOVÉ KARTÓNY
Do vriec alebo kontajnerov na nápojové kartóny
patria:
nápojové kartóny z mliečnych výrobkov, džúsov a
iných nápojov
Ak sa v obci tieto obaly zbierajú, odhadzujte ich do
určených zberných nádob. Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliapnuť, a tak zmenšiť ich
objem.
Recyklovaním nápojových kartónov vznikajú:
nové výrobky z papiera, ale napríklad aj stavebné
priečky.
V Malackách sa kovy a plasty dávajú do spoločných
nádob.

Prevádzkové hodiny
na zberných dvoroch
Zberný dvor na Partizánskej ulici (v sídle spoločnosti Tekos)
od 1. októbra do 31. marca
PONDELOK–PIATOK
16.00–17.00 h
SOBOTA
12.00–16.00 h
Zberný dvor Hlboká
celoročne
PONDELOK
zatvorené
UTOROK–SOBOTA
9.00–17.00 h

Čo sa môže kde odovzdať

iba na Zbernom dvore Partizánska:
elektroodpad, použité jedlé oleje a tuky, šatstvo a odpad s obsahom škodlivín
iba na Zbernom dvore Hlboká:
drobný stavebný odpad
na oboch zberných dvoroch:
všetko ostatné, teda objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo zá
hrad a parkov, kovy, papier, plasty, tetrapaky a sklo
Bližšie informácie:
MsÚ Malacky, Útvar výstavby a životného prostredia – 034/7966 184
Tekos, oddelenie služieb zákazníkom – 034/7722 060
-redZberný dvor Hlboká – 034/7722 511			

Rozdelenie ulíc podľa obvodov – Tekos
I. obvod:
Družstevná, Záhorácka, Poľná,
Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pribinova, Mansueta Olšovského, Nová, Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša
Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská,
Dielenská, Továrenská, Partizánska,
Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája,

polozapustených odpadových kontajnerov. Staré olejové zapáchajúce
vozidlá na odvoz odpadu by teda
postupne mali byť minulosťou.
Primátor sa osobne poďakoval
všetkým zamestnancom Tekosu:
„Vaša práca je pre Malacky veľmi dôležitá, mám na mysli každý
opravený výtlk, každé pozametanie,
každú vyvezenú nádobu.” Zároveň
potvrdil svoj záväzok, že prioritou
tohto roka je finančná stabilizácia
Tekosu. Jeho zamestnanci by to mali pocítiť vo vyšších platoch a v odmenách.

Ota Kožucha, Mlynská, Brnianska,
Mierové námestie, Priemyselná, Sasinkova.
II. obvod:
Kozia, Martina Benku, Vendelína
J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská,
Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica

Ludwiga Angerera, Pavla Hallona,
Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera,
Petra Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Budovateľská, Príjazdná,
Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka,
Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického,
Štefana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, Bernolákova.

III. obvod:
Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová,
Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho,
kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého,

gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP,
Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny.
IV. obvod:
Oslobodenia, Legionárska, Nad
výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurba
nova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová, Dubovského, Jesenského, Na majeri.		
-red-
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Nové priestory Slovak Lines
už slúžia verejnosti
Autobusový dopravca Slovak Lines otvoril v Malackách nové, moderné priestory dispečingu. V čakárni a na fasáde budovy sú umiestnené
obrazovky, ktoré informujú cestujúcich nielen o najbližších spojoch,
ale aj o prípadnom meškaní či o mimoriadnych situáciách v doprave.
Dispečeri majú vďaka monitorovaciemu systému nepretržitý prehľad
o pohybe prímestských autobusov. Vidia, kde sa práve nachádza,
a majú prehľad napríklad aj o aktuálnej obsadenosti spojov.

„V rámci Bratislavského samosprávneho kraja nám záleží na tom,
aby čoraz viac ľudí využívalo verejnú
dopravu a uprednostnili ju pred autom. Aj z toho dôvodu je nevyhnutné,
aby priestory pre cestujúcich a mož-

Juraj Říha: „Mesto Malacky sa po
merne rýchlo rozrastá. S tým súvisí aj
množstvo cestujúcich nielen do Bratislavy, ale aj v rámci celého kraja. Som
rád, že spoločnosť Slovak Lines vybudovala moderné zázemie a rozšírila

smerných lístkov sú k dispozícii lístky
s dlhšou časovou platnosťou (7-dňové, 30-dňové, 90-dňové a ročné).
Cestujúci si môžu v Malackách vybaviť aj bezkontaktnú čipovú kartu.
Už nemusia so sebou nosiť fotografiu, pretože pracovníci ju vyhotovia
priamo na mieste. Pri deťoch do 16
rokov je však potrebné priniesť rodný list. Poplatok za vybavenie karty
je 4,50 €.
Priamo z Malaciek si môžu kúpiť
cestujúci vstupenky do všetkých
destinácií, kam jazdí Slovak Lines,
vrátane medzinárodnej dopravy, napríklad na letisko do Schwechatu či
do Viedne na koncert.

Harmonogram
vychádzania
Malackého hlasu
v roku 2020
nosti ich obsluhy spĺňali najprísnejšie
kritériá. Ak chceme, aby ľudia jazdili
autobusmi, musíme im poskytnúť absolútny komfort. Som rád, že Malacky
sa vďaka novej prevádzke môžu pochváliť naozaj špičkovými službami,”
povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Je
ho slová doplnil primátor Malaciek

možnosti obsluhy cestujúcich priamo
v našom meste. Výrazne tak uľahčila
cestovanie.“
Kompletné vybavenie cestujúcich
Nová prevádzka v Malackách je
predajným miestom Integrovaného
dopravného systému Bratislavského
samosprávneho kraja. Okrem jedno

Číslo
Uzávierka
MH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

10. 1.
24. 1.
7. 2.
21. 2.
6. 3.
20. 3.
3. 4.
17. 4.
29. 4.
15. 5.
29. 5.
12. 6.
26. 6.
21. 8.
4. 9.
18. 9.
2. 10.
16. 10.
30. 10.
13. 11.
27. 11.
11. 12.

Expedícia

15. 1.
29. 1.
12. 2.
26. 2.
11. 3.
25. 3.
8. 4.
22. 4.
6. 5.
20. 5.
3. 6.
17. 6.
1. 7.
26. 8.
9. 9.
23. 9.
7. 10.
21. 10.
4. 11.
18. 11.
2. 12.
16. 12.

Nové priestory aj pre vodičov
Zmodernizované priestory slúžia nielen cestujúcim, ale aj zamestnancom. „Nové zázemie prevádzky
dispečingu je prispôsobené potrebám
vodičov. Majú v ňom priestor na oddych a relaxáciu, aby si počas prestojov mohli dostatočne oddýchnuť,“ vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti
Pavol Labant. Vodičom slúžia dve
no
vé kuchynky, moderná denná
miestnosť či oddelená oddychová
miestnosť.
Text: SL/-red-,
foto: S. Osuský

Demografický
vývoj

v Malackách
je priaznivý

blahoželáme
Všetko len to najlepšie k 89. narodeninám Alžbete
Gegáňovej žela
jú dve dcéry a syn
s rodinami.
Za všetkých oslávenkyňu bozkávajú pravnúčatá
Branko, Alexík, Veronika, Sofinka,
Miško, Paťko, Martinko a Lenka.
K blahoželaniu sa pripája ostatná
rodina, priatelia a známi.
MALACKÁ MATRIKA
od 17. 12. 2019
do 13. 1. 2020
Januároví jubilanti
80 rokov
Michal Adamečko
Anna Balázsová
František Kožuch
85 rokov
Viliam Matula
Pavol Ritomský
Matilda Rothová
Júlia Slámová
Oľga Toldyová
Srdečne blahoželáme!

Silvestrovským dieťaťom roku 2019 v Malackách je Tamarka Osuská.

Začiatkom roka už tradične prinášame informácie k demografickému vývoju v našom meste.
Situácia za rok 2019 je priaznivá – narodilo sa 204 detí, z toho
106 chlapcov a 98 dievčat. Navždy nás opustilo 145 Malačanov, teda v meste reálne pribudlo 59 ľudí.
Pre porovnanie: v roku 2018 sa
narodilo 223 detí, z toho 134 chlapcov a 89 dievčat, avšak zomrelo 173
ľudí, takže reálne pribudlo 50 oby
vateľov.
Najčastejšie mená, ktoré dostali
deti narodené v roku 2019, boli Matúš, Marek, Laura a Natália. S trvalým
pobytom v Malackách sa v zahraničí
narodili dvojčatá – chlapček a dievčatko, ktorým dali mená Liam a Abigail.
K 31. decembru 2019 mali Malacky 18 758 obyvateľov, z toho je 9 094
mužov a 9 664 žien. Z mesta sa odsťahovalo 453 občanov a prisťahovalo sa 438 nových. Najstaršia Malačianka má 101 rokov.
V Malackách bolo v roku 2019
zapísaných 101 sobášov, z toho 74
uzavretých civilnou a 27 cirkevnou
formou. Rozvodov bolo 39.

Vítame medzi nami
Tamara Osuská *31. 12. 2019

SPOMIENKY
Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali.
Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
Zhasli oči, utíchol hlas,
mal rád život a všetkých nás.
21. januára si pripomíname 14. výročie úmrtia nášho drahého otca,
brata, manžela
a dedka Miroslava Binčíka z Malaciek. S láskou spomínajú mama,
manželka a synovia. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Odišiel si tíško, nečakane,
niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále spomienkami.
18. januára uplynie 20 rokov, čo
nás náhle vo veku
nedožitých 68 rokov navždy opustil náš drahý tatko
a dedko Ľudovít
Pokorný z Veľkých Levár. S lásku
v srdci spomínajú dcéry, vnuci
a vnučky s rodinami.

Text: I. Sochorová, foto: -red-

Právna pomoc pre seniorov
17. január

Piatok

7. február

od 10.00 h
do 12.00 h

21. február

Bezplatná právna pomoc je určená pre seniorov s trvalým bydliskom
v Malackách. Na konzultáciu s právnikom JUDr. Františkom Kurnotom
sa netreba objednávať vopred, stačí
prísť na Mestský úrad v Malackách
(1. poschodie, číslo dverí 129). Prineste si so sebou občiansky preukaz

(pre overenie bydliska). Poradenstvo
je diskrétne a anonymné.
Seniori sa môžu na poradňu obrátiť v týchto oblastiach:
exekúcie,
rodinné vzťahy (rozvod, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov),
dedičské konanie,
zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy),
majetkové záležitosti (vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,

predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na
liste vlastníctva, výpovede z nájmu),
spotrebiteľské problémy (reklamácie tovaru/služieb),
právna ochrana (usmernenia
v súdnych sporoch a v konaniach
pred štátnymi orgánmi).
Poradenstvo neposkytujeme
v trestných veciach a nezastupujeme ani v konaniach
na súdoch.
-red-
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Muži MSK Malacky
sú už v semifinále
V piatkovom zápase prvej šestice
extraligy mužov (10. januára), v súboji druhého tímu s tretím, zdolali

stolní tenisti súpera z východu Slovenska 6:3. O deň neskôr, v sobotu
11. januára, sa hral zatiaľ najdlhší
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zápas v sezóne. Malačania zdolali
družstvo okolo bývalého hráča Malaciek Jaromíra Truksu až v závere
6:4. Po prvýkrát sa rozhodovalo až
vo štvorhre. Týmito dvoma dôleži
tými výhrami sa naši muži vyhli
štvrťfinále a už tri zápasy pred koncom extraligy sa kvalifikovali priamo
do semifinále.
MSK Malacky – MŠK VSTK
Vranov 6:3
Body: Erik Illáš 3, Adam Brat
2, Branislav Kalužný 1
MSK Malacky – TJ STO
Nižná 6:4
Body: Erik Illáš 2,5; Adam
Brat 2,5; Vladimír Jančí 1.
Najbližšie sa naši stolní tenisti predstavia opäť
doma. V pondelok 27. januára o 18.00 h privítajú
úradu
júceho majstra republiky Vydrany. Ďalšie
kolo extraligy žien nás čaká
v sobotu 25. januára o 10.00
h v Malackách proti ŠKST
Bratislava.

Tri stolnotenisové
medaily pre Malacky
V závere predchádzajúceho roka sa stolní tenisti už tradične stretli
na turnaji Pohár starostu obce Moravský Sv. Ján. Na 13. ročníku každoročne výborne zorganizovaného podujatia sa zúčastnilo niekoľko
neregistrovaných i registrovaných hráčov klubu MSK Malacky.

Text: PR,
foto: MSK Malacky

Klzisko v Zámockom parku
je skoro stále plné korčuliarov
Zima v Malackách je síce bez snehu, no športovci sa môžu vyžiť aspoň na ľadovej ploche v Zámockom parku. Klzisko je otvorené pre širokú
verejnosť, školy i organizované skupiny.

Zabaviť sa a zašportovať si pod holým nebom môžete každý deň od 14.00 do 18.00 h s výnimkou štvrtkov, keď je klzisko verejnosti prístupné len do 17.00 h.
Pre skupiny a školy je ľadová plocha k dispozícii
denne od 8.00 do 13.00 h alebo od 19.00 do 23.30 h.
Podrobnejšie informácie nájdete na www.adhocmalacky.sk.
-lw/-lp-

Vstupné – verejné korčuľovanie
dospelí
študenti/dôchodcovia
deti 4–15 rokov
deti 0–3 roky
sprievod

1,50 €
1,00 €
0,70 €
zdarma
1,00 €

Prenájom celej plochy
ráno
pracovné dni (8.00–13.00 h, školy)
víkendy a sviatky (8.00–13.00 h, skupiny)
večer (19.00–24.00 h, skupiny)

30 € /h
15 €/h
55 €/h
55 €/h
Medzi neregistrovanými v kate
górii do 50 rokov sa zúčastnili Peter
Cvečka (ušlo mu tesne semifinále
a obsadil 5.–8. miesto), Patrik Stúpala a Mikuláš Sloboda (ani jeden nepostúpil zo skupiny). V kategórii nad
50 rokov medzi neregistrovanými
to „cinklo” až dvakrát. Marián Klíma
obsadil krásne 3. miesto a Marián
Valent, keďže nenašiel premožiteľa,
si zaslúžene domov priviezol zlato.
Skupinovou fázou v tejto kategórii
neprešli Peter Benca a Ján Šrámek.
Medzi registrovanými hráčmi
hrajúcimi 5.–9. ligu nás reprezento
vali Radoslav Raffaseder (ako jediný postúpil medzi 32 najlepších),
Martin Beseda a Peter Cvečka (nepodarilo sa im prejsť náročnou skupinovou fázou).

Blížia sa turnaje v mini ľadovom hokeji
Počas posledného januárového týždňa sa na malackom klzisku odohrajú tri turnaje v miniľadovom
hokeji. Prihlášky do všetkých kategórií (žiaci, žiačky
a študenti) možno posielať mailom do piatka 24. januára na adresy cvcmalacky.zborovna@gmail.com
alebo petr.filip@centrum.sk.

Podrobné propozície vrátane pravidiel mini ľadového
hokeja sú zverejnené na stránke mesta www.malacky.sk.
Organizátormi všetkých troch turnajov CVČ, Komisia pre
šport a mládež pri MsZ v Malackách, ZŠ Záhorácka a AD
HOC.

Žiaci – turnaj žiakov o Pohár primátora mesta sa bude
hrať v utorok 28. januára od 8.45 h. Zúčastniť sa môžu
žiaci základných škôl alebo 8-ročných gymnázií (r. 2004
a mladší).
Žiačky – turnaj žiačok o Pohár CVČ Malacky sa bude hrať
vo štvrtok 30. januára od 8.45 h. Zúčastniť sa môžu žiačky základných škôl alebo osemročných gymnázií (r. 2004
a mladšie).
Študenti – turnaj študentov o Pohár CVČ Malacky sa
bude hrať vo štvrtok 30. januára od 10.30 h. Zúčastniť
sa môžu študenti stredných škôl alebo gymnázií (r. 2000 až
2004).			
Text: -red-, foto: archív

V kategórii medzi registrovanými hráčmi z 2.–4. ligy čakala neľahká úloha na Ivana Josimoviča, ktorý
prišiel obhájiť svoj titul spred roka.
V poslednom a najťažšom zápase
podľahol vo finále skvele hrajúcemu
Máriovi Bartalovi z Kútov 1:3. Ivan
obsadil teda veľmi pekné 2. miesto.
Veľkú smolu zažila Pavlína Rajtoková, ktorá výborne rozohrala svoju skupinu. Žiaľ, nestačili jej ani dve
výhry, ba dokonca na postup zo skupiny jej chýbali len neuveriteľné dve
loptičky. Aj takýto vie byť šport.
Všetkých hráčom ďakujeme za
vzornú reprezentáciu a zároveň želáme veľa šťastia, zdravia a ďalších
športových úspechov v roku 2020.
Text: PR, foto: MSK Malacky
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Malacký zápasník
má svetový bronz

Športová hala
na Pasienkoch
v Bratislave
hostila skvelú
akciu Mini
Basket Show
aj za účasti
našich basket
balových
nádejí. Hoci
to bola ich
vôbec prvá
skúsenosť
s hrou proti
iným súperom,
zvládli ju
výborne.

Lukáš Piffko sa vrátil z majstrovstiev sveta v amatérskom MMA
(zmiešané bojové umenia) v Bahrajne, kde ako junior a reprezentant Českej republiky v kategórii 84 kg obsadil 3. miesto. Bronzová
medaila sa pridala k jeho svetovému striebru z roka 2018.

Po majstrovstvách sveta si Lukáš
„odskočil“ do zápasu podľa pravidiel
K-1 v rámci Hanuman Cup 42. S váhou
88 kg zápasil v kategórii 93 kg. Bodoví rozhodcovia videli po troch kolách

remízu, ale súper už do extra kola nenastúpil. Po takticky dobre zvládnutom zápase si Lukáš pripísal ďalšie
cenné víťazstvo.
Text a foto: M. Strelecký

Basketbalistky zo Štúrky
na Mini Basket Show
Po prvých dvoch prehrách, keď sa
ešte viac-menej na ihrisku hľadali, sa
dokázali veľmi rýchlo oťukať. V ďalších dvoch súbojoch už nedali svo
jim súperkám šancu. Počas každého
zápasu si vždy zahrali všetky hráčky
a okrem toho vždy absolvovali aj šty-

ri súťaže v rôznych basketbalových
zručnostiach.
ZŠ Štúrova reprezentovali Ema
Cíbiková, Viktória Kudličková, Kiara Lipová (2. A), Michaela Košecká,
Simona Šperglová (2. B), Lenka
Varkondová, Natália Ježovičová,

Sofia Oravcová (2. C), Timea Čikošová (3. A), Olívia Ondrušová, Olívia Kováčová, Viktória Koporcová,
Zara Sofia Vozárová, Lucia Augustínová a Nina Trutzová (3. B).
Text a foto:
ZŠ Štúrova

Šachistka Silvia Fajtáková
na skvelom 11. mieste

Deti sa bavia

športom

Dom kultúry v Topoľčanoch sa
stal už tradičným dejiskom najväčšej
šachovej súťaže u nás, majstrovstiev
Slovenskej republiky žiakov a žiačok
základných škôl a študentov a študentiek stredných škôl.
Cez sito okresných a krajských kôl
sa do celoslovenského finále postupne prepracovalo 110 najlepších z celkovo viac ako 2 500 súťažiacich hráčov. Vo finále sa preto stretáva úzka
špička najlepších hráčov z jednotlivých krajov, z ktorých viacerí sú viacnásobnými slovenskými reprezentantmi v mládežníckych kategóriách.
Na tohtoročných finálových turna
joch sa tak zúčastnili aj medailisti
z majstrovstiev Európy či majstrovstiev Európskej únie.
Po výborných výkonoch v okresnom aj krajskom kole si finálovú
účasť už piaty rok po sebe zabezpe-

Najmladší atléti zo ZŠ Štúrova (ročník 2010) sa
v bratislavskej hale Elán zúčastnili na obľúbenej športovej akcii Bavíme deti športom. Skončili na krásnom 2. mieste, ale ich ambície boli
vyššie.

V mladšej zostave (ročník 2011) si všetko maximálne vynahradili. Vyhrali všetky súťažné disciplíny, na
záver s obrovským náskokom ovládli aj štafetu a v konečnom bodovom súčte zvíťazili s pohodlným náskokom.
V konkurencii 15 škôl z Bratislavského kraja sa o veľmi pekný výkon zaslúžili Richard Mráz, Kiara Lipová (2. A), Teodor Janko (2. C), Marek Išunin (3. A),
Olívia Ondrušová a Nina Trutzová (3. B). Radosť šikovných žiakov bola obrovská a fotenie s medailami
nekonečné. K úspechu im blahoželáme a tešíme sa na
ich výkony v jarnom kole tejto súťaže.
Text a foto: P. Ondruš

Výzva pre športové kluby a organizácie pôsobiace v športe na
predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020
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 2020
podali žiadosť o dotáciu na adresu:
Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Spôsob a podmienky poskytovania dotácií na rok 2020 upravuje VZN
v § 8.
Žiadatelia sú povinní poskytnúť v žiadosti všetky požadované
údaje a doložiť prílohy v súlade § 5

VZN (okrem výpisu z registra trestov
právnických osôb). 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 2020
je vyplnený formulár s podrobnými údajmi o činnosti športového
klubu alebo organizácie pôsobiacej v športe.
Žiadateľov o dotáciu, ktorými sú
organizačné jednotky (zložky) bez
právnej subjektivity, upozorňujeme
na skutočnosť, že k žiadosti o dotáciu je potrebné predložiť splnomocnenie na všetky právne úkony uskutočnené v súvislosti s procesom poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

Malacky, podpísané štatutárnym zástupcom materskej organizácie. Vzor
splnomocnenia je k dispozícii na
webovej stránke www.malacky.sk,
časť MESTO – DOTÁCIE A GRANTY.
Text VZN a tlačivo žiadostí na
činnosť sú k dispozícii na webovej stránke www.malacky.sk, časť
MESTO – DOTÁCIE A GRANTY, alebo je možné vyzdvihnúť si ich osobne na Mestskom úrade Malacky (Bernolákova 5188/1A), Oddelenie právne, č. dverí 318 (3. poschodie).
MsÚ

čila aj Silvia Fajtáková, žiačka 9. A triedy ZŠ Štúrova. Malacká šachistka sa
v ťažkej konkurencii nestratila, podala bojovný výkon, potrápila každú
súperku a ani jeden bod nedarovala
zadarmo. Finálový turnaj sa hral na 7
kôl. V konkurencii 31 šachistiek z celého Slovenska skončila Silvia na výbornom 11. mieste. Patrí jej pochvala za predvedený výkon a úspešnú
a vzornú reprezentáciu školy, mesta,
P. Ondruš
okresu i kraja.

Hádzanári sa
pobijú o postup
Malackí hádzanári po základnej
časti prvej ligy zabojujú o návrat medzi elitu. Nadstavbová fáza prinesie
spojenie západnej a východnej ligovej časti. Východnú časť jednoznačne ovládol klub HŠK ŠG Košice, dru
hý skončil ukrajinský celok Karpaty
Užhorod a treticu doplnilo mužstvo
Levoče. Všetky tieto tímy zabojujú
o postup v nadstavbe, kde sa k nim
pripoja tri najlepšie celky zo západnej časti. V tej sú na líderskej pozícii
hráči Strojára Malacky, o dva body za
nimi zaostávajú Tatran Stupava a Agrokarpaty Pezinok. Šancu na postup
do top trojice majú aj Martin, Vajnory a B tím Slovana Modra. Víťaz nadstavby postúpi priamo do extraligy,
druhý tím odohrá baráž s deviatym
extraligovým mužstvom.
Prvoligové dianie sa opäť rozbehne 29. januára 2020, Malačanov pred
koncom základnej časti ešte preveria
tímy Stupavy, Dunajskej Stredy, Martina a Vajnor.
M. Binčík
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