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úvodník

Voda
nad zlato

Či si to chceme priznať, alebo nie,
klimatické zmeny sú tu, aj v našich
zemepisných šírkach. Cítime to aj u nás
v Malackách. Už v máji sme mali vonku 30-stupňové teploty. Ako keby už
ani nebývala normálna jar, z vetroviek
ideme rovno do tričiek. Vlny horúčav
trvajú čoraz dlhšie, a hoci občas zaprší, často ide o ničivé prívalové dažde.
Z extrému do extrému. Ukazuje sa, že
Greta Thunbergová mala pravdu a posmešky na jej adresu neboli namieste.
Naopak, je celkom zahanbujúce, že
nám dospelým musela nastaviť zrkadlo tínedžerka.
Známa rozprávka hovorí o tom,
že soľ je nad zlato. Určite by sme našli
množstvo ďalších vzácnych vecí, potrebných pre život. Napríklad voda.
Zábery vyprahnutej krajiny sme pred
pár rokmi vídali iba v spravodajstve
zo sveta. Nedostatkom vlahy dnes trpí
celé Slovensko a poľnohospodári sa
obávajú o úrodu.
Viaceré obce už začali svojich obyvateľov vyzývať, aby šetrili pitnou vodou. Vysychajú totiž kohútiky či studne
a hrozí zásobovanie z cisterien. Je to
totiž neuveriteľné, ale u nás sa pitnou
vodou polievajú záhrady a trávniky,
umývajú autá či napúšťajú bazény.
Predpovede, čo nás v súvislosti s klímou čaká, sú celkom desivé. Netreba
si ich úplne pripúšťať, aby sme sa nezbláznili, ale určite treba niečo proti
tomu urobiť. Keďže našou úlohou nie
je poučovať ani moralizovať, rozhodne
odporúčame počúvať odborníkov.
Aby sme tento úvodník nekončili
v smutnom tóne: tešíme sa z leta,
prázdnin a dovoleniek. Redakcia Malackého hlasu vám všetkým želá, nech
máte akurát slniečka aj dažďa a akurát
(ak sa podarí, samozrejme, čo najviac)
smiechu, dobrej nálady a oddychu.
Želáme vám príjemné leto.
Ľ. Pilzová

Antigénové
testovanie
je späť

V areáli Nemocnice Malacky je pre
záujemcov k dispozícii antigénové
testovanie na ochorenie COVID-19,
ktoré zabezpečuje spoločnosť Medirex, a. s. Na testovanie nie je potrebné objednanie ani registrácia.
Cena testu je 10 €.
Prevádzková doba:
• pondelok–štvrtok 8.00–11.00 h
• sobota 8.00–11.00 h
Dôležité informácie:

• posledný odber sa robí o 10.45 h,
• výsledok sa odosiela SMS správou,
• certifikát o výsledku testu sa odo
siela mailom v slovenčine/angličtine do 30 minút od odberu,
• výsledok AG testu sa neprenáša do
aplikácie Greenpass.
Medirex, a. s.

Mestská polícia sa už 30 rokov stará
o verejný poriadok a bezpečnosť
Keď sa po meste premáva diviak, nemusí to byť len divoké zviera,
môže to byť aj služobné vozidlo našej mestskej polície. To je totiž
okrem štandardných odlišovacích prvkov označené aj erbom mesta a všetci Malačania vedia, že erb mesta by sa bez diviaka neza
obišiel.

Či už pobehujúce diviaky, pštro
sy, kačice, alebo slon na úteku, či
pes uviaznutý v kanáli – aj pre tieto
prípady tu máme mestskú políciu. No
odchyt zvierat je len jednou, i keď
celkom dobre zapamätateľnou prácou, ktorú mestskí policajti vykoná
vajú.
Bol jún roku 1992 a do práce v novovytvorenej mestskej organizácii
nastupovalo prvých 10 príslušníkov vrátane náčelníka. Náčelníkom
bol vtedy – a bez prestávky je ním
dodnes – Ivan Jurkovič. Nie je teda
len náčelník, je tak trošku aj mohy-

kán. 30 rokov na čele jednej organizácie, to je úctyhodné. Práve Ivana
Jurkoviča sme sa pýtali na minulosť
i súčasnosť MsP a práve od neho pochádza väčšina informácií v tomto
článku. Zvyšok dodal archív Malackého hlasu. Mimochodom, Malacký hlas
má ešte o 2 roky viac ako naša mestská polícia.
Kamery výrazne pomáhajú
Za tridsať rokov sa toho zmenilo veľa. Počet príslušníkov sa z pôvodných 10 zvýšil na súčasných 17.
K tomu treba prirátať ešte 5 zamest-

Poslanci o pozemkoch,
rozpočte aj voľbách

Mestské zastupiteľstvo 23. júna prerokovalo množstvo ekonomických
materiálov (zmenu rozpočtu, prevody, vecné bremená), schválilo dve
nové všeobecne záväzné nariadenia a venovalo sa jesenným voľbám.

Poslanci schválili 600 000 € na prvú časť nového pešieho námestia, navýšenie sumy na rekonštrukciu športového areálu v Zámockom parku
o 80 000 €, 50 000 € na opravu peších lávok na Stupavskej a takmer

650 000 € na rekonštrukciu športovísk ZŠ Záhorácka (414 000 € tvorí
dotácia z fondu na podporu športu).
K dotácii 15 000 € od Bratislavského
samosprávneho kraja na revitalizáciu
Pokračovanie na strane 2

nancov – tí síce na výjazdy nechodia, no spolu s bezpečnostnými kamerami, ktoré obsluhujú, sú taktiež
dôležití. Kamerový systém začal prichádzať do ulíc mesta v roku 2008
a počet kamier dodnes stúpol na 40.
Práve kamerový systém a jeho obsluha výrazne pomáha nielen pri odhaľovaní a zaznamenaní priestupkov či
trestných činov, ale aj pri samotných
zásahoch príslušníkov. Mať za chrbtom „sokolie oko“, ktoré v reálnom
čase pomáha v navigovaní k pohybujúcemu sa objektu, to je skutočne
veľká pomoc.

Vážení
Malačania,

končí sa volebné obdobie súčasnej samosprávy, teda vedenia
mesta a mestského zastupiteľstva.
Boli to náročné 4 roky, počas ktorých sa niečo podarilo a niečo nie.
Preto by sme sa s vami radi stretli
a vypočuli si vaše názory. Radi by
sme vás tiež informovali, čo sa reálne podarilo a aké sú plány do bu
dúcnosti. Ako hosťa sme pozvali
primátora mesta Juraja Říhu.
Stretnutie sa uskutoční v pia
tok 8. júla o 18.00 h v budove
Základnej školy na Štúrovej ulici. Pozývajú poslanci volebného
-šhobvodu č. 1. 		

Vypátrať, koľko sa za tridsať rokov
na území Malaciek udialo priestupkov a trestných činov, to je na dlhé
samostatné bádanie. Od roku 2008
je v prevádzke elektronický informačný systém. Z jeho údajov vyplýva, že
za polovicu existencie MsP, teda za
takmer 15 rokov, mestskí policajti
zaevidovali 45 739 priestupkov a odchytili 1612 túlavých psov. Minulý rok
policajti riešili vyše 1700 priestupkov
a odchytili 111 psov, z nich sa 77 podarilo vrátiť majiteľovi. Ostatní boli
Pokračovanie na strane 3
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O čisté mesto sa musíme pričiniť všetci
Obyvatelia majú dostatok možností bezplatne odniesť odpady,
ktoré nie je možné vkladať do nádob
(z dôvodu ich množstva alebo objemu), ako napríklad nábytok alebo
kartóny z nábytku pri sťahovaní, na
zberný dvor. Podmienkou je mať zaplatený poplatok za komunálny odpad.
Zákon o odpadoch definuje, že
podnikateľské subjekty si musia zabezpečiť nakladanie s oddelene
vyzbieraným odpadom z obalov
z iných zdrojov a neobalových výrobkov z iných zdrojov na vlastné
náklady. Teda zmluvou s Tekosom

V poslednom čase
si viacej všímam,
koľko odpadu sa
kopí denne okolo
smetných nádob.
Nie je to tým, že
by kapacita kontajnerov nebola
dostatočná – takéto prípady priebežne riešime so
správcami domov
alebo individuálne. Je to nezáujem
o čistotu v meste?
Šetrenie časom
a peniazmi na nesprávnom mieste?
Neodnesiem tele
vízor, chladničku,
kartóny či WC mi
su z prerábky bytu
na zberný dvor, lebo rýchlejšie a jednoduchšie je hodiť to ku kontajneru? Však niekto
príde a uprace to?

Treba si uvedomiť, že takéto konanie je podľa zákona o odpadoch
priestupkom, pričom výška sankcie
pre fyzické osoby je do 1500 €. Nehovoriac o tom, ako naše ulice vyzerajú,
čo si o nás myslia návštevníci mesta a aký príklad dávame svojim deťom.
V Malackách platí Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom (č. 1/2018). Do
kument podrobne popisuje systémy
zberu odpadov a je zverejnený na
webstránke mesta.

Obzvlášť
upozorňujem
na túto časť:

(7) Pôvodca odpadu zabezpečuje,
aby
• odpady boli uložené v zberných ná-

alebo inou spoločnosťou oprávnenou nakladať s odpadom. V žiadnom
prípade nie tak, že kartónové obaly
z tovaru skončia nahádzané pri kontajneroch bytových domov.
Za celé Malacky uvediem dva
konkrétne príklady, kde je neporiadok stále.

Kontajnery na papier a plasty
na Bernolákovej pri budove mest
skej polície patria mestskému úradu.
Nie sú určené na kartóny z okolitých
prevádzok, ani pre tých, ktorí ich
tam údajne dovážajú v autách. Jednoznačne porušujú zákon.

kruhového objazdu pri Tescu doplní
mesto 40 000 € zo svojho rozpočtu –
za túto sumu sa odstráni dlažba a doplní zeleň.

Cyklotrasa
Družstevná–Radlinského
Viťaz verejnej súťaže oznámil, že
nepreberie stavenisko. Okrem iného
si dal podmienku navýšenia sumy za
výstavbu cyklotrasy z dôvodu rastu
cien stavebných materiálov. Mesto
preto s advokátskou kanceláriou hľadá právne najčistejšie riešenie. Ďalší
uchádzač, ktorý skončil v súťaži na
druhom mieste, už vopred avizoval,
že o výstavbu nemá záujem.
V hre je aj to, že mesto celú eurofondovú dotáciu vráti. Projekt cyklo
trasy by sa potom mohol znovu
uchádzať o financovanie, tentoraz
z Plánu obnovy.
Vysporiadanie pozemkov
na Vampíle
Dlhoročný problém s mestskými
pozemkami, na ktorých za posledné desaťročia vyrástli rôzne súkromné stavby (domy, chaty, prístrešky,
terasy, garáže, bazény, oplotenia),

Text a foto: J. Chválová,
Útvar výstavby a životného
prostredia MsÚ Malacky

Letný tábor vo Veselí bol veselý
Prázdniny sú ideálnym časom na detské letné tábory. Jeden taký už
s predstihom – v júni – zažilo 10 detí z Malaciek a okolia. Katka, Dorotka, dve Ninky, Adrianka, Andrejka, Laura, Hubert, Hugo a Danko sa
na pozvanie nášho partnerského mesta Veselí nad Moravou zúčastnili na EURO tábore. Okrem nich a domácich prišli aj deti z poľského
partnerského mesta Žnin.

dobách tak, aby bol odpad sypateľný, veko nádoby bolo voľne položené a nádoba uzatvorená,
• neznečisťoval stanovište zberných
nádob a ich okolie,
• nádoby boli na účel ich vyprázdnenia a odvozu odpadu voľne prístupné bez prekážok,
• nádoby boli umiestnené na vyhradenom mieste na krajnici alebo
okraji komunikácie,
• nádoba na komunálny odpad bola
označená nálepkou príslušnou
podľa počtu vývozov.

Za päť dní toho zažili neúrekom:
plavbu po Baťovom kanáli, rozprávkový les, turistiku, športové hry, kúpanie, rafting či prehliadku zámku, ktorú absolvovali oblečení v historic

kých kostýmoch. Počas „slovenské
ho večera” naše deti predstavili
Malacky, zaspievali, zatancovali, ukázali svoje gymnastické schopnosti
a líderka malackého tímu Dorotka

sa predviedla aj ako šikovná mažoretka.
„Bolo nám naozaj výborne, deti si
užili, a my s nimi tiež,” zhodnotili pobyt sprevádzajúce učiteľky zo ZŠ Záhorácka Ivana Pikálková a Katarína
Ježková. V čase tábora sa vo Veselí
konal medzinárodný detský folklórny festival Štěpy, kde sa predstavil
súbor Juránek z Borského Svätého
Jura.
Text: -lp-, foto: -kj-/-ip-

Pôvodca odpadu používa na uloženie zmesového komunálneho
odpadu iba nádobu jemu určenú.
Dôraz je na slovách „aby boli od
pady uložené v zberných nádobách”. Za odpad mimo nádob je
možné udeliť finančné sankcie.

Poslanci o pozemkoch, rozpočte aj voľbách
Dokončenie zo strany 1

Druhé neustále znečistené stojisko je na Záhoráckej 47. Ako je
vidno z fotografie, pri takomto ,,odkladaní kartónov” sa nedá dostať ani
k ďalším kontajnerom.
Dočisťovanie stojísk stojí mesto
ročne cca 25 000 € z peňazí nás všetkých. Ak by každý dodržiaval zákon,
tieto peniaze by sme mohli využiť
inde.
Ak chceme mať mesto čisté, každý musí začať od seba.

sa zrejme blíži k svojmu vyriešeniu.
Po viacerých rokovaniach vedenia
mesta so zástupcami vlastníkov bola
stanovená cena za odpredaj pozemkov s možnosťou splátok. Ak niektorí
z vlastníkov neprejavia záujem, budú
pokračovať v nájomných zmluvách.
Výška nájomného sa bude každoročne zvyšovať. „Záležitosť uzavrieme a nebude už traumatizovať Malačanov,” skonštatoval poslanec Pavel
Spusta.
Primátor zdôraznil, že návrh finančného vysporiadania je definitívny a nehovorí o ďalšom rokovaní
o prípadnej zmene ceny: „Za minulosťou už treba urobiť hrubú čiaru. Ak
nájdeme za hranicou platného geometrického plánu, zapískaného na
katastri, akúkoľvek čiernu stavbu, budeme veľmi zásadovo trvať na jej odstránení.”
Vysporiadanie pozemkov
pod stolnotenisovou halou
Podobne ako pri Vampíle, aj
v centre Malaciek mesto vysporadúva dlhoročný problém s pozemkami,
tentoraz pod mestskou stolnotenisovou halou. Ich vlastník TJ Strojár
navrhol pôvodnú sumu 100 €/ m².

Časť komisií s týmto návrhom nesúhlasila a po dlhej diskusii, do ktorej
vstúpil aj primátor, sa dohodla cena 75 €/ m². Mesto za pozemky pod
svojou budovou zaplatí 66 375 €.

V zastupiteľstve zostane
18 poslancov
V komunálnych voľbách 29. októbra budeme voliť tak ako doteraz.
Znamená to, že vo volebnom období 2022–2026 bude mať mestské
zastupiteľstvo aj naďalej 18 poslancov. Mesto zostáva rozdelené na 6
volebných obvodov, pričom z každého vzídu traja poslanci. Zachovaný zostáva aj rozsah výkonu funkcie
primátora mesta, ktorý bol určený
ako celý úväzok. Rovnaké zostávajú
aj volebné obvody a okrsky s výnimkou dvoch zmien, ktoré súvisia so
vznikom dvoch nových ulíc. Krátka
ulica je zaradená do volebného obvodu č. 6 (okrsok č. 12) a Šikmá ulica
je zaradená do volebného obvodu
č. 4 (okrsok č. 8).
Zriaďovacia listina
Komunitného centra
Komunitné centrum, ktoré vyras
tá v areáli centra voľného času, už má

svoju zriaďovaciu listinu. Tá stanovuje, že v centre sa bude poskytovať sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a pomoc pri príprave na
školské vyučovanie. Centrum okrem
toho bude zabezpečovať záujmovú
činnosť či praktické vzdelávanie (kurzy, školenia). Komunitné centrum
bude začlenené pod MsÚ Malacky.
Centrum voľného času bude pri
jeho prevádzkovaní spolupracovať
s klubom zdravotne znevýhodnených, s Detským domovom Macejko, s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Reedukačnými centrami vo Veľkých
Levároch a v Sološnici a s Komunitným centrom v Plaveckom Štvrtku.
Dofinancovanie pre Vstúpte
Nezisková organizácia Vstúpte
získala dotáciu z eurofondov takmer
433-tisíc € na rekonštrukciu a prístavbu budovy na Ulici 1. mája. V dôsledku enormného nárastu cien stavebných materiálov a prác, ktoré vopred
nebolo možné predvídať, zhotoviteľ
stavby požiadal o navýšenie sumy
zákazky o takmer 25-tisíc €. Keďže
Vstúpte nedisponuje dostatočnými

vlastnými zdrojmi a projekt sa blíži
do finálnej fázy, dofinancovanie projektu zabezpečí mesto formou mimoriadnej dotácie.
„Predstavuje to pre nás finančnú rezervu. Chceli by sme dosiahnuť, aby sa
úpravou projektu podarilo ušetriť prostriedky, a existuje predpoklad, že dotáciu od mesta možno nebude treba
čerpať,” vysvetlila poslankyňa a zároveň zamestnankyňa Vstúpte Lucia
Vidanová.
Dotácia pre nemocnicu
Bratislavský samosprávny kraj
poskytol mestu dotáciu 122-tisíc €,
účelovo určenú na skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
v regióne, skvalitnenie diagnostiky,
zvyšovanie bezpečnosti pacienta
a zdravotníckeho personálu v Nemocnici Malacky. „Som veľmi rád, že
aj v takejto dobe, pre zdravotníctvo
veľmi ťažkej, sa poskytujú financie.
Nie je to systémový krok, ale je to jedna z ciest, ako dostať do nemocnice
prostriedky,” ocenil poslanec Marián
Haramia.
Rovnakú sumu dostala nemoc
nica aj vlani. Zakúpila za ňu zdravotnícke prístroje (elektroecenfalogram
a video laryngoskop) a 30 lôžok.
Ľ. Pilzová
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Mestská polícia sa už 30 rokov stará
o verejný poriadok a bezpečnosť
Dokončenie zo strany 1

odovzdaní do karanténnej stanice.
Pes je teda celkom bežným dôvodom
na výjazd príslušníkov, no tí za tridsať
rokov už zažili aj väčšiu exotiku. „Išlo
o hada, slona, pštrosa či chameleóna.
Po meste sme už sprevádzali rodinku
kačíc. Pomáhali sme pri netopierovi na
balkóne, mŕtvom vrabcovi na streche
alebo divom prasati. Na našej facebookovej stránke máme aj video „útočiacej vrany,” vyratúva I. Jurkovič.

Humorné aj vážne situácie
Mestská polícia prijíma oznámenia o priestupkoch aj cez svoj facebook, kde informuje aj o svojej bežnej
činnosti. Najdôležitejším komunikačným prostriedkom je však stále linka
159. Aj medzi oznámeniami na toto
číslo sa nájdu rôzne špecifické situácie, ktoré občas môžu vyznieť humorne: „Asi najviac sme sa zasmiali, keď
kolegovi telefonicky oznámila pani, že
má v kanáli padnutého psíka. Kolega
v telefóne porozumel, že tam má padnutého synka. Bolo mu čudné, že pani
by chcela synka už odstrániť, lebo je
agresívny a jej bolo zasa čudné, prečo
by mala psíkovi volať rýchlu zdravotnú
pomoc. Nedorozumenie sa vysvetlilo
až po príchode hliadky na miesto.”
Mestskí policajti sa niekedy stávajú mediátormi pri rodinných problémoch či susedských nezhodách.
„Kolegovia si niekedy musia vypočuť
aj prípady oznámenia sexuálnych
problémov či rodinných hádok,” opisuje náčelník. Obzvlášť teraz v horúcom letnom počasí sa rozdiely
medzi občanmi môžu stať zdrojom
hádok a konfliktov. „V letných mesia-

Mestská polícia Malacky

• sídli na Bernolákovej 5188/1A,
• jej zriaďovateľom je mesto Ma
lacky,

• aktuálne

informácie o svojej
činnosti zverejňuje na face
bookovom profile Mestská po
lícia Malacky,
• situácie, ktoré si vyžadujú zá
sah, treba hlásiť na telefónne
číslo 159.
coch máme väčší počet hlásení o rušení
nočného pokoja, ďalej sú to dopravné
priestupky, prípady osôb pod vplyvom
alkoholu a zvyšuje sa počet oznámení
o výskyte bezdomovcov.”

Skostnatené zákony
Práca príslušníka nie je iba o rozdávaní pokút a papúč či o riadení premávky v ranných hodinách pred ma-

lackými školami. No práve pri týchto
činnostiach sa obyvatelia s mestskou
políciou stretávajú najčastejšie. Kým
pri dozeraní na bezpečnosť detí pred
školou nepovie nik krivého slova,
papuče a parkovanie v meste – to je
téma na samostatný článok. Bezpečnosť premávky však musí byť a zákony platia pre všetkých, no práve legislatíva môže na mestskú políciu klásť
niekedy až nesplniteľné úlohy. „Ak sa
má naša práca zefektívniť, bude potrebné vysporiadať sa so skostnatenou
legislatívou. Napriek úsiliu sa nemôžeme dodnes zo zákona dostať k telefónnym číslam majiteľov vozidiel uvedených v evidenciách Policajného zboru. Pritom môže ísť aj o prípady, keď je
ohrozená plynulosť cestnej premávky
alebo hrozí škoda na majetku. V mnohých prípadoch dostávame oznamy
o prekračovaní rýchlosti vozidiel. Meranie rýchlosti nie je naša srdcová zále-

žitosť, ale ak nie je v možnostiach Policajného zboru zabezpečiť požiadavky
obyvateľov, štát by mal túto právomoc
delegovať aj nám. Súčasná legislatíva nám bráni aj v riešení problémov
s bezdomovcami či opitými osobami.
V prípade budenia verejného pohoršenia alebo iného narušenia verejného
poriadku ich nemáme kam umiestniť,”
sťažuje sa náčelník.
Keď ide o život...
Napriek tomu nevidí veci po
chmúrne, naopak, na prácu svojich
kolegov je hrdý. Príslušníci mestskej
polície sú často prví na mieste aj v situáciách, v ktorých idú žarty bokom,
a svojim správnym konaním môžu pomôcť ochrániť majetok i život. Takých
situácií bolo za tridsať rokov veľa.
Pre príklady netreba zachádzať ďale
ko do minulosti: „Príslušníci našli muža s bodnou ranou na hrdle. Poskytnu
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tím prvej pomoci sa nám ho podarilo
zachrániť. Zachránených osôb bolo už
viacero. V núdzi sa nám ozvali obyvatelia i v prípadoch, keď si nevedeli pomôcť s bezvládnou osobou padnutou
na zem. Išlo prevažne o dôchodcov.
Inokedy zase bolo nevyhnutné vstúpiť
do bytu a poskytnúť pomoc. Veľmi spokojný som však s preventívnymi aktivitami na školách. Svoje skúsenosti z tejto
oblasti sme poskytli aj kolegom z iných
miest. V školách sme tiež zabezpečovali
dopravnú výchovu, zavŕšenú praktickou činnosťou na dopravnom ihrisku.”
Dobrou správou tiež je, že príslušníci doteraz nemuseli reálne využiť
defibrilátory, ktorými sú vybavené
ich hliadkovacie vozidlá. „O použitie
defibrilátora nás viackrát požiadal ope
račný pracovník Rýchlej zdravotnej po
moci. Našťastie, nikdy sme ho v praxi
nemuseli použiť – buď bola osoba pri
vedomí, alebo súčasne s našou hliadkou prišla na miesto záchranka.”
Mestská polícia je tu už 30 rokov.
Bez prítomnosti jej príslušníkov si nevieme predstaviť bezpečnosť obyvateľov mesta a verejný poriadok.
Text: J. Hargaš,
foto: J. Hargaš, archív

Karanténna stanica pre psíkov uvíta každú pomoc
Karanténna stanica na Stupavskej ulici opäť avizuje plný stav. Plné sú
všetky koterce, ktoré majú k dispozícii. Aktuálne sa starajú o 10 psíkov. Ďalšie psy sú v dočasných opaterách, teda u niekoho doma, aby
neboli v koterci, ale stále sa im hľadá domov. Ak nechcete alebo si
nemôžete vziať psíka domov, je tu aj iná možnosť pomoci. Karanténna stanica má otvorené dvere pre všetkých, ktorí by chceli venčiť. Venčenie sa koná každý týždeň v utorok a štvrtok od 17.00 h
do 19.00 h, v sobotu a v nedeľu od 9.00 h do 12.00 h. Treba len
prísť v týchto časoch, nie je nutné sa objednávať dopredu. Venčiť
smú len osoby staršie ako 18 rokov, prípadne nad 15 rokov s písomným súhlasom rodičov.

Karanténnu stanicu nedávno
navštívili školáci zo ZŠ Štúrova. „Deťom sme porozprávali, ako funguje
naša stanica, na čo slúži a čo vlastne
znamená jej názov. Každého psíka sme
im predstavili. Deti sa s nimi mohli pohrať, pomojkať, mohli vyskúšať čistenie

a dezinfekciu kotercov. Dokonca dievčatko, ktoré malo strach zo psov, svoj
strach prekonalo. Na záver návštevy
sme našich labkošov spolu zobrali na
prechádzku do lesa,“ opísali príjemné
stretnutie pracovníci karanténnej stanice.

Ponúkame album psíkov, ktorí na
svojich majiteľov čakajú už dlhšiu do
bu. Ide o tzv. stálice – v karanténnej
stanici nám prezradili, že priemerný
čas, kým si nájdu domov, je často viac
ako 1,5 roka.
ZAK je asi 5-ročný, veľmi pokojný
kríženec nemeckého ovčiaka, ktorý
sa k svojmu pánovi silno pripúta. Obľubuje prechádz
ky, vodu aj piškóty.
Chôdzu na vôdzke
aj jazdu autom
zvláda bez problémov, je milý aj k
deťom. Je vhodný do rodiny, kde
by mohol byť neustále v prítomnosti svojho pána, inak trpí separačnou
úzkosťou. Ovláda pokyny „sadni” či
„daj labku”. Nie je vhodný k mačkám,
k iným psíkom je bezproblémový.
BLACK je statný, asi 4–5-ročný rot
vajler s dobrou povahou. Je vhodný
ako jediný pes do rodiny. Obľubuje pískacie hračky a loptičky. Na ľudí
(ani na deti) neskáče, zvláda vôdzku aj cestu autom.
Miluje hladkanie
a škrabkanie.
Black je pomerne kľudný psík
vhodný na dvor so

zateplenou búdou a k človeku, ktorý
sa mu bude venovať. Ovláda „sadni”
a „daj labku”. Mačky a hydinu bude
pravdepodobne loviť.
FLEKY má asi 3/4 roka, cca 10 kg.
Je veselý a aktívny, vhodný aj k inému psíkovi v rodine. Miluje pohyb,
aportovanie a rád
sa pohrá s deťmi.
Pre Flekyho bude
nutný tréning zá
kladnej poslušnosti, kde by zamestnal nielen
svoje telo, ale aj
hlavu. Neodporúčame ho na celoročný pobyt vonku.
LARA je veľká milovníčka vody
a asistentka pri polievaní aj kosení
záhradky. Ak od psíka neočakávate
športové výkony,
ale hľadáte dobrého spoločníka, je
pre vás ako stvorená. Lara má problém s platničkami,
spôsobený kombináciou genetiky
a nesprávnej stravy. Nie je to však nič,
čo by sa nedalo napraviť, napríklad
doplnkami stravy. Lara hľadá domov
pri rodinnom dome s voľným pohybom a zateplenou búdou. Je to skvelá spoločníčka aj do rodinky s deťmi.

Pre týchto psíkov hľadajú v karanténnej stanici dočasnú opateru
s možnosťou rezervácie na adopciu.
Ak vás niektorý z nich zaujal, napíšte
na ksmalacky@gmail.com. Do predmetu správy napíšte meno psíka, o
ktorého máte záujem. Psíkovia z karanténnej stanice sú očkovaní, čipovaní, odblšení a kastrovaní. Informácie o ďalších psíkoch, ktorí hľadajú
domov, nájdete na facebooku v profile Karanténna stanica Malacky.
Text: N. Jánošová/-ks-,
foto: A. Jursová

4

SAMOSPRÁVA

13/2022

Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 1
V tomto vydaní Malackého hlasu končíme seriál odpočtov poslancov
mestského zastupiteľstva. Každého z nich sme požiadali o odpovede na dve rovnaké otázky. Dnes sa venujeme obvodu číslo 1, ktorý
v mestskom zastupiteľstve reprezentujú Ladislav Čas, Štefan Hronček
a Jozef Mračna. Všetci traja poslanci sa rozhodli, že budú odpovedať
spolu. Ďakujeme všetkým 18 poslancom mestského zastupiteľstva za
ich čas a za to, že využili možnosť zhodnotiť končiace sa volebné obdobie.

Ktoré zmeny v Malackách považujete za najdôležitejšie?
Čo vnímate ako výzvu do budúcnosti nielen v meste, ale aj vo
svojom obvode?

Poslanecký obvod č.1 počas tohto
štvorročného obdobia fungoval ako
jeden tím. Ku všetkým návrhom – či
už našim alebo od obyvateľov – sme
pristupovali spolu, a preto sme sa rozLadislav Čas

Jozef Mračna

Štefan Hronček

hodli aj náš odpočet predstaviť spoločne. Sme však aj časťou 18-členného tímu poslancov. Dosiahnuté zmeny a priority v rámci celého mesta sú
našou spoločnou prácou.
Sme poslední v rade odpočtov,
a preto mnohé veci z pohľadu rozvoja mesta, ktoré tiež považujeme za
dôležité, už boli napísané a zverejne
né našimi kolegami. Preto ich len hes
lovite zhrnieme zo svojho pohľadu.
Napriek tomu, že sa v tomto voleb
nom období naštartovali výrazné ce
lomestské zmeny, mnohí ľudia ich eš
te nevnímajú ako viditeľné, pretože sa
ukážu ako celok až po ich dokončení.

Tieto zmeny sú pre nás tie najdôležitejšie a zároveň aj ich dokončenie
považujeme za najväčšiu výzvu do
budúcnosti pre mesto:
doprava a infraštruktúra: schválenie zámeru a prebiehajúce práce na
projektovej dokumentácii pre diaľničnú križovatku Rohožník/D2. Stavba
podzemného parkoviska a premena
Mierového námestia,
cyklodoprava: cyklotrasa Pezin
ská–priemyselný park, príprava cyk
lotrasy cez Radlinského a ďalších vetiev podľa cyklogenerelu,
školstvo a predškolská výchova:
obnova a rozšírenie kapacít mater-

ských a základných škôl, otvorenie
jasličiek, výstavba novej ZŠ na Rakárenskej ulici,
šport: jednoznačne najväčším po
sunom je schválenie projektu multifunkčnej haly – športovej arény, kde
už prebehlo výberové konanie na
zho
toviteľa. Očakávame spustenie
stavby ešte v tomto roku,
kultúra: vytvorenie ideového návrhu a umiestnenia kultúrneho domu
a návrat možno ku skromnejšej, ale
kultúrne plnšej a tradičnejšej podobe
prvomájových Malaciek,
zdravotníctvo a sociálne služby:
modernizácia a rozšírenie kapacít
v Mestskom centre sociálnych služieb
a zachovanie ústavnej pohotovostnej
služby v nemocnici v Malackách. Nedá
nám nezdôrazniť fakt, že tieto projekty by nebolo možné realizovať bez aktívneho prístupu mesta, vďaka ktorému sa podarilo do mestského rozpočtu priniesť viac ako 17 miliónov €.
Čo sa týka nášho obvodu, stále
sa snažíme zlepšovať kvalitu života a napriek mimoriadne sťaženým
podmienkam spôsobených pandémiou sa nám podarilo dosiahnuť via
ceré významovo menšie alebo väčšie
zmeny. Rovnako sme pokračovali
v tradícii kultúrnych podujatí (príchod Mikuláša, stavanie mája, Deň
detskej radosti a hudobné koncerty
pod oknami).
Za najvýraznejšie zmeny v na
šom obvode považujeme:
– vyznačenie priechodu pre chodcov cez Stupavskú ulicu pri potoku Ma-

Karanténna stanica na Stupavskej ulici

Revitalizácia komunikácií i chodníkov a rozšírenie parkovísk na Ul. D. Skuteckého

Volebný obvod č. 1:
F. Malovaného, Michala Tillnera, Pri Maline, Stupavská, Štúrova 141, 143, 144,
145, 147, 149, 151, 153, 15, 5, 157, 159. D. Skuteckého, Ľudovita Fullu, Štúrova
1455, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 75, 75A, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92A,
93, 94, 95, 96, 96A, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 114A, 115, 117, 118, 118A, 119, 120, 121, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142.

Rozšírené parkovisko na Ul. M. Tillnera (okolie Betánie)
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lina a príprava na realizáciu ďalšieho
priechodu na Ulicu Boreckého,
– vybudovanie obojsmernej prí
jazdovej komunikácie na Ulici M. Tillnera,
– významným prínosom pre Ulicu
D. Skuteckého je revitalizácia komunikácií a chodníkov, rozšírenie a obnova parkovísk a zjednotenie stojísk
kontajnerov,
– úplná výmena lávok cez potok
Malina na oboch stranách Stupavskej
ulice (bude zrealizovaná počas letných mesiacov tohto roka),
– obnova zázemia a kuchýň materskej školy a základnej školy,
– sprevádzkovanie basketbalového ihriska Kocka a vybudovanie minihádzanárskeho ihriska na Štúrovej,

na Štúrovej (rozšírenie kapacity o dve
nové triedy pre 50 detí),
– revitalizáciu dvoch blokov parkovísk na Ulici M. Tillnera a vnútro
bloku na D. Skuteckého. Súčasťou je
rozšírenie a reorganizácia parkovacích miest,
– kompletnú rekonštrukciu detského ihriska a výmenu hracích prvkov
na D. Skuteckého,
– kompletnú revitalizáciu chodníka na Ulici F. Malovaného,
– obnovu autobusovej zástavky
a priechod pre chodcov Naspetrol.
Mestské projekty:
– realizácia prvej etapy kompletnej rekonštrukcie Štúrovej ulice od
Stupavskej po ZŠ Štúrova,

Denné centrum pri MsÚ
Malacky organizuje počas
júla a augusta

Športové
leto
zamerané
na bowling
Tréning sa bude konať každý
utorok od 14.00 h v priestoroch BBM Malacky (Priemyselná 5863).
Záujemcovia – ženy aj muži – sa
môžu prihlásiť v Dennom centre
(Radlinského 1, vchod za garážami) v pondelok, stredu a štvrtok
od 13.00 do 15.00 h.
Športové leto zakončíme na konci augusta turnajom.

Potešíme sa, ak seniori prídu
aj s vnúčatami.
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Voľné pracovné miesto:

administratívna pracovníčka
ekonomického oddelenia,
Materská škola Malacky
Miesto výkonu práce: Malacky
Termín nástupu: 09/2022
Pracovný úväzok: 100 %
Základná zložka funkčného
platu: 855,50 €
Požadované kvalifikačné predpoklady a podmienky prijatia:
• úplné stredné vzdelanie,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných
dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracúvaním
osobných údajov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 13.
júla do 12.00 h na adresu Materská škola, kancelária riaditeľky
MŠ, Bernolákova 18, 901 01 Malacky alebo na e-mailovú adresu
vladimira.vargova@msmalacky.sk. Vybraní uchádzači budú pozvaní
na pracovný pohovor.
Ďalšie informácie poskytneme na telefónnom čísle 0918 848 078,
kontaktná osoba Vladimíra Vargová.

Múzeum
Michala Tillnera,
MCK, Záhorácka 1919,
2. poschodie
Stála expozícia
Výstavy:
Malacky počas druhej
svetovej vojny
Svetlo Tillnerových lámp
Kuchyňa ZŠ Štúrova

– výmena nevhodne zvoleného
osvetlenia v rámci sídliska.
Okrem toho sme spoločne podali množstvo podnetov, z ktorých až 40 bolo realizovaných:
– opravy komunikácií, reorganizácia parkovania pri ZŠ Štúrova, obnova ochrannej steny pri MŠ, výmena
povrchu futbalového ihriska, reorganizácia osvetlenia, doplnenie kontajnerov na odpad a ďalšie.
Ako jednoznačné výzvy do budúcnosti v našom obvode vnímame:
– eurofondový projekt výstavby
nového pavilónu v Materskej škole

– výmena asfaltu na vozovke, dobudovanie a obnova parkovacích
miest, rekonštrukcia chodníkov a obnova kontajnerových stojísk,
– realizácia atletickej dráhy a multifunkčného ihriska pri ZŠ Štúrova,
– zatienenie plášťa ZŠ Štúrova (minimalizácia prehrievania tried počas
letných mesiacov).
Veríme, že naša práca pomohla
zvýšiť kvalitu života obyvateľov. Dobudovanie plánovaných projektov
pomôže doriešiť nedostatky zdedené
z minulosti.

Otvorené:
utorok–piatok 8.00–12.00 h,
13.00–16.00 h (v inom čase
na požiadanie vopred minimálne 2 pracovné dni na
tel. č. 034/772 21 10).
Vstupné:
2 € dospelí, 1 € deti od 6 rokov, študenti, seniori, ZŤP

Krypty
pod františkánskym
kostolom
Stála expozícia:
Lapidárium
Výstava: Historické detaily
Malaciek

Dvojstranu pripravila redakcia,
foto: archív

Otvorené:
sobota–nedeľa 14.00–17.00 h
(v inom čase na požiadanie
vopred minimálne 2 pracovné dni na tel. č. 034/772 2110).
Vstupné:
2 € dospelí, 1 € deti od 6 r.,
študenti, seniori, ZŤP

Čo sa podarilo v obvode č. 1

• rekonštrukcia šatní, kabinetov a sociálneho zázemia učiteľov v Materskej
škole na Štúrovej ulici,

• obnova počítačových učební v ZŠ Štúrova,
• kompletná rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Štúrova,
• nové osvetlenie Štúrovej ulice pri Maline,
• kompletná rekonštrukcia chodníkov a cesty na Ul. M. Tillnera okolo Betánie,
• nová karanténna stanica pre psov na Stupavskej ulici,
• kompletná rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a komunikácie na D. Skuteckého.

Čo čaká obvod č. 1 v najbližšom čase

• výmena asfaltového koberca na Štúrovej ulici v časti od Stupavskej po
základnú školu,

• kompletná rekonštrukcia peších lávok nad Malinou na Stupavskej ulici,
• výstavba osvetleného priechodu v križovatke ulíc gen. M. R. Štefánika
a Boreckého,

• výstavba kompostárne na Stupavskej ulici, na ktorú dostala mestská spo-

ločnosť Tekos dotáciu 2,6 milióna €,
hodnotení je podaný eurofondový projekt revitalizácie chodníkov
na uliciach F. Malovaného a D. Skuteckého a rekonštrukcie parkovísk na
M. Tillnera,
• v hodnotení je podaný eurofondový projekt výstavby nového pavilónu
Materskej školy na Štúrovej ulici pre 50 detí a rekonštrukcie kuchyne v tejto materskej škole.

• v

Knižnica v lete,

MCK, Záhorácka1919,
prízemie

Otvorené:
pondelok, utorok, štvrtok,
piatok 8.00–12.00 h, 13.00–
16.00h (streda – pre verejnosť
zatvorené)
sobota 9.00–12.00 h
Prečítané leto v knižnici
MCK (do 28. augusta)
Čo s prázdninovým útlmom?
Ako navnadiť deti, aby si na
prázdniny okrem plaviek zabezpečili aj dobrú knižku?
Na každý týždeň máme zopár tipov na čítanie pre predškolákov, pre začínajúcich čitateľov aj pre tínedžerov.
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n piatok 8. 7. o 18.00 h
Hudobný piatok v kaštieli
Malackí fešáci, Bukasový masív
vstupné 8 €

n nedeľa 21. 8. o 17.00 h
Letná rozprávka
Divadlo Zanzara: Ježko a líška,
vstupné 3 €

n sobota 9. 7. o 17.00 h
n nedeľa 10. 7. od 11.00 do 18.00 h
Festival bábkového divadla
Bábkové Žihadlenie 7
organizátor Divadelná agentúra Žihadlo, vstupné na obidva dni 5 €

n streda 24. 8. o 18.00 h
Literárna kuchyňa
Zdenka Wenzlová Švábeková a Julien Dan, beseda so spisovateľmi,
vstup voľný
n streda 24. 8. o 20.30 h
Premietanie pod hviezdami
Joker, kriminálna dráma, USA, vstup
né 3 €

n utorok 12. 7. o 18.00 h
Letné utorky s históriou
Martin Macejka: Otázniky zámockej kaplnky v Malackách, prednáška
s historickou tematikou, vstup voľný
n streda 13. 7. o 18.00 h
Literárna kuchyňa
Dado Nagy a Katarína Nádaská,
beseda s etnologičkou, vstup voľný
n streda 13. 7. o 21.00 h
Premietanie pod hviezdami
V lete ti poviem, ako sa mám, komédia, Slovensko, vstupné 3 €
n štvrtok 14. 7.
od 10.00 do 12.00 h
a od 13.00 do 15.00 h
Remeslá sú v kurze
Michal Fratrič: Rezbárstvo, remeselné tvorivé dielne pre rodiny s deťmi, na podujatie sa treba vopred nahlásiť na tel. č. 034/772 21 10 alebo
mailom na mck@mckmalacky.sk, kapacita je obmedzená, vstup voľný
n štvrtok 14. 7. o 18.00 h
Teststrip
Petra Čížková – stretnutie s autorom pri dielach, priestor pre súčasné umenie, komentovaná prehliadka
výstavy, vstup voľný
n nedeľa 17. 7. o 17.00 h
Letná rozprávka
Divadlo Fí: Recept na leva, vstupné
3€
n utorok 19. 7. o 18.00 h
Letné utorky s históriou
Historické potulky Malackami, letné večerné prechádzky so zameraním na modernizáciu mesta v 19.
a 20. storočí, začiatok na parkovisku
na mieste niekdajšej píly, vstup voľný
n štvrtok 21. 7.
od 10.00 do 12.00 h
a od 13.00 do 15.00 h
Remeslá sú v kurze
Janka Dubašáková: Zdobenie me
dovníkov, remeselné tvorivé diel
ne pre rodiny s deťmi, na poduja
tie sa treba vopred nahlásiť na tel.
č. 034/772 21 10 alebo mailom na
mck@mckmalacky.sk, kapacita je obmedzená, vstup voľný
n nedeľa 24. 7. o 17.00 h
Letná rozprávka
Theatre Fortissimo: Kráľ šašo,
vstupné 3 €

Malacké kultúrne leto 2022 – ak nie je uvedené inak, podujatia sa konajú v Pálffyovskom kaštieli.
n streda 27. 7. o 21.00 h
Premietanie pod hviezdami
V zajatí démonov 2, horor, USA,
vstupné 3 €
n štvrtok 28. 7.
od 10.00 do 12.00 h
a od 13.00 do 15.00 h
Remeslá sú v kurze
Zuzana Repková: Šperk, remeselné
tvorivé dielne pre rodiny s deťmi, na
podujatie sa treba vopred nahlásiť na
tel. č. 034/772 21 10 alebo mailom na
mck@mckmalacky.sk, kapacita je obmedzená, vstup voľný
n štvrtok 28. 7. o 18.00 h
Teststrip
Martina Červenková, stretnutie
s autorom pri dielach, priestor pre
súčasné umenie – komentovaná pre
hliadka výstavy, vstup voľný
n piatok 29. 7. o 18.00 h
Hudobný piatok v kaštieli
Čad, Lutra, Blind Rättvisa, vstupné 8 €
n nedeľa 31. 7. o 17.00 h
Letná rozprávka
Divadlo SpozaVoza: Dobrý deň,
pán Grimm!, vstupné 3 €

n utorok 2. 8. o 18.00 h
Letné utorky s históriou
Ingrid Halászová: Tváre a osudy
Pálffyovcov tereziánskej éry, prednáška s historickou tematikou, vstup
voľný
n streda 3. 8. o 10.00 h
Literárna kuchyňa
Edudrama – prázdniny na ostrove
Kurekuredut, čaká nás dobrodružný
príbeh s najsilnejším dievčaťom na
svete – Pipi, MCK Knižnica, Záhorácka 1919, prízemie, vstup voľný
n štvrtok 4. 8.
od 10.00 do 12.00 h
a od 13.00 do 15.00 h
Remeslá sú v kurze
Janka Dubašáková: Šité zvieratko,
remeselné tvorivé dielne pre rodiny
s deťmi, na podujatie sa treba vopred
nahlásiť na tel. č. 034/772 2110 alebo
mailom na mck@mckmalacky.sk, kapacita je obmedzená, vstup voľný
n nedeľa 7. 8. o 17.00 h
Letná rozprávka
Teátro Neline: O lúke, motýľovi
a kvetinovej víle, vstupné 3 €

n utorok 9. 8. o 18.00 h
Letné potulky s históriou
Historické potulky Malackami, letné večerné prechádzky so zameraním na modernizáciu mesta v 19.
a 20. storočí, začiatok na parkovisku
na mieste niekdajšej píly, vstup voľný
n streda 10. 8. o 20.30 h
Premietanie pod hviezdami
Matky, komédia, Česko, vstupné 3 €
n štvrtok 11. 8.
od 10.00 do 12.00 h
a od 13.00 do 15.00 h
Remeslá sú v kurze
Zuzana Repková: Košikárstvo,
remeselné tvorivé dielne pre rodiny
s deťmi, na podujatie sa treba vopred
nahlásiť na tel. č. 034/772 21 10 alebo mailom na mck@mckmalacky.sk,
kapacita je obmedzená, vstup voľný

n štvrtok 25. 8. o 18.00 h
Teststrip
Erika Szőke, stretnutie s autorom
pri dielach, priestor pre súčasné
umenie – komentovaná prehliadka
výstavy, vstup voľný
n nedeľa 28. 8. o 17.00 h
Letná rozprávka
Divadlo Žihadlo: O kozliatkach,
vstupné 3 €
n utorok 30. 8. o 18.00 h
Letné utorky s históriou
Adam Bielesz: Ochranná zóna na
Slovensku optikou časopisu nemeckej armády, prednáška s historickou tematikou, vstup voľný
n streda 31. 8.–3 . 9. o 20.30 h
Letný Bažant Kinematograf 2022
31. 8. Mimoriadna udalosť
Prvok, Šampón, Tečka 		
1. 9.	
a Karel
2. 9. Známi neznámi
3. 9.	Šťastný nový rok 2: Dobro došli, vstup voľný

n štvrtok 11. 8. o 18.00 h
Teststrip
Barbora Lungová, stretnutie s autorom pri dielach, priestor pre súčasné umenie – komentovaná prehliadka výstavy, vstup voľný

n štvrtok 8. 9. o 18.00 h
Teststrip
Simona Jančurová, stretnutie s autorom pri dielach, priestor pre súčasné umenie – komentovaná prehliadka výstavy, vstup voľný

n piatok 12. 8. o 20.00 h
Hudobný piatok v kaštieli
Hudba z Marsu, vstupné 8 €

n sobota 10. 9.
hudobný festival
Malarock 2022

n nedeľa 14. 8.
15. ročník Záhoráckeho výstupu na
Vysokú
Memoriál Zuzky Krajčírikovej

n utorok 13. 9. o 18.00 h
Stretnutie s históriou
Helena Gahérová a Daniel Gahér:
Grófi zo Svätého Jura a Pezinka
a ich majetky na Záhorí, prednáška
s historickou tematikou, vstup voľný

n nedeľa 14. 8.o 17.00 h
Letná rozprávka
Neva Divadlo: Cestoviny s vajcom,
vstupné 3 €
n utorok 16. 8. o 18.00 h
Letné utorky s históriou
Pavlína Habová: Pálffyovci na
stránkach Pressburger Zeitung
v dobách osvietenstva, prednáška
s historickou tematikou, vstup voľný

n utorok 26. 7. o 18.00 h
Letné utorky s históriou
Ingrid Halászová: Podoby a príbehy Pálffyovcov 1. polovice 18. storočia, prednáška s historickou tematikou, vstup voľný

n štvrtok 18. 8.
od 10.00 do 12.00 h
a od 13.00 do 15.00 h
Remeslá sú v kurze
Janka Dubašáková: Výšivkárstvo,
remeselné tvorivé dielne pre rodiny
s deťmi, na podujatie sa treba vopred
nahlásiť na tel. č. 034/772 2110 alebo
mailom na mck@mckmalacky.sk, kapacita je obmedzená, vstup voľný

n streda 27. 7. o 18.00 h
Literárna kuchyňa
Literárny večer s Denisou Fulme
kovou a Jánom Štrasserom, beseda
s autorom rozhovorov, básnikom, textárom a prekladateľom, vstup voľný

n sobota 20. 8. o 9.00 h
Poľovnícky deň, organizátori Obvodná poľovnícka komora Malacky,
Slovenský poľovnícky zväz, Okresná
organizácia Malacky, Zámocký park,
vstup voľný

n sobota 17. 9. a 24. 9.
14. ročník divadelného festivalu
Zejdeme sa na hambálku venovaný 20. výročiu vzniku Divadla na
hambálku
n sobota 17. 9.
Hambáljarmok – otvorenie festivalu

Kaštieľ v lete
Stála expozícia:
Pálffyovci a Malacky
Malé Karpaty – malé milé hory,
výstava fotografií Jana Šípa a Sta
na Jendeka (do 15. septembra)
Teststrip – priestor pre súčasné
umenie
Otvorené:
utorok–piatok
10.00–12.00 h, 14.00–17.00 h
sobota–nedeľa 13.00–17.00 h
vstupné 3 € dospelí, 2 € deti od 6 rokov, študenti, seniori, ZŤP
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júloví jubilanti
75 rokov
Mária Bogdalíková
Vlasta Gulárová
Vladimír Hittman
Anna Hlavánová
Jitka Martinkovičová
Mária Mikušincová
Věra Naništová
Dušan Pavlík
Jozef Petrvalský
Elena Škopeková
Mária Zoboková

Ďalší titul
pre L. Časa

spomienky
Čas plynie, bolesť a žiaľ stále trápi,
ale Teba nám nik nenavráti.
21. júna sme si pripomenuli smutné
2 roky, čo nás navždy opustil náš
drahý Jozef Kollár. S úctou s láskou spomínajú
manželka Marta, synovia Dodi
a Peťo s manželkou, vnúčatá Dod
ko, Jurko, Janka, Martuška a celá
rodina.

80 rokov
Hedviga Kuklovská
Lýdia Manthei
Anna Mládeková
Anna Neradovičová
Oľga Šamulková

26. júla si pripome
nieme 2. výročie
úmrtia Jána Viš
vadera z Mala
ciek. S láskou a úctou naňho spomí
najú manželka, syn
a dcéra s rodinami. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomien
ku.

85 rokov
Mária Caunerová
Marta Fritzová
Alexander Ftáčnik
František Novotný
Margita Padyšáková
Marta Švecová
90 rokov
Anna Orlická
Augustin Smolinský
Františka Šimková
Rozália Zúbková

Aktívny športovec a poslanec
mestského zastupiteľstva Ladislav
Čas je čerstvým majstrom Slovenska
v tenise seniorov. Na nedávnom republikovom šampionáte v Piešťanoch obhájil svoj vlaňajší antukový
titul, keď vo finálovom zápase jasne
dominoval a vyhral ho 6:4, 6:1. Ladi
slav Čas je okrem toho aj aktuálnym
tenisovým majstrom republiky
v hale.

Dorastenecké futbalové
tímy dominovali

21. júla si pripome
nieme 15 rokov, čo
nás navždy opustila Lýdia Wolfsbergerová z Malaciek. Kto ste ju
poznali, venujte jej
tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú dcéra Lýdia a syn
Miroslav s rodinami.

91 rokov
Anna Trenčanská
Dagmar Trucová
93 rokov
Mária Knotková
Srdečne blahoželáme!
povedali si áno
Eva Oravcová a Pavol Fehér
Lucia Janíková a Alojz Pašanda
Miroslava Baránková a Marek Lizoň
opustili nás
Anna Smáková, r. Vrablicová, Rohožník
Margita Tedlová, r. Černá, Malacky
Mária Krausová, Bratislava
Jozefa Havlíková, r. Stanková,
Malacky
Michal Mízner, Malacky
Združenie kresťanských
seniorov pozýva dôchodcov
zúčastniť sa na

Výstave
šikovných rúk

v rôznych umeleckých amatérskych oblastiach. Prihlásiť sa
môžete na tel. č. 034/772 27 60
(p. Viera Lahová). Výstavu by sme
chceli uskutočniť v októbri. Želáme vám veľa chuti a šikovné ruky!

6. júla uplynulo 10
rokov, čo nás navždy opustil náš
milovaný otec, starý otec, svokor a
svat Václav Kalanka z Malaciek.
S úctou a láskou spomínajú dcéra
Ruženka a syn Václav s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišla si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.
27. júla uplynie 6
rokov, čo nás opustila naša najdrahšia Terézia Šúre
ková, rod. Biksad
ská. S láskou a úctou spomínajú
manžel Michal, syn Michal a dcéra Zuzana s rodinami. Kto ste ju
poznali, venujte jej, prosím, tichú
spomienku.

Bezplatná právna
poradňa pre seniorov
Štvrtok

7. júl
21. júl
4. august
18. august

7

od 10.00 h
do 12.00 h

Právna poradňa poskytuje pomoc
seniorom s trvalým bydliskom v Ma
lackách. Na konzultáciu s JUDr. Františkom Kurnotom sa netreba objednať, stačí prísť na MsÚ v Malackách (2.
p., č. d. 225). Prineste si so sebou ob

čiansky preukaz (overenie bydliska).
Poradenstvo je diskrétne a anonymné. Seniori sa môžu na poradňu obrá
tiť v oblastiach: exekúcie, rodinné
vzťahy, dedičské konanie, zmluvné vzťahy, majetkové záležitosti,
spotrebiteľské problémy, právna
ochrana. Poradenstvo neposkytujeme v trestných veciach a nezastupujeme ani v konaniach na súdoch.
-red-

Futbalové Malacky sa nemusia obávať o svoju budúcnosť. Rastie nám
kvalitná generácia futbalistov, o ktorých sa v budúcnosti bude môcť
oprieť aj mužský tím.
Dorastenci do 19 rokov zvíťazili
v III. lige, vďaka čomu postúpili do II.
dorasteneckej ligy. Zverenci Františka Lörincziho sa v lige stretávali s FC
IMAS Stupava, Dunajskou Lužnou,
B tímom bratislavského Domina, Račou a Bernolákovom.
Víťazom svojej ligy, tentoraz dru
hej, sa stali aj starší žiaci FC Žolík Malacky, ktorí súťaž ovládli len s dvomi

prehrami. V 13-člennej neľahkej súťaži súperili o prvenstvo so Sencom,
napokon však bol lepší náš tím.
Úspechy mladých futbalistov podporujú stratégiu klubu, ktorou je do
pĺňať seniorské mužstvo FC Žolík prevažne vlastnými odchovancami.
Text: M. Binčík/F. Hlavatý,
foto: FC Žolík Malacky

Vodní motoristi začali úspešne
Prvé kolo Slovenského pohára
pretekov vodných
motoristov v kategórii Formula
Future, ktoré sa
konali v Piešťanoch, bolo úspešné. Prinieslo víťazstvo Malačianky
Vivien Maďaričovej medzi staršími
žiakmi. Mladšej
žiačke Elizabeth
Maďaričovej patrilo 4. miesto. Najbližšie čaká najmladších pretekárov OVM Benzinol
Malacky druhé
kolo Slovenského pohára 22. júla
v Komárne.
Text: A. Pašteka,
foto:
OVM Benzinol

Malacky mali na majstrovstvách
ešte jedného reprezentanta. Ján Sabol sa dostal do štvrťfinále, avšak
v ďalšom postupe mu zabránilo zranenie, pre ktoré musel odstúpiť z turnaja.
Text: -lp-, foto: archív L. Časa

Urbárnici sa
stretli po troch
rokoch

18. júna sa konalo riadne valné
zhromaždenie Urbárskej a želiarskej spoločnosti v Malac
kách.

Podielnici sa oboznámili s hospo
dárskou činnosťou spoločenstva,
schválili účtovné závierky, výsledky
hospodárenia za posledné tri roky
a výplatu dividend. Podielnici, ktorí
sa nezúčastnili, by si mali vo vlastnom záujme skontrolovať na listoch
vlastníctva (LV 7354 a LV 7397, k. ú.
Malacky) aktuálnosť svojich osobných údajov. Prípadné zmeny treba
nahlásiť na Urbariát Malacky.
Keďže podiely na zisku je možné
zaslať aj na bankový účet, treba na
urbariát zaslať príslušné informácie
(meno, dátum narodenia, číslo účtu
v tvare IBAN, vlastnoručný podpis).
Informácie:
www.urbarmalacky.eu
Urbárska a želiarska spoločnosť
v Malackách, p. s.,
Hviezdoslavova 1844/90
901 01 Malacky
Výbor Urbariátu Malacky

č. 14 vyjde 31. augusta
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Mažoretky ELLA sú
majsterkami Európy

Malačianky na ME
v atletike do 18 rokov
Členky AC Malacky Tereza Beňová a Rebecca Slezáková splnili účastnícke limity na majstrovstvá Európy v atletike do 18 rokov, ktoré sa
konajú v Jeruzaleme. Obe dievčatá sa nedávno presadili aj na slovenskom šampionáte dospelých. Tereza bola bronzová na 200 m a Rebecca takisto bronzová na 100 m prekážok.
Rebecca splnila európske limity až
v piatich rôznych disciplínach – 100 m,
200 m, 100 m prekážky, 400 m prekážky – čo je absolútny unikát. Po
dôkladnom zvážení sa v Jeruzaleme
predstaví v oboch prekážkových behoch. Tereza sa kvalifikovala do hladkých šprintov, teda 100 m a 200 m.

Už 9 členov AC Malacky sa predstavilo na vrcholných mládežníckych
podujatiach (majstrovstvá Európy
alebo sveta). V minulosti to boli Alena Patkánová, Alexandra Štuková, Ján
Beňa, Barbora Šimková, Martin Koch,
Monika Baňovičová a Marek Havlík.
Text a foto: P. Filip

Prípravka AC Malacky
je opäť najlepšia!

Prípravka AC Malacky zvíťazila v celoslovenskom finále Detskej P-T-S.
Naši najmenší atléti tak zo všetkých šiestich ročníkov dokázali vyhrať
už po piaty raz, z toho štvrtýkrát za sebou.

Víťazný tím Krištof Haba, Richard Mráz, Oliver Šmida, Natália
Glembusová, Nela Stašková a Alexandra Šelcová si prevzal gratulácie
a vecné ceny z rúk majstra Európy
v behu na 60 m Jána Volka.
Vo finále bolo 120 malých talentov z 20 tímov. Našej prípravke sa
najviac darilo v hodoch medicinbalom a vortexom, kde nenašli premožiteľov. Druhé najlepšie hodnotenie
mali v prekážkovom behu, tretí boli
v štafete a v skoku do diaľky z miesta.

Prípravka AC Malacky v doterajších ročníkoch Detskej P-T-S:
2017 – 1. miesto
Laura Albertová, Martin Antala,
Daniel Danihel, Eric Houndjo, Sarah
Alexandra Jurovatá, Allan Ort-Mertl, Silvia Pullmannová, Kristína Sa
bová
2018 – 2. miesto
Adam Boškovič, Dávid Lukáček,
Martina Moravčíková, Silvia Pullmannová, Vanesa Salaiová, Teodor Volek

2019 – 1. miesto
Philip Halla, Alex Houndjo, Vanesa Salaiová, Teodor Volek, Hana Zálesňáková, Lilly Zivčáková
2020 – 1. miesto
Juraj Hlaváč, Michaela Kováči
ková, Matias Michalovič, Šimon Nehyba, Lea Pauková, Regina Slezáková
2021 – 1. miesto
Krištof Haba, Matias Michalovič,
Andrea Mrázová, Šimon Nehyba, Viktória Pauková, Nela Stašková
2022 – 1. miesto
Krištof Haba, Richard Mráz, Oliver
Šmida, Natália Glembusová, Nela
Stašková, Alexandra Šelcová
P. Filip

Úspešné maj
strovstvá Slo
venska (5 zlatých a 1 strieborná medaila) znamenali
pre mažoretky
ELLA účasť na
majstrovstvách
Európy v chor
vátskom Zada
re. V silnej konkurencii získali
jedno zlato, dve
striebra, dve
4. miesta a jednu 6. priečku.
Srdečne blaho
želáme!

„Líčka spálené, hlasy vykričané. Sme
vyčerpané, no zároveň nesmierne šťastné,” zhodnotili mažoretky svoje výkony. V Zadare sa ELLA predstavila so
šiestimi choreografiami a nikdy z toho
nebolo horšie ako 6. miesto.
„Všetkým vám ďakujeme za pod
poru,” odkazujú mažoretky. „Obrovské
poďakovanie patrí nášmu fanklubu.
Ďalej ďakujeme rodinám Najvirt, Melicherovej, Vismekovej, Hoďovej, Strečanskej a Kovarovičovej za finančnú
a materiálnu pomoc. Veľmi si vážime
finančnú pomoc od mesta Malacky,
obce Kostolište a firmy Ehrstav.”

Výsledky mažoretiek
ELLA:

• trio baton senior – majsterky Európy

• mini baton kadet – II. vicemajsterky Európy

• mini baton junior – II. vicemajsterky Európy

• veľká formácia baton junior – 4.
miesto

• trio baton kadet – 4. miesto
• trio baton junior – 6. miesto
Text: -mb-,
foto: Mažoretky ELLA

Keď boli malackí futbalisti neporaziteľní
Futbalisti FC Žolík Malacky finišovali v práve skončenej sezóne
2021/2022 v III. lige Bratislavského futbalového zväzu na 7. mieste.
Zvíťazili v 16 zápasoch, štyrikrát remizovali a desaťkrát prehrali, čo
znamenalo zisk 52 bodov. No koncom aktuálneho ročníka uplynulo
40 rokov od legendárnej sezóny 1981/1982, v ktorej hráči vtedajšieho TJ ZŤS Malacky opanovali svoju súťaž bez jedinej prehry a postúpili do II. Slovenskej národnej ligy skupiny Západ, ktorá bola vtedy
druhou najvyššou súťažou na Slovensku.

Vtedajší malacký postup sa začal
rysovať už počas jesennej časti. „Tím
bol zložený z hráčov, ktorí boli prakticky z celého Záhoria,“ povedal vedúci
mužstva, ktoré vybojovalo historic
ký postup, Dušan Rusňák starší. Súťaž, ktorú Malačania vyhrali, nebola
jednoduchá. Ich súpermi v nej boli
Limbach, FK Lamač Bratislava, Vrakuňa Bratislava, Rapid Bratislava, Lozorno, Tomášov, Láb, Vinohrady, ZMDŽ
Bratislava, Jarovce Bratislava, Patrón
ka Bratislava, FK Rača Bratislava a Kab
lo Bratislava. Tím Malaciek teda čakali viaceré výjazdy do hlavného mesta,
no stretávali sa aj s tímami zo Záhoria. „Na jeseň sme vyhrali 10 zápasov
a 3 sme remizovali. Mali sme skóre 31:9
a gólovo nás ťahal Jozef Klas, ktorý
nastrieľal v tejto časti 9 gólov,” priblížil
D. Rusňák starší. Klas sa napokon stal
s trinástimi gólmi najlepším strelcom
Malačanov v sezóne. O gól menej dal
Miroslav Toman, žiaľ, ani jeden z nich
už nie je medzi nami. Sedemgólovým
strelcom bol Peter Fóra a päť ich nastrieľal Peter Pavlačič.

Ligu napokon vyhrali Malačania
o 14 bodov pred Lábom. Získali spolu 45 bodov s impozantným skóre

60:18, ku ktorému nemalým dielom
prispel brankár Karol Hrebeň. Ten zároveň asistoval trénerovi Augustínovi
Polákovi vo vedení mužstva. Brankárskou dvojkou bol Jozef Volár, ktorý
dostal šancu v posledných zápasoch
v sezóne. V nasledujúcom ročníku
1982/1983 na Malačanov čakali dlhšie
cesty i náročnejší súperi. „Hrali sme
proti Seredi, ktorá teraz niekoľko sezón
hrala najvyššiu slovenskú ligu, takisto
proti Vrábľom – dnes známym ako FC

ViON Zlaté Moravce – Vráble,” zaspomínal si vedúci mužstva. Na Malacky
striehlo pätnásť zaujímavých súperov – FK Šaľa, Komárno, Partizánske,
Bytča, Vráble, Púchov, Zvolen, Senec,
Svätý Jur, Spoje Bratislava, Nové Zámky, Červená hviezda Bratislava, Hand
lová, Sereď a Považská Bystrica. V druhej najvyššej slovenskej súťaži Mala
čania ako nováčik skončili na 13. mieste a podarilo sa im ju udržať aj pre ďalší ročník. Získali 27 bodov, o štyri viac

Horný rad zľava: A. Miklušičák, E. Kožuch, V. Žilavý, P. Fóra, P. Pavlačič, J. Prokop, J. Hájek, M. Toman, D. Kožuch, V. Badinka, A. Polák, F. Chalupa
Dolný rad zľava: L. Čas, F. Holúbek, M. Valent, M. Novotný, K. Hrebeň, J. Polák, J. Klas
Na fotografii chýbajú: J. Volár, Š. Volár, Š. Mihál, J. Sekáč, J. Čikoš, Ľ. Jajcaj, D. Rusňák starší

ako vtedy zostupujúca Bytča. V súťaži
pôsobili až do sezóny 1988/1989, keď
skončili poslední a zostúpili.
Tím, ktorý v sezóne 1981/1982 po
stúpil a vo svojej lige nenašiel premožiteľa, tvorili elitní hráči z celého
Záhoria. Brankárskou dvojicou boli
už spomínaní Karol Hrebeň a Jozef Volár. Hráčsky káder tvorili ďalší
futbalisti: Jan Polák, Jozef Prokop,
Viktor Žilavý, Peter Fóra, Daniel
Kožuch, Viktor Badinka, Peter Pavlačič, Ján Hájek, Marian Novotný,
Marian Valent, Jaroslav Sekáč, Miroslav Toman, Jozef Čikoš, František Holúbek, Štefan Mihál, Štefan
Volár, Ľubomír Jajcaj, Jozef Klas
a Ladislav Čas – v súvislosti s ním je
zaujímavé, že časť sezóny bol hráčom
a časť masérom, pričom stále pôsobí
aj pri súčasných hráčoch FC Žolík Malacky. Tím viedol Augustín Polák, lekárom bol Ernest Kožuch.
Úspech tejto generácie malackých
futbalistov by mohol byť motiváciou
aj pre hráčov, ktorí reprezentujú naše
mesto dnes. Tí budú nastupovať od
novej sezóny vo štvrtej najvyššej sú
ťaži, keďže sa im po reorganizácii nepodarilo zotrvať v III. lige. Atraktívne
zápasy však možno očakávať aj tu –
je pravdepodobné, že Malačania bu
dú hrať lokálne derby proti Rohožníku či Kostolišťu.
Text: M. Binčík,
foto: D. Rusňák st.
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