
Ak chcete vyjadriť svojim blízkym 
lásku a slová vám chýbajú, máme 
pre vás tip. V  Chránenej dielni 
Vstúpte, n. o., vznikajú autorské 
výrobky, ktoré nesú pečať Veci
čiek s  Dušou. Ručne ši té s  láskou 
plnené a zdobené textilné srdieč
ka dotvárané ručnou aplikáciou 
z  čipiek, keramické drobnosti, 
svietniky v tvare srdca, originálne 
ručne maľované pohľadnice urče
né nielen pre sviatok sv. Valentí

na – to všetko nájdete v predajni 
Vecičky s  Dušou na  Radlinského 
ulici v Polyfunkčnej budove v Ma
lackách. Otvorené majú v ponde
lok až piatok od  8.00 do  17.30 h  
a  od  februára už aj v  sobotu od 
8.00 do 13.00 h. Kúpou výrobkov 
podporíte činnosť neziskovej or
ganizácie Vstúpte, ktorá poskytu
je sociálne služby pre ľudí s men
tálnym postihnutím v Malackách. 

Text, foto: Vstúpte 

Františkánske gymnázium s  prá
vom verejnosti bolo otvorené na je
seň v roku 1927. Študenti mali v rám ci 
vyučovania, podobne ako dnes, dve 
hodiny telocviku týždenne. Okrem 
toho ďalšie dve hodiny za  týždeň 
boli vyhradené športovým hrám. 

Vo výročnej správe zo školského 
roku 1937/1938 sa nachádza zau
jímavá zmienka o  tom, že žiaci boli 
poistení proti úrazu v  banke Slávia 
a v Slovenskej poisťovni.

V  priebehu prvého školského 
roka bol podľa ministerského výno
su zavedený nový cvičebný úbor. Vo 
výročnej správe sa uvádza, že pre 
chudobnejších študentov „pri zave
dení nového telocvičného úboru ria
diteľstvo rozdalo 14 košiliek, 7 párov 
nohavičiek a 3 páry strevičiek.“1

Keď bolo pekné počasie, cviči
li žiaci v  kláštornej záhrade, čo je 
dnešný školský dvor. V zime prebie

Motocyklové 
preteky aj 
v roku 2014

V  roku 2013 sa do  Malaciek 
po  dlhých rokoch vrátili cestné   
motocyklové preteky. Hoci ešte  
krátko predtým nebolo nič isté, 
nakoniec sa však všetko podarilo 
a  skvelé preteky a  fantastická di
vácka kuli sa boli predzvesťou to
ho, že obno vené preteky 
budú mať aj ďalšie  po
kračovanie.

Nerovnomerný 
záujem o školy

Po  zápise budúcich prvákov 
do  základných škôl ukázali štatisti
ky zaujímavé údaje. Naše základné 
školy majú dostatočnú kapacitu, 
zmestia sa sem nielen všetci prváci 
Malačania, ale aj prváci z  okolitých 
obcí. Komplikáciou však 
je nerovnomerný záujem 
o jednotlivé školy.

Psie cvičisko 
v centre mesta

V  rozpočte mesta Malacky na 
rok 2014 sa počíta aj s  financiami  
na zriadenie cvičiska pre psov v cen
tre mesta. V  týchto dňoch je už na 
svete prvý návrh vizualizácie, ktorú 
dalo oddelenie územného rozvoja 
a  životného prostredia 
vypracovať odbornej fir
me.
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úVodNík

Verejnú súťaž o rekonštrukciu 
budúceho malackého denného  
stacionára vyhrala firma Lechstav,  
s. r. o., z Prešova. Tesne pred Viano
cami (23. 12.) bolo firme odovzda
né stavenisko. Do šiestich mesiacov 
by mala byť rekonštrukcia hotová.  
Počas januára spoločnosť vykoná
vala prípravné práce. Rekonštrukč
né práce sa začnú vo februári. Kon
krétne ide o vnútorné sta vebné 
úpravy, opravy sociálnych zariade
ní, zateplenie stien a stropov, novú 
elektroinštaláciu a maľby. Rekon

štrukcia financovaná z  mestského 
rozpočtu bude stáť 64 000 €. 

Čo je denný stacionár?
Je to druh sociálnej služby v za

riadení, ktorá je poskytovaná klien
tom len na určitý čas počas dňa. Ide 
o zariadenie pre ľudí, ktorí sú odká
zaní na pomoc inej osoby. Okrem 
pomoci sa v  dennom stacionári 
poskytuje sociálne poradenstvo, 
sociálna rehabilitácia a stravovanie. 
Možno povedať, že je to „škôlka pre 
dospelých“.

N. Slobodová

Dôkazy 
lásky

Hodnota lásky v  ľudských živo
toch rezonuje od  nepamäti. V  po
myselných hodnotových rebríč
koch ju  takmer každý  z  nás usá dza 
medzi  tie  najvyššie  pozície. Emócie 
pred stavujú hybnú silu v  hľadaní 
a budovaní zmyslu bytia, ktorým sa 
pre väčšinu z nás stáva pocit prísluš
nos ti k  niekomu a  isto ta zdieľania 
spo ločného života. Dô kazy lásky 
by ma li byť prítomné vo vzťahu 
neu stá le, no ľudia si vyhradili špeci
álne jeden deň v roku, kedy si tento 
cit dokazujú o niečo intenzívnejšie. 
Výklady obchodov už niekoľko dní 
hý ria ružovou či červenou, symbo
lickými farbami sviatku všetkých 
zamilovaných. Rovnako aj médiá 
prispôsobujú vysielacie štruktúry 
a  rezervujú dlhé hodiny romantic
ky la deným filmom o  dokonalých 
láskach. I  keď my prežívame reál
ny život, nič nám nebráni zacho
vať sa občas ako filmoví hrdinovia 
a prekvapiť originálnym spôsobom 
nieko ho, koho milujeme. A  pritom 
ani nemusíme siahať hlboko do  
peňaženiek. Niekedy stačí  nájsť  len 
tie správne slová.

A. Šrůtková, 
študentka FMk UCM v Trnave

 100. výročie
 organizovaného
 športu v Malackách

Tento rok oslavuje organizovaný šport v  Malackách už sto rokov.  
Postupne vám budeme v  Malackom hlase prinášať zaujímavosti  
z  histórie malackého športu. Začneme informáciami o  františká-
noch, ktorí sa tiež nemalou mierou zaslúžili o rozvoj športu v meste.

Pokračovanie na 8. strane

V meste pribudne
 stacionár

denný stacionár bude novou službou, ktorú by chcelo MsCSS  
tento rok zaviesť. Sídliť bude v doteraz nevyužívanej budove na  
Ul. 1. mája. Tá však musí najprv prejsť rekonštrukciou.

Ešte stále môžete nominovať 
osobnosti na ocenenie 
Pálfiho srdce 2014. 

Toto ocenenie odo
vzdáva primátor mesta 
Jozef Ondrejka každé dva 
roky rodákom z  Malaciek 
za úspešnú a záslužnú čin
nosť v prospech mesta, kto
rých výsledky práce v oblasti športu, 

vedy, kultúry či spoločenského ži
vota presiahli svojím význa

mom hranicu mesta. No
minácie osobností na 
ocenenie Pálfiho srdce 
za roky 2012 a 2013 mô

žete posielať na adresu 
media@malacky.sk. 

Termín odovzdávania cien 
ešte nie je známy. 

-red-

Vecičky s dušou 
to povedia za vás

Čakáme na vaše nominácie!
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V  roku 2013 pribudlo na  we-
bovej stránke mesta 88 vašich 
podnetov. Najviac z nich sa tý-
kalo parkovania, nasledovalo 
osvetlenie a výtlky.

Parkovanie
Na webovej stránke mesta existu

je už niekoľko rokov rubrika Otázky 
a podnety pre mestský úrad. Vlani ju 
využilo 88 občanov. Najviac otázok, 
podnetov a sťažností bolo na  tému 
parkovanie. Pýtali ste sa napríklad, 
či sa dá v  Malackách kúpiť parko
vacie miesto, sťažovali ste sa na  zlý 
povrch na  niektorých parkoviskách 
či na hluk, ktorý spôsobujú kamióny 

parkujúce v uliciach pri obytných do
moch. Upozornili ste na  opakujúce 
sa parkovanie na zelených plochách 
aj na autá jazdiace po chodníku pri 
MŠ Bernolákova. 

Aj vďaka vašim podnetom mohol 
mestský úrad niektoré veci vyriešiť, 
v prípade iných vás aspoň informo
vať o možnostiach. Napríklad pri MŠ 
Bernolákova už vo zvýšenej miere 
hliadkuje mestská polícia. Ak sa tam 
situácia neupokojí, zrejme sa bude 
musieť pristúpiť k  osadeniu zábran 
na  chodník. Jazdenie áut po  chod
níku priamo pred vchodom do škôl
ky je totiž až príliš nebezpečné, nie
kto rí šoféri si to však zjavne neuve
domujú.

Zlé cesty, výtlky, 
nadmerná premávka

Tesne za  parkovaním sú svojím 
počtom otázky a  podnety tý ka jú ce 
sa výtlkov a  celkového zlého stavu 
ciest. Sťažovali ste sa aj na nadmer
nú premávku na niektorých uliciach, 
na  množstvo kamiónov,  trasúce sa  
steny a na  šoférov jazdiacich pri
rýchlo.

Aj v  tejto oblasti sa podarilo 
niektoré veci zlepšiť. Napríklad na 
Kukučínovej ulici bol obmedzený 
pre jazd ťažkých nákladných vozi
diel a  vybudované spomaľovače. 
Rýchlosť a  kamióny sú problémom 
aj na Stupavskej ulici. Tá však nie je  
v  správe mesta, je to štátna cesta.  

Na  problém sme upozornili Po licaj
ný zbor SR.

Osvetlenie, chodníky, zeleň
Mnoho podnetov sa týkalo aj 

osvetlenia. Išlo predovšetkým o na
hlasovanie porúch a  nesvietiacich 
lámp. Aj vďaka vašim informáciám 
mohli pracovníci osvetlenie čo naj
skôr opraviť. Ďalej ste upozorňovali 
aj na  zlé chodníky, na  čierne sklád
ky, pýtali ste sa na  podmienky vý
rubu zelene a upozornili ste na ne
bezpečné situácie na  niektorých 
priechodoch pre chodcov, resp. ste 
pripomienkovali chýbajúce priecho
dy na niekoľkých miestach. Objavili 
sa aj sťažnosti na  rušenie nočného 

pokoja, tie je však najlepšie nahlásiť 
okamžite na mestskú políciu.

Ďakujeme za spoluprácu
Možnosť takto elektronicky po

dávať podnety je jednou z možností 
komunikácie medzi občanmi a mest
ským úradom. Prostredníctvom 
podnetov sa úrad rýchlejšie dozve
dá o  starostiach obyvateľov mes
ta a môže sa zaoberať ich riešením. 
Za podnety vám teda mestský úrad 
veľmi pekne ďakuje. Samozrejme, 
nie všetky sa dajú okamžite vyriešiť, 
niekedy treba dávku trpezlivosti. Aj 
za  tú vám patrí vďaka. A  nezabud
nite, sme tu pre vás aj v  roku 2014. 
Buď priamo osobne v  mestskom 
úra de, telefonicky, emailom alebo  
na www.malacky.sk.

M. Janotová

88 podnetov – dominuje parkovanie

„Usmernenia, povolené i zakázané 
aktivity budú po schválení a nadobud
nutí platnosti VZN viditeľne popísané 
na  novej informačnej tabuli pri vstu
pe do  parku,“ hovorí správkyňa par
ku Mária Gajdárová. Podľa návrhu je 
v  parku zakázané táboriť, zakladať 
otvorený oheň, stanovať, voľne púš
ťať domáce zvieratá, najmä psy, ve
rejne piť alkohol, trhať a ničiť zeleň, 
jazdiť na  bicykli, ale aj vstupovať či 
inak zasahovať do fontány vedľa Ma
lackého kaštieľa. Najväčšie diskusie 
vyvolali obmedzenia pre cyklistov, 
ktoré však boli platné aj doteraz.

A  aké sankcie hrozia tým, ktorí 
spomenuté zákazy nebudú rešpek
tovať? „Za porušenie nariadenia práv

nickou osobou alebo osobou opráv
nenou na  podnikanie môže mesto  
Malacky udeliť pokutu až do  výšky 
6638 €“ píše sa v návrhu VZN. Poru
šenie ustanovení tohto VZN fyzickou 
osobou sa bude pokladať za priestu
pok podľa osobitného zákona. 

Pripomienky k  tomuto VZN je 
možné podávať do 17. 2. 2014 od
deleniu územného rozvoja a  život
ného prostredia MsÚ písomne, elek
tronicky (anna.severova@malacky.sk, 
príp. maria.gajdarova@malacky.sk) 
alebo ústne do  zápisnice na  3. po
schodí č. d. 419. Kompletný materiál 
je k nahliadnutiu na webovej stránke 
mesta www.malacky.sk.

T. Búbelová
V minulom roku urobili pracov-
níci mestského úradu všetky 
potrebné kroky, aby sa mohla 
uskutočniť rekonštrukcia časti 
verejného osvetlenia v  Malac-
kách. 

Konkrétne pôjde o  úsek od bu
dovy okresného súdu po obchodný 
dom Tesco. Nové LED lampy sú ak
tuálne vo výrobe. Ich inštalácia a vý
mena za staré vrátane výmeny prí
vodných káblov v  stĺpoch sa usku

toční na jar tohto roka (marec, apríl) 
v závislosti od priaznivého počasia. 
Rekonštrukciu zabezpečuje firma 
Cevo, s. r. o., z Bratislavy, ktorá vyhra
la verejné obstarávanie.

Text, foto: -naty-

V decembri minulého roka sme 
vás informovali o tom, že z ulíc 
Kukučínova a  Vajanského na-
pokon jednosmerky nebudú. 
Chystá sa tu však upokojenie 
dopravy.

V  druhej polovici februára budú 
osadené spomaľovače a  v  najbliž
šom období i  dopravné značenie 
zóna s  dopravným obmedzením, 
ktoré bude na  uvedených uliciach 
obmedzovať prejazd ťažkej náklad
nej dopravy. Rýchlosť vozidiel tu bu
de obmedzená na 30 km/h.

Za to, aby Kukučínova a Vajan ské 
ho ulica boli jednosmerné, sa v  ok 

tóbri 2013 postavili ich obyvatelia 
formou petície. Požadovali, aby sa 
v  týchto uliciach jazdilo v  jednom 
smere – od Veľkých Levár do centra 
mesta. Ich požiadavke však nebolo 
možné vyhovieť. Po  odbornom po
súdení správcom dopravy V. Kon
čekom a  kon zultácii s  dopravným 
inžinierom ODI v Malackách kpt. Ing. 
B. Balúnom a Ing.  M. Ondrovičom, 
predsedom ko misie územného roz
voja a  životného prostredia, mesto 
dospelo k stanovisku, že nie je vhod
né, aby tieto ulice boli jednosmerné. 
Patria totiž do vonkajšieho mestské
ho okruhu s ulicami Veľkomoravská, 
Námestie SNP, Ľ. Zúbka a  Partizán

ska. Tieto ulice nahrádzajú štátnu 
cestu I/2 v prípade dopravného ko
lapsu a nutnosti  jej  uzatvorenia.

N. Slobodová

Snaha zveľadiť mestské budo-
vy, priestranstvá a iný majetok 
v  správe mesta naráža čoraz 
viac na veľkú prekážku. Vanda-
li opätovne ničia všetko, čo im 
príde pod ruky. 

Riaditeľ AD HOC Malacky V. Mi
hočko nám nahlásil ďalší vandaliz

mus na budove kotolne ŠH Malina. 
Prvý februárový víkend tu nezná
mi vandali rozbili okno kameňom. 
S  naj väčšou pravdepodobnosťou 
išlo o  podguráženú mládež, keďže 
v okolí tohto miesta boli pohodené 
prázdne fľaše od alkoholu. Vzniknutá 
škoda je približne 150 €.

Text, foto: -naty-

Pripravuje sa rekonštrukcia 
časti verejného osvetlenia

 Návštevný poriadok
Zámockého parku
 po novom

Mestský úrad pripravil nové pravidlá pre pobyt v Zámockom parku. 
Aj vy môžete pripomienkovať návrh Všeobecne záväzného nariade-
nia (VZN) mesta Malacky č. 20/2014 o návštevnom poriadku Zámoc-
kého parku v Malackách, ktorým sa zruší doteraz platné VZN č. 3/2009 
o ochrane a prevádzkovom poriadku Zámockého parku v Malackách. 
Táto obľúbená rekreačná zóna je národnou kultúrnou pamiatkou, 
preto si vyžaduje pri jej využívaní osobitný prístup a ochranu. 

Zóna s dopravným 
obmedzením na Vajanského

Vandali „úradovali”

Najbližšie 
zasadnutie MsZ
sa uskutoční 20. 2. o 15.00 h. Za
sadnutie je verejnosti prístupné 
a  sledovať ho môžete naživo aj 
z  domu on line na www.malacky.
sk. Na programe je o. i. nový náv-
števný poriadok Zá mockého 
parku, informácia o vybavovaných 
sťažnostiach a  petíciách na  území 
mesta za  minulý rok a  informácia 
o  výsledkoch zápi su do 1. ročníka 
ZŠ v Ma lackách.

a Kukučínovej

http://www.malacky.sk
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 Krajšie 
 mesto 
vďaka
 projektom

Mesto Malacky je dlhodobo 
úspešné v  získavaní financií 
z  nenávratných zdrojov a  v  re
alizovaní projektov. Projekty 
mesta sú pozitívne hodnote né 
na  viacerých ministerstvách, 
a to nielen v momente ich pred
kladania, ale aj po  ich zreali
zovaní. Mnoho projektov je 
rozbehnutých aj v  súčasnosti, 
ponúkame vám ich prehľad.

 Úľavy z poplatku
 len na žiadosť

Mesto Malacky ako správca da ne z nehnuteľností a poplatku za ko
munálne odpady a  drobné stavebné odpady oznamuje občanom 
mesta, že na rok 2014 vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Ma
lacky č. 9/2013 zrušilo všetky úľavy na poplat ku za komunálne od
pady a drob né stavebné odpady. 

Znížiť alebo odpustiť poplatok  
za komunálne odpady a  drobné 
stavebné odpady môže mesto 
v zmysle § 82, ods. 3) zákona NR SR 
č. 582/2004 Z. z. o  miestnych da-
niach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a  drobné sta-
vebné odpady v  znení neskorších 

pred pisov len na zákla de žiados ti 
poplat níka. 

Žiadosti na zníženie alebo od-
pustenie poplatku môže poplatník 
podávať v  podateľni Mestského 
úradu v Malackách alebo v klient-
skom centre MsÚ v Malackách.

red

Názov projektu Zdroj financovania Celk. náklady Kofinanco-
vanie Poznámka

Pr
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INREN
Program 
cezhraničnej 
spolupráce

112.221,02 5 611, 05
ukončený k 28. 2. 2013, čaká sa na preplatenie  posledných 3 žiadostí o platbu z rakúskej strany, 
bol na ministrersvo zaslaný list s urgenciou o preplatenie, uskutočnila sa kontrola celého projektu 
– bez zistených nedostatkov, bola zaslaná urgencia na technický sekretariát do Viedne

ROSEMAN Program cezhra-
ničnej spolupráce 86.015,00 4.300,75 projekt ukončený, bola zaslaná záverečná žiadosť o platbu, čaká sa na rakúsku stranu, kde sa ešte 

neuskutočnila prvostupňová kontrola, bola zaslaná urgencia na technický sekretariát do Viedne

Záhorie-Malacky-odkanalizovanie Operač. program 
životné prostredie 13.268.154,30 663.407,72 27. 12. 2013 nadobudla právoplatnosť kolaudácia  časť Kostolište, 2. 1. 2014 nadobudla 

právoplatnosť kolaudácia časť Malacky

Existujúca hala spracovania druhotných surovín – 
modernizácia technológie spracovania 
druhotných surovín

Operač. program 
životné prostredie 1.918.263,29 monitorovanie 5 rokov po ukončení projektu, 27. 6. došlo k poistnej udalosti na majetku, 

poisťovňa začala vecné plnenie

Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy Operač. program 
Bratislavský kraj 732.144,00 36.607,20 13. 11. 2013 začala sa realizácia, uskutočňuje sa fáza vypracovania analýz súčasného 

a návrhu budúceho stavu

Terminál integrovanej dopravy v Malackách Operač. program 
Bratislavský kraj 838.827,73 uskutočňuje sa proces odborného hodnotenia a verejné obstarávanie, 

bol doručený list o splnení všetkých podmienok

ISRMO – Socio-ekonomická analýza 
mesta Malacky

Operač. program 
Bratislavský kraj 6.000,00 300,00 uskutočňuje sa proces odborného hodnotenia

ISRMO – Rekonštrukcia Materskej školy 
na Štúrovej ulici v Malackách

Operač. program 
Bratislavský kraj 855.300,08 42.765,00 uskutočňuje sa proces odborného hodnotenia, na základe výzvy boli doplnené 

požadované doklady, uskutočňuje sa verejné obstarávanie

ISRMO – Revitalizácia verejného priestranstva 
Malacky (Juh) – lokalita pri Maline

Operač. program 
Bratislavský kraj 375.075,06 18.753,75 uskutočňuje sa  proces odborného hodnotenia, na základe výzvy boli doplnené 

požadované doklady, uskutočňuje sa  verejné obstarávanie

ISRMO – Zóna Juh – Malacky – 
Obnova verejných priestorov

Operač. program 
Bratislavský kraj 796.183,62 39.809,18 uskutočňuje sa  proces odborného hodnotenia, na základe výzvy boli doplnené 

požadované doklady, uskutočňuje sa  verejné obstarávanie

Revitalizácia verejného priestranstva 
na ul. Břeclavská a 1. mája

Operač. program 
Bratislavský kraj 468.858,82 23.950,57 7. 11. 2013 začala realizácia, projekt sa uskutočňuje podľa harmonogramu

Projekt na separovanie odpadov do škôl:
 „Naučme sa separovať“

Enviromentálny 
fond 6.616,81 330,85 projekt podaný, uskutočňuje sa  hodnotenie

Realizácia operatívnej obnovy strechy, 
krovu, komínov a klampiarskych prác kaštieľa 
v Malackách – 1. etapa

Ministerstvo 
kultúry SR 160.262,00 8.014,00 projekt podaný, uskutočňuje sa hodnotenie

Revitalizácia medziblokového priestoru ul. Radlin-
ského – Partizánska v Malackách – sadové úpravy BSK 6.738,37 673,83 projekt podaný, uskutočňuje sa  hodnotenie
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Skatepark – 1. etapa vlastné zdroje

celkové náklady 
– 162.130,31 €, 

rozpočet mesta 
2014 – 65 000€

65.000,00 začalo sa stavebné konanie, 
pripravujú sa podklady na vyhlásenie verejného obstarávania

Odkanalizovanie mesta – 
predĺženie trás kanalizácie zdroje BVS 1.524.321,00 0,00 vydané stavebné povolenie, čaká sa na právoplatnosť rozhodnutia, 

následne bude postúpené BVS ako budúcemu investorovi stavby

Upokojenie Veľkomoravskej ulice vlastné zdroje 30.000,00 30.000,00 schválený návrh dopravného značenia, vyhlásené verejné obstarávanie – 
zákazka s nízkou hodnotou na osadenie prvkov upokojenia dopravy v súlade so štúdiou 

Rekonštrukcia vnútrobloku Domky – 1. etapa vlastné zdroje 50.000,00 50.000,00 spracovaná realizačná projektová dokumentácia na celý vnútroblok, rozdelená 
do jednotlivých etáp, príprava podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania

Výstavba zóny pre psičkárov na Záhoráckej ulici vlastné zdroje 10.000,00 10.000,00 určená lokalita, uskutočňuje sa proces verejného obstarávania – cenové ponuky a vizualizácia

Fontána na Kláštornom námestí vlastné zdroje 90.000,00 90.000,00 vypracováva sa projektová dokumentácia, následne začaté stavebné konanie

Parkovacia politika mesta Malacky vlastné zdroje 10.000,00 10.000,00 vybraný spracovateľ projektovej dokumentácie – Parkovacia politika, 
začalo sa s vypracovávaním dokumentácie

Pasportizácia mestských komunikácií vlastné zdroje 6.000,00 6.000,00 vybraný spracovateľ, začalo sa s vypracovávaním passportu mestských komunikácií

Rekonštrukcia mestských komunikácií vlastné zdroje 415.000,00 415.000,00 vypracovaná projektová dokumentácia na ul. Továrenská, Záhradná, Lesná, chodník  
Oslo bodenia, pripravujú sa podklady k vyhláseniu verejného obstarávania

Prepojenie Partizánska – Kukučínova vlastné zdroje proces stavebného konania, spracúva sa rozpočet celej stavby

Rekonštrukcia križovatky Pezinská a II/503 vlastné zdroje proces stavebného konania, projekt rozdelený na dve etapy, spracúva sa rozpočet celej stavby

Rekonštrukcia Mestského centra sociálnych služieb vlastné zdroje 76.450,00 76.450,00
Realizácia, 23. 12. bolo firme odovzdané stavenisko. Do šiestich mesiacov by mala byť 
rekonštrukcia hotová. Počas januára spoločnosť vykonávala prípravné práce. 
Rekonštrukčné práce sa začnú vo februári.

Vonkajšie športové prvky v Zámockom parku vlastné zdroje 15.000,00 15.000,00 bola upravená lokalita, opätovne zaslaná na Krajský pamiatkový úrad Bratislava, 
uskutočňuje sa proces vizualizácie a určenia vhodných cvičiacich strojov

Realizácia operatívnej obnovy strechy, krovu, komí-
nov a klampiarskych prác kaštieľa v Malackách vlastné zdroje 620.372,69 566.408,48 vyhlásené  verejné obstarávanie

Foto: naty
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Región Záhorie sa na  prelome 
januára a februára predstavil na naj
prestížnejšom veľtrhu cestovného 
ruchu na  Slovensku – ITF Slovakia
tour. Jubilejný 20. ročník medziná
rodného veľtrhu absolvovali mestá 
a obce Záhoria v spoločnom stánku 
spolu s  podnikateľskými subjektmi, 
ktoré v našom regióne pôsobia v ob
lasti turizmu. Expozíciu zabezpečila 
Oblastná organizácia cestovného ru
chu Záhorie a Združenie miest a ob
cí Záhorie. 

Zástupcovia OOCR Záhorie pred
stavili na veľtrhu prvú spoločnú pro
pagačnú brožúrku o  Záhorí a  novú 
webovú stránku www.zahorie.info. 
Obe ponúkajú návštevníkom to naj
zaujímavejšie z  krásneho regiónu  
me dzi Malými Karpatmi a riekou Mo
ravou. 

Text: -mija-, foto: TIK Skalica 

Načo ďalšia kni ha o Malackách – 
s takouto reakciou sa stretol jeden zo 
zakladateľov portálu Malacké po-
hľady a malacký historik a kronikár 
Martin Macejka po tom, čo prezradil 
zámer občianskeho združenia MLOK 
vydať knižne druhý výber z článkov 
uverejňovaných za  ostatné štyri ro
ky na webovej stránke Malacké po
hľady.

„Začiatky Malackých pohľadov 
boli sprevádzané nadšeným spozná-
vaním dejín mesta a jeho obyvateľov. 
Toto zanietenie sa nestratilo, v priebe-
hu posledných rokov sa podarilo po-
znanie posunúť o kúsok ďalej. Ukazu-
je sa, že sme na začiatku dlhej cesty,“ 
citácia slov zostavovateľa publikácie 
Martina Macejku v úvode knihy ho
vorí za všetko, možno v nej nájsť od
poveď na  skeptické konštatovanie 
 načo ďalšia kniha... Na to, aby sme 
spoznali kus našej histórie, na to, aby 
sme vedeli, ako tu žili naši predkovia. 
„Na  to, aby sme odovzdali odkaz pre 
budúce generácie, lebo to je poslanie 
historika,“ povedal Martin Macejka.

Ako hudobný hosť vystúpil kla
virista a  pedagóg Róbert Kohútek. 
Úryvok z  knihy (zo spomienok Vla
da Handla na  slávenie Lucie) pre
čítal herec a  fanúšik Malackých po
hľadov Alfréd Swan. Pikoškou je, že 

grafika knihy vznikala aj v  Austrálii, 
kde istý čas so svojím manželom pô
sobila Má ria Mareková, jej autorka. 
Po  oficiál nej časti programu nasle
dovala neformálna diskusia.

Malacké pohľady – Výber z člán
kov 2 si môžete kúpiť v MCK na Zá
horáckej ulici, v TIKu v  inkubátore, 
v  predajni Vecičky s  Dušou v  Poly
funkčnej budove u  Danihelov na 
Rad linského uli ci, v kníhkupectve Ľu
bica v hote li Átrium a na  iných pre
dajných mies tach.

Text: L. Vidanová, foto: M. Marek

Nový 
historický 
zborník

Mestské centrum kultúry Malac
ky – Múzeum Michala Tillnera vyda
lo zborník Malacky a  okolie 6. Ide 
o zborník trinástich príspevkov, ktoré 
odzneli na historickom seminári Sta-

vebný vývoj Malaciek v máji 

2013,  na  pravidelných mesačných 
prednáškach Stretnutie s  históriou 
a zaradené boli aj ďalšie príspevky.

Šesť príspevkov sa venuje tema
tike stavebného vývoja Malaciek od 
stredoveku do  obdobia socialistic
kej výstavby. Ďalšie štúdie sa venujú 
lodným mlynom na  rieke Morave, 
železničke Malacky–Rohožník, pre
vratovým udalostiam v  roku 1918 
na južnom Záhorí, či železnej opo
ne na Záhorí a iným zaujímavým té
mam.

Zborník je možné kúpiť v  MCK 
Malacky a TIKu v  Malackách za  5 €. 
Pre záujemcov o  celú sériu zborní
kov (č. 1–6) ponúkame zvýhodnenú 
cenu 20 €.

MCK Malacky

V  rozpočte mesta Malacky 
na rok 2014 sa počíta aj s finan-
ciami na zriadenie cvičiska pre 
psov v  centre mesta. V  týchto 
dňoch je už na svete prvý návrh 
vizualizácie, ktorú dalo oddele-
nie územného rozvoja a  život-
ného prostredia vypracovať od-
bornej firme. 

„Cvičisko sa bude nachádzať na po-
zemku mesta za  Obvodným úradom 

v Malackách na Záhoráckej ulici. Areál 
bude trávnatý, oplotený a vo výcviko-
vej časti doplnený tréningovými prv-
kami,“ povedala vedúca oddelenia 
Anna Ševerová.

Okrajové plochy pri plotoch vy
plní cielene vhodne zvolená zeleň. 
Sadovníckoarchitektonický návrh 
prezrádza, že pôjde o  niekoľko list
natých stromov, ihličnatých drevín, 
listnaté a  vždyzelené kríky, okrasné 
trávy a  trvalky, ktoré vzniknú popri 

väčšinovej trávnatej ploche. Spome
dzi tréningových prvkov psičkárov 
a  ich štvornohých miláčikov potešia 
napr. kruh ukotvený v stabilnom ko
vovom ráme, šikmá stena (tzv. áčko), 
pevne fixovaný slalom tvorený meter 
vysokými tyčami a  jednoduchá sko
ková prekážka so štandardnou šírkou 
1,5 m. 

Zriadením oplotenej plochy cvi
čiska pre psov mesto vychádza 
v  ústrety požiadavkám psičkárov. 

Príjemný areál v centre mesta obklo
pený zeleňou sa tak môže stať ďalšou 
príjemnou relaxačnou zónou. Pred 
samotnou realizáciou však mesto 
ponúka možnosť verejnosti do 24. 
februára pripomienkovať ponúk-
nutý návrh a prispieť návrhmi k vše
obecnej spokojnosti. Svoje podnety 
k  projektu môžete adresovať ema
ilom na: anna.severova@malacky.
sk; jana.jezkova@malacky.sk. Po  za
pracovaní pripomienok a vzájomnej 
dohode investora a  realizátorov sa 
predpokladá začiatok prác už na  jar 
tohto roka.              T. Búbelová

 Psie cvičisko v centre mesta

Nová webová 
stránka o Záhorí

 Kníh o Malackách 
 nikdy nebude dosť

256 strán, 8 častí, 42 príspevkov, 3 autori, náklad asi 400 kusov – taká 
je základná štatistika 2. publikácie, ktorú vydalo občianske združe-
nie MLOK. Presne po  štyroch rokoch od  prvej verejnej prezentácie 
jednotky, v pondelok 27. 1., v Kultúrním domečku publiku predstavili  
ďalšiu knihu o Malackách – Malacké pohľady. Výber z článkov. Lebo 
kníh o Malackách nikdy ne bude dosť.

http://www.zahorie.info
http://www.zahorie.info
http://malackepohlady.sk/
http://malackepohlady.sk/
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Riaditeľka materskej školy v Malackách 
oznamuje rodičom detí predškolského veku, že 

prihlášky/žiadosti
na školský rok 2014/2015 
sa budú vydávať pre všetky budovy (Bernolákova, Hviezdoslavo-
va, Já na Kollára, Rakárenská a Štúrova)

v riaditeľstve MŠ – Ul. J. Kollára 896, Malacky 
od 15. 2. 2014 do 15. 3. 2014,
príp. na webe: www.msmalacky.edupage.org.

Žiadosť o  prijatie dieťaťa do materskej školy (vyplnenú prihlášku 
s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa na prihláške a podpisom ro
diča) je možné odovzdať na riaditeľstve MŠ do 21. 3. 2014.

Žiadosť si podávajú aj rodičia detí, ktoré neboli prijaté do MŠ v mi
nulom školskom roku (2013/2014)!

Kritériá prijímania detí do materskej školy 
na školský rok 2014/2015

Podmienky prijatia dieťaťa v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niekto
rých zákonov a Vyhlášky č. 306/ 2008 Z. z. o materskej škole a jej zmeny 
č. 308/ 2009 sú nasledovné: 

• Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od 3 do 6 
rokov, výnimočne možno prijať dieťa od 2 rokov veku. 

• Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty 
rok veku a  ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej 
dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej škol
skej dochádzky.

• Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré 
dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej 
školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia 
povinnej školskej dochádzky.

• Deti sa do MŠ na školský rok 2014/2015 budú prijímať v  poradí 
podľa dátumu narodenia.

Po  januárovom zápise budú-
cich prvákov do malackých zá-
kladných škôl ukázali štatisti-
ky niekoľko zaujímavých úda-
jov. Naše základné školy majú 
súhrnne dostatočnú kapacitu 
na umiestnenie všetkých prvá-
kov z  Malaciek i  prihlásených 
detí z  okolitých obcí. Záujem 
o  školy však nie je rovnomer-
ný. 

Z Informácie o výsledkoch zápi su 
do 1. ročníka základných škôl v Ma
lackách, ktorá je pripravená na  ro
kovanie mestského zastupiteľstva 
20. februára, vyplýva, že dve malac
ké školy (ZŠ Dr.  J. Dérera a SŠ sv. F. 
As siského) zaznamenali záujem pre
vyšujúci ich kapacitné možnosti.

Do  ZŠ Dr.  J. Dérera sa prihlásilo 
91 detí, čo je viac, ako môžu prijať 
do  štyroch prvých tried, ktoré ško
la otvorí. Všetci budúci prváci, kto
rí patria do školského obvodu tejto 
ZŠ, budú do nej určite prijatí.

Ak rodičia detí z  iných obvodov 
dostanú rozhodnutie o  neprijatí 
dieťaťa do ZŠ Dr.  J. Dérera, dieťa je 
povinná prijať ZŠ v mieste trvalého 
bydliska žiaka, do ktorej patrí. Môže 
ho však prijať aj ZŠ v inom školskom 
obvode, a  to do  naplnenia svojich 

kapacitných možností. Možnosť pri
jať ďalšie deti aj mimo svojho škol
ského obvodu má s ohľadom na ka
pacitné možnosti v Malackách ešte 
ZŠ Zá horácka. Vzhľadom na  pláno
vaný počet troch tried 1. ročníka vy
danie niekoľkých rozhodnutí o  ne
prijatí predpokladá i vedenie SŠ sv. 
Františka Assiského, ktorá otvorí tri 
prvé triedy (83 zapísaných prvákov). 

Školským zákonom je stanovený 
najvyšší počet žiakov v triede 1. roč
níka základnej školy 22 žiakov. Ten
to počet môže byť zvýšený najviac 
o troch žiakov, a to len v prípadoch, 
ktoré sú konkrétne vymenované 
v školskom zákone. 

Počet žiakov v  triede ovplyvňu
je aj veľkosť triedy. Ak je priestorovo 
nepostačujúca pre 22 detí, umiestni 
sa v nej v súlade s predpismi menej 
detí. Zopár čísel:

Počty detí zapísaných 
do malackých škôl
ZŠ Dr. J. Dérera 91 detí 

(z toho predbežne 1 odklad)
ZŠ Štúrova 49 detí 

(z toho predbežne 2 odklady)
ZŠ Záhorácka  38 detí

(z toho predbežne 2 odklady)
SŠ sv. F. Assiského 83 detí 

(z toho predbežne 10 odkladov)

Podľa počtu prihlásených detí 
a priestorových možností školy 
riaditelia navrhujú v školskom 
roku 2014/2015 otvorenie tried 
1. ročníka v počte:

ZŠ Dr. J. Dérera otvorí  4 triedy,
ZŠ Štúrova otvorí  2 triedy,
ZŠ Záhorácka otvorí  2 triedy,
SŠ sv. F. Assiského otvorí  3 triedy.

V celkovom počte zapísaných je 
68 detí z iných obcí, čo je o 1 dieťa 
menej ako pred rokom. Tieto deti 
majú trvalé bydlisko v  mestách  
a obciach: Bratislava, Gajary, Jaku
bov, Kostolište, Kuchyňa, Lakšárska 
Nová Ves, Malé Leváre, Moravský 
Svätý Ján, Pernek, Plavecké Podhra
die, Plavecký Štvrtok, Sekule, Sološ
nica, Studienka, Suchohrad, Veľké  
Leváre, Záhorská Ves, Závod. Z  to
ho z Kostolišťa a Suchohradu, ktoré 
patria do školského obvodu ZŠ Zá
horácka, je 22 detí.

Tatiana Búbelová

Záujem prevyšuje 
kapacitu dvoch škôl
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S ohľadom na bezpečnosť  
a plynulosť cestnej premávky, 
a to najmä s prihliadnutím na 
chodcov, vás upozorňujeme na 
účinnosť novely zákona o cest-
nej premávke.

Od  začiatku tohto roka majú 
chodci povinnosť za zníženej viditeľ-
nosti chrániť sa reflexnými prvkami 
alebo reflexným odevom počas po-
hybu po vozovke nielen mimo obce, 
ale aj v obci.  Vyzývame preto všet-
kých občanov, aby v záujme vlastnej 
bezpečnosti a  bezpečnosti svojich 
blízkych si zabezpečili reflexné prv-
ky pre všetkých členov domácnosti 
a dbali na to, aby nimi boli vždy dô-
sledne označení. Toto reflexné ozna-
čenie vám zaručí byť videný nielen 
za zníženej viditeľnosti, ale aj v daž-
divom a hmlistom počasí. 

Reflexné prvky je možné kúpiť 
v hypermaketoch, v papiernictvách, 
v  obchodoch so športovými potre-

bami či elektronikou. V  prípade, že 
by ste sa ako chodci vo vlastnom 
záujme za  zníženej viditeľnosti po-
čas pohybu po vozovke v obci alebo 
mimo nej reflexnými prvkami ne-

chránili, hrozí vám bloková pokuta 
až do výšky 100 €.

Text: KR PZ, foto: -tabu-

SPEKTRUM / INZERCIA

Nemocnica  v Malackách pre Vás pripravila 
VALENTÍNSKY DEŇ ZDRAVIA

13. 2. vo vestibule polikliniky od 8:00-12:00

LÁSKU

Pre držiteľov Klientskej karty máme pripravené
    meranie krvného tlaku zadarmo

    10 % zľava na výživové doplnky spoločnosti Wallmark 

    vzorky vybraných výživových doplnkov

    darček pre prvých 200 pacientov

WEB: WWW.CASNAZDRAVIE.SK       TEL.: 034 28 29 700
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MÁTE BOLESTI?
Zažívacie, kožné,

dýchacie, kĺbové a iné?
Ponúkame novú pomoc –
biorezonančné vyšetrenie

DIACOM
odhalí príčinu vášho problému

(mikroorganizmy, parazity, 
chemické látky).

Navrhneme vám terapiu 
novými účinnými 

biopreparátmi.
Odborné vyšetrenie v cene 15 € 

je vhodné aj pre deti.

Info: 0911 94 18 87
www.novaterapia.webnode.sk

 Dbajte na svoju
 bezpečnosť

Pomôžte deťom
z Rakárenskej
Občianske združenie Rakárenček pôsobí pri elokovanej budove MŠ 
Rakárenská v Malackách už viac rokov. Je to združenie rodičov a pe-
dagógov, ktorým záleží na aktívnom trávení času tunajších škôlkarov. 

V  minulom roku pomohli rodičia svojimi 2 % daní k  osadeniu novej 
pre liezačky, kúpe prenosného dopravného ihriska, kúpe pomôcok na 
en vironmentálnu, výtvarnú, pracovnú aj dramatickú výchovu. Do každej 
triedy pribudla magnetická tabuľa. MŠ na Rakárenskej vďaka pomoci od 
rodičov môže prispievať na športové výcviky – korčuliarsky, lyžiarsky i plá-
novaný plavecký. V pláne je výlet do bábkového divadla aj do múzea.

Kto pozná škôlku na Rakárenskej, vie, že deti v nej majú vďaka nadše niu 
pedagógov i rodičov veľa zážitkov. Aj v tomto roku prosíme tých, ktorým 
záleží na škôlkaroch z Rakárenskej, aby na nás pamätali pri poukazovaní 
2 % zo svojich daní. Ide o financie, ktoré v prípade nevyužitia adresne na 
konkrétnu vec skončia v štátnom rozpočte. Tlačivá dostanete u pani učite-
liek, nájdete ich aj na webe http://rakarenskama.estranky.sk/.

DROBnÁ InZERCIA
• Kúpim malú po škodenú drevenú pramicu/čln, predám nové el. infra fólie 
(hr. 0,4 mm, príkon do 1 m2 = 125 W) vhodné do obytných (pod koberec, plá-
vajúcu podlahu, parkety) či hospodárskych objektov. Kontakt: 0905 64 54 50

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

http://rakarenskama.estranky.sk/
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„Hralo sa systémom každý s  kaž-
dým po  päť minút. Pre umiestnenie  
je rozhodujúci súčet všetkých získa-
ných bodov,“ povedala Broňa Micha-
lovičová z CVČ. Víťazné družstvá do-

stali pohár a diplom a každý ich člen 
medailu. Víťaz v  každej kategórii si 
odniesol putovný pohár CVČ. Rov-
nako ako v minulom roku ho získali 
žiačky zo ZŠ Záhorácka B. V kategórii 
študenti pohár prešiel od vlaňajších 
držiteľov z Gymnázia sv. F. Assiského 
do rúk družstva z Detskej organizá-
cie Záhorácky Fénix. Podľa počtu 
gólov a asistencií bola ako najlepšia 
hráčka vyhodnotená Alica Sojáková 

(Gym. Ul. 1. mája). Najlepším hráčom 
z kategórie študentov sa stal Kamil 
Tomek (DO Záhorácky Fénix).

Výsledky v kategórii žiačok: 
ZŠ Záhorácka B
ZŠ Záhorácka A
Gymnázium Ul. 
1. mája (8-ročné)

Výsledky v kategórii študentov:
DO Záhorácky Fénix B
DO Záhorácky Fénix A
SŠ sv. F. Assiského

Text, foto: -tabu- 

SPEKTRUM / ŠPORT

Čas plynie, smútok zostáva, tá strata 
v  srdci bolieť neprestáva. Za  všetky 
Tvoje trápenia a  bolesti nech Ti dá 
Pán Boh večnej milosti.

4. 2. uplynuli 3 ro-
ky, čo od nás odišiel 
Milan Pullmann 
z Malaciek.
S láskou spomínajú 
manželka Kristína,  
synovia, dcéra, ne- 

 vesty, vnúčatá Natálka, Radko 
a svokra Janečková. Kto ste ho po-
znali, spomínajte spolu s  nami.

5. 2. sme si pripo-
menuli 7. výročie 
úmrtia mojej mi-
lovanej mamičky 
Jozefíny Bučeko-
vej.
S  láskou a  úctou 

spomína syn Štefan. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomienku.

Hoci si odišla a  niet ťa medzi nami, 
v  na šich srdciach zostávaš stále  
s na mi... 

13. 2. si pripomí-
name 25. výro-
čie úmrtia našej 
drahej starenky 
a  prastarenky 
Márie Procház-
kovej z  Mala-

ciek. Kto ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú spomienku.  
S  úctou a  láskou spomínajú vnuk 
Peter a vnučka Lýdia s rodinou.

Odišiel si, nie si už medzi nami,  
no v našich srdciach si stále  s  nami.
14. 2. si pripomíname 10. výročie 
úmrtia Vladimíra Skúpeho.

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú 
spomienku. S  lás-
kou a úctou spomí-
na sestra Jana s ro-
dinou.

1. 2. sme si pripo-
menuli 1. výročie 
úmrtia  nášho tat-
ka  Augustína Bri-
micha.
Zároveň si 16. 2. 
pripomíname 1. vý-
ročie úmrtia jeho brata Ladislava 
Brimicha, ktorý žil v  Modre. Spo-
mienky na nich sú stále živé. Kto ste 
ich poznali, venujte im tichú spo-
mienku.

SPOMIENKY

MALACKÁ MATRIKA
Od 22. 1. dO 10. 2. 2014

Nie sú medzi nami
Jozef Vlček, Lozorno, 
*1946; Matilda Petríková, 
Kuchyňa, *1934; Emília 

Pavlíková, Malacky, *1924; Margi-
ta Vranovičová, Kostolište, *1932; 
Ing. Rudol Hacaj, Malacky, *1939; 
Eva Hacajová, Malacky, *1938; Ján 
Krátky, Borský Sv. Jur, *1946; Jaro-
slav Petrík, Kuchyňa, *1953; Jozef 
Neradovič, Malacky, *1936; Anna 
Maňuchová, Malacky, *1926; Vilma 
Hnyková, Kostolište, *1935; Terezia 
Jájková, Lozorno, *1921; Rozália 
Kapsová, Malacky, *1924; Agneša 
Studeničová, Závod, *1944

Vítame medzi nami
Matúš Kovarik, *22. 1.; Ma-

túš Rapavý, *17. 1.

Naši jubilanti
80 – Mária Pečovská, Ľud-
mila Podstupková; 85 – Jo-
zefína Jursová, Hedvika 

Marková, Jaroslav Orgoň, Štefánia 
Slezáková; 90 – Ján Juríčka

„Seniorov zaujíma viacero oblastí, 
medzi nimi najmä povinnosť chod-
cov pri chôdzi po vozovke za zníženej 
viditeľnosti nosiť reflex-
né prvky, a to už aj v obci,“ 
povedal preventista MsP  
V. Kunák.

V  programe odzneli aj  
ďalšie zaujímavé témy. Ľu-
dí v  dôchodkovom veku 
zaujímalo aj to, aké lekár-
ske vyšetrenia musia ab-
solvovať vodiči po dosiahnutí veku 
65 rokov a ako často. Zmena nastala 
v  tom, že takíto vodiči už nemusia 
navštíviť lekára každé 2 roky, ale  
stačí raz za 5 rokov. Podľa V. Kuná-

ka treba pripomínať aj objektív-
nu zodpovednosť majiteľa vozidla 
za  priestupok či spôsobenú škodu 

v sporných prípadoch.
Opatrením na  zvýše-

nie bezpečnosti cyklistov 
sú aj ustanovenia o  ich 
jednoznačnej prednosti 
pred vozidlami pri odbo-
čovaní.

• • •
Prednáš ka, ktorá upo-

zornila na viacero zmien nielen pre 
vodičov, sa uskutočnila v MsCSS 10. 
februára a zúčastnili sa jej členovia 
OZ Zla tý vek. 

Text, foto: T. Búbelová

 Mini ľadový hokej
 o Pohár CVČ

Turnaj o Pohár CVČ v mini ľadovom hokeji zažil 
v  piatok 7. 2. svoj 2. ročník. Na  ľadovej ploche 
v  Malackách sa stretli štyri družstvá žiačok zo 
ZŠ Záhorácka, ZŠ Štúrova a  z 8-ročného štátne-
ho gymnázia a  päť družstiev študentov – jed-
no z Gymnázia sv. F. Assiského, dve z Gymnázia 
na Ul. 1. mája a dve z OZ Fénix zo Senice. Súťaž 
organizačne za bezpečovali pracovníci CVČ Ma-
lacky spolu s riaditeľom a moderátorom turnaja 
Petrom Filipom.

Centrum voľného času 
v spolupráci so ZŠ dr. J. dérera 
pozývajú všetkých 
šachových nadšencov na 

 Valentínsky 
šachový 
turnaj, 
ktorý sa koná v sobotu 15. 2. 
o 8.30 h v ZŠ dr. J. dérera 
v Malackách.

Turnaja A  sa môžu zúčastniť deti 
narodené v roku 2000 a mladšie 
s ratingom podľa LOK max. 1400 
bodov. Turnaj B je pre všetkých 
ostatných hráčov. 

Prihlásiť sa môžete do 13. 2. na 
chabadatomas@azet.sk. 
Štartovné je 1 €. 
Prajeme šťastnú ru ku a  správny 
ťah.

 MsP seniorom 
 o cestnom zákone

Novela cestného zákona účinná od januára tohto roka prináša viace-
ro zmien. Hoci nad jeho uplatňovaním v praxi bdie najmä Policajný 
zbor SR, ani MsP v Malackách ho pri svojej činnosti neobchádza a pri-
pravila k tejto téme prednášku seniorom, a to na ich vlastnú žiadosť. 

MCK Malacky pozýva všetky detičky a ich rodičov z Malaciek i okolia na 
predstavenie v rámci cyklu ROZPRÁVKOVÁ NEdEľA. Uvidíme sa v ne-
deľu 16. februára o 17.00 h v Kultúrním domečku (Kino), na Hviezdoslavo-
vej ul. 3 v Malackách. O 16.00 h bude bude pripravená tvorivá dielnička.

POZVÁNKA

mailto:chabadatomas@azet.sk
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1    ESTERLE, P.: Prvá výročná zpráva súkromného gymnázia rádu sv. Františka s právom ve
rejnosti v  Malackách. Školský rok 1927–1928. Malacky: Rád sv. Františka v  Malackách, 
1928, s. 11.

hal telocvik v  dočasnej telocvični. 
O  tej nenachádzame inú zmienku. 
Nevieme, kde sa nachádzala, ale zrej
me to bolo v budove kláštora. Prvá 
zmienka o novej telocvični je v tretej 
výročnej správe zo školského roku 
1929/1930.

Napriek tomu, že škola nemala 
peniaze navyše, investovala do telo
výchovy. Podľa údajov v prvej výroč
nej správe gymnázia zo školského 

roku 1927/28 dotácia na  telocvičné 
zbierky bola 6687,50 korún a  zakú
pili sa pomôcky za 15 933,70 korún. 
Bola to najvyššia dotácia v tom škol
skom roku z predmetových dotácií, 
vyššia dotácia bola len na  žiacku 
a profesorskú knižnicu – 8025 korún. 

Zdroj: 
Macejka, Martin: Telovýchova a šport 

na františkánskom gymnáziu 
v Malackách. In: Malacky a okolie 4. 

2011, s. 129

 100. výročie
 organizovaného
 športu v Malackách

Pamätáte si aj vy 
zaujímavosti 
z malackého športu 
v dávnych časoch? 
Nenechajte si ich pre seba!
Mestské centrum kultúry pripravuje zaujímavú publikáciu. Prispejte 
do nej a odovzdajte zaujímavosti o našom meste ďalším generáciám. 

Kniha vyjde v 2. polovici roka a bude zahŕňať celú históriu malackého 
športu. Môžete poskytnúť textové či obrazové materiály v elektronickej 
podobe alebo ich zapožičať vo fyzickej podobe na naskenovanie. Kon
taktovať môžete MCK na tel. čísle 034/772 21 10 a na emailovej adrese 
muzeum@mckmalacky.sk, príp. osobne počas pracovnej doby v múzeu.

Dokončenie z 1. strany

Eliške Chvílovej sa zatiaľ 
darí, svoj druhý halový 
štart v  novom roku pre
tavila k  druhému miestu 
na  medzinárodnom mí
tingu a  vylepšila si toh
toročný osobný rekord. 
V skoku do diaľky dosiah
la na  bratislavskom Elán 
mítingu v  nedeľu 26. ja
nuára 590 cm a  umiest
nila sa najlepšie zo slo
venských pretekárok. 

Návrat po  smolnej sezóne 
2013 zatiaľ malackej skokanke 
vychádza. Vlani musela pre
rušiť tréningy pre zdravotné 
problémy v hodine dvanástej, 
keď jej iba päť centimetrov 
chýbalo k  pokoreniu limitu 
(6 m) na  majstrovstvá Európy 
juniorov. Teraz jej pre zmenu 
päť čísiel chýbalo k osobnému 
maximu 595 cm. Z tesného ví
ťazstva sa v  Bratislave tešila 
Talianka Laura Stratiová, ktorá 
prekonala Malačianku o  dva centi
metre. Sezónny osobný rekord v rov
nakej disciplíne vylepšila aj Claudia 
Hladíková, ktorá začínala v  rovnakej 

tréningovej skupine ako E. Chvílo
vá v Malackách. Pretekárka Dukly B. 
Bystrica skočila 587 cm a skončila cel
kovo tretia.       TK AC

V roku 2013 sa do Malaciek po 
29 rokoch zásluhou organizá
torov z Racing Clubu Záhorák 
vrátili cestné motocyk lové 
preteky medzinárodnými maj
strov stvami SR historických 
motocyklov v  jazde pravidel
nosti nazvanými Memoriál Ar
nolda Gašpara.

Hoci ešte krátko predtým nebolo 
nič isté, ba dokonca sa objavovali hla
sy o neuskutočnení pretekov, nako
niec sme boli svedkami mimoriadne 
vydareného podujatia, ktoré si naš
lo mnoho priaznivcov nielen medzi 
divákmi, ale aj samotnými pretekár
mi, ktorí z tohto záhoráckeho mesta 
odchádzali s túžbou vrátiť sa sem aj 
na budúci rok. Počiatočné rozpaky 
vychádzali z neistoty predstaviteľov 

mesta, ktorí sa obávali podobnej ak
cie predovšetkým po tragickej neho
de v Novom Meste nad Váhom z roku 
2012. Nakoniec sa všetko podarilo, 
obavy sa rozplynuli a skvelé preteky 
a fantastická návšteva boli predzves
ťou toho, že obnovené preteky v Ma
lackách budú mať aj ďalšie pokračo
vanie.

„Už na druhý deň po pretekoch sme 
hovorili s pánom primátorom Jozefom 
Ondrejkom, ktorý nám gratuloval a 
poďakoval za zorganizovanie,“  vraví 
hlavný organizátor pretekov v Malac
kách Ľubomír Haranta.  „Sme radi, že 
sa môžeme o podporu mesta oprieť aj 
v roku 2014. Oveľa ľahšie sa nám takis
to rokovalo na polícii, kde sme minulý 
týždeň žiadali o potrebné veci, a pove
dali nám, že s tým nebude žiadny prob
lém.“

Termín pretekov v  Malackách je 
zvolený na víkend 30. a  31. augus
ta. „Je to veľmi dobrý termín, ktorý 
nekoliduje so žiadnymi pretekmi na 
prírodných okruhoch v Českej republi
ke, navyše je to posledný prázdninový 
víkend, pred ktorým je v piatok štátny 
sviatok a rovnako aj potom v ponde
lok,“ vysvetľuje Haranta. „Len ešte ne
vieme, či bude podujatie dvojdňové, 
alebo sa bude konať len v  nedeľu, 
ako tomu bolo v  roku 2013. Predsa 
len z pretekov plynú aj určité obme
dzenia pre obyvateľov a  na to mu
síme myslieť tiež. Teší nás aj záujem 
firiem, ktoré nám chcú pomôcť, takže 
pochopiteľne už v súčasnosti pripra
vujeme všetko tak, aby boli preteky 
aj v roku 2014 úspešné.

Text: R. Karnok, foto: S. Osuský 
Zdroj: www.motocup.sk 

Bratislavský šampionát najlepšie 
vyšiel Baňovičovej a Žilavému

Na halových majstrovstvách At
letického zväzu Bratislavy, ktoré sa 
uskutočnili 4. 2., štartovala početná 
výprava atlétov AC Malacky. Väčšinu 
z tímu tvorili žiaci športových tried zo 
Základnej školy Záhorácka. 

Vo vynikajúcom svetle sa predsta
vila opäť juniorka Monika Baňovičová, 
ktorá opantala súťaž žien v diaľke i v 
behu na 60 metrov prekážok. V oboch 
disciplínach prekonala svoje vlastné 
maximá a jasne triumfovala. Na me
daily produktívny deň mal šprintér 
a skokan Marcel Žilavý, ktorý sa stal 
celkovo trojnásobným majstrom Bra
tislavy v skoku do diaľky, behu na 60 
metrov prekážok a 150 metrov. Všet
ky štarty v hale pretavil do nových 
osobných rekordov a dokázal, že je 
veľkou nádejou malackej atletiky. Me
dzi dorastencami sa novým osobným 
rekordom blysol Michal Mecháček v 
behu na 60 metrov, len tri sekundy 
za ním zaostal jeho kolega z trénin
govej skupiny Boris Pribil. V behu na 
200 metrov dobehli v rámci bratislav
skej súťaže traja dorasteneckí šprinté
ri Mecháček, Pribil a Kollár na prvých 
troch miestach. Celkovo ich zdolal iba 
Dubničan Pecko, ktorý však pre svoju 
klubovú príslušnosť nespadal do ob
lastných majstrovstiev a bežal iba ne
súťažne.          TK AC

Malačania v kategóriách 
JUNDOR na čelných priečkach

V Gbeloch 25. januára slávnostne 
odovzdali ceny v dlhodobej súťaži 
zvanej Moravskoslovenský bežecký 
pohár. Medzi ocenenými nechýba
li ani traja zástupcovia z AC Ma lacky, 
ktorí zároveň boli, resp. sú klientmi 
Re edukačného centra v Sološnici. 

V kategórii dorastencov sa suve
rénne na 1. mieste umiestnil vekom 
stále žiak Zdeněk Švejda z AK pri ZŠ 
Borský Sv. Jur, ktorý k aktívnej účasti 
na pretekoch (zo sedemnástich vyne
chal iba dva) pridal aj zodpovedajúcu 
kvalitu (päťkrát zvíťazil). Na druhom 
mieste skončil zástupca AC Malacky 
Dávid Bokros, tretí v rovnakej kategó
rii skončil Elvis Gunár. Obaja študujú 
zároveň v RC Sološnica, kde väčšinou 
aj trénujú. O úspechu mladých bež
cov AC Malacky svedčí aj fakt, že na 
štvrtom mieste figuroval ďalší člen 
klubu Jakub Kopiar. Taktiež žiakovi 
stačila na štvrté miesto medzi doras
tencami účasť na štyroch pretekoch. 

Pre RC Sološnicu bolo úspechom 
aj 3. miesto juniora Tibora Hor vátha. 
Ten v lete ukončil svoj pobyt v RC 
Sološnica a v 2. polovici súťaže sa už  
na pretekoch pohára nezúčastňoval. 
Aj bodový zisk z 1. polroka, keď súťaž 
jasne viedol, mu stačil na konečnú  
3. priečku (bežal na šiestich prete
koch, dva vyhral).       TK AC

Vrabčekovej štart z ríše snov

Mimoriadne úspešne začala te
nisovú sezónu Sofia Vrabčeková vo 
farbách TJ Strojár Malacky. Prvý turnaj 
– majstrovstvá bratislavského regiónu 
– bol krst ohňom. Slovensko sa v rám
ci tenisu delí na 4 regióny. Bratislavský 
je považovaný za najsilnejší, keďže tu 
sídlia 2 dlhodobo najúspešnejšie slo
venské kluby, Slovan a STU Agrofert.

Sofia využila kvalitnú prípravu, pri 
ktorej preukázala mimoriadnu húžev
natosť, a  obsadila 3. miesto, keď jej 
spanilú jazdu zastavila až v semifinále 
najvyššie nasadená Karin Haňdiako
vá. Malacky sa po dlhom čase dočkali 
medaily z takého významného podu
jatia.

Na tento úspech nadviazala Sofia 
hneď na ďalších celoslovenských tur
najoch – víťazstvom v  Skalici, kedy 
svojim súperkám nedarovala ani set, 
3. miestami vo Zvolene a na  mimo
riadne kvalitne obsadenom turnaji 
v Ko šiciach, kde sa stretla celá sloven
ská špička.

Momentálne sa Sofia pripravuje 
na druhú časť zimnej sezóny, kde na 
ňu čakajú aj medzinárodné turnaje. 
Veríme, že s odhodlaním jej vlastným 
dokáže naplniť smelé ambície a preu
káže svoj nesporný talent. Ak vy drží 
v nastúpenom trende, môže atakovať 
najvyššie priečky celoslovenského 
rebríčka.               M. Gelinger

Preteky v Malackách 
aj v roku 2014

Chvílová už atakuje 
6 metrov

http://www.moto-cup.sk
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