
Zapojte sa 
do dotazníka 
k tvorbe PHSR

V  týchto dňoch sa uskutočňuje 
prieskum verejnej mienky prostred
níctvom dotazníkov k téme Program 
hospodárskeho a  sociálneho rozvoja. 
PHSR má pre ďalší rozvoj nášho mes
ta zásadný význam a naše mesto ho 
má záujem pripraviť v širo
kom partnerstve v zmysle 
platnej legislatívy.

Poznáme program 
divadelného 
festivalu ZNH

Dátum 7. ročníka divadelného fes
tivalu Zejdeme sa na hambálku je už 
dlhšie známy, no na  svetlo sveta sa  
už dostal aj program. A máte sa na
ozaj na  čo tešiť. Divadelný sviatok 
v Malackách otvorí v stredu 24. sep
tembra Divadlo na  ham
bálku so svojou najnovšou 
hrou Moja fešná slečna.

Elektronizácia 
služieb mesta 
pokračuje

Elektronizácia služieb nášho mes
ta pokračuje úspešne. Sme jednou 
z  prvých samospráv na  Slovensku, 
ktorá tento proces realizuje, a zatiaľ 
ide všetko podľa plánu. Mesto ešte 
na  jar minulého roka uspelo so žia
dosťou o  nenávratný fi
nančný príspevok v  hod
note viac ako 1 mil. €. 3Vi
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 Kvapka krvi
SČK, Miestny spolok Malacky, vás po
zýva na odber krvi, ktorý sa uskutoč
ní 3. septembra od 8.00 do 11.00 h  
v SD MCK (Mierové námestie 10, 1. p.). 
Na odber si prineste občiansky pre
ukaz, kartu poistenca, preukaz darcu.
Info: www.sckmalacky.estranky.sk 
www.nts.sk, 0903 03 13 54

DARUJ KRV – ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!

Stretneme sa 
v nedeľu

Vážení športoví priatelia, 
voľakedajšiu slávu cestných mo-

tocyklových pretekov si pamätám 
ešte z  detských a  študentských čias. 
Išlo o športovú slávnosť, ktorá spojila 
milovníkov motoriek a  prilákala ľudí 
do centra jej diania. Stáli okolo celého 
okruhu a  sledovali preteky s  nefalšo-
vaným záujmom. Prvé cestné preteky 
sériových motocyklov sa v Malackách 
konali 30. mája 1971 a  pod organi-
zátorskou taktovkou ich riaditeľa Ar-
nolda Gašpara sa opakovali každý 
rok – až do roku 1984. Som rád, že aj 
v súčasnosti sa našli oduševnení ľudia, 
ktorí históriu oprášili a podujali sa tra-
díciu cestných motocyklových prete-
kov v srdci Záhoria obnoviť. Ďakujem 
im za ich úsilie, za nadviazanie na pre-
trhnutú tradíciu a všetkým pretekárom 
želám veľa športovej radosti, úspechov 
a bezpečný dojazd do cieľa! Verím, že 
ich prídu povzbudiť fanúšikovia mo-
tocyklov nielen z  nášho mesta. Všet-
kým, ktorí sa v Malackách zídu, aby si 
vychutnali krásu motoriek a adrenalín 
pri zvuku ich motorov, prajem krásny 
deň a príjemný športový zážitok.

J. Ondrejka, primátor Malaciek 

Začiatok 
školského 
roka
Školský rok 2014/2015 sa začína 
v utorok 2. septembra. Kedy a kde 
majú žiaci základných škôl v tento 
deň prísť?

ZŠ Dr. Dérera 
Všetci žiaci o 8.00 h na školský dvor 
(v prípade nepriaznivého počasia do 
tried).

ZŠ Štúrova 
1. ročník o 8.00 h do átria školy, 2.–9. 
ročník o 9.00 h do tried.

ZŠ Záhorácka 
1. ročník o 8.00 h do školskej jedálne, 
2.–9. ročník o 9.00 h do tried (vstup 
cez hlavný vchod).

ZŠ M. Olšovského (cirkevná ZŠ) 
Všetci žiaci o 8.00 h do kostola.

Viac o motocyklových pretekoch  
nájdete na strane 8.

August bol bohatý na čulý pra
covný ruch pri obnove chodní
kov a  ciest na  viacerých mies
tach v meste. 

Začali sa obnovovať cesty na Zá
hradnej a Továrenskej ulici a budovať 
nové parkovacie miesta na Štúrovej 
ulici, vďaka ktorým vzniká priestor 
pre 12 automobilov. Mesto vybudo
valo aj priechod pre chodcov od Les
nej ulice k  Zámockej bráne, ktorý 
chodci opakovane žiadali.

Na  Námestí SNP je zrekonštruo
va ný chodník, ktorý spája oblasť 
od Ulice Ľ. Zúbka po ZŠ Dr. J. Dére
ra a  vedie popri škole. Mnohých is
totne poteší obnova zdevastované

ho chodníka v  smere od  Nádražnej 
až po  zrekonštruovanú časť Rad
linského ulice. Od  Nádražnej uli
ce k  želez ničnej stanici sa chodník 
opraví v  rámci projektu rekonštruk
cie Nádražnej. Koncom augusta sa 
začalo s  budovaním nového chod
níka zo zámkovej dlažby od železnič
ného priecestia na Kollárovej ulici až 
po Športovú halu Malina. 

V  rozpočte mesta na  rok 2014 
bolo na  opravu miestnych komuni
kácií vyčlenených 415 000 €. Po zis
ťovaní technického stavu malackých 
komunikácií sa počítalo s  opravou 
ulíc Továrenská, Záhradná a  chod
níka na  Ulici oslobodenia. Predbež
ný rozpočet pokrýval presne tieto 

opravy. Na  júnovom zasadnutí však 
mestskí poslanci odsúhlasili ďalších 
225  000 € na  rekonštrukciu ďalších 
chodníkov.

V tomto čase sa vykonávajú aj ďal
šie rekonštrukcie komunikácií, kto ré 
nie sú hradené z mestského rozpoč
tu. Ide o úpravu povrchu chodníkov 
po rozkopávkach, ktoré počas opráv 
zastaraného elektrického vedenia 
vykonávala Západoslovenská ener
getika. Podmienkou bolo uvedenie 
ich povrchu do  pôvodného stavu. 
V časti Táborisko je už  položený as
falt. Práce majú pokračovať na  Ra
kárenskej ulici a ukončia sa na Ulici 
Duklianskych hrdinov.

T. Búbelová

Obnova komunikácií v meste

Domáca DH Malačané rozprúdila 
atmosféru predovšetkým tou našou 
Išeu Macek do Mauacek. Keď potom 
zazneli slávnostné fanfáry lesničiarov, 
Zámocký park už praskal vo švíkoch 
a  vzduchom sa šírila neodolateľná 
vô ňa poľovníckych špecialít. De
viatka kuchárov so svojimi tímami 
dokonca súťažila vo varení guláša 
z diviny. Sokoliari zo združenia Kanát 

nadchli a ukážky vábenia zve ri v po
daní Dr. Hlásnika doslova privádzali 
do vytrženia najmä malých divákov. 
Milovníci štvornohých priateľov člo
veka si vychutnali klubovú výstavu 
jazvečíkov a  oblastnú výstavu všet
kých plemien, milovníci zbraní sa ko
chali exponátmi v kaštieli. Návštevní
ci si mohli aj zastrieľať zo vzduchov
ky, z luku a na laserovej strelnici.

Poľovnícky deň priniesol aj jedi
nečnú možnosť povoziť sa Zámoc
kým parkom na koči ťahanom koňmi 
ako za čias Pálfiovcov. Tí, ktorí majú 
radšej kone pod kapotou, mohli vyu
žiť skúšobné jazdy hlavného partne
ra podujatia Toyoty. Dámy si zase pri
šli na svoje počas módnej prehliadky 
poľovníckych odevov.

Text: mija, foto: T. Benčič

Poľovnícky deň
čoraz 
populárnejší

Príslovie do tretice všetko dobré sa ukázalo pravdivé aj na 3. ročníku Poľovníckeho dňa v Malackách. Ten sa 
poľovníkom v Zámockom parku naozaj vydaril. V roku 2012 hovorili o pokuse. Vlani im návštevníci dali jas
ne najavo, že sa im ten pokus páčil. A tento rok potvrdil, že v Malackách sa napevno usadila krásna tradícia.

http://www.sckmalacky.estranky.sk
http://www.nts.sk
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• Vyšetrovateľ Národnej kriminál-
nej agentúry obvinil pracovníčku 
Daňového úradu v Malackách J. M.  
zo zneužívania právomoci verej-
ného činiteľa. Okrem nej si prevzal 
uznesenie o obvinení aj V. M. za po-
dielnictvo. Správkyňa dane mala 
Štátnej pokladnici spôsobiť škodu 
takmer 50-tisíc €. Počas zaisťovacej  
akcie na Daňovom úrade v Malac-
kách polícia zaistila výpočtovú 
tech niku a  listiny, ktoré zaujímali 
policajtov aj pri domovej prehliad-
ke u obvinenej. V prípade dokáza-
nia viny hrozí obom za trestnú čin-
nosť trest odňatia slobody na 7 až 
12 rokov. Stíhaní sú na slobode.
• Malacký Kaufland dostal mastnú  
pokutu. Veľké nedostatky v predaj-
ni objavili kontrolóri Štátnej veteri-
nárnej a potravino vej správy. Naprí-
klad za sójové po traviny, oštiepok aj 
ľadovú kávu po dátume minimálnej 
trvanlivosti, pl nené cestoviny a kozí 
syr kontami nované kolóniami ples-
ní alebo za  tokajskú klobásu, mra-
zenú sliepku a  morskú rybu s  po-
rušeným oba lom vyrubili reťazcu 
pokutu 100 000 €.
• Malacký Lidl je od 26. júla pre re-
konštrukciu zatvorený. Súčasťou 
pre stavby je okrem opráv budovy  
a úprav okolia aj mo dernizácia in te-
riéru, ako naprí klad výmena dlažby, 
obkladov stien, stropných kaziet  
či svietidiel. Najvýznamnejšou zme-
nou bude nová pekáreň. Predajňa  
by po  rekonštruk cii mala mať aj 
o  jednu pokladňu viac. Otvorená 
bude 22. septembra.
• Od  polovice augusta sa v  strede 
par ku na Kláštornom námestí pra-
cuje na  budovaní novej fontá ny. 
Tá bude podľa projek tu dynamic-
ká – s  troma kruhmi try siek, z kto-
rých bude voda striekať striedavo 
do rozličných výšok. Z nového, mo-
derného architektonického prvku 
v centre mesta sa bu deme tešiť už 
v septembri.
• Mesto Malacky sa v rámci bežnej 
údržby postaralo o nové informač-
né tabule v  Zámockom parku. In-
formácie o  histórii sú na  nich do-
plnené ikonami, ktoré usmerňujú 
návštevníkov na povolené a nepo-
volené aktivity v  tejto chránenej 
kultúrnej pamiatke. Výmenu tabúľ 
financovalo mesto z rozpočtu a stá-
la približne 500 €.

-red-

Popis technického stavu mamografu MMG je spraco-
vaný v Znaleckom posudku č. 4/2014 zo dňa 7. 2. 2014. 
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky 
osob ne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označe-
ním „Názov: PREDAJ NA ZÁKLADE PONUKY (Mamo-
graf MMG) – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Malacky, 
Mestský úrad v Malackách, Radlinského 2751/1, 901 01 
Malacky, podateľňa č. dverí 110 – prízemie v termíne do  
5. 9. 2014 do 12.00 h.
Hodnota predmetného hnuteľného majetku: 56  €
Účastníkom ponukového konania môžu byť:
• občania majúci trvalý pobyt v štáte Európskej únie
• iné fyzické osoby majúce trvalý pobyt v štáte EÚ
•  právnické osoby so sídlom v SR alebo v niektorom zo 

štátov EÚ
Otvorenie obálok sa uskutoční na  zasadnutí komisie  
menovanej primátorom Mesta Malacky 8. 9. 2014 
o  9.00 h. O  výsledku budú účastníci upovedomení 
po ukončení ponukového konania. 
Ďalšie podmienky:
•  ak nebude predložená žiadna cenová ponuka, ponu-

kové konanie k predmetnej veci sa ukončí
•  kritériom pre vyhodnotenie ponukového konania bu-

de najvyššia cenová ponuka 
•  účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených 

s účasťou v súťaži
Cenová ponuka musí obsahovať:
•  u fyzických osôb: meno a priezvisko (aj rodné), dátum 

a miesto narodenia, presná adresa bydliska, číslo preu-

kazu totožnosti, údaje o bankovom spojení, ponúknu-
tá cena, podmienky uzatvorenia zmluvy, účel ďalšieho 
využitia, telefonický kontakt

•  u  fyzických osôb – podnikateľov: obchodný názov, 
presná adresa sídla, IČO (DIČ), údaje o bankovom spo-
jení, ponúknutá cena, kópia výpisu z obchodného re-
gistra, v prípade, že účastník ponukového konania nie  
je štatutárnym zástupcom štatutárneho orgánu práv-
nickej osoby, ktorú zastupuje, predloží plnú moc 
s pod pismi členov štatutárneho orgánu, podmienky 
uza tvorenia zmluvy, telefonický kontakt

•  predložené doklady v obálke musia byť originály alebo 
ich overené fotokópie

•  účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dô-
verné

•  záujemca má právo zúčastniť sa komisionálneho otvá-
rania obálok s  cenovými ponukami, ktoré sa bude 
ko nať 8. 9. 2014 o 9.00 h na adrese Mestský úrad 
v Malackách, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky

Vyhlasovateľ ponukového konania 
si vyhradzuje právo:
•  zrušiť ponukové konanie 
•  neprijať ani jednu z predložených ponukových cien, ak 

budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo ne-
výhodné 

•  v  prípade formálnych nedostatkov cenovej ponuky, 
ktoré nemenia jej obsah, vyzvať záujemcu na  jej do-
plnenie

Jozef Ondrejka, primátor 

Ministerstvo životného prostre-
dia pripravovalo zákon, ktorý mal 
obciam uľahčiť zber separovaného 
odpadu a  odstraňovanie čiernych 
skládok. Po  novom s  tým mali po-
môcť súkromníci. Zákon mal byť 
v septembri predložený vláde a pla-
tiť mal od januára 2015. Minister ži-
votného prostredia Žiga však zákon 
predložil na  posúdenie Európskej 

komisii, a to môže trvať niekoľko 
me siacov. 

Zákon minister Žiga označil za re-
volučný. Samosprávy, ktorým mal 
po môcť, však k nemu mali výhrady. 
Podľa zákona mali mať výrobcovia 
a dovozcovia tovaru, z ktorého vzni-
ká odpad, povinnosť postarať sa 
o zber vyseparovaných smetí z obcí. 
Menšie obce sa však obávali, že pre 

nevýhodnú polohu a  málo odpadu 
nebudú mať o  ne súkromné firmy 
záujem a  odpad odtiaľ nevyvezú. 
Ďalší otáznik visí nad tým, kto sa má 
po  novom starať o  ničenie opuste-
ných skládok. 

Obce chcú presadiť, aby zodpo-
vednosť za čierne skládky mal vlast-
ník pozemku, na  ktorom smetisko 
vznikne. „Na  pozemku, ktorý by si 
vlastník nejako zabezpečil, nemôže 
vzniknúť čierna skládka. Je to vec, kto-
rá je pre nás dosť zásadná,” po vedal 
predseda Združenia miest a obcí Slo-
venska Jozef Dvonč. Minister Žiga 
však chce, aby zodpovednosť zostala 
na obciach. 

Mesto Malacky ročne vyzbiera 
z  čiernych skládok tony odpadov. 
Stojí to nemalé finančné prostriedky 
aj množstvo času pracovníkov, ktorí 
by namiesto toho mohli napríklad 
zametať chodníky v meste.

Text: -mija- , foto: -maga-

ELEKTRONiZÁCiA služieb náš-
ho mesta pokračuje úspešne. 
Sme jednou z  prvých samo-
správ na  Slovensku, ktorá ten-
to proces realizuje, a zatiaľ ide 
všet ko podľa plánu. 

Mesto ešte na jar minulého roka 
uspelo so žiadosťou o nenávratný fi-
nančný príspevok na  elektronizáciu 
samosprávy. Celkové oprávnené vý-
davky na  realizáciu aktivít projektu 
sú 732 144 €, mesto sa podieľa pia-
timi percentami. Teraz už sa projekt 
realizuje. Bola ukončená analýza 
sú časného stavu a  pripomienkujú 
sa návrhy budúcich riešení. Po zrea-
lizovaní projektu vybavia občania 
desiatky záležitostí z  pohodlia do-
mova. 

Do projektu sme vstúpili spolu so 
Stupavou. Obyvatelia oboch miest 
budú mať do  konca roka 2015 prí-
stup k  49 elektronickým službám. 

MESTO MALACKY v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzným naria dením č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta 

vyhlasuje ponuku na odpredaj hnuteľného majetku mesta, a to

mamograf MMG prístroj 
Planned Sophie s príslušenstvom

Zákon mestám 
tak skoro 
nepomôže
Minister stiahol odpadový zákon, 
najprv ho posúdi Európska únia.

STALO SA V SKRATKEDôraz 
na likvidáciu 
bioodpadu

Program odpadového hospo-
dárstva mesta Malacky na roky 
2011–2015 je dokument, kto-
rý musí mať vypracovaný nie-
len každá obec a mesto, ale aj 
podnikateľské subjekty, ktoré 
ročne vyprodukujú viac ako 
10 ton nebezpečného odpadu 
a  viac ako 100 ton ostatného 
odpadu. Sú v  ňom zapraco-
vané ustanovenia záväznej 
časti Programu odpadového 
hospodárstva Bratislavského 
kraja a okresov Senica a Skali-
ca, dané Vyhláškou Okresného 
úradu Bratislava č. 1/2014 zo 
14. marca 2014.

„V  programe tohto obdobia je 
zmenená hierarchia nakladania 
s odpadmi s dôrazom na nakladanie 
s  biologicky rozložiteľnými odpad-
mi,“ priblížila referentka odpadové-
ho hospodárstva MsÚ v  Malackách 
B. Orgoňová. Cieľom odpadového 
hospodárstva je zabezpečiť nakla-
danie s odpadmi tak, aby bol ich ne-
priaznivý vplyv na  životné prostre-
die a zdravie ľudí čo najnižší. Podľa 
súčasných trendov hlavnou úlohou 
je smerovať k predchádzaniu vzniku 
odpadu, hľadať možnosti jeho opä-
tovného využitia, potom nasleduje 
recyklácia a iné zhodnocovanie, na-
príklad energetické. Zneškodňova-
nie odpadu tak zostáva až ako po-
sledná možnosť, keď odpad nenájde 
iné využitie. 

V záväznej časti programu sa uvá-
dza predpokladaný vznik komunál-
neho odpadu a drobného stavebné-
ho odpadu s členením na zmesový 
komunálny odpad, drobný stavebný 
odpad a  na  jednotlivé vytriedené 
zložky vrátane biologicky rozloži-
teľného kuchynského a  reštaurač-
ného odpadu a  odpadu zo záhrad 
a  z  parkov či cintorínov a  predpo-
kladaný podiel ich zhodnocovania 
a zneškodňovania.

„Ciele a  opatrenia programu sú  
zamerané na  zvýšenie podielu trie-
deného zberu komunálnych odpa-
dov a  ich následného zhodnotenia. 
Opatrenia sú zamerané aj na  znižo-
vanie množstva biologicky rozložiteľ-
ného komunálneho odpadu usklad-
ňovaného na skládku,“ uviedla ďalej 
B. Or goňová a pripomenula, že na-
príklad biologicky rozložiteľný od-
pad zo záhrad (napr. pokosenú trá-
vu) môžu Malačania odvážať na od-
padové dvory. Mesto ho na základe 
zmluvy odovzdáva firme JAKOS Kos-
tolište, ktorá ho zapracúva do maš-
taľného hnoja a  ďalej využíva ako 
hnojivo na poľnohospodárske účely. 
Podobným spôsobom môžu ľudia 
doma biologický odpad zužitkovať 
do kompostu a využiť vo vlastných 
záhradách.

• • •
Program odpadového hospodár-

stva mesta Malacky na roky 2011 až 
2015 je aktuálne v plnom znení do-
stupný na webstránke mesta www.
malacky.sk (elektronická úradná 
tabuľa). Dokument bol predložený 
na schválenie na Okresný úrad Ma-
lacky (odbor starostlivosti o životné 
prostredie).

T. Búbelová

http://www.malacky.sk
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O  rok neskôr by mal informačný 
systém spracovať 15-tisíc elektro-
nických podaní. Služby samospráv 
budú nielen zelektronizované, ale  
aj vzájomne poprepájané. Zníži sa 
tak počet administratívnych úko-
nov, ktoré musia občania pri vyba-
vovaní úradných agend absolvovať. 

Z  pohodlia domova cez internet 
bude možné napríklad ohlásiť poru-
chu verejného osvetlenia. Mestský 
úrad spätne občana rovnako elek-
tronicky informuje o odstránení po-
ruchy. 

Cez internet bude možné podá-
vať napríklad aj daňové priznanie 
k  dani z  nehnuteľností. Daňovník 
potom elektronickou formou dosta-
ne potvrdenie o podaní DP i platob-
ný výmer. Podobne to bude fungo-
vať aj v  prípade miestnych daní 

a po platkov. Osobne na úrad už ne-
budete musieť chodiť ani pre vyba-
venie rybárskeho lístka. 

Projekt prispeje k zvýšeniu kvali-
ty a efektívnosti služieb samosprávy. 
Zníži tiež administratívne zaťaženie 
občanov pri vybavovaní záležitostí 
na  úradoch, zvýši transparentnosť 
úradných procesov a  skráti čas vy-
bavovania. Elektronizované budú 
tie služby, ktoré sú najčastejšie vy-
užívané. 

Tu je zoznam niekoľkých budú-
cich elektronických služieb (pozn. 
niektoré z týchto elektronických slu-
žieb už Malacky v  súčasnosti majú, 
takže budú len pozmenené, resp. 
vylepšené): 
•  ohlasovanie porúch verejného 

osvetlenia a  cestnej svetelnej sig-
nalizácie

•  podávanie priznania k  dani z  ne-
hnuteľností, k  dani za  psa, za  pre-
dajné automaty a  k  dani za  nevý-
herné hracie prístroje

•  platenie miestnych daní
•  platenie miestneho poplatku za ko-

munálne odpady a drobné staveb-
né odpady

•  oznamovanie o  vzniku, zániku 
ale bo zmene daňovej povinnosti 
k  dani za  užívanie verejného prie-
stranstva

•  ohlasovanie vzniku, zániku alebo  
zmeny poplatkovej povinnosti za 

komunálne odpady a  drobné sta-
vebné odpady

•  vybavovanie sťažností a podnetov
•  vydávanie rybárskeho lístka
•  informovanie o  územnom pláne 

(vrátane notifikácie o  zmenách 
a nad väzujúcich službách)

•  určovanie, zmena alebo zrušenie 
súpisného a  orientačného čísla 
(po danie žiadosti, vydanie rozhod-
nutia)

•  poskytovanie súťažných podkla-
dov pre verejné obstarávanie

•  elektronické verejné obstarávanie 

(podanie ponuky VO, sprístupne-
nie súťažných podkladov)

•  informovanie o  verejnom obstará
vaní (informovanie o VO, notifiká-
cia o  zmenách, oznámenie o  vý-
sledku vyhodnotenia ponúk)

•  poskytovanie informácií podľa zá-
kona o  slobodnom prístupe k  in-
formáciám (podanie žiadosti a po-
skytnutie odpovede)

•  povoľovanie ambulantného pre
daja (podanie žiadosti o povolenie 
AP, vydanie povolenia)

•  oznamovanie otváracích hodín 
prevádzkarne alebo ich zmeny

M. H. Janotová

SAMOSPRÁVA

 Napájanie sa začalo po  skolau-
dovaní stavby v  januári tohto roka. 
V lete bola podľa štatistiky Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti napo-
jená ani nie polovica tých, ktorí novú 
kanalizáciu dostali. Letné mesiace 
boli pritom z  hľadiska počasia tými 
najlepšími na  výkop prípojky. Nad-
chádzajúce jesenné počasie už také 
nemusí byť. Vyzývame preto obča-
nov, aby si čo najskôr našli na tieto 
práce čas. Pripojenie na kanalizá-
ciu je totiž zo zákona povinné. 

Príjemnejšie je však hovoriť nie 
o povinnosti, ale o výhodách kanali-
zácie. Kanalizácia zabezpečuje bez-
pečné odvádzanie odpadových 
vôd, čím do značnej miery prispieva 
k ochrane kvality podzemných aj po-
vrchových vôd. Okrem toho sa vďaka 
kanalizácii zlepší štandard bývania 
a zvýši sa kvalita života ich obyvate-
ľov a stúpa i hodnota domu.

Praktické rady
Prípojku si môžete vykopať sami 

alebo si na to môžete zavolať firmu, 
ktorá sa tým zaoberá. Po  výstavbe 
prípojky treba informovať Bratislav-
skú vodárenskú spoločnosť (pre-
vádzkovateľ kanalizácie) o  dátume 
pripojenia a   stave vodomeru, aby 
nedošlo k  nedorozumeniam spoje-
ným so začiatkom fakturácie stočné-
ho. 

Cenník vodného a  stočného zistí-
te na www.bvsas.sk alebo telefonic-
ky na 0850 123 122. 

Kanalizačná prípojka je úsek po-
trubia, ktorým sa odvádzajú odpa-
dové vody z pozemku alebo miesta 
vyústenia vnútorných kanalizačných 
rozvodov nehnuteľnosti, až po zaús-
tenie do verejnej kanalizácie. 

Odkanalizovanie v  meste Malac-
ky upravuje Všeobecne záväzné na-
riadenie č. 6 z roku 2009. 

Celé nariadenie nájdete na www.
malacky.sk v  časti Mesto – Samo-
správa – Všeobecne záväzné naria-
denia – Rok 2009 – VZN č. 6/2009 
o  odvádzaní odpadových vôd ve-
rejnou kanalizačnou sieťou v meste 
Malacky.

Základné informácie o projekte:
NÁZOV: Záhorie, Malacky – odka-

na lizovanie
MOTTO: Investícia do  vašej bu-

dúcnosti
DODÁVATEĽ: Skupina dodávate-

ľov „Kanalizácia Malacky“ zastúpená 
vedúcim členom firmy STRABAG, 
spol. s r. o., a Combin, spol. s r. o., Ban-
ská Štiavnica.

FINANCIE: celkový rozpočet pro-
jektu je 14 661 632,38 €, z toho nená-
vratný finančný príspevok z  Kohéz-
neho fondu EÚ cez operačný pro-
gram Životné prostredie je vo výške 

12 462 387 € a pokrýva 85 % nákla-
dov. 10 % nákladov je pokrytých zo 
štátneho rozpočtu a  zvyšných 5 % 
nákladov, t. j. 733 081,62 €, pokrýva 
mesto Malacky.

Nezatvárajme oči!
Tohtoročná celoslovenská kam-

paň Asociácie vodárenských spo-
ločností bojuje o  záujem verejnosti 
v  rámci ochrany životného prostre-
dia a podzemných vôd a vyzýva oby-
vateľov pripojiť sa na verejnú kana-
lizáciu.

Kampaň vychádza z  reálneho 
sta  vu na Slovensku – z nízkej napo-
je nosti na kanalizáciu a nízkeho zá-
ujmu napojiť sa na ňu. Záujem oby-
vateľov miest a  obcí o  ochranu ži-
votného prostredia a  podzemných 
vôd, záujem o  informácie o  spôso-
be zneškodňovania obsahu žúmp 
či samotnej starostlivosti o  žumpu 
je na  Slovensku mimoriadne nízky. 
Obce trápi nepríjemný zápach, majú 
zničené vodné zdroje, životné pros-
tredie je v kritickom stave a zdravie 
rodín je ohrozené.

Zámerom kampane je poukázať 
na  fakt, že podľa zákona je vlastník 
nehnuteľnosti povinný pripojiť sa 
na verejnú kanalizáciu v obci, kde je 
vybudovaná. Verejné stokové siete 
sú jedinou zákonnou a ekologickou 
cestou zneškodňovania odpado-
vých vôd.

Vedeli ste napríklad, že takmer 
žiadna, na Slovensku taká obľúbená 
žumpa, nie je vodotesná? Že odpad 
z nej sa dostáva do podložia, likvidu-
je nám podzemné zdroje a dostáva 
sa priamo do studní vašich susedov? 
Prečo je na  Slovensku taký vysoký 
výskyt nebezpečných dusičnanov vo 
vode v studniach? A to už ani neho-
voriac o  bezútešnej nelegálnej pra-
xi vylievať odpad zo žúmp priamo 
na polia a do vodných tokov. Sú kra-
jiny, kde je napojenie samozrejmos-
ťou.

O  slovenskom špecifiku – nízkej 
napojenosti na  verejný vodovod 
a verejnú kanalizáciu – sa v Európe 
veľa rozpráva. Potvrdil to aj Ing. Vla-
dimír Jakub (VVS, a. s., Košice), kto-
rý ako člen valného zhromaždenia  
EUREAU, federácie združujúcej aso-
ciácie vodárenských spoločností 
z  jednotlivých krajín EÚ, zastupuje 
záujmy slovenského vodárenstva 
v rámci európskych štruktúr: 

„Realita je u nás taká, že starosto-
via obcí chcú kanalizáciu, bojujú o ňu, 

a keď je vybudovaná, vodárenské spo-
ločnosti zápasia s  nezáujmom obča-
nov o napojenie. Je za tým špekulant-
stvo a staré, archaické myslenie.”

Aký je pohľad západoeuróp-
skych vodárov na  našu nízku na-
pojenosť na kanalizáciu?

„U nich je to inak. Tam to ľudia berú 
ako samozrejmosť – všade, kde je vy-
budovaný vodovod a  kanalizácia, sa 
všetci napoja. Vážia si zdravé a  čisté 
životné prostredie a nad problémami 
slovenských vodárov len krútia hla-
vou...”

Projekt EÚ
Dať ľuďom život, aký sa na  21. 

sto ročie patrí, sa rozhodla Európska 
únia ešte pred pár rokmi. Stanovila, 
že do konca roku 2015 zmiznú žum-
py a  všetky obce budú mať riadnu 
kanalizáciu. 

V  krajinách únie sa teda vo veľ-
kom začalo s  výstavbou kanalizácií, 
výnimkou nebolo ani Slovensko. 
V  ro ku 2011 mala vybudovanú ve-
rejnú kanalizáciu len tretina na-
šich miest a  ob cí. Zvyšok vypúšťal 
splaš ky do  žúmp, prípadne priamo 
do pôdy či potokov. 

Z histórie po súčasnosť 
Malacky boli odkanalizované jed-

notnou ka nalizačnou sústavou v dĺž-
ke takmer 32 km. Začala sa budovať 
v  60. rokoch a  bolo na  ňu napoje-
ných 14  936 obyvateľov zo 17  887,  
t. j. 83,5 %. 

Novú kanalizáciu dostali mestské 
časti a ulice: lokalita východ – Majer, 
lokalita východ – priemyselná zóna, 
lokalita juh – po  oboch stranách 
štátnej cesty I/2 od  potoku Malina, 
lokalita západ – od Kozej ulice sme-
rom do Kostolišťa. Úroveň napojenia 
obyvateľstva sa zvýšila na 96 %.

Nový projekt
Kým tento projekt sa pomaly kon-

čí, mesto už pracuje na ďalšom. Týka 
sa tých domov či častí ulíc, ktoré do-
teraz do  projektu odkanalizovania 
neboli zahrnuté. Väčšinou ide o nové 
domy, ktoré v  čase vzniku projektu 
ešte nestáli alebo neboli skolaudo-
vané, ale ide aj o  niekoľko domov, 
ktoré neboli do  projektu zahrnuté 
pre technické či iné dôvody.

Spracovala: M. H. Janotová, 
Zdroj: BVS, a. s.; 

Vodárenské pohľady 1/2014
www.vodarne.eu

 Odkanalizovanie –
 pomalé pripájanie

V Malackách pribudlo vlani viac ako 16 kilometrov novej kanalizácie. Dĺžka verejnej kanalizačnej siete te-
raz dosahuje takmer 46 kilometrov a úroveň napojenia obyvateľstva 96 % (predtým 83,5 %). Reálne však 
číslo 96 ešte nedosahujeme. Na novú kanalizáciu sa totiž zatiaľ pripojilo len 40 % občanov.

 Elektronizácia služieb mesta pokračuje

VRACIAME SA
K PROBLÉMU

http://www.bvsas.sk
http://www.malacky.sk
http://www.malacky.sk
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Vážení obyvatelia Malaciek,
v  týchto dňoch sa uskutočňuje prie skum 

verejnej mienky prostredníctvom dotazníkov 
k  téme Program hospodárskeho a  sociálneho 
rozvoja (ďalej len PHSR). Malacky nadvä zujúc 
na úspešné a  efektívne čerpanie prostried
kov v  minulom programovom období začali  
prípravu na miestnej úrovni už začiatkom 

roka 2014 úvodnými krokmi v prí prave PHSR. 
PHSR má pre ďalší rozvoj nášho mesta zásadný 
význam a  naše mesto ho má záujem pripra
viť v širo kom partnerstve v zmysle platnej le
gislatívy. Existencia takéhoto do ku mentu je 
podmienkou pre sub jekty miestnej samo
správy na čerpanie fondov v programovom 
období 2014–2020. Do prípravy dokumentu 

sa postupne zapoja všetci relevantní partne
ri a záverečné znenie dokumentu bude pod
liehať schváleniu mestského zastupiteľstva. 

Z  tohto dôvodu vás prosíme, aby ste sa 
zapojili do prieskumu verejnej mienky, ktorý 
je pre nás dôležitým ná strojom, ako zistiť ná
zor vás, obyva teľov Malaciek, na rozvoj mesta 
z pohľadu hospodárskeho aj so ciálneho. 

Na www.malacky.sk nájdete aj elektro
nickú verziu dotazníka (http://prieskum.
malacky.sk). Vytlačený dotazník alebo dotaz
ník vystrihnutý z  Malackého hlasu môže
te odovzdať v recepcii Mestského úradu v Ma
lackách na Radlinského ulici 1. Do prieskumu 
sa môže zapojiť každý, kto  má trvalý pobyt  
na území mesta, do 12. septembra 2014.

Ako hodnotíte súčasný stav nasle
dujúcich oblastí:
(ohodnoťte od 1 do 5, pričom 1 = veľ
mi dobrý, 2 = uspokojivý, 3 = dobrý, 4 
= nevyhovujúci, 5 = veľmi zlý)

Oblasť životného prostredia
Kvalita  
ovzdušia
Kvalita verejnej  
zelene
Kvalita odpadového  
hospodárstva
Napojenosť domácností  
na verejnú kanalizáciu

Čistota verejných  
priestranstiev
Povedomie obyvateľstva  
o dôležitosti ochrany  
životného prostredia

Sociálna oblasť
Pracovné príležitosti  
v meste Malacky
Dostupnosť a kvalita  
vzdelávania
Dostupnosť a kvalita  
zdravotníckych služieb
Kultúrnospoločenský  
život

Infraštruktúra  
pre šport
Dostupnosť sociálneho  
bývania
Dostupnosť a kvalita  
sociálnych služieb 
Bezpečnosť v meste

Hospodárska oblasť
Dopravná infraštruktúra  
(cestná a železničná)
Kvalita turistickej  
infraštruktúry a služieb
Dostupnosť a kvalita priestorov 
a služieb pre podnikanie
Dostupnosť kvalifikovanej  
pracovnej sily
Parkovacia politika 

Ktoré z  nasledujúcich aktivít sú, 
podľa vášho názoru, najdôležitej
šie pre hospodársky a sociálny roz
voj mesta? Označte, prosím, pora
die dôležitosti na stupni od 1 do 5, 
pričom:
1 = veľmi dôležité, 2 = dôležité, 3 = 
priemerne dôležité, 4 = menej dôle
žité, 5 = úplne nedôležité

Hospodárska oblasť
Vybudovanie  
pešej zóny
Zatraktívnenie mesta  
z pohľadu turistického ruchu
Dobudovanie a prepojenie 
cyklistických trás
Odklonenie dopravy  
z centra mesta
Vybudovanie  
technologického centra
Dokončenie rekonštrukcie 
kaštieľa
Vybudovanie parkovacích 
miest
Výstavba a rekonštrukcia ciest 
a chodníkov

Sociálna oblasť
Zvýšenie dostupnosti  
lekárskej starostlivosti
Zvýšenie zamestnanosti  
v meste
Prepojenie neziskového sekto
ra s podnikateľským sektorom
Zvýšenie možností poskytova
nia sociálnych služieb
Zvýšenie kapacít  
materských škôl

Zvýšenie kapacít  
nájomných bytov
Zriadenie strednej  
odbornej školy
Vybudovanie zimného  
štadióna

Oblasť životného prostredia
Zníženie hladiny  
emisií 
Dobudovanie  
odkanalizovania mesta
Výstavba  
kompostárne
Podpora environmentálneho 
poradenstva

Iné (vypíšte): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aké druhy aktivít by malo mesto 
Malacky zrealizovať v  priebehu 
rokov 2014–2020? (Ako prílohu, pro-
sím, v  krátkosti napíšte vaše návrhy, 
po strehy, odpo rúčania.)
Ďakujeme za váš názor. 
Prispeje k  formovaniu stratégie 
rozvoja mesta Malacky na  obdo
bie 2014–2020.

SOciO-dEMOgrAficKá cHArAKtEriStiKA rESPOndEntA

Pohlavie: Vek: Vzdelanie: Ekonomická aktivita:

muž

žena

15–17

18–24

25–44

45–59

60–69

70+

bez vzdelania

základné

vyučený/á bez maturity

vyučený/á s maturitou

stredné všeobecné

stredné odborné

vysokoškolské

študent

zamestnanec

nezamestnaný

materská dovolenka

súkromný podnikateľ

dôchodca

Iné: .........................................

Nehodiace sa škrtnite.

Zapojte sa do dotazníka k tvorbe PHSr

!

dátum siedmeho ročníka di
vadelného festivalu Zejdeme 
sa na  hambálku je už dlhšie 
známy. na  svetlo sveta sa už 
dostal aj program. A  máte sa 
naozaj na čo tešiť.

Divadelný sviatok v  Malackách 
otvorí v  stredu 24. septembra do
máce Divadlo na  hambálku so 
svojou najnovšou hrou Moja feš
ná slečna 
v  ré žii Vlada 
Zetka. Ďalej 
sa predstaví 
Mestské di
vadlo Žilina, 
Divadlo Lu
dus, Divadlo 
Semtamfór 
zo Zlína, Divadlo L + S, chýbať ne
bude ani Túlavé divadlo a  Divadlo 
do houslí. 

Súčasťou festivalu, ktorý potr
vá do soboty 27. septembra, bude 
aj veršo hranie. Úspešní recitáto
ri a  účastníci celoslovenskej pre
hliad ky v  prednese poézie a  pró
zy Hviezdoslavov Kubín a  zároveň 
členovia Divadla na hambálku vám 
predstavia svoj talent a ukážky, kto
rými valcovali konkurenciu v rámci 
celého Slovenska. 

Improliga, teda tradičná súťaž 
v divadelnej improvizácii, je bodom 
programu, ktorý je súčasťou festiva
lu od začiatku a nebude absentovať 
ani tento rok. 

V minulom roku však organizáto
ri vymysleli aj novinku – Hambáljar
mok. A ten sa uskutoční aj tentokrát. 
Od  polyfunkčného domu Florián  
po kino sa budú tiahnuť stánky, bu
dú tu predsta venia pre de ti, tvori

vé výtvar né 
dielne, zá
bavné hry 
a  rôzne iné 
aktivity. 
V rámci pro
gramu stojí 
za zmien ku 
aj folkový 

kon cert otca a syna Mariána a Mar
tina Geišbergovcov či otvorenie vý
stavy slo venskej scénografky Evy 
Farkašovej, ale aj beseda so spiso
vateľom Jozefom Banášom. 

Program je teda naozaj bohatý 
a zaujímavý. Stačí si len vybrať ale
bo rovno absolvovať všetko. 

Pro gram nájdete už teraz na 
www.malacky.sk, ale prinesieme 
vám ho aj v  ďalšom vydaní Malac
kého hlasu.

n. Slobodová

 Poznáme program 
divadelného 
festivalu

Na mestskom zastupiteľstve v jú
ni tohto roka poslanci prijali k  tejto 
úlohe uznesenie a v súvislosti s ním 
schválili aj zmenu rozpočtu a vyčle
nili na  rekonštrukciu a  zariadenie 
priestorov sumu 15 000 €. Finančné 
nároky však boli vyššie, než sa od
hadovalo, a  tak primátor mesta roz
hodnutím schválil navýšenie sumy 
na  20  000 eur. V  rekordne krátkom 
čase, počas letných prázdnin sa mes
tu a  jeho pracovníkom podarilo za
bezpečiť všetky úradné formality, 
potrebné technické schvaľovačky 
a predovšetkým prostredníctvom re
alizátora prác, ktorým je stavebná fir
ma Stanislav Masarovič Malacky, do
stať dlho nevyužité priestory do sta
vu, keď sú pripravené na  príchod 
malých škôlkarov. Po  obhliadkach 
súlad s  predpismi osvedčili zástup
covia Regionálneho úradu verejné
ho zdravotníctva, Inšpektorátu práce 
a  Hasičského a  záchranného zboru. 
Potrebné dokumenty potom úrad
níci z MsÚ v Malackách zaslali na Mi

nisterstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR ako doplnenie k žiadosti 
o zaradenie elokovaného pracoviska 
materskej školy do  siete školských 
zariadení, ktorá bola podaná hneď 
po  zasadnutí MsZ v  júni. Priestory 

sú zrekonštruované a  pripravené 
na spustenie prevádzky nového pra
coviska materskej školy. „Kladné sta-
novisko z  ministerstva školstva značí 
zaradenie tohto elokovaného praco-
viska do siete školských zariadení,“ po
vedala A. Hrnková zo Školského úra
du v Malackách. 

náklady:
Kapitálové výdavky na rekonštruk

ciu priestorov: 22 183 €, materiá lové 
vybavenie nových priestorov: 17 770 €, 
prevádzkové náklady do konca tohto 
roka: 15 427 €. Spolu: 55 380 €.

Keďže ani po  navýšení sumy vy
členenej na  zriadenie ďalšieho pra
coviska škôlky zo strany primátora 
mesta financie nepostačovali, ostat
né finančné prostriedky sú navrhnu
té do zmeny rozpočtu, ktorá sa bude 
prerokúvať na septembrovom mest
skom zastupiteľstve, informoval nás 
vedúci ekonóm mesta L. Adamovič.

text, foto: t. Búbelová

 Záhorácka 
je pripravená aj
 pre škôlkarov

nedostatok miest pre deti v Materskej škole na Ulici J. Kollára a jej os
tatných elokovaných pracoviskách podnietil mestské zastupiteľstvo 
v Malackách, aby sa zaoberalo otázkou hľadania nového priestoru, 
kde by vzniklo ďalšie elokované pracovisko malackej materskej školy. 
Priestory na tento účel ponúkla ZŠ Záhorácka v dosiaľ málo využíva
ných miestnostiach, ktoré bolo treba upraviť a prispôsobiť, aby spĺ
ňali všetky potrebné normy a vyhovovali prevádzke materskej školy. 

Slávnostné otvorenie je naplánované na 4. septembra a od 8. septem
bra dve škôlkarske triedy na Záhoráckej ulici rozdžavoce 46 drobcov.

http://www.malacky.sk
http://prieskum.malacky.sk
http://prieskum.malacky.sk
http://www.malacky.sk
http://www.malacky.sk
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V  utorok začíname svojráznou 
českou komédiou Okresný prebor 
– Posledný zápas Pepika Hnátka, 
v stredu nás čaká najnavštevovanej
ší domáci titul roku 2013 Kandidát, 
vo štvrtok pokračujeme so sviežou 
a netradičnou komédiou s prvkami 
detektívneho trileru Tigre v meste. 
V  piatok program uzatvorí film Ju
raja Nvotu eŠteBák. 

Filmové projekcie sa budú ko
nať na  tradičnom mieste, teda 
v  Zámockom parku, so začiatkom 
o 20.00 h. Vstup je voľný. Všetci ste 
srdečne vítaní.

2. 9. 
Okresný prebor – Posledný zápas 
Pepika Hnátka

Svojrázna česká komédia v hlav
nej úlohe s vynikajúcim Miroslavom 
Krobotom je považovaná za  jed
nu z  najlepších, aké za  posledné 

roky v  českej kinematografii vznik
li. Nadväzuje na  úspešný televíz
ny seriál o  vidieckom futbalovom 
mužstve Slavoj Houslice. Presunie 
sa však v  čase a  ukáže, čo všetko 
predchádzalo momentu, keď muž
stvo v  úvode seriálu plní posledné 
želanie svojho zosnulého trénera 
Pepika Hnátka a jeho popol vysype 
v strede futbalového ihriska. 

3. 9. 
Kandidát 

Politická fraška o tom, ako sa dá 
za dva mesiace z neznámeho člove
ka vytvoriť mediálna osobnosť, kto
rá má šancu stať sa prezidentom re
publiky. Film nakrútil mladý režisér 
Jonáš Karásek, vznikol na  základe 
rovnomennej knihy Maroša Hečka 
a Michala Havrana a v roku 2013 sa 
stal najnavštevovanejším domácim 
titulom v slovenských kinách.

4. 9. 
Tigre v meste

Svieža a  netradičná komédia 
s  prvkami detektívneho trileru. 
Odohráva sa v  slnkom zaliatej let
nej Bratislave, kde traja kamaráti  
trávia čas pri pive a spoločných roz
hovoroch vo svojej obľúbenej krč
me U  nosorožca. Jeden z  nich sa 
rozhodne odtajniť svoju lásku k roz
hlasovej redaktorke a  zapletie sa 
do udalostí, ktoré od základu zme
nia nielen jeho život. Film napísal 
i  režíroval Juraj Krásnohorský ako 
svoju celovečernú prvotinu.

5. 9. 
eŠteBák

Prvým z  predstavovaných celo
ve černých filmov je eŠteBák Jura
ja Nvo tu, trpká komédia z  obdo
bia normalizácie po  okupácii ČSSR 
voj skami Var šavskej zmluvy v  roku 

1968, ktorá nás vracia do  čias, keď 
vrcholom pre pychu bol farebný 

televízor či telefón a  každé slovo 
mohlo mať dva významy, a teda nik 
si nemohol byť ničím a  nikým istý. 
Do filmu režisér obsadil známe čes
ké a slovenské tváre – Jiřího Mádla, 
Adyho Hajdu, Jana Budařa či Táňu 
Pauhofovú.

Text: MCK
Foto: -naty-

 BAŽANT KINEMATOGRAF 2014
Tak ako po minulé roky, ani tento rok Malacky neobíde populárny BAŽANT KINEMATOGRAF. Prvý septembrový týždeň (2.–5. 9.) sa budú  
v  Zámockom parku premietať krátke predfilmy a úspešné celovečerné slovenské a české filmy.

Malacký krígl – 
Gustiho 
memoriál

Festival piva sa v Malackách usku
točnil už po druhý raz. Keďže orga
nizátor prvého ročníka Gusto Gašpar 
sa jeho zopakovania nedožil, tento 
rok podujatie nieslo už aj doplňujúci 
názov – Gustiho memoriál. 

Maratón country hudby na  lúke 
pri mlyne na  Dolnom konci Mala
ciek sa niesol v znamení veselých sú
ťaží v pití piva či v  jedení párkov aj  
v znamení slnka a dobrej nálady. 

V  sobotu 19. júla od  12.00 h do 
druhej po  polnoci bola vyhradená 
plocha plná ľudí. A všetko fungovalo 

ako vlani – nakupovali sa len žetóny, 
ktoré sa potom vymieňali za  tovar, 
teda jedlo a nápoje. Hudobným ťa
hákom bola okrem známeho Buka
sového masívu aj domáca kapela 
Malackí fešáci.

   -tabu-

Fun rádio 
Dohoda 
opäť prilákala 
davy

Augustová Fun rádio Dohoda pri
lákala do Zámockého parku v Malac
kách tisícky návštevníkov. 

Na  koncertoch sa bavili všetky 
generácie. Každý si tu našiel to svoje. 
Brány sa otvorili na pravé poludnie. 
Ešte za svetla dostali dav do varu ka
pely Hex a Polemic. Už o 19tej bo la 
pod pódiom, ale i na ňom skutočne 
výborná nálada. Roztancovanú mlá
dež ďalej zabával raper Ego. Po ňom 
si prišla na svoje aj staršia generácia, 
hoci Richarda Müllera vytlieskavala 
i mládež. Pred jeho koncertom pre
vzala zástupkyňa primátora mesta 
Mária Tedlová šek na  1000 € z  rúk 
Jula Viršíka, konateľa usporiadateľ
skej agentúry Hit Production. Tieto 
peniaze poputujú, rovnako ako kaž
dý rok, na rekonštrukciu Malackého 
kaštieľa.

Po  Müllerovi prišiel na  rad milá

čik ženských sŕdc Majk Spirit. Tretí 
zo štvorice letných žúrov sa skončil 
podľa plánov o  druhej hodine po 
polnoci, tak ako každý rok.

  -naty-

Historické 
potulky 
zožali úspech

Letné prechádzky naším mestom 
so sprievodcom zorganizovalo 
Mestské centrum kultúry Malacky. 
Prvá historická potulka Malackami 
zaujala natoľko, že trvala do  noci. 
Na lúke pri mlyne, kde sa podujatie 
začínalo, sa zišla tridsiatka záujem

cov. Tí sa vytrvalo dve hodiny pre
chádzali po  meste a  potom ďalšie 
takmer dve hodiny vášnivo sledovali 
premietanie historických fotografií. 
V  rámci akcie sa dostali aj na  vežu 
farského kostola, čo bežne nie je 
možné. Druhú potulku, ktorá sa ko
nala 12. augusta, poznačilo upršané 
počasie a  účastníkov bolo menej. 
No i  tí sa rozišli až okolo 23.00 h. 
Mestské centrum kultúry v  spolu
práci s Múzeom M. Tillnera zaradilo 
operatívne toto milé podujatie aj 
do programu na september. Ďalšia 
potulka sa uskutoční 16. septem-
bra o 18.00 h. 

 -mija-

Malacká šošovica 
a UV_festival 
pred Malinou

Už tretíkrát Malačania okúsili 
chuť Malackej šošovice. Po  úvod
nom predstavení projektu, ktorý 
spája šikovných ľudí a  dobrovoľ
níkov, počas Prvomájových Mala
ciek a  prvom „šošovicovom“ trhu 
na Kláštornom námestí sa v sobotu 
16. 8. uskutočnilo podujatie s množ
stvom sprievodných podujatí pred 
ŠH Malina súbežne s letným UV_fes
tivalom. Od  9.00 h do  15.00 h sa 
pred ŠH Malina konali handmade 
tr hy. Mohli ste si tu kúpiť prírodnú 
koz metiku, ručne robenú bižutériu, 
fimo náušnice, náramky, pletené 
taš ky, háčkované a pletené výrobky, 
ručne šité hračky, nechýbal drevo
rezbár V. Burcl. 

Pochutiť ste si mohli na šošovico
vej polievke či vegánskych špeciali
tách, ochutnať mňamky od Stanky. 
Bohatý program doplnila Zóna bez 
peňazí, cvičila sa joga, nechýbali 
pro jekcie a  prednášky pod šiato
rom, mohli ste sa nechať bezplatne 
ostrihať u  Lydky. Pódium UV_festi
valu, ktoré stálo na  začiatku Sasin
kovej ulice, bolo vyťažené od 11.00  
h do polnoci. Predstavilo sa na ňom 
sedem kapiel rôzneho žánrového 
zamerania.

 L. Vidanová

OBZRIME  sA  ZA  LETNýMI PODUjATIAMI
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Riadková inzeRcia:

Špeciálnou multisenzorickou 
miestnosťou Snoezelen sa môže 
pý šiť zariadenie sociálnych služieb 
pre ľudí s  mentálnym postihnutím 
Vstúpte v  Malackách. Slávnostne ju 
začiatkom júla sprístupnili v prítom
nosti Márie Vaškovičovej z  Nadácie 
Krištáľové krídlo, ktorá na  projekt 

pri spela sumou 9000 €. Snoeze
len je mul tifunkčná metóda, ktorá 
sa realizuje v  obzvlášť príjemnom 
a  upravenom prostredí pomocou 
svetelných a zvukových prvkov, vôní 
a hudby, pričom jej cieľom je vyvo
lanie zmyslových pocitov. Je určená 
najmä pre osoby s vývinovými poru

chami, s mentálnym, telesným alebo 
viacná sobným postihnutím, s  poru
chou au tistického spektra, porucha
mi sprá vania a učenia, s psychickými 
poru chami, traumatickým porane
ním moz gu, pre  ľudí s  demenciou 
a pre chronicky chorých pacientov.

Text, foto: L. vidanová

Neviem, koľkí z nás „Štúrovákov” 
si ešte spomenú alebo pamätajú na 
čas, keď sa na  Štúrovej ulici – tam, 
kde dnes tečie zregulovaný potok 
Malina – kopali veľké zákopy. Ja si 
na  to pamätám, mala som 9 rokov, 
keď tie veľké jamy kopali zajatci, bý
valí partizáni a  politickí väzni. Ne
viem presne, koľko ich bolo, snáď 
18–20. Strážil ich nemecký 
vojak. Bol to už dospelý, 
starší muž, Rakúšan. Nebol 
to zlý človek. Niektoré ženy 
vedeli po  nemecky a  do
hovorili sa s  ním, aby do
volil uvariť u  nás na dvore 
v kotle fazuľovú polievku s rezanca
mi (slí žami). Povedal, že o  tom ale 
nesmú vedieť jeho velitelia, preto sa 
jedlo podávalo postupne vždy pár 
chlapom. Rakúšan bol vzdelaný, ro
zumel aj po slovensky.

Raz, keď bol vyhlásený poplach, 
bavil sa so ženami. Náš otec mu po
núkol štamperlík a  on dovolil dať 
po  obede aj zajatcom. Otec chodil 
v noci na stanicu zbierať zo železných 
sudov zvyšky liehu. Tie precedil cez 
vatu a urobil vodku, ktorou ich po

núkal. Počas vyhláseného po plachu 
sa niektorí zajatci rozhodli utiecť.  
Hneď prišli ozbrojení vojaci a  išli 
do sedliackeho lesa, kde ich niekoľ
ko postrieľali. Počas úteku zajatcov 
som stála s  mojou mamou vo vrá
tach, keď zrazu dobehol jeden z 
nich, pýtal od  mamy nejaký kabát 
a spýtal sa, kade sa dostane do hôr. 

Mama strhla z  dverí starší 
kabát, dala mu ho a ukázala, 
aby šiel cez štreku smerom 
na Malé Karpaty. Rakúšan sa 
ma spýtal: „Fanynka, nevidela 
si, kade utekali chlapi?” Ja so 
iba pokrútila hlavou a pove

dala som, že som nikoho nevidela. 
Veľmi sme sa báli, aby ho nechyti
li, lebo by nás vojaci tiež pochytali 
a zatvorili alebo ešte horšie urobili. 
Viac sme o utečencovi  nepočuli, ani 
Rakúšana a ostaných nevideli. Záko
py ostali nedokončené, až po fronte 
poslúžili k  regulácii potoka, ktorý  
sa vždy na jar vylial a museli sme ho   
obchádzať po Stupavskej na Štúro
vu za potok, kde sme bývali. 

Čas plynul, vojna sa skončila a my 
sme už len spomínali, či sa ten ute

čenec, ktorému sme poskytli kabát, 
zachránil a či niekde ešte žije. Bolo 
zopár rokov po vojne a moja staršia 
sestra Terezka, už ako vydatá, išla 
navštíviť manželovu sesternicu Jo
lanku Šelcovú do Martina, kde býva
la s manželom Jankom Šelcom, zho
dou okolností tiež Malačanom. Ne
skôr sa stali svokrovcami pána Du
šana Tarageľa. Raz, keď sedeli vonku 
pri malinovke, prišiel k  nim starší 
pán a povedal: „Počujem, že hovorí
te po záhorácky, môžem vedieť od kiaľ 
ste?” Keď povedali, že z  Malaciek, 
hneď vysvitlo, že on bol ten zajatec, 
ktorému sa podarilo utiecť, a  spo
menul, ako mu jedna pani, čo bý
vala za potokom, dala kabát a uká
zala mu cestu. Sestra sa na  všetko 
pamätala a povedala: „To bola moja 
mama.” Keď sa sestra aj s  manže
lom vrátili domov, priniesli pozdrav 
a  vrelé poďakovanie od  tohto člo
veka. Mama sa ešte raz pomodlila 
z vďaky k Bohu, že sa zachránil. Toto 
je skutočný príbeh z predvojnového 
obdobia. Svet je veľký a dobrí ľudia 
sa vždy stretnú v pravý čas...

F. Jursová 

Ďalšia 
benefícia
pre hendikepované
deti

nie je to tak dávno, čo sa Ma
lačanov citlivo dotkla myšlien
ka pomoci, ktorú zhmotnila 
pani Mária Rusňáková minulý 
rok v predvianočnom benefič
nom koncerte s názvom anjeli 
pre emku (14. 12. 2013), vďaka 
ktorému sa vyzbierali financie 
od súkromných darcov a part
nerov projektu na  liečenie 
vážneho ochorenia dievčatka, 
ktoré neuhrádza zdravotná 
poisťovňa. k  skvalitneniu ne
ľahkého života malej emky 
pri speli okrem príspevkov em
patických darcov aj výťažok 
z dražby a dary sponzorov.

V  súčasnosti sa pripravuje už 
druhý ročník benefičného koncertu. 

„Do   projektu plánujem zapojiť 
viac zdravotne  postihnutých  deti
čiek. Samozrejme, nebude tam chý
bať ani malá Emka, ktorá sa pre mňa 
stala vzorom vytrvalosti, bojovnosti 
a  zostane pre mňa navždy krásnym 
anjelom,“ hovorí organizátorka be
nefície. „Jednorazová pomoc v  ta
kýchto prípadoch totiž rodinné ne
šťastie len zmierni, ale pri nedostatku 
financií v  situácii, do  akej sa rodiny  
takýchto detí dostávajú, je to len sla
bá náplasť,“ vysvetľuje M. Rusňáko
vá. Liečba existuje, no je finančne 
náročná a  náš zdravotnícky systém 
nie je alternatívnym spôsobom po
moci naklonený a  neprepláca ich.  
„Uvediem príklad Emky, ktorú sa 
podujal operovať ruský špičkový od
borník MUDr.  Nazarkin metódou 
Ulzibat. Operácia sa uskutoční na sú
kromnej klinike pri Prahe. Nielenže ide 
o vážny chirurgický zákrok, ale rodina 
ho má hradiť z  vlastného rozpočtu, 
lebo zdravotná poisťovňa to pokla
dá za nadštandard, ktorý ne uhrádza! 
Nikto neberie ohľad na skutočnosť, že 
v  takýchto rodinách spravidla jeden 
z manželov musí zanechať prácu a na
plno sa venuje starostlivosti o  svoje 
choré dieťa, a tak kasu rodinného roz
počtu napĺňa len jediný príjem.“ 

Zámerom Márie Rusňákovej je 
prostredníctvom benefícií, ale aj inak 
pomáhať takýmto ľuďom, ktorí zväč
ša sami nič nepýtajú, hoci to veľmi 
potrebujú. Kto však má dobrý úmy
sel pomôcť, nemusí čakať, pretože 
potreba neprichádza len v  jednej 
chvíli. „Rada by som touto cestou vy
zvala k ľudskému gestu spoluob čanov, 
podnikateľov, firmy a všetkých, ktorí sú 
ochotní podeliť sa so svojimi finančný
mi prostriedkami a  dokážu nezištne 
pomáhať deťom so zdravotným hen
dikepom a ich rodinám, ktoré sú dlho
dobo v  núdzi! Ak sa darcovia nájdu, 
môžu sa obrátiť na  moju emailovú 
adresu rusnakovameister@gmail.
com a ja ich rada spojím priamo s ro
dinou malej Emky,“ vyzýva nás orga
nizátorka dobročinných benefícií. 

Ak budú darcovia súhlasiť, ich 
mená, názov podnikateľského sub
jektu a výšku poskytnutej sumy po
čas ďalšieho benefičného koncertu 
zverejníme.

T. Búbelová

vo vstúpte 
otvorili Snoezelen

Spomienka na predvojnové časy

ČRIEPKY
Z HISTÓRIE

V rámci osláv 85. výročia založe
nia klubu filatelistov, ktoré vyvrcho
lia 20. 9. zberateľskou burzou v  ŠJ  
ZŠ Dr. Dérera a  slávnostnou člen
skou schôdzou, usporiadajú malac kí 
fila telisti ďalšiu propagačnú filatelis
tickú vý stavu. Uvidíte ukážky zo 
zbie rok filatelistov klubu a ukážky 

zbierok filatelistov z  družobného 
mesta Žnin v  Poľsku. Možno svo je  
za čiatočnícke pokusy predstavia  
i  čle novia krúžku mladých filatelis
tov pri ZŠ Dr. Dérera. Nebude chýbať 
ukážka zo zbierky pohľadníc Mala
ciek a ukážky ďalších materiálov klu
bu. Výstava bude otvorená od 4. do  

21. 9. vo výstavných prie storoch 
Mck na Záhoráckej ulici. vernisáž 
vý stavy bude 4. 9. o 16.00 h. V ten
to deň vyjde i korešpondenčný lístok 
s prítlačou k výročiu založenia klubu. 
Príležitostná pečiatka bude na ma
lackej pošte k dispozícii v deň osláv.

a. Pašteka

Filatelisti budú vystavovať

• Rýchle peniaze – 0944 14 55 10

nové pravidlá 
o nájomných 
bytoch 
 pre sociálne 
slabých

30. júna nadobudlo platnosť 
nové všeobecne záväzné naria
denie mesta (vzn) o podmien
kach nájmu bytov určených na 
bývanie sociálne slabých oby
vateľov mesta. Predchádzajúce 
nariadenie z  roku 2001 sa tým 
ruší. novelizovať ho bolo po
trebné z dôvodu zmien prísluš
ných zákonov a smerníc.

Nové VZN schválilo mestské za
stupiteľstvo na  júnovom zasadnutí 
a  účinné je od  polovice júla. Naria
denie upravuje podmienky prideľo
vania a  nakladania s 12 nájomnými 
bytmi na Hlbokej ulici. VZN č. 3/2014 
si môžete prečítať na www.malacky.
sk v sekcii mesto – VZN.

mija

európske 
zisťovanie 
o zdraví

Slovenská republika sa pro
stredníctvom Štatistického úra
du SR zapojila do realizácie eu
rópskeho zisťovania o  zdraví 
2014 (eHiS 2014), ktoré sa koná 
vo všetkých členských štátoch 
eÚ. Svojím obsahom a  zame
raním nadväzuje na  predchá
dzajúce prvé zisťovanie eHiS, 
ktoré sa uskutočnilo v  domác
nostiach na  jeseň v  roku 2009 
vo vybraných štátoch eÚ vráta
ne Slovenskej republiky.

Cieľom zisťovania EHIS je vytvo
riť spoločný rámec na  systematickú 
tvorbu štatistík krajín EÚ o zdravot
nom stave obyvateľov EÚ. Jeho re
alizáciou sa získava harmonizovaný 
zdroj údajov o zdravotnom stave, 
zdravotnej starostlivosti a o fakto
roch ovplyvňujúcich zdravie v kra
jinách Spoločenstva. To umožňuje 
nielen analyzovanie zdravotného 
stavu populácie na  Slovensku, ale 
aj medzinárodné porovnávanie Slo
venska v rámci EÚ.

Na Slovensku bolo do zisťovania 
pre rok 2014 vybraných viac ako 350 
obcí, medzi nimi aj mesto Malacky. 
Do zisťovania je zaradených takmer 
7  700 domácností. zisťovanie sa 
uskutočňuje od 1. jú la do 31. de
cembra 2014. V  tomto období vy
brané domácnosti navštívi pracov
ník poverený funkciou opytovateľa, 
ktorý je povinný preukázať sa v do
mácnostiach služobným preuka
zom Štatistického úradu SR. Všetky 
informácie a  názory, ktoré v  rámci 
tohto zisťovania domácnosti opyto
vateľom poskytnú, budú anonymné 
a použité výlučne na štatistické účely. 
Ochranu dôverných údajov upravuje 
zákon NR SR č. 540/2001 Z. z. o štát
nej štatistike v znení neskorších pred
pisov. Za ochranu dôverných údajov 
zodpovedá Štatistický úrad SR. Pod
robnejšie informácie sa môžete do
zvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese 
www.statistics.sk alebo telefonicky 
na t. č. 02/69 25 04 10.      ŠÚ SR 

mailto:rusnakovameister@gmail.com
mailto:rusnakovameister@gmail.com
http://www.malacky.sk
http://www.malacky.sk
http://www.statistics.sk
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Odišiel si bez roz-
lúčky. Tak veľmi si 
chcel žiť, no cho-
roba to nechcela 
dovoliť. Nedá sa Ťa 
zobudiť, a  tak veľ-
mi by sme chceli. 
Už len môžeme k Tebe prísť a sviečku 
zapáliť. 
V júli sme si pripomenuli 9. výročie, 
čo nás navždy opustil manžel a krst
ný otec Milan Kuklovský z  Mala
ciek. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S  láskou a  úctou 
spomínajú manželka Otília a krstňa
tá Peter, Alenka a Michal.

21. 7. sme si pripo
menuli 1. výročie 
úmrtia nášho dra
hého otca, dedka 
Jozefa Kratochví-
la z Malaciek. S lás
kou v srdci spomí
na dcéra Jarmila a syn Vladimír s ro
dinami. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku spolu s nami.

Mal nás všetkých rád a  chcel s  nami 
ešte žiť, ale prišla krutá chvíľa, musel 
nás opustiť. V srdci nám bolesť zane-
chal, v srdciach našich navždy zostal.

24. 7. sme si pripo
menuli 3. výročie 
úmrtia RSDr. Joze-
fa Kozla z Malaciek. 
S  láskou spomína 
manželka, dcéra 
Má ria s rodinou, syn  

Dušan s  rodinou, vnučka Maruška  
s rodinou, vnuci Zuzka a Michal, pra
vnuci Majko a Paľko. Kto ste ho po
znali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

27. 7. sme si pripo
menuli 1. výročie  
úmrtia nášho sy
na, otca a brata Ľu- 
bomíra Mládeka. 
S  láskou v  srdci 
spo mína celá rodi
na. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.
 
Už 2 roky mám veľmi chýbaš, už 2 roky 
sa na  nás z  výšky dívaš. Tak veľa by 
sme Ti chceli toho povedať, tak veľmi 
by sme sa chceli s Tebou smiať.

31. 7. uplynuli 2 
roky, čo nás opus
til milovaný man
žel a  otec Dušan 
Kovács. S  láskou 
spomínajú man
želka Jana a dcéra 

Barbora.

Len ten, kto stratil toho, koho mal veľ-
mi rád, pochopí, čo je to bolesť a žiaľ. 
3. 8. sme si pripo
menuli 2. výro
čie úmrtia nášho 
drahého Michala 
Beňu. S  láskou 
spomína mama, 
dcéry Michaela, 
Dana a  vnúčatá, brat Pavol s  rodi
nou. Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu tichú spomienku spolu 
s nami.

7. 8. sme si pripo
menuli 2. výro
čie úmrtia Jána 
Viléma. S  láskou 
a  úctou spomí
najú dcéry Zorka 
a  Janka s  rodinou 

a sestry Nelka a Mariška s  rodinou. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku spolu s nami.

Dotĺklo srdce, odišlo v diaľ, dalo nám 
radosť aj žiaľ. Chýbaš nám denne, ťaž-
ko je nám bez Teba, venujeme Ti tichú 
spomienku až k Tebe do neba ... 

7. 8. sme si pripo
menuli 2. výročie 
úmrtia Jozefa Ta-
nušku. S  láskou 
a  úc tou spomína 
mama, sestry Mária 
a Gitka s  ro di na mi, 

krstný, švagor a dcéra Lucka s priate
ľom. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku spolu s nami.

8. 8. sme si pripomenuli nedožitých 
85 rokov Jozefíny 
Vajayovej z  Ma
laciek. Kto ste ju 
poznali, venujte jej 
s  nami tichú spo
mienku. Spomína 
syn Jozef a celá ro
dina Rothová.

Čas plynie, smútok zostáva, tá strata 
v srdci bolieť neprestáva.
9. 8. uplynul rok, čo nás navždy opus
tila naša mamička, 
babka, pra babka, 
sestra Mar gita 
Žal cová z  Ga jár. 
S  láskou a  úctou 
spo mínajú deti Mi
loš, Eva, Gitka a Ró
bert s  rodinami. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal, len lás-
ka, úcta a  spomienky v  srdciach zo-
stávajú. 
Už sú to 2 roky, čo nás opustila naša 

drahá mamička, 
ba bička a stará ba
bička Gizela No-
votová. Kto ste ju 
poznali, venujte jej  
s  nami tichú spo
mienku. Ďakujú 
syn Ján a dcéry Eva, Mária a Magda 
s rodinami.

Už nepočuť Tvoj tichý hlas, čo tóny lás-
ky rozozvučal v nás. Už len slzy zmá-
čajú nám viečka, keď na hrobe dohára 
zapálená sviečka. 

18. 8. sme si pripo
menuli dlhých 19 
ro kov bez našej 
ma my, starej mamy  
a prababky Helen-
ky Matúš ko vej, 
rod. Sajkovej. S lás

kou spomínajú dcéry Beáta, Elena, 
Branislava a Zuzana s rodinami.

Hoci si predčasne odišiel a niet Ťa me-
dzi nami, v  našich srdciach zostávaš 
stále s nami.
22. 8. sme si pripo
menuli 1. výročie,  
čo nás opustil 
man žel, otec, šva
gor, kamarát Alojz 
Mravík. Mal rád  
život a  nás všet
kých. S  láskou spomína manželka, 
dcéra a  ostatná rodina. Kto ste ho 
poznali a mali radi, venujte mu tichú 
spomienku spolu s nami. 

Hoci si predčasne odišla a niet Ťa me-
dzi nami, v  našich srdciach zostávaš 
stále s nami. 
26. 8. sme si pripomenuli 1. výročie 
úmrtia našej drahej matky, dcéry, 
ses try Janky Schreiberovej. S  lás

kou v srdci spomína 
dcéra Lenka, mama, 
sestra Vierka s  rodi
nou, neter Simon
ka, rodina Škodová 
a všetci priatelia, čo 
ju mali radi. Odpočí
vaj v pokoji.

Čas plynie, bolesť a  žiaľ stále trápi,  
ale Teba nám už nik nenavráti.

27. 8. uplynulo 10 
ro kov, čo nás na
vždy opustila naša 
milovaná mama, 
svokra, starenka 
a  prastarenka Te-
rézia Kubašková 

z Malaciek. Spomínajú syn Peter s ro
dinou a dcéra Lýdia s rodinou.

Hoci si odišla, nie si medzi nami, v na-
šich srdciach stále budeš s nami.

28. 8. si pripomína
me 2. výročie úmr
tia našej mamičky 
Emílie Ábelovej, 
rod. Jursovej z Ma
laciek. S  láskou 
a úctou spomínajú 

synovia Stanislav a Rudo s rodinami. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku spolu s nami.

Život Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale 
v našich srdciach zostaneš ďalej žiť.
5. 9. si pripomína
me 2. výročie úmrtia 
nášho milovaného 
otca, strýka, bratan
ca Jaroslava Šel-
bického z Malaciek. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. S  lás
kou a úctou spomíname.

SPEKTRUM / ŠPORT

SPOMIENKY

MALACKÁ MATRIKA OD 30. 6. DO 25. 8. 2014

Nie sú medzi nami
Oľga Tomášková, Gajary, 
*1948; Helena Tomečko
vá, Stupava, *1935; Mária 

We berová, Malacky, *1926; Renáta 
Hanzlovičová, Malacky, *1942; Ľu
dovít Roman, Sološnica, *1943; Má
ria Rybárová, Malacky, *1934; Mária 
Nižnanská, Malacky, *1935; Viktor 
Lánik, Malacky, *1934; Jaroslava 
Ada mečková, Malacky, *1947; Juraj  
Ejem, Pernek, *1928; Mária Pernec
ká, Malacky, *1949; Emil Dávid, Ma
lacky, *1931; Ľubica Rechtorovičo

Povedali si áno
Roman Obselka a  Andrea 

Sokolová, Tomáš Hlavica a  Silvia 
Mihálová, Marek Gašpar a  Ingrid 
Kaščáková, Peter Čermák a Veroni
ka Kráľovičová, Tomáš Košťál a Ka
tarína Hollá, Martin Pacelt a  Deni
sa Šurinová, Radovan Kratochvíl 
a  Dana Cagáňová, Vadimír Lorenc 
a  Iveta Vajdová, Ľuboš Ďurmek 
a  Iveta Pastorková, Ole Sassenroth 
a Andrea Tedlová, Vladimír Jagelka 
a Barbora Blusková

Vítame medzi nami
Sabína Šišuláková *24. 6., 
Veronika Nováková *14. 7.

Ďakujeme všetkým príbuzným 
a  známym, ktorí odprevadili na 
po slednej ceste našu zosnulú ma
minku, babku Máriu Weberovú 
a zmiernili náš veľký žiaľ. 
Záro veň ďakujeme za prejavy sú
strasti a  kvetinové dary.

smútiaca rodina

Za obyvateľov bytovky č. 17 na Pribinovej ulici v Malackách sa chcem poďako
vať spoločnosti Vodárne a kanalizácie, a. s., Malacky, za rýchle odstránenie po
ruchy kanalizačného poklopu. Pri prechádzaní motorových vozidiel poklop bú
chal, čím bol často rušený nočný pokoj. Poďakovanie patrí najmä p. Cibulkovi, 
ktorý sa postaral o rýchle odstránenie problému.      R. Salay

POďAKOVANIE

POďAKOVANIE

Podujatie sa uskutočnilo pod 
záštitou Komisie pre vzdelávanie, 
mládež a šport pri MsZ v Malackách.

V Jakubove štartovali mladí pre
tekári z Malaciek, Piešťan, Bratislavy 
a  Komárna. Malačanom sa darilo. 
V kategórii mladších juniorov obsa
dili prvé tri miesta v  poradí Oliver 
Šíra, Kristián Viktorin a Alex Vejmel
ka. U starších sa víťazom stal Vladi
mír Slaný z  Interu Bratislava pred 
Mi chalom Jankovičom, taktiež z  In
teru, a tretí skončil Malačan Richard 
Pajpach.

 V súťaži družstiev o  Pohár primá
tora mesta Malacky (2. ročník) získa

li najviac bodov Malačania – 2750, 
druhé miesto patrilo Interu Bratisla
va so ziskom 1925 bodov a tretie Sĺ
ňave Piešťany – 1395 bodov.

 Najlepší traja v  jednotlivých ka
tegóriách a  najlepšie družstvá si 
z  Jakubova odnášali domov pekné 
poháre a všetci upomienkové balíč
ky. Ceny najlepším odovzdával pred
seda Slovenského zväzu vodného 
motorizmu Vladimír Slaný, hlav
ný rozhodca podujatia Juraj Fencl 
a predseda OVM Malacky Emil Jung.

 Ďakujeme všetkým organizáto
rom za pekné podu jatie, Malačanom 
za  dobrú reprezentáciu, sponzorovi  

podujatia Auto doprave Petráš za po
moc pri za bez pečovaní akcie a pre
tekárom želáme veľa úspechov 
v  ďal ších dvoch ko lách se riálu maj
strovstiev Slovenska.

A. Pašteka, foto: E. Šíra  

CCC TJ Sokol Gajary organizuje 
pre priaznivcov karavaningu, cyklo
turistiky, splavovania už 5. ročník 
So kolského zrazu v  kempe RUDA-
VA Malé Leváre. V dňoch 28. 8.–1. 9. 
2014 je pre návštevníkov pripravená 
nová aktivita – možnosť splavova-
nia rieky Moravy. Táto aktivita sa 
bude konať počas celého zrazu v zá
vislosti od počasia. Zabezpečený bu
de kyvadlový odvoz a  zvoz lodiek 
a vodákov. 

Info: Michal Mikulička,
+421 905 78 59 07

TIP PRE VÁS

V Jakubove sa 
v lete uskutoč nilo 
2. kolo 
Maj strovstiev 
Slo venska 
vo vod nom 
motorizme 
juniorov 
v kategórii 
formula FUTURE. 
Organi zátorom 
bol Oddiel 
vodného 
motorizmu 
v Malackách.

Vodní motoristi 
v Jakubove

vá, Kuchyňa, *1956; Anton Privrel, 
Veľké Leváre, *1943; Vladimír Kor
doš, Malacky, *1948; Justina Mrá
zo vá, Veľké Leváre, *1946; Štefan 
Iza ko vič, Závod, *1957; Ing. Ľubica 
Mo serová, Malacky, *1958; Justína 
Far bová, Rohožník, *1945; Mi roslav 
Novosádek, Malacky, *1953; Terézia 
Šarközyová, Rohožník, *1944; Mar
gita Grajzová, Borský Sv. Jur, *1962; 
Jozef Osuský, Malacky, *1976; Mari
án Vrablic, Plavecký Štvrtok, *1951; 
Anton Hatala, Gajary, *1948; Miku
láš Kuračka, Malacky, *1944; Jozefí
na Martinková, Moravský Sv. Ján, 
*1926; Jozef Šimek, Jakubov, *1957; 
Pavel Steinhauser, Plavecký Miku
láš, Jaroslava Matulová, Malacky,  
*1958; *1925; Magda Klasová, Zo
hor, *1957, Ludvík Chova nec, Kosto 
 lište, *1937; Ján Vrtek, Malacky, *1947; 
 Ján Stašek, Borský Sv. Jur, *1958
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Memoriál Arnolda Gašpara svojím 
názvom vzdáva hold dlhoročnému 
riaditeľovi pretekov, ktorý obľúbené 
tradičné podujatie v Malackách orga
nizoval nepretržite od roku 1971 do 
ro ku 1984. 

Po vydarenom návrate motocyk
lových pretekov do Malaciek ich or
ganizátor Racing club Záhorák pozý
va na ďalší obnovený ročník s  opäť 

bohatšou medzinárodnou účasťou 
a  sprievodným programom. O vý
zname pretekov, zastrešených Slo
venskou motocyklovou federáciou, 
svedčí aj skutočnosť, že sú uvedené 
aj v Kalendári pretekov historických 
motocyklov v  kategóriách Klasik 
(motocykle vyrobené od roku 1949 
do 1988) a Vintage (rok výroby 1949 
a staršie). 

V  poslednú augustovú nedeľu,  
31. 8., sa v Malackách predvedie vyše  
90 prihlásených licencovaných pre
tekárov zo Slovenska, Česka, Rakús
ka a  oproti vlaňajšku pribudnú aj 
športovci z Maďarska a Slovinska. Do 
kategórií sú zaradení podľa kubatú
ry a  roku výroby motorky. Najstarší 
kúsok, ktorý bude absolvovať povin
ných deväť kôl malackého okruhu, 
pochádza z roku 1934 – teda má už   
80 rokov! Malacký okruh je pre jazd
cov dôležitý a na umiestnení naozaj 
záleží, pretože víťazom všetkých ka
tegórií sa body zarátavajú do klasifi
kácie na majstrovstvá Slovenska.

Organizátori očakávajú hojnú di
vácku účasť a podporu. Pre fanúšikov 
sú pripravené bufety na parkovisku 
v  centre a  v  depe pod Slimákom, 
kde dostanete okrem občerstvenia 

aj špeciálne bulletiny s programom, 
zoznamom pretekárov aj s ich závod
nými číslami a ďalšími informáciami 
o pretekoch. Kúpou bulletinu diváci 
podporia ďalšie zachovanie tradície 
týchto pretekov a získajú vstupenku 
do depa, kde si môžu zblízka pre
zrieť prekrásne historické motocykle 
s  aktuálnou hodnotou od 3000 do 
30 000 €. 

Staňte sa traťovým komisárom
„Na príprave pretekov pracuje veľký 

tím ľudí, no ešte potrebujeme pomoc-
níkov,“ povedal jeden z organizátorov 

V. Blusk ml. „Okolo páskou vyznače nej 
trate bude dávať pozor asi 50 traťových 
komisárov a k nim hľadáme pomocní-
kov,“ ponúkol zároveň atraktívnu prí
ležitosť ľuďom starším ako 18 rokov, 
ktorých organizátori pred pretekmi 
zaškolia. „Úlohou traťového komisára 
je strážiť svoj úsek, svoju zákrutu, dávať 
pozor na prípadné prekážky na trati 
a okamžite ich hlásiť. Traťový komisár 
pracuje najmä s píšťalkou a  jeho úlo-
hou je aj udržať ľudí za páskou, aby ne-
vstupovali na trať ani v čase, keď sa im 
zdá, že je voľná,“ vysvetlil V. Blusk. Tra
ťoví komisári dostanú trikrát denne 
stravu a nápoje a za celodennú účasť 
až do skončenia podujatia symbolic
kú odmenu 10 €. Podmienkou je ab
solútny zákaz pitia alkoholu. 

Pozor na dopravné obmedzenia!
Obyvatelia Malaciek majú výho

du sledovať dianie na trati priamo 
zo svojich bytov a domov. Upozor
ňujeme však na dopravné obme
dzenia, ktoré sa týkajú zákazu par
kovania na vyznačených miestach 
v mape trate a neprejazdnosti uli
ce Partizánska.  Preto vás prosíme  
o  zhovievavosť a  podporu pre
tekov tým, že od soboty 30. 8. od 
18.00 h do nedele 31. 8. do 18.00 h 
si nájdete miesto na par ko vanie 
mimo vyznačených miest, teda 
inde, než ste bežne zvyknutí. Or
ganizátori sa vopred ospravedlňujú 
za spôsobené nepríjemnosti a ďaku
jú, že pochopením a rešpektovaním 
dopravných obmedzení podporíte 
oživenie tradície, ktorá sa začala už 
v roku 1971 a jednoznačne do nášho 
mesta patrí.

Text: T. Búbelová, foto: S. Osuský 
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Pri príležitosti 
50. výročia zalo
ženia hádzanár
skeho oddielu 
TJ Strojár Malac
ky ste mohli byť 
v nedeľu 20. júla 
svedkami jedi
nečného pria
teľského zápasu 
medzi sloven
skou juniorskou 
reprezentáciou 
a  ich rovesníkmi 
z Izraela.

Zápas sa uskutočnil v  ŠH Malina 
a napriek veľkým horúčavám nebolo 
hľadisko prázdne. Slováci dominova
li od prvých minút stretnutia. Ujali sa 
vedenia 6:1, čo musel Izrael dobiehať 
počas celého zápasu. Mal to o to ťaž
šie, že Slováci dobre bránili a dokázali 
sa presadzovať nielen streľbou z diaľ
ky, ale aj po  nacvičených kombiná
ciách. Hosťujúce družstvo bolo veľ
mi dobre pripravené po dynamickej 
stránke. Zápas, v ktorom sa predsta
vili vychádzajúce hviezdy hádzanej, 
sledovali nielen malackí fanúšikovia, 
ale aj mladí malackí hádzanári a há
dzanárky. Držíme palce, aby sa o pár 
rokov stali oporami seniorskej repre
zentácie.

Kvalitný výkon našich reprezen
tantov potvrdil konečný výsledok 
Slo vensko „20”– Izrael „20” 29:23 

(16:10). Zápas sa odohral v rámci prí
pravy hráčov na ME v hádzanej, ktoré 
odštartovali 24. júla v Rakúsku. Počas 
polčasovej prestávky vyhlásili najlep
ších desať reprezentantov TJ Strojár 
Malacky za celých 50 rokov fungova
nia klubu.

Ocenení boli odchovanci 
klubu:
1. René Ofčarovič – pôsobil v Ma

lackách a  v  najvyššej súťaži v  ŠKP 
Bratislava a v Rakúsku v Hollabrunn 
2. liga, Stockerau 3. liga.

2. Jozef Krasňanský – pôsobil 
v  Malackách a  hral najvyššiu súťaž  
fe derálnej ligy za Martin a Trnavu, bol 
predsedom hádzanárskeho oddie
lu TJ Strojár Malacky a venoval sa aj 
mládeži v oddiele. 

3. Pavol Stachovič – pôsobil 

v Ma lackách a v najvyššej slovenskej 
súťaži v  družstvách ŠKP Bratislava, 
Nové Zámky, Trnava, potom v Dán
sku v 1., 2., 3. lige, vo Švajčiarsku v 1.
lige a v Rakúsku v 2. lige, v reprezen
tácii pôsobil v „18” „21” aj seniorskej 
reprezentácii.

4. Boris Sivák – pôsobil v Malac
kách a  tiež v  najvyššej slovenskej  
súťazi v  Nových Zámkoch a  Topoľ
čanoch. Bol reprezentantom Sloven
ska v  juniorskej aj seniorskej kate
górii.

5. Peter Dávid – pôsobil v  Ma
lackách a v najvyššej slovenskej súťa
ži za  mestá Stupava, Trnava. V  Ne
mecku pôsobil ako tréner bundes
ligového Grosswallstadu a  tiež bol 
trénerom reprezentácie Slovenska, 
momentálne je trénerom prvoligo
vého Prešova. 

6. Branislav Dojčák – pôsobil 
v  mestách Martin, Písek, Dukla Pra
ha, ŠKP Bratislava, Trnava a  tiež v 2. 
lige v Nemecku, bol reprezentantom 
Československa na MS B. 

7. Vladimír Pavlík – hrával fe de
rálnu ligu v  Stupave, neskôr za Lu
xem bursko v  1. lige. Reprezen to  val 
aj v 1. slovenskej lige mestá Tr nava, 
Topolčany a Stupava. 

8. Dušan Šuster – tréner mládeže 
v  oddiele, zaznamenal mládežnícke 
úspechy: 3. miesto žiakov na Sloven
sku v  športových strediskách, ml.  
žiačky získali 2. miesto a žiačky obsa
dili 4. miesto na majstrovstvách Slo
venska.

9. Anton Putek – je spoluzakla
dateľom oddielu, organizačným pra
covníkom, bol aj sekretárom zväzu. 
Tiež pôsobil ako tréner v oddiele, bol 
majstrom ČSSR. Tré noval st. žiačky, 
dorastenky, žiakov a mužov.

10. Milan Sivák – hrával na naj
vyššej úrovni za mestá Trnava, Stupa
va, Piešťany, neskôr za 3. ligu Nemec
ka. Potom sa stal rozhodcom a  bu
doval si kariéru až na medzinárodnej 
úrovni.

Hádzaná má v  Malackách sku
točne bohatú históriu, ktorej spra
covanie nájdete aj v  práve pripra
vo vanej knihe Múzea M. Tillnera. 
Vy daná bude pri príležitosti osláv 
stého výročia organizovaného špor
tu v Malackách. Kniha by mala uzrieť 
svetlo sveta na jeseň tohto roka.

Text: N. Slobodová/T. Baláž, 
foto: M. Mízner

boxerské
tréningy

BC RTJ Malacky, jeden z  naj
starších boxerských oddielov 
s  80ročnou športovou histó
riou (1934–2014) hľadá nové 
boxerské talenty.

Chceš sa stať reprezentantom 
v bo xe? Chceš byť majstrom Sloven
ska? Účast níkom veľkých medziná
rodných turnajov? Ak si nebojácny, 
zdravý a odhodlaný podrobiť sa pra
videlným tvrdým tréningom, tak ne
váhaj, príď a staň sa JEDNÝM Z NÁS!

Tréningy boxu vedú kvalifikovaní 
tréneri s mnohými medzinárodnými 
úspechmi v pondelok, stredu, štvr
tok, piatok od 17.00 do 18.30 h v bu
dove BC RTJ, Ul. 1. mája 108 v Malac
kách (vedľa gymnázia) v kvalitne vy
bavenej telocvični.

Organizátor: Komisia pre vzdelá
vanie, mládež a šport pri MsZ

Spoluorganizátor: ZŠ Dr.  J. Dé
rera, CVČ, AC Malacky, AD DOC, DHZ 
Malacky, SZTPKZPDaM

Termín: piatok 5. 9. 2014 
Miesto: ZŠ Dr. J. Dérera–Pamätník 

SNP
Prezentácia: 14.30–16.15 h, škol

ský dvor ZŠ Dr. J. Dérera
Otvorenie: 16.20 h – Pamätník 

SNP
Štart: 16.30 h
Cieľ: Zámocký park – futbalový 

šta dión, bežecká dráha
Vyhodnotenie: 17.30 h – žrebova

nie cien, odovzdanie cien víťazom
Kategórie: rodičia s deťmi, žiač ky 

ZŠ 1.–2., 3.–4., 5.–6., 7.–9. ročník; žiaci 
ZŠ 1.–2., 3.–4., 5.–6., 7.–9. ročník; do
rastenky, dorastenci, ženy, mu ži

Dĺžka trate: Trať meria asi 2 000 
metrov, 850 metrov tvorí asfaltový 
povrch od pamätníka SNP po Zámoc
kú bránu a  ďalej sa beží Zámockým 
parkom, kde je trať vyznačená. Cieľ je 
na atletickej dráhe. V prípade potreby 
môže byť trasa z  technických príčin 
upravená.

Ceny: Prví traja z každej kategórie 
dostanú diplom a  vecnú cenu. Dip
lom a cenu získa  najmladší a najstarší 
účastník behu. Každý pretekár, ktorý 
absolvuje trať, sa zúčastní žrebova
nia vecných cien. Po predložení troch 
účastníckych listov z  rôznych roční
kov získava pretekár vecnú cenu.

Upozornenie: 
Každý štartuje na vlastné nebez

pečie. Pri strate štartovného čísla 
ale bo nevrátení štartovného čísla 
za pla tí 2 €.

Malacky hostili reprezentantov Izraela

POZVÁNKA NA

Propozície 
31. ročníka 
Večerného 
behu zdravia 
– Behu vďaky 
SNP

Vôňa benzínu, krása starých motoriek a zabudnuté emócie, ktoré za
lomcujú každým, najmä však mužskou časťou populácie – na toto sa 
tešia organizátori, športovci aj diváci na 19. ročníku cestných moto
cyklových pretekov v Malackách. 

Zašlá sláva motocyklových 
pretekov sa vracia
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