
Na  prvom zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva, ktoré trvalo 
do  skorých ranných hodín, sa 
prerokovalo množstvo závaž-
ných bodov. Známi sú členovia 
rád škôl, predsedovia a  pod-
predsedovia komisií pri MsZ 
a tiež niektorí ich členovia z ra-
dov poslancov. 

Poslanci schvaľovali plat primáto
ra, viceprimátora či zmenu rozpočtu 
mesta.

Rady škôl
Členmi rád jednotlivých škôl sú 

vždy dvaja zvolení zástupcovia pe
dagogických zamestnancov školy, je
den zvolený zástupca nepedagogic

kých zamestnancov školy, štyria zvo
lení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú  
zamestnancami školy, a  štyria dele
govaní zástupcovia zriaďovateľa, te
da mesta. V  minulosti malo mesto 
Ma lacky v  radách škôl delegova
ných troch poslancov MsZ a  jedné
ho zamestnanca mesta. V  súvislosti 
so zmenami v MsZ po komunálnych 
voľbách 2014 ponúklo mesto člen
stvo v radách škôl verejnosti. 

Primátor mesta informoval, že do 
štyroch rád škôl sa do každej prihlásil 
len jeden záujemca a do dvoch škôl 
sa prihlásili do každej dvaja uchádza
či. V  týchto prípadoch uprednostnil 
tých, ktorí sa prihlásili skôr, a  ostat
ným ponúkol členstvo v  rade inej 
školy. Funkcia členov školských rád je  

čestná a  pri jej výkone nie je nárok 
na finančnú odmenu.

Členovia rád škôl
ZŠ Dr.  J. Dérera: Milan Ondro

vič, Marián Haramia, Peter Ondruš 
a Gabriela Janíková (za občanov),

ZŠ Štúrova: Martin Macejka, Jo
zef Mračna, Jozef Ondrejka a Štefan 
Hronček (za občanov),

ZŠ Záhorácka: Pavel Spusta, Ma
rian Novota, Jozef Halcin, Anna Sle
záková (za občanov),

Materská škola: Zuzana Baligo
vá, Lucia Vidanová, Katarína Trenčan
ská a Nataša Špelicová (za občanov),

CVČ: Anton Pašteka, Daniel Masa
rovič, Pavol Tedla a  Milan Johanes (za 
občanov),

ZUŠ: Martin Mráz, Viera Mária 
Ada movičová, Richard Hájek a Zuza
na Kaderová (za občanov).

Text: N. Slobodová, foto: S. Osuský
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Vo februári sa začnú kontroly 
Mesto niekoľkokrát opakovane 

vyzývalo svojich obyvateľov, aby 
pri pojenie na novú kanalizačnú sieť 

neodkladali. Potešiteľné je, že mnohí 
na výzvy reagovali a v tomto čase už 
majú uzatvorené zmluvy o  pripoje
ní s Bratislavskou vodárenskou spo

ločnosťou ako správcom kanalizácie 
v  našom meste. Predsa len sú však 
ešte takí, ktorí túto povinnosť opo
menuli alebo z  nejakých dôvodov 
nesplnili. „Ku koncu januára 2015 
máme vykonanú kompletnú eviden
ciu napojených domácností, ale aj 
zoznam tých, ktorí sa zatiaľ nepripo
jili,“ povedala Anna Ševerová, vedúca 
oddelenia územného rozvoja a život
ného prostredia MsÚ v  Malackách. 
Na  základe tohto zoznamu v  prvej 
fáze od začiatku februára budú pra
covníci MsÚ v Malackách navštevo
vať domácnosti, ktoré sa na  kanali
záciu ešte nepripojili. „Počas osobnej 
kontroly poverení pracovníci po
žiadajú majiteľov domov alebo po
zemkov, ktoré produkujú odpadové 
vody, buď o predloženie podpísanej 
zmluvy o  pripojení na  kanalizáciu, 
alebo o vysvetlenie v prípade, že ešte 

nebola uzatvorená,“ vysvetľuje ďalší 
postup mesta A. Ševerová.

Určíme náhradný termín 
pripojenia

V ďalšej etape mesto pozve na ko
nanie občanov, ktorí nebudú vedieť 
preukázať zmluvný vzťah o napojení. 
„Budeme žiadať vysvetlenie príčin 
a  dotknutým občanom určíme ná
hradný termín pripojenia, ktorý však 
už pre nich bude záväzný a posled
ný,“ upozorňuje vedúca pracovníčka, 
ktorá je garantom projektu odkanali
zovania. Ak ani potom nepríde z ich 
strany k  náprave, mesto jednotlivé 
prípady postúpi na správne konanie 
v súlade so zákonom a bude žiadať 
o  prešetrenie priestupku voči záko
nu Okresný úrad v Malackách, odbor 
starostlivosti o  životné prostredie. 

Kanalizácia: 
 Nenapojených
 233 domácností

Povinnosťou vlastníkov nehnuteľností a pozemkov, pri ktorých bola 
v našom meste vybudovaná nová kanalizácia, bolo pripojiť sa do kon-
ca kalendárneho roka 2014. keďže spoločný projekt odkanalizovania 
mesta Malacky a obce kostolište je z veľkej časti financovaný z pro-
striedkov Eú, počet pripojených domácností je dôležitým ukazovate-
ľom úspešnosti projektu a zároveň podmienkou, aby mesto nič z po-
skytnutých financií nemuselo vrátiť.

Ako sme separovali 
v roku 2014?

Malačania v minulom roku vypro
dukovali 7215 ton odpadu, väčši nu 
komunálneho, ktorého bolo takmer 
4356 ton. Na jedného obyvateľa Ma
laciek tak pripadá asi  390 kg odpa
du. V  Malackách sa vo väčšej miere 
separuje odpad od roku 2004, kedy 
spoločnosť Tekos nakúpila 
väčšie množstvo zberných 
nádob na papier a sklo.

Spomienky na
Emíliu Jakubcovú

Výraznú stopu v malackom ochot
níckom divadelníctve zanecha la 
učiteľka Emília Jakubcová, ktorá nás 
v úvode roka navždy opustila. Herec 
A. Swan sa s ňou v októbri minulého 
roka stretol a  vznikli zaujímavé zá
pisky o jej mladosti, živote a divadle. 
Nahliadnuť do  nich nám 
dovolil prostredníctvom 
svojho príspevku.

Malacky sú 
pripravené

V sobotu 7. 2. nás čaká v poradí už 
ôsme referendum v histórii samostat
ného Slovenska. Prezident SR Andrej 
Kiska ho vyhlásil na  základe petície 
občanov, ktorej iniciátorom je Alian
cia za rodinu. V Malackách budú re
ferendové miestnosti v  jednotlivých 
okrskoch totožné s  tými, 
v ktorých sme volili počas 
komunálnych volieb. 2Vi
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Pokračovanie na 2. strane

kvapka krvi 
SČK Miestny spolok Malacky vás po
zýva na odber krvi, ktorý sa uskutoč
ní 5. ferbuára od 8.00 do 11.00 h 
v priestoroch Gymnázia Malacky, 
Ul. 1. mája.
Na odber si prineste občiansky pre
ukaz, kartu poistenca a preukaz dar
cu. Záujemcovia, hláste sa na t. č. 
0949 12 33 62 alebo na klaudiakov@
centrum.sk.
Info: www.nts.sk – darcovstvo krvi.

DARUJ kRV – ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!

 Poslanci rokovali 10 hodín

Hurá 
na hory!

„Ak nemusíte, autom ani vlakom 
nikam necestujte. Slovensko bo juje 
so snehovou kalamitou. Rozsiahle 
kolóny sú na príjazde...” 

Takéto hlásenie z  rádia ste mohli 
počuť v  piatok 30. januára. Via ceré 
cesty boli neprejazdné, upchaté 
a mnohí sa nevyhli ani nehodám. To 
všetko mala na svedomí snehová pe
rina, ktorá prikryla celé Slovensko. 

Hromženie na  nedostatok snehu 
a  slabú zimu teda skončilo. Okrem 
ne príjemností na  cestách a  prácu 
navyše v  podobe odhŕňania sne
hu spred našich príbytkov prinieslo 
počasie posledných dní aj pozitívne 
správy. Po výdatnej snehovej ná diel
ke sú na  horách ideál ne podmienky 
na  lyžovanie. Sloven ské lyžiarske 
strediská hlásia 40, 50, 60, ba dokon
ca aj 85 cm snehu. Snežiť má aj v na
sledujúcich dňoch. Avšak u nás už len 
mierne a na horách výdatnejšie. Hor 
sa teda na zimnú dovolenku! Vyzerá 
to tak, že na horách budeme môcť 
stráviť aj blížiaci sa Deň zaľúbených. 

N. Slobodová

mailto:klaudiakov@centrum.sk
mailto:klaudiakov@centrum.sk
http://www.nts.sk
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Malačania v  minulom roku vy-
produkovali 7215 ton odpadu. 
Väčšinu tvorí komunálny od-
pad, takmer 4356 ton. Na jed-
ného obyvateľa Malaciek tak 
pripadá asi 390 kg odpadu.

V  Malackách sa vo väčšej miere 
separuje odpad od roku 2004, kedy 
spoločnosť Tekos, zodpovedná za   
vývoz odpadu na území nášho mes
ta, nakúpila vďaka príspevku z Recyk
lačného fondu väčšie množstvo zber
ných nádob na papier a sklo.

V roku 2006 sa rozbehol separova
ný zber plastov, kontajnery poskytla 
firma A.S.A. Zohor, ktorá vykonáva aj 
zber. Zberné nádoby sa, samozrejme, 
dokupovali aj neskôr, od  tohto roka 

však v Malackách ľudia začali triediť 
odpad v  oveľa väčšej miere. Za  rok 
2014 sme spoločne vyseparovali 
284,71 ton papiera, 226,52 ton skla 
a 54,67 ton plastov. V porovnaní s mi
nulým rokom ide v prípade papiera 

a  plastov o  takmer identické čísla. 
Skla sme však v roku 2014 vyseparo
vali o 40 ton menej ako v roku 2013.

Zaujímavý je aj zber šatstva, kto
rého sa v roku 2014 vytriedilo 34 ton. 
V  Malackách máme na  zber šatstva 
rozmiestnených 9 kontajnerov.

V minulosti sa v Malackách rozšíril 
zber tetrapakov (kompozitných oba
lov), ktoré majú tiež druhotné využi
tie. V  rokoch 2010, 2011, 2012 sa ich 
v  našom meste vyseparovalo každý 
rok až okolo 26 ton. Do triedenia sa 
zapájali všetky školy. V roku 2013 bol 
zaznamenaný výrazný úbytok a  tet
rapakov sa vyseparovalo len 9,8 tony. 
V roku 2014 sa o toto triedenie začali 
oveľa viac zaujímať elokované triedy 
MŠ a určite aj ich zásluhou sa čísla za
čali opäť zvyšovať. V  roku 2014 sme 
vyseparovali 17,7 tony tetrapakov.

Ďakujeme všetkým občanom, 
ktorí sa podieľajú na  separovanom 
zbere a tým chránia naše životné pro
stredie.

Text: N. Slobodová, foto: -otano-

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Za zmienku stojí, že obec Kostolište, 
ktorá bola odkanalizovaná v  rámci 
rovnakého projektu, mala stoper
centné napojenie už ku koncu pred
chádzajúceho roka. 

Pripojiť sa nemusí len 
majiteľ domovej ČOV

Povinnosť napojiť sa na kanalizá
ciu majú všetci majitelia nehnuteľ
ností okrem tých, ktorí majú zriadené 
vlastné čistiarne odpadových vôd, 
a  to na základe zákona č. 442/2002 
Z. z. o  verejných vodovodoch a  ve
rejných kanalizáciách a  o  zmene 
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. 
o  regulácii v  sieťových odvetviach 
a v znení neskorších predpisov. Pod
ľa tohto zákona priestupku na úseku 
verejných vodovodov a  verejných 
kanalizácií sa dopustí vlastník stavby 
a pozemku, kde vznikajú odpadové 
vody, ak nepripojí stavbu alebo po
zemok na verejnú kanalizáciu a ne
splní technické podmienky, týkajúce 
sa najmä miesta a spôsobu pripoje
nia na verejnú kanalizáciu, a neuza
tvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom 
verejnej kanalizácie, ak v obci, na kto
rej území sa stavba alebo pozemok 
nachádza, je verejná kanalizácia zria
dená a  vlastník stavby a  pozemku 
nemá povolenie príslušného orgánu 
štátnej správy na  iný spôsob nakla
dania s  odpadovými vodami. Iným 
spôsobom nakladania s odpadovými 
vodami sa myslí napríklad prevádzka 
vlastnej domovej čistiarne odpado
vých vôd s platným rozhodnutím.

T. Búbelová 

Napojenosť na kanalizáciu 
podľa ulíc:

Lesná 11
Jesenského 34
Pezinská 28
Písniky 38
R. Dilonga 44
Táborisko 9
Stupavská 43
Sadová 41
Hurbanova 75
Dubovského 69
Duklianskych hrdinov 43
Oslobodenia 34
B. Nemcovej 31
Na majeri 2
J. Kráľa 31
Nad výhonom 6
Dielenská 10
Hodžova 7
Džbankáreň 14
Záhradná 26
J. Kubinu 18
Kozia 3
Rakárenská 31
Družstevná 28
Legionárska 27
Hlboká 27
Vysoká 6 
M. Tillnera 4

Zdroj: oddelenie územného roz voja 
a životného prostredia MsÚ v Malackách

Kanalizácia: 
 Nenapojených
233 domácností
Dokončenie z 1. strany Informácie v číslach:

Kanalizačné prípojky vybudované 
v rámci projektu:       968
Počet zazmluvnených producentov 
odpadu a zaevidovaných žiadostí 
o pri pojenie k 31. 1. 2015:      735
Počet nenapojených nehnuteľností 
v Malackách k 31. 1. 2015:      233

Hlasovacie lístky budú obsahovať 
tri referendové otázky, na ktoré mô
žeme odpovedať dvoma možnosťa
mi. Svoje ÁNO alebo NIE vyznačíme 
krížikom do štvorčeka pred otázkou. 
Referendum ako nástroj priamej de
mokracie tentokrát zisťuje odpovede 
na nasledujúce otázky:

1 Súhlasíte s  tým, aby sa man-
želstvom nemohlo nazývať 

žiadne iné spolužitie osôb okrem 
zväzku medzi jedným mužom 
a jednou ženou?

2 Súhlasíte s  tým, aby párom 
alebo skupinám osôb rovna-

kého pohlavia nebolo umožnené 
osvojenie (adopcia) detí a  ich ná-
sledná výchova?

3 Súhlasíte s tým, aby školy ne-
mohli vyžadovať účasť de tí 

na vyučovaní v oblasti sexuál neho 
správania či eutanázie, ak ich ro-
dičia alebo deti samé nesúhlasia 
s obsahom vyučovania?

V  Malackách budú referendové 
miestnosti v  jednotlivých okrskoch 
totožné s tými, v ktorých voliči volili 
počas novembrových komunálnych 
volieb. V každej z nich bude referen
dová komisia zložená z  piatich čle
nov. Členmi referendových komisií 
sú zástupcovia parlamentných poli

tických strán, Aliancie za rodinu a čle
novia vymenovaní primátorom mes
ta. Všetci 14. 1. oficiál ne zložili sľub 
a  boli poučení o  závažných skutoč
nostiach súvisiacich s výkonom úloh 
člena referendovej komisie. O týždeň 
neskôr, 21. 1., sa zúčastnili predse

dovia a podpredsedovia okrskových 
komisií pre referendum špeciálne
ho zaškolenia, ktoré pripravil Okres
ný úrad v Malackách. V utorok 27. 1. 
pracovníci mesta dopravili do  MsÚ 
referendový materiál – hlasovacie 
lístky, zápisnice, prenosné aj pevné 
urny označené nápisom Referendum 
2015.

Potrebujete 
hlasovací preukaz? 

Referendové miestnosti budú po
čas konania referenda 7. februá ra 
otvorené od 7.00 do 22.00 h. 

Každý, kto sa chce na  referende 
zúčastniť a vie, že v čase jeho kona
nia nebude v mieste svojho bydliska 
alebo referendového okrsku, môže 
na MsÚ v Malackách požiadať o hla
sovací preukaz. Môže to urobiť osob
ne na 2. poschodí (č. 307, A. Baťková) 
alebo telefonicky: 034/796 61 11 po
čas klientskych hodín na MsÚ, alebo 
písomne (poštou), prípadne emai
lom. 

Hlasovacie preukazy sa vydá-
vajú najneskôr 48 hodín pred za-
čatím konania referenda, preto ak 
oň chcete požiadať poštou, treba to 
urobiť v predstihu. 

T. Búbelová

Malacky sú na referendum
pripravené

V sobotu 7. februára nás čaká v poradí už ôsme referendum v histórii 
samostatného Slovenska. Prezident SR Andrej Kiska ho vyhlásil na 
základe petície občanov, ktorej iniciátorom je Aliancia  za  rodinu.

Odpoveď na  myšlienky a  deho-
nestáciu snahy o  riešenie problémov 
cestnej premávky na uliciach Hviezdo-
slavova a  Cesta mládeže niektorými 
občanmi mesta Malacky uverejnené 
v Malackom hlase z 21. 1. 2015.

Je potešiteľné, že sa občania za-
ujímajú o  dianie v  meste, ale veľmi 
zaujímavé, až zarážajúce je, že sa 
k  požadovanému riešeniu ťažkostí 
na  Hviezdoslavovej ulici a  na  Ceste 
mládeže ohlasujú rôznymi pripomien-
kami a návrhmi na neriešenie doprav-
nej situácie hlavne občania, ktorých sa 
dané problémy takmer vôbec netýkajú 
(v  danom priestore nebývajú) a  snáď 
im len trošku obmedzia pohodlie. 

Úplne bez toho, aby si detailne pre-
čítali požiadavky predloženej petície 
z  5. 8. 2014, podpísanej 86 občanmi, 
doplnenej listom primátorovi mesta 
zo dňa 16. 12. 2014 o 62 podpisov (cel-
kove tak zatiaľ 148 podpisov), sa vy-
jadrujú k problematike ako odborníci, 
ktorí hlavne sú rodákmi z Malaciek (asi 
prednostný dôvod na všetko bez ohľa-
du na ostatných). Ďalší prejdú cez in-
kriminované miesta 2x za deň a s úža-
som nič mimoriadne nevidia a nezistia.

Vôbec pritom nerešpektujú požia-
davky väčšiny diskriminovaných obča-
nov, ktorým daný stav ohrozuje zdra-
vie, životy, ale aj priamo dennodenne 
poškodzuje majetok.

Pre vysvetlenie, celá petícia sme-
ruje hlavne k  utlmeniu pohybu ne-
skutočného množstva nákladných, 
ale aj osobných motorových vozidiel 
a,  samozrejme, preťažovaných trak-
torov a  poľnohospodárskych strojov 
po oboch cestách v danej lokalite. 

Na Hviezdoslavovej ulici má petícia 
(tak ako bola podaná) za  úlohu do-

siahnuť obmedzenie prejazdu motoro-
vých vozidiel prichádzajúcich od  Bra-
tislavy na Mierové námestie a z neho 
skratkou (obídením svetelných se-
maforov) cez Hviezdoslavovu ulicu 
na  Kostolište, Gajary a  Veľké Leváre 
(nie opačne, ako vymysleli a navrhujú 
pracovníci mesta).

Občania dospeli k  predloženým 
požiadavkám po  vlastných skúsenos-
tiach a  problémoch s  otrasmi rodin-
ných domov a panelákov (aj v nočných 
hodinách), so vznikom škôd na majet-
ku (praskanie domov, plotov a stavieb) 
ako aj s obrovským hlukom, prachom 
a  zápachom, ktoré pri tom vznika-
jú a týkajú sa dnes uvedených lokalít. 
Zajtra sa môžu do  podobnej situácie 
dostať aj iní, a to aj oponenti petície.

Je vidieť, že oponenti nemajú pre-
hľad o celkovom dianí v lokalite, ošet-
rujú si len vlastné pohodlie a  pritom 
vôbec nevedia o  siedmich nehodách 
v priestore križovatky Hviezdoslavova 
a Cesta mládeže, a nie to ešte o preťa-
ženosti daných komunikácií, ani o sku-
točnosti, že v petícii je požadovaná jed-
nosmerná premávka úplne inak, ako je 
prezentovaná v  predloženom riešení 
na  internete, ktoré pripravil Ing.  Kon-
ček z mestského úradu. 

Veríme, že po  podrobnom preštu-
dovaní požiadaviek petície a  preskú-
maní problémov sa všetci občania 
z danej lokality priklonia na našu stra-
nu a petíciu podporia aj svojimi hlas-
mi, prípadne pripomienkami na mest-
skom úrade počas sedenia, ktoré sa 
bude zaoberať riešením celej situácie.

Jozef Sedlák, Dalimír Tekel, 
Mária Maceková, Jozef Horák, 

Michal Šišovič, Tibor Grigel 
a ostatní petitenti

VySyPANé z OBálOK

V roku 2015 si budú občania Slo-
venskej republiky pripomínať 70. vý-
ročie od konca druhej svetovej vojny. 
Chcem preto upriamiť pozornosť na 
skutočnosť, že aj obyvatelia Malaciek 
z  vďačnosti za oslobodenie mesta 
Červenenou armádou 5. 4. 1945 vybu-
dovali na námestí pomník ako prejav 
úcty. Za účasti širokej verejnosti bol 
tento pamätník 9. 5. 1948 slávnostne 
odhalený. Prítomné boli aj delegácie  
z  Poľska, Juhoslávie a  Sovietskeho 

zvä zu. Preto ma ako občana mesta 
za ráža skutočnosť, že dnešní predsta-
vitelia mesta a  poslanci mestského 
za stupiteľstva dopustili stav, že okoliu 
pamätníka sa nevenuje potrebná po-
zornosť. Je to ich hanba a hanba všet-
kých občanov. Ďalšou ukážkou straty 
historickej pamäti je aj žalostný stav 
hrobu mjr. Dubovského na miestnom 
cintoríne. Pripomínam, že takýto hrob 
sovietskeho vojaka je jeden z mála v ši-
rokom okolí.            PM

Živý pamätaj!

Úprava cestnej premávky

Ako sme 
separovali?
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Na prvom pracovnom zasadnu
tí MsZ poslanci prerokovali ná
vrh na zriadenie komisií, ktoré 
sú poradným orgánom mest
ského zastupiteľstva, a  zvolili 
ich členov z  radov poslancov. 
Ďalších členov komisií budú 
vy berať ich predsedovia samo
statne. 

Oproti minulému volebnému ob
dobiu máme o jednu komisiu menej. 
Bývalá komisia pre financie a rozpo
čet bola zlúčená s  komisiou pre 
sprá vu majetku a legislatívu. Vznikla 

tak Komisia pre financie, legislatívu 
a správu majetku. V rámci programu 
si dlhšiu debatu vyžiadala práve voľ
ba predsedu spomínanej komisie. 
Na  základe doterajších skúseností 
a  vzdelania sa o  pozíciu uchádzali  
bývalý primátor a  terajší poslanec 
Jozef Ondrejka a poslankyňa Zuzana 
Baligová. Napokon sa poslanci zhod
li a predsedom sa stal Jozef Ondrej
ka.

Polemiku vyvolala aj otázka, koľ
ko členov by mali mať jednotlivé 
komisie. Poslanci sa dohodli na ma
ximálnom počte členov 11 s tým, že 

každý predseda komisie si určí počet 
sám.

Konečné zloženie komisií sa bude 
schvaľovať na  najbližšom zasadnu
tí MsZ, po ktorom budú môcť začať 
s činnosťou.

Zoznam komisií pri MsZ
Komisia pre vzdelávanie, mlá

dež a šport – predseda Pavol Tedla, 
podpredseda Anton Pašteka, členo
via Peter Ondruš, Daniel Masarovič

Komisia pre kultúru a cestovný 
ruch – predsedníčka Katarína Tren
čanská, podpredseda Martin Macej
ka

Komisia pre sociálne veci a zdra
votníctvo – predseda Marián Hara
mia, podpredsedníčka Lucia Vidano
vá

Komisia pre územný rozvoj, do
pravu a životné prostredie – pred

seda Milan Ondrovič, podpredseda 
Marian Novota, členovia Pavel Spus
ta, Martin Mráz, Richard Hájek

Komisia pre financie, legislatívu 
a správu majetku – predseda Jozef 
Ondrejka, podpredseda Jozef Mrač
na, člen Zuzana Baligová

Komisia pre ochranu verejného 
poriadku – predseda Jozef Halcin, 
podpredsedníčka Viera Mária Ada
movičová

Komisia na  ochranu verejného 
záujmu – predseda Pavel Spusta, čle
novia Martin Macejka a Pavol Tedla

Text: N. Slobodová, foto: S. Osuský

Záznam zasadnutia 
mestského zastupiteľstva v Malac
kách nájdete na www.malacky.sk 
(Mesto – Samospráva mesta – Mest
ské zastupiteľstvá – Videoarchív).

Na zasadnutí MsZ sa 27. januá
ra schvaľovali aj finančné od
meny, ktoré budú poberať po
slanci i  ďalší členovia komisií, 
a plat primátora mesta.

Odmeňovanie poslancov sa do
teraz riadilo Zásadami odmeňova
nia z apríla 2010. Od tohto roku ne
prišlo do  januárového zasadnutia 
MsZ k  úprave. Na  rokovací stôl sa 
okrem toho dostalo odmeňovanie 
aj preto, že MsZ rozhodlo o preroko
vávaní materiálov na  zasadnutiach 
v elektronickej podobe bez zakúpe
nia tech nických prostriedkov. Nový 
návrh odmeňovania zohľadňuje aj 
pokrytie výdavkov, ktoré poslancom 

v  tomto prípade vznikajú. V  predo
šlom období dostávali poslanci od
menu 50 € za  mesiac, v  ktorom sa 
uskutočnilo zasadnutie MsZ, 25 € za 
mesiac, v ktorom sa uskutočnilo za
sadnutie MsR, 25 € za mesiac, v kto
rom sa uskutočnilo zasadnutie komi
sie MsZ. Poslanci boli odmenení len 
v prípade, ak sa konali rokovania. 

Teraz poslanci schválili návrh pri
mátora mesta a  budú dostávať len 
jednu odmenu paušálne 140 € za 
účasť na rokovaniach komisie a MsZ. 
Paušálna odmena pokrýva aj výdav
ky, ktoré majú poslanci spojené s vý
konom mandátu, a zákon ustanovu
je, že poslancovi patrí náhrada týchto 
vý davkov. Komisie pri MsZ mali v mi

nulosti a  budú mať aj v  budúcnosti 
členov z  radov poslancov i  z  radov 
verejnosti. Členovia komisií pri MsZ 
doteraz dostávali 25 € bez rozdie
lu, či vykonávali aj funkciu poslan
ca. Po novom sa odmena poslancov 
a zároveň členov komisií započítava 
do spomínanej paušálnej sumy a od
mena neposlancov bude 45 €. Pláno
vaných rokovaní MsZ je tento rok päť. 
Tie však môžu doplniť ešte mimo
riadne zasadnutia.

V diskusii k platu primátora navrh
li niektorí poslanci zachovať základný 
plat, ktorý primátorovi Malaciek pri
slúcha podľa zákona. 

Základný plat primátora tvorí sú
čin priemernej mzdy v  národnom 

hos podár stve a  násobku určené
ho na  zákla de počtu obyvateľov. 
V  prí pade ma  lackého primátora ide 
o  2085 €. Rozhodnutím zastupiteľ
stva však mô že byť základný plat zvý
šený až o 70 %. V prípade primátora 
Malaciek by to mohlo byť až 3545 €.  
Platom primátora sa malo zaoberať 
MsZ ešte v decembri. Na jeho žiadosť 
sa však tento bod programu presu
nul na  prvé tohtoročné zasadnutie. 
Od  nástupu do  funkcie poberá pri
mátor vyššie spomínaný základný 
plat, ktorý mu zo zákona prislúcha.

V  rozprave poznamenali poslan
ci Jozef Mračna a Marian Novota, že 
pred štyrmi rokmi ešte ako poslanec 
navrhoval Juraj Říha v prípade platu 

pre predchádzajúceho primátora Jo
zefa Ondrejku začať pri základnom 
plate a zvyšovať ho postupne, na zá
klade toho, čo dosiahne. Poslanec 
Jo zef Ondrejka sa vyjadril, že plat pri
mátora by nemal byť na dolnej hra
nici. Navrhol, aby nebol menší ako 
do terajší primátorov príjem, ktorý 
poberal v predchádzajúcom zamest
naní. Navrhol preto, aby zástupca 
pri mátora po  konzultácii s  primáto
rom predniesol konkrétnu sumu. Ju
raj Říha však túto možnosť odmietol 
a povedal, že bude rešpektovať aké
koľvek rozhodnutie MsZ. Napokon sa 
poslanci zhodli na navrhovanej sume 
2700 €, za  ktorú bolo 12 z  prítom
ných 18tich poslancov. Okrem toho 
jednomyseľne schválili aj dlhodobé 
uvoľnenie poslanca MsZ Milana On
droviča na  výkon funkcie zástupcu 
primátora mesta s účinnosťou od 16. 
februára. Viceprimátor bude poberať 
plat vo výške 75 % z platu primátora.

N. Slobodová

MsZ: Odmeňovanie poslancov, 
členov komisií a plat primátora

Komisií pri MsZ 
bude sedem

Výberové konanie
AD HOC Malacky vypisuje v súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov výberové konanie na poskytovanie služieb v ob
lasti pravidelnej údržby a servisu na výťahových zariadeniach (osob
ný výťah) v ŠH Malina Malacky. Prihlášku s príslušným oprávnením na po
skytovanie uvedených služieb aj s cenovou ponukou zašlite v zalepenej 
obálke s nápisom „NeOTVáRAť“ do 13. 2. 2015 písomne poštou alebo 
doručte osobne do AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky, tel.: 
0905 50 95 54, 034 772 32 02. Bližšie informácie na uvedenej adrese.

Meracia stanica sa tak presunie 
pred obchodný dom Stred, vedľa 
novinového stánku. Doposiaľ stála 
na Mierovom námestí na okraji par
koviska pri hlavnej križovatke. Jej 
nepekný vzhľad sa krátko po jej pre
miestnení stane minulosťou. Malac
ky sú totiž súčasťou projektu, ktorý 
realizuje SHMÚ z európskych peňa
zí. Ide o  projekt s  názvom Obnova 
a modernizácia národnej monitoro
vacej siete kvality ovzdušia, realizo
vaný v rámci programu Ministerstva 
životného prostredia na základe vý
zvy Operačného programu život
ného prostredia bod 3.1 na  účely 
zabezpečenia monitorovania zne
čisťujúcich látok pre zónu Bratislav
ský kraj. V súčasnosti sa uskutočňuje 

verejné obstarávanie na kontajnery, 
ktorých je na  Slovensku 35. „Budú 
úplne nové, estetickejšie a asi od mája 
začneme s  ich umiestňovaním,“ po
vedal garant projektu za  SHMÚ La
dislav Čaracký.

Malacky sú jediným miestom 
v Bra tislavskom kraji, zameraným na 
meranie exhalátov z  dopravy, kde 
patria výfukové plyny, častice z ode
ru pneumatík a  zo zimného posy
pu, ale aj plynné znečisťujúce látky 
ako benzén, oxid uhoľnatý, siričitý 
a oxidy dusíka. Zároveň ide o dôle
žitý merací bod na zachytenie signá
lov v prípade priemyselných havárií 
napr. v  Slovnafte či v  rafinérii OMV 
v rakúskom Schwechate. 

naty/tabu

Meracia stanica 
zmení miesto 
aj vzhľad

Na zasadnutí MsZ poslanci schválili aj prenájom časti pozemku 
na  Kláštornom námestí v  prospech Slovenského hydrometeorolo
gického ústavu za účelom umiestnenia monitorovacej stanice kvality 
ovzdušia.

Člen komisie by mal mať prehľad a prax v kultúre ale
bo cestovnom ruchu, nápady pre rozvoj kultúry a  ces
tovného ruchu a chuť intenzívne pracovať na zlepšovaní 
stavu kultúry a cestovného ruchu v našom meste. Uvíta
me, ak záujemca ovláda niektorý zo svetových jazykov, 
pretože by sme sa chceli zamerať i na rozvoj cezhraničnej 
spolupráce. V  prípade záujmu kontaktujte predsedníč
ku komisie Katarínu Trenčanskú na  katarina.trencan

ska@malacky.sk. Termín podávania žiadostí je do  20. 
feb ruára 2015. Komisia môže mať podľa rozhodnutia 
mestského zastupiteľstva maximálne 11 členov vrátane 
predsedu a podpredsedu. Komisie sa dopĺňajú o členov 
zo strany občanov, pričom počet členov komisie si volí 
každý predseda individuálne po  posúdení odbornosti 
a skúseností uchádzačov.

K. Trenčanská

Komisia pre kultúru a cestovný ruch pri MsZ 
v Malackách hľadá nových členov

mailto:katarina.trencanska@malacky.sk
mailto:katarina.trencanska@malacky.sk
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Nábor do tanečnej prípravky
Ak sa vaše dieťa rado vrtí a poskakuje na hudbu, podporte jeho 
prirodzený talent a priveďte ho na nábor do Tanečného klubu Grande. 
Uskutoční sa 3. a 10. februára v telocvični cirkevnej školy o 15.30 h. 
Nábor je určený pre deti narodené v rokoch 2006–2010. 
Prineste si cvičky, príp. tenisky a pitie. Tešíme sa na vás!

Súčasťou webovej stránky malackej nemocnice je nová infografika, ktorá jasne a výstižne 
zobrazuje rozdiely medzi LSPP a ÚPS. Vďaka nej by ste už nemali mať problém rozhodnúť sa, 
kam v prípade ťažkostí ísť. Všimli sme si

očnécentrum
NEMOCNICA MALACKY

Od ostrého videnia 
Vás delí 30 minút

Šedý zákal Katarakta

Opýtajte sa na túto možnosť svojho lekára 
alebo získajte viac informácií na:

034/28 29 700

www.nemocnicamalacky.sk
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Z kalendára februárových
podujatí vyberáme
10. 2. o 19.00 h – Divadlo na hambálku
V. Zetek: Stálo ti to zlato za to?
Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3 – vstupné: 4 €

11. 2. o 14.00 h pre školské kluby
Detský tvorivý ateliér
MCK, Záhorácka 1919, 1. posch. – vstup voľný

12. 2. o 17.00 h
Babinec so spisovateľkou Silviou Antalíkovou
MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. posch. – vstup voľný

21. 2. o 18.00 h – Divadlo na hambálku
G. B. Shaw: Moja fešná slečna
Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3 – vstupné: 4 €

22. 2. o 17.00 h – Rozprávková nedeľa 
Peter Šesták: Kúzelnícke vystúpenie
Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3 – vstupné: 3 €

27. 2. 2015 o 18.30 h
Arteterapia pre dospelých s Andreou Záhradníkovou Krajčírovou
MCK – Tvorivý ateliér, Záhorácka 1919, 1. posch. – vstupné dobrovoľné
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Dokončenie z 5. strany

Dokončenie z 5. strany

Medzinárodný filmový festival 
dokumentárnych filmov Jeden 
svet usporiadalo občianske 
združenie Človek v ohro
zení v Bratislave 20.–25. 
novembra 2014 už po 
15. raz. Po skončení bra
tislavskej prehliadky sa 
festival vydal do  regió
nov, a  to až do  tridsiatich slo
venských miest. Pod názvom 
Regionálny festival Jeden svet 
ho poznáme aj v  Malackách, 
ktoré budú tento rok jeho sú
časťou už po piaty raz. 

V  stredu 18. februára 2015 
o  18.00 h v  Kultúrním domečku 
(kino Záhoran) MCK premietne tri 
dokumentárne filmy – Podozrivá 
čokolá da (Dánsko, zo sekcie Máte 
právo vedieť), Zelená púšť (ČR–SR, 
sekcia Projekt Príroda) a Mráz žihľa
vu nespáli (Veľká Británia, zo sekcie 
Môj život inak). „Do  regiónov puto-
valo z hlavného festivalu asi 20 filmov  

(vždy niekoľko z  každej festivalovej 
sekcie). Pri výbere sme sa snažili o za-
stúpenie každej z nich,“ povedala Lu

cia Cza gaňová z MCK v Malac
kách.

„Oproti minulému roku, 
keď bola verejná prehliadka 

limitovaná časom dvoch ho-
dín, tento rok počas triapolhodi-

nového večera stihneme záujemcom 
ponúknuť opäť viac,“ dodala. 

Okrem premietania pre verejnosť 
je pripravené aj premietanie pre 
školy, pričom každá si môže vybrať 
z dvoch variantov – uvedenie troch 

krátkych filmov alebo jedného ho
dinového dokumentu. Premietanie 
pre školy je spojené s diskusiou o fil
moch a nastolených témach.

tabu

Pre všetkých, ktorých zaujíma his
tória a pamätihodnosti mesta, je od 
14.00 h pripravená prechádzka Ma
lackami s možnosťou bezplatnej náv
števy krýpt, galérie, Múzea M. Tillnera 

a kaštie ľa. Podujatie za čí na pred far
ským kostolom Najsvä tejšej Trojice 
na „Dolnom konci“. 

Všetkých vás sr dečne pozývame!
TIK

Známe tváre Lenka Šóošo
vá, Barbora Rakovská a  Robo 
Papp (na fotografii) navštívili 
v  pondelok 26. januára kniž
nicu Mestského centra kultúry 
v Malackách. Prišli porozprávať 
o  tom, ako vznikla výnimočná 
knižka Z hrnca do rozprávky.

Kniha obsahuje štyri rozprávky, 
ktorých hlavným hrdinom je pán 

Potten. Ten sa s  deťmi delí o  rôzne 
zážitky v  rámci štyroch ročných ob
dobí. Príbehy dopĺňajú jednoduché 
zdravé recepty a  vyjadrenia lekárky 
k  problémom, ktoré by mohli byť 
v danom období pre deti alebo ich 
rodičov problematické. Spojením re
ceptov a  rozprávok vznikla publiká
cia určená deťom aj dospelým. 

Recepty pochádzajú z kuchýň sa
motných autorov knihy. Pri tvorbe 

publikácie ich sami navarili a vraj ich 
často varia aj doma. 

Rozprávky napísala Barbora Ra
kovská, ktorá ich najprv testovala 
na svojej dcérke. Všetci autori sú ro
dičmi a ich ratolesti boli teda ich in
špiráciou. Autorom ilus trácií je Peter 
Stankovič, fotky pripravil Martin Frid
ner. Príjemnú debatu v MCK ukončila 
autogramiáda. 

Text, foto: N. Slobodová

 Blíži sa Deň 
sprievodcov

21. február je Svetovým dňom sprievodcov ces tovného ruchu. Pri 
tejto príležitosti pripravili Turistickoinformačná kancelá ria mesta 
Malac ky a mestské cen trum kultúry zaujímavú ponuku pre obyvate
ľov a návštevníkov Malaciek. 

Trio známych osobností 
 predstavilo novú knihu

Regionálny festival 
Jeden svet

V stredu 28. januára sa v Centre voľ
ného času konalo okresné kolo 22. 
ročníka súťaže v prednese sloven
ských povestí – Šaliansky Maťko  
J. C. Hronského. 

Hlavným organizátorom súťaže je MO MS Šaľa a redak
cia časopisu Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou. 
Do 22. ročníka postúpilo 27 súťažiacich z týchto škol:  

ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Studienka,  ZŠ Jakubov, ZŠ Štúrova, 
Malacky, SpŠ sv. F. Assiského, ZŠ Záhorácka, ZŠ Zohor, ZŠ 
Záhorská Ves, ZŠ Kuchyňa, ZŠ Malé Leváre.

Súťažiaci umiestnení na  prvých miestach postupujú 
do krajského kola. Srdečné poďakovanie patrí pedagó
gom a členom poroty, ktorí sa zaslúžili o kvalitný priebeh 
súťaže.

Víťazi okresného kola:
I. kategória  
1. Sabina Sedláková – ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky
2. Lucia Nerádová – ZŠ Záhorská Ves
3. Michaela Kujanová – ZŠ Malé Leváre

II. kategória
1. Stella Stupňanová – ZŠ Záhorácka, Malacky 
2. Samuel Vrlák – SpŠ sv. F. Assiského, Malacky 
3. Daniela Ivanická – ZŠ Zohor

III. kategória
1. Mária Hušková – SpŠ sv. F. Assiského, Malacky 
2. Laura Kronauerová – ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky
3. Michaela Habová – ZŠ Štúrova

Text, foto: CVČ

Okresné kolo 
Šalianskeho Maťka
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„Priatelia mi hovoria, že je to ako 
filmová hudba. Väčšinou si nahrávam 
vlastné klavírne improvizácie alebo 
hudbu produkujem v počítači a potom 
do nej mixujem živé nástroje – kla-
vír, perkusie, ale hrám aj na koncovke 
(pozn. red.: fujara s jednou dierkou, pri 
ktorej sa tóny vytvárajú rozličnou silou 
vdychu)“. 

Rádio FM má projekt s  názvom 
Demovnica. Tam môžu začínajúci au
tori, ktorí ešte oficiálne nevydali al
bum, poslať vlastnú nahrávku.

„Poslal som tam elektronickú in-
štrumentálku Antolská hospital, ktorá 
vznikla po mojej operácii žlčníka. Bol 
som v nemocnici a nemohol som spať, 
tak som na notebooku urobil sklad-
bu, ktorú som bez akýchkoľvek úprav 
poslal do rádia. Neskôr som sa do-
zvedel, že ju vybral a hodnotil riaditeľ 
Rádia FM Maroš Hečko. Začali ju hrať 
a  ľudia hlasovali,“ hovorí hudobník 
s raketovým štartom, ktorého pozva
li aj do Rádia FM na rozhovor a jeho 
preferencie narastali. 

Úspech nádejného umelca z Ma
laciek bol v  rukách hlasujúcej verej
nosti. Prvé kolo hlasovania na www.
radiohlavy.sk/hlasovanie, bolo 
ukončené 1. februára. Výsledky ešte 
nie sú známe. 

Skladby tohto hudbníka môžete 
nájsť na internete. Sú bežne dostup
né pri zadaní mena Ian Petrovič do 
vyhľadávača. 

Text, foto: T. Búbelová

V  nedeľu 25. januára sa konala 
výročná členská schôdza miestnej 
odbočky Zväzu vyslúžilých vojakov 
gen.  M. R. Štefánika v  Malackách. 
Predseda odbočky Milan Johanes 
na  začiatku rokovania privítal pri
mátora mesta Juraja Říhu, starostku 
obce Borský Svätý Jur Annu Kra
tochvílovú, predsedníčku odbočky 
ZVV Jarmilu Machatovú, predsedu 
odbočky ZVV Svätý Jur Jozefa Šim
ka, tajomníka tejto odbočky Ale
xandra Achbergera a ďalších hostí. 

Pred začiatkom schôdze polo
žili zástupcovia uvedených odbo
čiek Zväzu vyslúžilých vojakov ky
ticu kvetov k  pomníku gen.  M. R. 

Štefánika, aby si uctili jeho zásluhy 
na rozvoji československej štátnos
ti. 

Predseda odbočky uviedol sprá
vu o aktivitách za rok 2014. Členská 
základňa zahrnuje 22 členov, a  to 
15 mužov a 7 žien. Prijaté uznesenie 
obsahuje aj vytýčený plán aktivít 
odbočky Zväzu vyslúžilých vojakov 
gen. Štefánika Malacky na rok 2015.

Stálym problémom je nábor do 
tohto občianskeho združenia, kto
rého atribútmi sú vojenstvo, vlaste
nectvo, priateľstvo, rozvoj demo kra
cie, humanizmus. Radi medzi nami 
privítame najmä bývalých profesio
nálnych vojakov, ale aj sympatizan
tov z radov miestnej mládeže. V tej
to záležitosti je možné sa obrátiť 
na tajomníka odbočky ZVV Františ
ka Šimoníka v Mestskom úrade Ma
lacky, dvere číslo 205, tel. 796 61 76 
alebo na  pokladníka odbočky ZVV 
Ivana Šíru, tel. 0905 42 77 31. Príďte 
medzi nás!

F. Šimoník

SPEKTRUM / INZERCIA

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Usmernenie redakcie
pre prispievateľov
V zmysle zefektívnenia činnosti mestských médií zavádzame usmer-
nenie pre externých prispievateľov. Konkrétne náležitosti budú ne-
pretržite prístupné na www.malacky.sk aj na webovej stránke Ma-
lackého hlasu.

Náležitosti príspevkov externých prispievateľov 
do mestských médií:
•   texty je nutné dodať v elektronickej podobe s diakritikou, písmo Times 

New Roman vo veľkosti 12 bodov v štandardnom formáte (nepoužívať 
v texte na zvýraznenie veľké písmená – VERZÁLKY),

•   rozsah textu môže byť najviac 1800 znakov vrátane medzier, počet zna
kov je možné zvýšiť len po dohode s redakciou v závislosti od témy,

•   príspevok musí obsahovať aj texty k obrázkom (v prípade ich dodania), 
pričom počet znakov v textoch k obrázkom sa nezarátava do počtu zna
kov samostatného textu,

•   pod príspevkom musí byť uvedený autor textu a autor fotografií,
•   redakcii dodané príspevky nie sú honorované a ich uverejnenie nie je 

nárokovateľné,
•   o zverejnení príspevkov rozhoduje redakcia,
•   príspevky – texty ani obrázky – redakcia nevracia,
•   redakcia si vyhradzuje právo texty krátiť a redakčne ich upravovať,
•   dodávateľov textov reportážneho charakteru (nie oznam, športový vý

sledok) žiadame o exkluzivitu.

V prípade dodania príspevku, ktorý nespĺňa vyššie uvedené náležitos
ti, si redakcia vyhradzuje právo neuverejniť ho. Prosíme prispievateľov, 
aby rešpektovali termíny uzávierok Malackého hlasu, ktoré sú zverejnené 
na www.malackyhlas.sk.      -red-

Malacké čipkárky, ktoré sa vo 
svojom voľnom čase venujú 
to muto tradičnému umelecké-
mu remeslu pod vedením Anny 
Makarovej, oslnili svojimi prá-
cami na  výstave v  Krakova-
noch, kam poslali svoje práce. 

„Múzeum Za  krakovskú bránu 
a  klub paličkovanej čipky Bábence 
pripravili výstavu s  názvom Krása 
ručných prác v  odevnom dizajne,“ 
povedala inštruktorka čipkárskeho 
krúžku pri CVČ v  Malackách Anna 
Makarová.

Na výstave v Krakovanoch môže 
verejnosť od 19. januára do 22. feb
ruára obdivovať odevné doplnky, 
kroje a  šperky, ale napríklad aj šaty 
Tamary Heribanovej od  módneho 
návrhára Lukáša Kimličku, ktoré mala 
na  plese v  opere. K  organizátorom 
patrí aj Anna Waldeckerová, ktorá 
na základe krásy malackých čipkova
ných šperkov a odevných doplnkov 
zaradila naše čipkárky do  zoznamu 
najlepších, čím sa im otvára cesta na 
ďalšie slovenské i medzinárodné vý
stavy.

Text, foto: -tabu- 

• Predám udržiavaný RD v Borskom 
Mikuláši s pozemkom o rozlohe  
1881 m2. Tichá lokalita. Voľný ihneď. 
Volať na tel. č. 0949 18 54 50.
• Predám garáž v  Stupave – 18 m2, 
v  osobnom vlastníctve na  Zdravot
níckej ulici. Cena dohodou.

Kontakt: 0948 49 72 66

 Naše čipkárky 
oslnili šperkami

RiAdKoVá iNzeRciA

Jarné prázdniny v cVeČku
centrum voľného času v  Malackách pripravilo pre školákov počas 
jarných prázdnin v dňoch 2.–6. 3. Týždeň celodenných podujatí. deti 
sa môžu prihlásiť na jedno alebo viac celodenných podujatí, ktoré sa 
budú uskutočňovať od 8.00 do 15.30 h.

Pondelok 2. 3. 2015
celodenný výlet do Bratislavy (suchý obed) – zábavné centrum Atlantis 
Utorok 3. 3. 2015
celodenný výlet do Bratislavy – prírodovedné múzeum 
Upozornenie pre rodičov – do Bratislavy cestujeme vlakom. Deti budú potrebo-
vať preukaz na bezplatné cestovanie, ktorý môžete vybaviť v pokladnici ZSSK. 
Dieťa, ktoré nebude mať tento preukaz, zaplatí za cestovný lístok 1,84 €. 
Streda 4. 3. 2015
Centrum Farbičky, plaváreň 
Štvrtok 5. 3. 2015
plaváreň Malina, kino 
Piatok 6. 3. 2015 
turistická vychádzka na hrad Pajštún (suchý obed)
(v prípade nepriaznivého počasia tvorivé a športové aktivity + treba si priniesť 
plavky)

Poplatok za 1 deň je 7 €. V poplatku za podujatie je zahrnutý pedago
gický dozor, vstupné, cestovné, materiálne zabezpečenie, obed. Záväzné 
prihlášky s poplatkom treba odovzdať v CVČ do 20. februára. Kapacita 
na jednotlivé podujatia je max. 20 detí.

Stretnutie
 poľovníkov

Pracovné stretnutie k príprave 
Poľovníckeho dňa 2015 a  ďal-
ších podujatí sa uskutočnilo 
v  Poľovníckom dome v  Malac-
kách 23. januára. 

Pozvanie prijali aj novozvolený 
primátor Malaciek Juraj Říha, pred
nosta okresného úradu Jozef Mrač
na, štábny kaplán Slávko Ganaj a ďal
ší hostia. Predseda OPK Miroslav Ko
piar na úvod predstavil prítomných 
a  poďakoval im za  hojnú podporu 
v  minulom roku. Podporu, ktorú 
označil aj za záväzok pre poľovníkov 
organizovať jednotlivé podujatia 
v tomto roku ešte lepšie. 

Primátor prítomných ubezpečil, 
že mesto má záujem aj naďalej spo
lupracovať na  podujatiach, ktoré si 
občania obľúbili alebo prispievajú 
k šíreniu jeho dobrého mena. Na zá
ver oficiálnej časti boli po prezentácii 
poľovníckych signálov v podaní Slá
va Marcinových odovzdané ďakovné 
listy.

M. Merc

Výročná členská 
schôdza zväzu 
vyslúžilých vojakov

Nechodil do základnej 
umeleckej školy, pred 
štyrmi rokmi ešte ne-
hral na nijakom hudob-
nom nástroji a  dnes je 
nominovaný na prestíž-
nu cenu Rádio_FM Head 
Awards 2014 v  kategó-
rii objav roka. Hovorí-
me o mladom podnika-
teľovi z Malaciek Jánovi 
Petrovičovi (33), ktorý 
sa doslova baví hrou na 
klavíri a  tvorbou elek-
tronických inštrumen-
tálnych skladieb.

Malačan nádejným
hudobným 
objavom roka

neprijíma inzeráty od 
nebankových subjektov 
po skytujúcich pôžičky.

č. 3 vyjde 18. februára

http://www.radiohlavy.sk/hlasovanie
http://www.radiohlavy.sk/hlasovanie
http://www.malackyhlas.sk
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Výraznú stopu v  malackom 
ochot níckom divadelníctve zane
chala pani učiteľka Emília Jakubco
vá. V októb ri minulého roku sme si 
dohodli stret nutie, aby sme si na to 
obdobie zaspomínali. Čas však rých
lo ubehol, sľúbili sme si teda, že sa 
ešte raz stretneme a  doplníme, čo 
zostalo nedopovedané. Žiaľ, človek 
mieni, Pán Boh mení. Prišli zdravot
né problémy. Keď som po  Novom 
roku začal premýšľať o tom, kedy ju 
navštívim, prišla smutná správa, že 
pani učiteľka Jakubcová nás navždy 
opustila. Predkladám teda čitateľo
vi spomienky pani učiteľky tak, ako 
sa z  nej rinuli pri našom jedinom 
stretnutí po takmer 50 rokoch.

Na prelome 20. a 30. rokov minu
lého storočia zachvátila svet hospo
dárska kríza. Vtedy sa na myjavských 
kopaniciach narodila Emília Jakub
cová. Keď mala pol roka, mama 
odišla do Francúzska zarobiť penia
ze. Malú Milku opatrovala istá žena, 
ktorá ma la 4 deti, potom ju vzala 
k sebe otcova sestra – krstná a tá ju 
mala do piatich rokov. Mama zosta
la vo Francúzsku až do  vypuknutia 
2. svetovej vojny a  dlho o  nej nič 
nevedeli. Červený kríž i Ministerstvo 
zahraničných vecí ČSR po nej pátrali, 
a keď sa ju nepoda rilo nájsť, vyhlásili 
ju za nezvestnú. Otec sa oženil s inou 
a Milka dostala macochu. Potom sa 
zistilo, že mama bola ranená pri ná
lete Američanov na  továreň, kde 
pracovala. Nikto nevedel, kto je, lebo 
bola v  bezvedomí. Neskôr dostala 
dočasné doklady a povolenie odces
tovať na  Slovensko. Musela sa však 
vrátiť, aby jej vo Francúzsku vysta
vili riadne doklady. Vtedy mala Mil
ka už 16 rokov. Vyrastala u starkých  
na  kopaniciach na  Dlhom vŕšku 
a mala sa dobre. Mali hospodárstvo, 
záhradu, ktorej plody ich živili. 

„Mala som prvú plačúcu bábiku 
na kopaniciach,“ vraví pani Jakubco
vá. Dievčatá mi ju závideli a  ja som 
ma la pocit víťazstva. Často mi pri
pomínali: ´Ty nemáš mamu.´ Pre to 
som dosť trpela, ale na detstvo spo
mínam ako na veľmi šťastné.“

Starý otec vychovával Milku veľ
mi citlivo. Všetko, čo potrebovala 
do života, jej vysvetlil. Každú nedeľu 
si našiel čas a mal s ňou vážne rozho
vory o živote.

Po základnej škole šla Milka štu
dovať do učiteľského ústavu do Le

víc, ten však po čase zrušili. Pokračo
vala na gymnáziu v Komárne. Život 
s macochou nebol pre Milku ideálny, 
možno aj preto sa otec so ženou od
sťahoval a Milka sa dostala do inter
nátu. 

Túžila študovať réžiu. Chcela na
cvičovať divadelné hry, čo sa jej na
koniec splnilo v Malackách, ale cesta 
k tomu nebola priama. 

„Na vysokú školu ma nechceli pri
jať pre zlý kádrový profil. Starý otec 
mal v  papieroch napísané ´kulak´. 
Keď to nešlo, šla som učiť. Vtedy bolo 
málo učiteľov a  brali aj nevyštudo
vaných.“ Tak sa dostala do  Černíka 
neďaleko Nitry. Vydržala tam rok. Po
tom štyri roky v Komjaticiach. Stále 
ju to však ťahalo domov na kopani
ce, kde nechala milovaných starkých. 
Keď šla na nedeľu za nimi, cestovala 
veľmi komplikovane. Pešo, vlakom, 
autobu som, často sa stávalo, že ju 
niekto doviezol na Dlhý vŕšok v so
botu večer na voze. 

„Neskôr ma vzali do  Dunajskej 
Stredy s podmienkou, že budem učiť 
aj popoludní deti v detskom domo
ve, kde som bola ubytovaná. Ujec mi 
síce vybavil miesto v BratislavePetr
žalke, ale ja som bola hrdá a nechce
la som vziať to, čo bolo po protekcii. 
Na odbore školstva mi ponúkli Ma
lacky a ja som to v roku 1959 zobrala.“ 

Prvé kontakty učiteľky Jakubco
vej s  Malackami neboli najšťastnej
šie. Zo stanice šla okolo dvoch žien, 
ktoré sa rozprávali po  maďarsky. 
Ubytovali ju na Rádku, kde boli malé 
domčeky s okienkami, ktoré by člo
vek dlaňou prikryl. 

„Ani som si nevybalila kufor. Ne
chcela som zostať, ale postupne 
som si zvykla. Zavážilo aj to, že Dr
goncovci sa poznali s mojím ujcom 
v Bratislave, aj učiteľ Jurkáček mi po
máhal. V škole som sa spriatelila so 
zubárkou dr. Bayerovou. Jej manžel 
bol mojím osobným lekárom. Dobrú 
priateľku som našla aj v  tajomníčke 
školy pani Malankovej.“ 

Na  kopaniciach bol tvrdý život. 
V tejto súvislosti spomenie pani uči
teľka jednu príhodu: „Mala som prvú 
hodinu v ktorejsi triede. V noci napa
dol sneh, meškali autobusy a zopár 
žia kov prišlo neskoro. Povedala som 
im, že ja som chodila do školy šesť 
ki  lometrov peši aj v zime cez záveje  
a  vždy načas. Na  to jeden z  nich, 
dnes už lekár Peter Hegyi, povedal: 

´No to by som chcel vidieť.́  Vtedy pl
nili pionieri podmienky odznaku Sto 
jarných kilometrov. Zorganizovala 
som výlet popod Štefánikovu mohy
lu a túru sme potiahli až na kopani
ce k starorodičovskému domu. Pred 
ním sa môj milý žiak Hegyi zvalil na 
zem a povedal: ́ Toto by som nerobil, 
ani keby som celý život nevedel čítať 
a písať.́

Chcela som byť čo najbližšie 
k Bratislave. S krstnou som chodieva
la do Reduty na koncerty, vždy sme 
sa zastavili v Devíne na kávičku. A tak 
som ten kufor v  Malackách predsa 
len vybalila.“

Milka túžila byť režisérkou, a  tak 
si v Malackách vymyslela dramatizá
ciu románu Zuzky Zgurišky Bičian
ka z doliny. V Bratislave kúpila kniž
ky a  do  nich podčiarkla malackým 
ochotníkom texty v kopaničiarskom 
nárečí. 

„Chcela som, aby vo svadobnej 
scéne vystupoval myjavský primáš 
Samko Dudík, tak som šla za  ním. 
Bý val v myjavskej Kolónii, tam, kde 
mo ja mama. Prišla som k nemu, po
vedala som, kto som, čo som a či by 
neprišiel vystupovať do  Malaciek. 
Pristal. Na generálku priviedol dvoch 
muzikantov, kriedou som im nakres
lila, kde budú stáť, nacvičili pesničky 
a Bičianku sme hrali sedemkrát. Du
dík s  kolegami býval u  Tučkovcov. 
Pa  ni Tučková hrala hlavnú postavu –  
Bičianku. 

V  hre bola postava starej baby, 
kto rá párala perie a pritom popíjala. 
Nikto ju nechcel hrať, tak som si ju 
za hrala ja. Zuby mi natreli na čierno 
a keď som tancovala, sukňakasani ca 
sa mi pri tanci krútila a dvíhala, až je
den divák sediaci v prvom rade zvo
lal: ´Kukni na tú starú babu. Šak ona 
má bombarďáky až po kolena.´ Vte
dy som mala len niečo vyše tridsať 
rokov.“ 

Zrazu zavládne ticho, cítiť nostal
giu vyvolanú spomienkami a  pani 
učiteľka dodá: „Ešte mám doma my
javský kroj. Sľúbila som ho na  Bre
zovú.” Lúčime sa s  tým, že sa ešte 
stretneme a  budeme pokračovať 
v  spomienkach na  30ročné obdo
bie, keď so žiakmi nacvičila 28 roz
právok. V  prvej  – Úbohej Aničke –  
v ro ku 1964 som hral postavu kráľo
viča a  o  dva roky som hral v  Bráne  
Slnka náčelníka Tokvi – Teja. Old Shat
terhand (Ďuro Gašpar) za  asisten
cie Winnetoua (Peter Malanka) ma 
omráčil päsťou tak dôkladne, až mi 
z hlavy odletela čelenka. 

Po 30 rokoch bola poslednou ré
žiou pani Jakubcovej opäť Úbohá 
Anička... Človek mieni... 

1. 2. 2015 by sa bola pani učiteľka 
Emília Jakubcová dožila 84 rokov.

 S úctou a vďakou Alfréd Swan
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Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 
sú okamihy, na ktoré 
tisíckrát spomíname.

21. januára uplynu
lo 9 rokov, čo nás 
navždy opustil náš 
milovaný syn, brat, 
manžel, otec, dedo 
Miroslav Binčík 
z Malaciek. S láskou 

spomínajú matka, manželka, syno
via Miro, Jaroslav a  Michal s  rodi
nou. Kto ste ho poznali, spomínajte, 
prosím, spolu s nami. 

6. decembra sme si pripomenuli 9. 
výročie úmrtia Zdenka Burdu a 6. 
januára sme si pripomenuli 10. vý
ročie úmrtia Anny Burdovej z Ma
laciek. S láskou spomína dcéra Ga
bika s rodinou.

Odišiel si navždy 
v  nekonečnú diaľ 
a  my v  srdci máme 
len smútok a žiaľ.
5. februára uplynú 
3 roky, čo nás opus
til Štefan Ho rínek 

z Mala ciek. S láskou v srd ci spomína 
manželka a tri dcé ry s rodinami. Kto 
ste ho poz nali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku. 

7. februára uplynie 
1 rok, čo nás opus
tila drahá mamička, 
babka, prababka, 
svokra Anna Ma ňu
chová z  Malaciek. 
S  láskou spomína 
syn s rodinou. Kto ste ju poznali, ve
nujte jej snami tichú spomienku.

5. februára si pripo
míname 8. výročie 
úmrtia mojej milo
vanej mamičky Jo
zefíny Bučekovej. 
S   láskou a  úctou 
spomína syn Štefan. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

Dotĺklo srdce, čo sme milovali, klesli 
ruky, čo tvrdo pracovali, zhasli oči,  
stíchol hlas, vďaka Ti, otec, za  všet-
kých nás.
7. februára si pripo
míname 1. výročie 
úmrtia nášho ot ca 
Jozefa Neradoviča 
z Malaciek. S láskou 
spomína manželka, 
dcéry a syn s rodinami.

Krásne spomienky  
a večná láska v nás 
stále ostávajú. Uply
nulo 13 rokov, čo 
nás opustil náš dra
hý manžel, otec, 
ded ko Michal Sivák 
z Malaciek. S  láskou spomína man
želka a deti Danka a Milan s rodina
mi. Kto ste ho poznali, venujte mu ti
chú spomienku. Odpočívaj v pokoji.

SPOMIENKY

MALACKÁ MATRIKA
Od 19. 1. dO 1. 2. 2015

Nie sú medzi nami
Magdaléna Mistecká, Vy
soká pri Morave, *1927; 
Marta Čillagová, Bratisla

vaPetržalka, *1932; Mária Pavel
ková, Závod, *1925; Vít Baček, 
Ma lacky, *1949; Pavel Kocian, 
Ma lacky, *1958; Damian Schva
lier, Malacky, *1948; Ján Kardian, 
Studienka, *1959; Ondrej Búzek, 
Malacky, *1990; Irma Papšíková, 
Malacky, *1935; Karola Košútová, 
BratislavaRužinov, *1934

Povedali si áno
Marek Johanes a Iva

na To mečková Zetková, Marek 
Školni kovič a Martina Barteková

Naši jubilanti
80 – Mária Belešová, Emil 
David, Kornélia Frušová,  
Mag daléna Režná, Emília 

Kratochvílová, Mgr. Margita Šebo
vá, Milan Vosátko; 85 – Margita 
Jur kovičová, Emília Kočišová, Emí
lia Milová, Mária Pecháčová, Mudr. 
Ján Tedla, Angela Urbanová; 90 – 
Irma Šifelová

28. januára bolo 65 rokov, čo si sľú
bili lásku a porozumenie na spo
ločnej ceste životom manželia 
Kvetoslava a  Milan Kupcovci. 
Do ďalších rokov ich spoločného 
života im veľa lásky a zdravia žela
jú dcéra Lýdia s  rodinou, synovia 
Milan, Peter a Vladimír s rodinami. 
K pozdravu sa pripájajú rodiny Vik
tora a Tomáša Stachoviča. Pravnú
čatá Matúško a Martinka posielajú 
prastarým rodičom veľký bozk.

30. januára sa dožíva krásneho ju
bilea 85 rokov manžel, starý otec 
a prastarý otec Milan Kupec. Do 
ďalších rokov mu veľa zdravia, lás
ky a  šťastia praje manželka Kve
toslava, dcéra Lýdia s  rodinou, 
synovia Milan, Peter a  Vladimír 
s rodinami. 

Všetko najlepšie 
k Tvoju krásnemu 
sviatku, hlavne ve
ľa úprimnej lásky, 
ktorá vždy príjem
ne na srdci zohre
je. Pevné zdravie 

pre Teba a  všetkých Tvojich blíz
kych, život plný radostí a  úsmev 
na tvári želajú Márii Hrúzovej sy
novia Jaromír, Miroslav s rodinou, 
dcéry Alena, Iveta a  Jana s  rodi
nou. Vnúčatá Ťa vrúcne bozkávajú.

Dovoľte nám, aby sme zo srdca 
poďakovali zamestnancom MsCSS 
na Mierovom námestí č. 12 v Ma
lackách za obetavú a  láskavú sta
rostlivosť o  našu drahú maminku 
Oľgu Jančarekovú. Zo srdca ďa
kujú dcéry Anička, Mariena, Oľga 
a Martuška.

Spomienky na pani 
učiteľku
Emíliu Jakubcovú 
* 1. 2. 1931 † 11. 1. 2015

Bičianka z doliny – snímka z roku 1963 Foto: Múzeum M. Tillnera

BLAHOžELANIA POďAKOvANIE
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Výstavu MCK Deji-
ny športu v Malac-
kách budete môcť 
navštíviť na chod-
be SpŠ sv. Františ-
ka Assiského od 4. 
februára do  20. 
marca.

MCK s  finančnou 
podporou mesta vy-
dalo v  minulom roku 
publikáciu Dejiny špor-
tu v Malackách. K tejto 
knihe vznikla aj pútavá 
výstava, ktorá vo foto-
grafiách predstavuje 
rozmanitosť malacké-
ho organizovaného 
športu. Tému športu 
spracúvali pracovníci 
Múzea Michala Tillnera 
počas posledných ro-
kov. Vychádzali najmä 
z doterajších publikácií 
a z podkladov od  jed-
notlivých klubov. In-
formácie a  fotografie 
poskytovali priebežne 
aj jednotlivci. 

Redakčnú radu 
tvorili pracovníci Mú-
zea Michala Tillnera: 
Martin Macejka, Pavol 
Vrablec, Peter Blaží-
ček a  nadšenci Anton 
Pašteka, Alfréd Swan, 
Jakub Lepiš, Pavlína 
Habová a  Adam Bie-
lesz. 

Text: SŠSFA (upr.)
Foto: -naty-
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Atletická hala Elán hostila prvé 
halové preteky v novom kalen-
dárnom roku. Preteky mali na-
vyše štatút otvorených, a  tak 
do haly prúdili desiatky atlétov 
aj z  východu a  západu repub-
liky, aj pretekári z Česka. V ná-
ročných podmienkach sa však 
darilo aj veľkému množstvu 
pretekárov zo Záhoria. Malackí 
atléti, ktorí súťažia v rámci Bra-
tislavského atletického zväzu, 
mali svoj oblastný šampionát.

V kategórii dospelých sa predsta-
vili obe najväčšie osobnosti malac-
kého klubu, skokanské duo Eliška 
Chvílová a Monika Baňovičová. 

E. Chvílová sa vrátila do pretekov 
po  dlhej pauze vynútenej zdravot-
nými komplikáciami. Zo skráteného 
rozbehu dosiahla najdlh ší meraný 
pokus zo všetkých žien, 571 cm. M. 
Baňovičová v be hu na 60 m preká-
žok dosiahla čas 9,01 s  a  3. miesto. 
V rámci Bratislavy bola však prvá.

Vytrvalec AC Malacky J. Va la -
chovič nastúpil v  netradičnej dis-
ciplíne 800 m. S časom 2:00,01 min. 
skončil druhý v  rámci Bratisla vy aj 
celkovo.

Veľká bitka dvoch ma lackých do-
rastencov a  kolegov v  tré ningovej 
skupine Petra Filipa, Michala Me-
cháčka a  Borisa Pribila bola vidieť 
v behu na 60 m. O stotinu rých lej ší 
bol M. Mecháček (7,43 s), ktorý sa 
stal i  majstrom Bratislavy. B. Pribil 
pre zmenu triumfoval na 400 m, kde 
bol druhý s časom 54,26 s. 

Zaujalo i 2. miesto v rámci oblas-
ti (celkové 6.) Malačana J. Kopiara 
na  800 m, ktorý si vylepšil osobné 
maximum (2:12,24 min). V dorasten-
kách sa darilo S. Chlepkovej (AC 
Malacky) na trati 60 m, keď si vylep-
šila osobné maximum a v rámci ob-
lasti skončila druhá. Za  ňou finišo-
vala o  sedem stotín späť K. Marti-
nusová (na fotografii), tretia v rámci 
Bratislavy.

Text: TK AC (krátené)
Foto: TK AC a M. Lindner

Malackí atléti 
opäť úspešní

Vynikajúci výsledok zazname-
nal na  Ostravskej latke odcho-
vanec holíčskej atletiky Matúš 
Bubeník. Na výškarskom mítin-
gu potvrdil svoju zimnú formu 
a  príslušnosť k  európskej špič-
ke. 

Už pred časom skočil vo Vied-
ni 222 cm, čím splnil limit na  halo-
vé majstrovstvá Európy, ktoré hostí 
v marci Praha. A že sa oplatí na Ma-
túša do  neďalekej „stovežatej“ prísť 
pozrieť, potvrdil pretekár v Ostrave. 
Na méte 228 cm totiž dovtedy skvele 
skáčuci Záhorák v drese Stavbára Nit-
ra zaváhal a zariskoval. Nechal si zvý-
šiť stojany na 230 cm, pričom dosiaľ 
mal osobné maximum 227. Risk vy-
šiel, M. Bubeník prekonal magických 
230 a  je momentálne jasná sloven-
ská jednotka. Zároveň je štvrtým Slo-
vákom, ktorý prekonal 230 cm (pred 
ním Ruffiny, Horák a Kabelka). 

Text: TK AC, foto: M. Gašaj

Skvelý Bubeník 
už v historickej štvorke

V sobotu 14. februára o 8.00 h sa v jedálni Základnej školy 
Dr. J. Dérera na Štefánikovej ulici v Malackách uskutoční

valentínsky šachový turnaj 
O putovný pohár 
primátora mesta. 

Vstup je voľný.

POZVáNKA

Výstava Dejiny športu 
v Malackách 
v cirkevnej škole

Na fotografii zľava B. Pribyl a M. Macháček
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