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Mesiac
úcty

Podporíme malackých
podnikateľov

Inzercia
za tretinu
Malí a strední podnikatelia sú jedným z pilierov ekonomiky mesta
alebo štátu ako celku. To je dávno známy a overený fakt. Malacký hlas štartuje novú kampaň
na podporu malých a stredných
podnikateľov v Malackách. Ponúkame vám inzerciu za tretinové
ceny. Dajte Malačanom o sebe vedieť! Pripomeňte sa im! Propagujte váš tovar či služby! Za tretinu
bežného cenníka Malackého hlasu
až do konca roka!

Druhá októbrová sobota je v našom regióne už niekoľko
rokov zasvätená oslave tradičného, v našich končinách
najrozšírenejšieho ovocia, jabĺčkam. Veď v minulosti
nebolo záhrady, dvora či dvorčeka, v ktorom by nerástla
jabloň. Symbol tradičného prúteného košíka naplneného voňavými červenými jabĺčkami patrí neodmysliteľne k jeseni. K oslavám tohto chutného a zdravého
ovocia sa už po tretí raz pripájajú aj Malacky.

Hodovanie s nenapodobiteľnou
vôňou jabĺk sa u nás prvý raz usku
točnilo v roku 2011 pred mestským
úradom. Vlani sme sa presunuli do
parku na Kláštornom námestí a tam
sa stretneme aj tento rok. Presne
12. októbra od 9. hodiny. Okrem ja
blkových dobrôt je pripravený aj
kultúrny program. Hodovanie sláv
nostne otvoria žiaci ZUŠ s hymnou
jablkového hodovania, ktorú špe
ciálne pre Malacky napísala Alžbe

ta Dubajová. Potom nás
roztancuje tanečná skupina
Saltatrix s plejádou svojich choreo
grafií.
Na pódiu sa predstaví aj úspešná
účastníčka súťaže Česko-Slovensko
hľadá Superstar Lucia Adamovičová.
Zaspieva aj Simona Rusňáková, Ma
lačianka, ktorú si Jozef Bednárik vy
bral do semifinále Muzikálového fes
tivalu v Brusne. Atmosféru spríjem
nia aj gitarové melódie v podaní
žiaka ZUŠ Martina Kmeca. Tanec sa
dostane k slovu aj prostredníctvom
folklórneho súboru Macejko.
Na pódiu si zasúťažíme aj v jede
ní koláčov, najrýchlejšieho jedáka
budeme vyberať spomedzi dospe
lých aj detí. Pre deti je pripravené
maľovanie na tvár, výtvarný ateliér

a lukostreľba. Vôbec prvé jablkové
hodovanie sa konalo v roku
2008 v Modre, o rok ne
skôr sa pridali ďalšie obce
a mestá Bratislavského
kraja. Hlavným organizáto
rom tohto podujatia je
Bratislavský samosprávny
kraj. Jablkové hodovanie sa
tento rok koná okrem Malaciek
v Stupave, Jabloňovom, Modre, Sen
ci, Pezinku, Svätom Jure, Dunajskej
Lužnej, Limbachu a v bratislavských
mestských častiach Vajnory, Ruži
nov, Devínska Nová Ves a Nové Mes
to.
Podujatie ponúka milovníkom
jablkových produktov sladké i slané
koláče, netradičné polievky, ťahané
štrúdle, mixované jablkové produk
ty, kompóty a veľa ďalších kulinár
skych nápadov. Okrem ochutnávky
jablkových pokrmov si návštevníci
žu kúpiť receptár zostavený
mô
z pripravovaných dobrôt, zásobiť
sa chutnými jabĺčkami na dlhé zim
né mesiace, či kúpiť zdravé jablčné
mušty.
Text: -mija/TS BSK-, foto: -naty-

Dom Svitania pozýva

na návštevu!

Dom Svitania v Jakubove funguje už 16 rokov a jeho
tradičný jesenný Deň otvorených dverí vstupuje do
druhej desiatky. „Sme radi, že pri týchto významných
udalostiach ste s nami a podporujete nás. Tak ako
každý rok vám ukážeme našu činnosť, aktivity, sta
rosti aj radosti bežných dní. Tešíme sa na vás, otvorí
me vám dvere...“ pozývajú klienti a zamestnanci
-tsDomu Svitania. 			
V poradí 11. Deň otvorených dverí sa uskutoční 16. 10. od 9. do 17.00 h.

Vďaka
čipovaniu
MsP nedávno kúpila čítačku na
čipované zvieratá, aby mohla pruž
nejšie hľadať majiteľov zatúlaných
psíkov. Ich odchyt je totiž každotýž
dennou pracovnou náplňou mest
skej polície. Vďaka kódu, ktorý čítač
ka zachytí, policajti nájdu
v databáze na internete
majiteľa i kontakt.

2

Viac na
strane

Redakcia mestských médií

Jablkové hodovanie
už v sobotu!

Malacký
skauting
oslavuje

Skauting v Malackách bol zalo
žený 15. decembra 1923 a fungo
val do roku 1947. Po rokoch záka
zu, útlaku a prenasledovania došlo
ku krátkodobému oživeniu, ale po
čase – od roku 1968 až po rok 1989
– k novému úpadku. Skauting sa
opäť začal hlásiť k životu
po nežnej revolúcii.
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Viac na
strane

Našim milým seniorom
želáme pevné zdravie
a veľa životných radostí
v kruhu svojich
najbližších!

Atléti priviezli
medaily
Na M SR v atletike žiakov 21.–22.
septembra v Košiciach úspešne re
prezentova
li šprintéri Atletické
ho klubu AC Malacky, ktorí získa
li dve zlaté, dve strieborné a dve
bronzové medaily. V individuálnych
disciplínach si me
daily
vybojovali M. Mecháček,
S. Kollár a B. Pribil.
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Viac na
strane

Október patrí našim seniorom
a v povedomí ho máme zapísaný
ako Mesiac úcty k starším. Babič
ky a deduškovia v našom meste sa
stretávajú vo viacerých senior
ských kluboch a patria k najaktív
nejším skupinám našich spoluob
čanov. Prvé slávnostné posedenie
pri príležitosti Mesiaca úcty k star
ším odštartoval Zlatý vek v stredu
2. októbra, a to s programom, po
hostením a za prítomnosti hostí.
Ďalšie posedenie pre seniorov s dy
chovou hudbou Malačané sa usku
toční 16. októbra o 16.00 h v Kul
turním domečku. No a v pondelok
28. októbra o 14.00 h sa uskutoční
ďalšie posedenie pri hudbe v Spo
ločenskom dome MCK.
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Malacky
strážia nové
kamery
Mestská polícia osadila v Malac
kách v uplynulých dňoch tri nové vý
konné kamery. Jednu v Zámockom
parku, ďalšiu na Ulici duklianskych
hrdinov oproti predajni Coop Jed
nota – obe sú na stĺpoch verejného
osvetlenia. Tretia stráži okolie Berno
lákovej ulice.
Kamery sú významným pomocní
kom v boji proti kriminalite a jedným
z účinných nástrojov pri jej eliminácii.
Namontovať sa mohli vďaka projektu
s názvom Kamerový systém, ktorého
autorom je preventista MsP V. Kunák.
Ten reagoval na výzvu ObÚ v Brati
slave na podávanie projektov. Práve
v rámci spomínaného projektu sme
dostali dotáciu až 17 000 €. Mestský
rozpočet prispel sumou 4250 €.
„Na umiestnenie kamier sme vy
tipovali oblasti, kde sme pravidelne
zaznamenávali množstvo trestnej
činnosti a priestupkov,“ hovorí V. Ku
nák. Staršia statická kamera, ktorá
bola nasmerovaná na Malacký kaš
tieľ a fontánu v Zámockom parku,
bola premiestnená na kino Záhoran
a „pozerá” sa na Ulicu F. Kostku. Tu sa
hlavne počas víkendov zdržiava veľa
mladistvých popíjajúcich alkohol.
N. Slobodová

Čipovanie
pomohlo už
trom psíkom

MsP nedávno kúpila čítačku na či
pované zvieratá, aby mohla pružnej
šie hľadať majiteľov zatúlaných psí
kov. Ich odchyt je totiž pracovnou ná
plňou mestskej polície. „Mnohí si ešte
nezvykli na to, že pri strate psa majú
kontaktovať MsP,” hovorí preventis
ta MsP V. Kunák. Vďaka kódu, ktorý
čítačka zachytí, policajti nájdu v data
báze na internete majiteľa i kontakt.
Tak sa zatúlaní chlpáči dostanú rých
lo späť k svojim majiteľom a navyše
sa vyhnú karanténnej stanici. Tá je
často pre štvornohých priateľov člo
veka veľmi stresujúca.
MsP v Malackách zaznamenala už
tri prípady, keď vďaka čítačke a čipo
vaniu vrátila psíkov domov. V jednom
prípade ušiel pes zrejme pri tom,
ako sa manželský pár ponáhľal do
pôrodnice a na psíka akosi pozabu
dol. „Keď sme volali majiteľke, tá nám
oznámila, že je v pôrodinici a jej man
žel tiež. V tomto neštandardnom
prípade sme upustili aj od blokovej
pokuty,” hovorí V. Kunák. Tá inak po
stihne všetkých, ktorí zanedbajú sta
rostlivosť o štvornohého miláčika,
a ten bude musieť cestovať domov
za asistencie polície.
N. Slobodová

Malacký hlas pripravuje novú rub
riku – Dopravné okienko. V spo
lupráci s Okresným dopravným in
špektorátom v Malackách chceme
odpovedať aj na otázky čitateľov
na tému dopravných problémov
a ich riešení v našom meste. Pýtajte
sa na malackyhlas@malacky.sk,
predmet: Dopravné okienko.

Mesto Malacky
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie pracovnej pozície

technický
zamestnanec

Mestskej polície Malacky

Na Bernolákovej
majú Noemovu archu
Vo vnútrobloku na Bernoláko
vej ulici v Malackách pribudol
25. septembra nový hrací pr
vok. Noemovu archu vyrobenú
z agátového dreva dodali a in
štalovali pracovníci spoločnosti
T-parky, s. r. o.

Zaujímavosťou je, že ide o drevo
pochádzajúce z lesov medzi Stu
dienkou a Malackami.
Nový prvok pribudol vďaka inicia
tíve poslanca MsZ Milana Ondroviča.
Na oblasť Bernolákovej ulice bola
v tomto roku vypracovaná architek

tonická štúdia, ktorá bola preroko
vaná aj s obyvateľmi. Prvou reálnou
úpravou sa stala spomínaná inštalá
cia hracieho domu, v ktorom môžu
deti tráviť čas už dnes.
Text: N. Slobodová
Foto: M. Gajdárová

Už len jeden úrad – okresný
1. októbra 2013 nadobudol
účinnosť zákon NR SR č. 180/
2013 Z. z. o organizácii miest
nej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých záko
nov.

lizovaná miestna štátna správa,
reprezentovaná zložitou a nepre
hľadnou štruktúrou rôznych úradov
v území.

Tento zákon vytvára novú štruk
túru orgánov miestnej štátnej sprá
vy, ktorej podstatou je integrácia
orgánov špecializovanej miestnej
štátnej správy do jedného štátneho
úradu.
Cieľom malo byť vytvorenie jed
notnej sústavy miestnych orgánov
štátnej správy, čím zanikla špecia

a) obvodné úrady životného pros
tredia
b) obvodné pozemkové úrady
c) obvodné lesné úrady
d) obvodné úrady pre cestnú do
pravu a pozemné komunikácie
e) správy katastra.
Ich pôsobnosť presunula na in
tegro
vaný miestny orgán štátnej

správy s novým názvom okresný
úrad.

Zdroje: Najprávo.sk, nrsr.sk,
minv.sk, ASPI

Mesto Malacky,
Radlinského 2751/1,
901 01 Malacky.

Zákon od 1. 10. 2013 zrušil:

Termín a miesto
výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční
15. 10. 2013 o 9.00 h v sídle Mest
skej polície Malacky, Radlinského
2751/1, Malacky.
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Odkanalizovanie vo finále

Zdá sa, akoby to bolo len nedáv
no, keď sme vás informovali o tom,
že o chvíľu sa v našom meste začne
budovať kanalizácia a Malacky bu
dú niekoľko mesiacov rozkopané.
Čas plynie neúprosne a od tej chvíle
ubehol už rok a pol. Práce sa začali
5. 6. 2012. Dnes už sú hotové, oficiál
ne bolo preberacie konanie stavby
ukončené 20. 8. 2013. Stavba je teda
hotová, to však ešte ani zďaleka nie
je koniec. Minimálne do začiatku bu
dúceho roka potrvá kolaudácia a až
potom sa budeme môcť na novú ka
nalizáciu napojiť.
Celkovo bolo vybudované:
Gravitačná kanalizácia
Malacky
14 286,00 m
1 801,00 m
Kostolište
Spolu
16 087,00 m
Tlaková kanalizácia

2 467,70 m

Rekonštrukcia
kanalizácie

4 239,20 m

Kanalizačné prípojky
Malacky
956,00 ks
Kostolište
96,00 ks
Spolu
1 052,00 ks
Poďakovanie
Projekt Záhorie, Malacky – odka
nalizovanie bol čo do rozsahu naj
väčším projektom v histórii mesta.
Rok a pol bolo mesto rozkopané
a stavbári museli riešiť viaceré ťaž
kosti, ako plávajúce piesky, spodnú
vodu či vyjednávania okolo vlastníc
tva pozemkov. Napokon však bola
stavba odovzdaná bez väčších kom
plikácií a možno konštatovať, že celý
projekt sa uskutočnil bez výraznej
ších problémov. Vydržali ste to aj vy,
občania, ktorí ste dlhé mesiace mu
seli čeliť rozkopaným uliciam a ob
medzenej doprave na nich. Za trpez

Pracovná náplň:
• prevádzka, údržba a drobné
opravy technických zariadení po
trebných na plnenie úloh praco
viska • správa počítačov a siete,
pultu centrálnej ochrany, kamero
vého systému • prevádzka moto
rových vozidiel • programové vy
bavenie pracoviska • zaškoľovanie
zamestnancov
Pracovný pomer:
na dobu neurčitú
Pracovný úväzok:
skrátený
Nástup:
október 2013
Kvalifikačné predpoklady:
ÚSO alebo VŠ vzdelanie s elektro
technickým zameraním
Iné kritériá a požiadavky:
občianska bezúhonnosť • komuni
kačné schopnosti • profesionálne
vystupovanie • prax v odbore vý
počtovej technicky min. 5 rokov
Zoznam požadovaných
dokladov:
• žiadosť o účasť na výberovom ko
naní (uviesť aj tel. kontakt) • štruk
túrovaný životopis • kópia dokladu
o vzdelaní • súhlas so spracúvaním
osobných údajov uchádzača na
účely výberového konania na ob
sadenie pracovnej pozície
Dátum a miesto podania žiados
ti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť o účasť na výberovom ko
naní s priloženými požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť naj
neskôr do 11. 10. 2013 na adresu:

livosť a pochopenie vám mesto i zho
toviteľ stavby nesmierne ďakujú.
Kompletne cesty opraviť nemohli
Zhotoviteľ už dal po dobudovaní
kanalizácie do poriadku aj rozkopa
né cesty. V tejto súvislosti treba zno
va pripomenúť, že opravil len tie čas
ti ciest či chodníkov, ktoré sám roz
kopal. Také sú podmienky projektu.
Niektorí občania totiž očakávali, že
po dobudovaní kanalizácie dostanú
na svoju ulicu komplet novú cestu
s novým asfaltom. To však bohužiaľ
nie je možné. O takúto novú cestu sa
musí postarať mesto samo, v rámci
projektu sa „len” dávalo do pôvodné
ho stavu to, čo sa rozkopalo, nič viac.
Pripojenie na kanalizáciu
V súčasnosti teda čakáme na ko
laudáciu. Až do jej získania nie je
možné začať kanalizáciu používať,

platí teda prísny zákaz napájania sa
na ňu. Tento čas však môžete vyu
žiť na vybudovanie prípojky, keďže
kanalizácia je vybudovaná po hrani
cu verejného a súkromného pozem
ku. Na svojom pozemku si prípojku
musí vybudovať každý sám. Potom
treba podať žiadosť o pripojenie na
kanalizáciu. Žiadosť si môžete vy
zdvihnúť priamo v Malackách na
mestskom úrade v klientskom cen
tre. Tu vám pracovníčky poradia, ako
tlačivo vypísať, resp. vám ponúknu
vzor jeho vyplnenia. Tlačivo si môže
te stiahnuť aj z internetu z webovej
stránky BVS. Vyplnené tlačivo odo
vzdáte rovnako v klientskom centre,
čiže nie je potrebné ísť do pobočky
BVS. V klientskom centre vám záro
veň dajú kontakt na pracovníka BVS,
ktorého budete kontaktovať, keď
bude vaša prípojka hotová a pripra
vená na kontrolu. Potom vás čaká
ešte zazmluvnenie služieb s BVS, pri
čom BVS vám dodá návrh zmluvy.
M. Janotová
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Kritériá vyvolali pochybnosti
Poslanci sa na septembrovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva zaoberali materskou
školou. Rezonovali najmä kritériá prijímania detí do škôlky.
Malacká materská škola je v súčasnosti naplnená na maximum,
resp. ešte o niečo viac. Podľa zákona
o výchove a vzdelávaní a vyhlášky
o hygiene je kapacita našej MŠ 586
detí. K 15. septembru ju však navštevovalo 599, čo je naplnenosť
na 102%, resp. nadstav o 13 detí.
A to nie sú v škôlke všetky deti, ktoré
by chceli. Na tento školský rok musela škôlka z kapacitných dôvodov
odmietnuť 47 detí z Malaciek a niekoľko ďalších z okolitých obcí.
Väčšina z neprijatých detí je
mladšia ako 3 roky. Riaditeľka MŠ
Mária Hudecová zdôraznila, že dopyt

po umiestnení do škôlky detí mladších ako 3 roky je vysoký už niekoľko
rokov. Trendom je, že matky už nezostávajú tak dlho na materskej dovolenke a ponáhľajú sa späť do zamestnania. Hudecová preto navrhla
vytvorenie ďalších tried pre uspokojenie ich požiadaviek.
Mesto si nechalo vypracovať
od Výskumného demografického centra INFOSTAT prognózu vývoja obyvateľstva. Tá hovorí, že až
do roku 2020 bude v Malackách
počet narodených detí každý rok
klesať. Kým v roku 2014 má byť v našom meste 1011 detí vo veku do 4
rokov, v roku 2017 ich bude 900
a v roku 2020 len 856. Stavba novej
budovy sa tak javí ako neefektívna.
Lepšie by preto mohlo byť pozrieť
sa na efektívnosť prijímania detí
do škôlky a využívania jej kapacity.

Pozvánka na výročné
stretnutie občanov
s poslancami
Milí občania,
pozývame vás na výročné stret
nutie občanov, ktoré sa uskutoční
27. októbra (nedeľa) o 15.00 h vo
veľkej rokovacej sále mestského úradu na Radlinského 1.
Stretnutím nadväzujeme na his
tóriu pravidelných výročných stret
nutí, ktorých sa vždy zúčastnili zaují
maví hostia, ktorí odpovedali na va
še otázky.
Radi by sme s vami prediskutovali aj niektoré zásadné otázky týkajú-

ce sa dopravy a parkovania, škôlok,
či tiež pripravovaných rekonštrukciách vnútroblokov na Ulici 1. mája,
Partizánskej a v Domkoch.
Hovoriť budeme aj o napájaní
sa na kanalizáciu, ale tiež o vašich
problémoch, podnetoch. Využite
preto príležitosť a príďte nám pove
dať svoj názor. Všetci ste srdečne
pozvaní.
Poslanci za ĽPM – Andil, Janíková,
Říha, Ondrovič, Baligová, Berkešová,
Trenčanská a Tedla

Keďže do malackej materskej
školy sa hlásilo viac detí, než bolo
možné z kapacitných dôvodov prijať, vedenie MŠ vypracovalo pre
školský rok 2013/2014 kritériá prijímania. Platia od 1. júna 2013. A práve tieto kritériá sú podľa mestských
poslancov problémom.
Kritériá (ostatné podmienky
prijatia) znejú takto:
1. deti zamestnaných matiek
2. deti zamestnancov MŠ
3. deti z menej výhodného sociálneho prostredia
4. deti rodičov, ktorí významne
brigádne a materiálne pomohli
MŠ
5. deti, ktorých prijatie bude v záujme mesta Malacky
6. deti z iných obcí, zo závažných
rodinných dôvodov
Vyhláška ministerstva školstva
o materskej škole a školský zákon
upravujú prijímanie detí čiastočne.
Zjednodušene sa dá povedať, že základným kritériom je vek. Staršie deti
majú prednosť pred mladšími. Ostatné podmienky stanovujú riaditelia
škôlok podľa kapacity, materiálnych,
personálnych a iných potrebných
podmienok. Poslanec Říha upozornil
na to, že v malackej materskej škole
sú deti mladšie ako 3 roky, ale staršie
deti sa tam nedostali. Poslanca Bullu
zase zarazilo to, že vyhláška je z roku
2008 a vedenie škôlky kritériá vypracovalo až v roku 2013.
Spomínané kritériá sú podľa
poslancov neobjektívne, netransparentné, diskriminačné a nekontrolovateľné. Riaditeľka škôlky Hudecová
argumentovala tým, že pri prijímaní

detí musí byť subjektívna a empatická a musí prihliadať na každú žiadosť
osobitne a byť citlivá. Říha priznáva,
že sa môžu objaviť závažné alebo
jedinečné prípady, ku ktorým bude
treba postupovať subjektívne, ale
všeobecne musia platiť jednoznačné, transparentné a overiteľné pravidlá. Poslanci vyzvali riaditeľku, aby
pre budúci školský rok vypracovala
kritériá, ktoré zohľadnia najmä trvalý
pobyt v Malackách a vek zostupne
(od staršieho k mladšiemu).
„Po zvýšení voľnej kapacity môže
prijať deti mladšie ako tri roky a až
potom deti z okolitých obcí,“ dodáva
ku kritériám Říha. Nové kritériá majú
posilniť možnosť kontroly a zúžiť
priestor pre špekulácie.
Poslanec Ondrovič sa pozastavil
nad kritériami štyri a päť: „Ja som
počul, že ak dieťa nie je v tej zákonnej kategórii, ktorá musí byť zohľadnená, tak stačí, aby dal rodič škôlke
veľký dar. Mne sa to zdalo neuveriteľné. Ale teraz vidím, že vy to tu
máte napísané priamo v kritériách.
Vy v kritériách posilňujete sociálnu
nerovnosť. Ďalšie kritérium - prijatie
v záujme mesta - to akým spôsobom
rozhodujete o tom, či je prijatie daného dieťaťa v záujme mesta?“ Riaditeľka škôlky Hudecová ubezpečila,
že to nie je o finančnom dare: „Ide
skôr o brigády pri údržbe škôlky či
školských dvorov.“
Poslanec Andil, ktorý je členom
Komisie pre vzdelávanie, mládež
a šport pri mestskom zastupiteľstve,
pripomenul, aby sme pri všetkej tej
kritike kritérií nezabudli na pozitíva, ktoré materská škola má: „Ja by
som rád povedal, že ostatné procesy

Čo s dopravou na Radlinského,
Veľkomoravskej a I/2?
Rušná doprava je jedným
z najnaliehavejších problémov Malaciek. Naše mesto,
vrátane samotného centra,
je nadmerne zaťažené dopravou, a to v dôsledku chýbajúceho obchvatu mesta. Kým
sa ten stane realitou, uplynie
ešte zrejme veľa času. Mesto
sa preto snaží aspoň o čiastkové riešenia.

Na projektoch pracovali aj
študenti stavebných univerzít a fa
kúlt z celej Európy v rámci medzi
národného workshopu Mesto a do
prava, ktorý bol v Malackách v júli
(viac o ňom nájdete v archíve správ
na www.malacky.sk v správe z 15.
júla alebo v MH č. 12 a 13 na www.
malackyhlas.sk).

Veľkomoravská
Na Veľkomoravskej je naplánovaná značná zmena organizácie
dopravy. Po novom má byť obmedzený prejazd ťažkej nákladnej
dopravy, pribudne nové dopravné značenie, spomaľovacie prahy
a cestné ostrovčeky. Obmedzená
má byť aj najvyššia povolená rýchlosť, a to na 30km/h. Navrhované
sú aj opatrenia pre cyklistov, ako

aj riešenia križovatiek Veľkomoravská – Cesta mládeže a Veľkomoravská – Ulica gen. M. R. Štefánika tak,
aby boli bezpečnejšie a premávka
cez ne plynulejšia. Niektoré z týchto opatrení budú zrealizované ešte
tento rok, iné neskôr v závislosti
od finančných možností mesta.
Radlinského
Na Radlinského sa podobne po-

číta s upokojením dopravy, s rozší
rením peších a cyklistických trás,
s odklonom dopravy (cez Partizánsku a Ľ. Zúbka). V možnostiach je
zjednosmernenie dopravy na Radlinského alebo časové obmedzenie
prejazdu nákladných vozidiel a autobusov. Pribudnú aj deliace ostrovčeky v rámci priechodov pre chodcov a navrhnuté sú aj samostatné
cyklistické pruhy. Realizácia týchto

v škôlke fungujú. Sám som tam mal
dieťa, rozprával som sa s ostatnými rodičmi, ktorí vypĺňali dotazník
o kvalite škôlky, a sú veľmi spokojní.
Ale na druhej strane tu máme problém s prijímaním detí. Je tu nedôvera voči vedeniu škôlky pri prijímaní
detí. Pochybnosti budú existovať,
pokým bude väčší dopyt po škôlke
ako jej kapacita. Treba však tie pochybnosti maximálne eliminovať,
a preto súhlasím s tým, aby boli jasne definované kritériá.“
Vedenie škôlky teda vypracuje
do decembra nové kritériá. Pokiaľ
ide o samotnú kapacitu škôlky a prípadnú potrebu dostavby novej budovy, mesto pracuje s prognózou
demografického vývoja obyvateľstva a pripravuje koncepciu školstva
na roky 2014–2020. „To nám ukáže, či
je potrebné kapacitu škôlky riešiť
alebo nie,“ dodal primátor Jozef Ondrejka.
M. Janotová

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Malackách
otvára čoskoro
pre nezamestnaných občanov –
uchádzačov o zamestnanie

rekvalifikačné
kurzy:
• SBS
• opatrovateľ/ka
• obsluha VZV
• účtovníctvo

Príďte čo najskôr a prihláste sa
na kurz u vášho sprostredkovateľa/ky práce, v Úrade PSVaR,
Záhorácka 60A, 2. poschodie.
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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návrhov opäť závisí od možností
rozpočtu mesta.
I/2
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Cesta I/2 je štátna cesta v správe Slovenskej správy ciest. Prechádza celým mestom a je veľkou
záťažou na dopravu v ňom, o pohodlí v meste a vzhľade mesta už
ani nehovoriac. V rámci projektu boli riešené tri lokality na tejto ceste: oblasť svetelne riadenej
križovatky v centre mesta, Mierové námestie a úsek od Břeclavskej
po Pribinovu ulicu. Pre každú lo-

kalitu boli navrhnuté dva varianty
riešenia. Hovoria napríklad o úprave počtu jazdných pruhov v križovatke, o doplnení cyklistických
pruhov, o úplnej prestavbe svetelnej križovatky na okružnú, ďalej
o úprave križovatky I/2 – Veľko
moravská deliacim ostrovčekom či
o úprave priechodov pre chodcov
a vložení deliacich ostrovčekov do
cesty. Prestavby by sa mali dočkať
aj križovatky Záhorácka – Brnianska
a Záhorácka – Pribinova.
Text, foto: M. Janotová
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Svetový

Odovzdávanie

cambridgeských

deň
mlieka

certifikátov

Podstatou tohto dňa je pripomenu
tie významu mlieka v školách. Je to
spôsob, ako sa zamerať na pomoc
deťom, zvýšiť ich povedomie, upo
zor
niť na dôležitosť pitia mlieka
v školách a na jeho zdravotné príno
sy pre rastúce deti.
Takže na zdravie
a s mliekom zvlášť!

V ZŠ Štúrova odovzdávali v septembri detské cambridgeské certifikáty
z angličtiny. Slávnosti sa zúčastnili rodičia i zástupkyňa Britskej rady na Slo
vensku, ktorá tieto medzinárodné skúšky organizuje. Skúšky sa v tejto škole
uskutočnili ešte v júni a bolo to vôbec po prvý raz. Štvrtákov a šiestakov na ne
pripravovala pani učiteľka Slávka Kajanová. Tento školský rok sú v prípravných
ročníkoch výberové triedy štvrtákov, šiestakov a siedmakov na všetky tri úrov
ne: Starters, Movers a Flyers.
Skúšky YOUNG LEARNERS sú určené pre deti vo veku 7–13 rokov, celý sys
tém je založený na princípe motivácie. Hodnotí sa schopnosť porozumieť
prečítanému i počutému textu, písaniu a verbálnemu prejavu. Predstavujú
odrazový mostík k medzinárodne uznávaným skúškam – Camebridgeským
skúškam (ESOL) pre teenagerov a dospelých. Vďaka príťažlivej forme motivujú
k ďalšiemu vzdelávaniu tým, že získaním jedného certifikátu deti túžia absol
vovať ďalšiu, náročnejšiu skúšku.
Skúšky Cambridge ESOL spočívajú na princípe testovať to, čo deti vedia,
a tým prispievať k rastu ich prirodzeného sebavedomia a motivácie pokračo
vať, čo je pre ne nesmierne dôležité. Cieľom je naučiť deti hovoriť spisovnou
angličtinou a výučbu smerovať k medzinárodným normám s dôrazom na prá
cu a štúdium v zahraničí.
Deťom k dosiahnutým výsledkom blahoželáme a prajeme veľa trpezlivosti
a chuti do ďalšej práce.

Text, foto: Petr Filip

ZŠ Štúrova

V stredu 25. septembra si žiaci
v Základnej škole Záhorácka 95
v Malackách pripomenuli Svetový deň mlieka v školách.
Žiaci si spoločne s pani učiteľkou
pripravili výstavku mliečnych výrob
kov, ktoré majú veľmi radi a na kto
rých si každý deň pochutnávajú.
K výstavke si deti nakreslili aj pekné
obrázky, z ktorých mali veľkú radosť.
ZŠ Záhorácka podporuje u žia
kov školy mliečny program, vo ves
tibule školy je umiestnený automat
na mliečne nápoje pod názvom„Brej
ky“. Žiaci majú možnosť výberu napr.
jahodovej, vanilkovej, čokoládovej
a karamelovej príchute nápojov, kto
ré si prostredníctvom „brejky kartič

ky“ počas prestávok v hojnom počte
s obľubou vyberajú a následne kon
zumujú. Svetový deň mlieka v ško
lách je medzinárodnou každoročnou
udalosťou podporovanou a propa
govanou od roku 2000 Organizáci
ou pre výživu a poľnohospodárstvo.
Mlieko a mliečne produkty pomá
hajú naplniť požiadavky na plnohod
notnú výživu rastúceho organizmu.

Krajší školský
dvor
Školský rok v Materskej škole
Bernolákova sa začal. Brány
školy otvorilo 120 detí, ktoré
vstúpili do upravených tried.
Jediným nedostatkom je náš
školský dvor, ten sa však tiež
onedlho zmení.

S jeho revitalizáciou sme začali
už pred niekoľkými rokmi. Prvá
etapa bola ukončená v roku 2005.
Financie vo výške 50 000 Sk sme
vtedy získali v súťaži Cena Holcim
pre rozvoj regiónu Záhorie, kde
bol podporený projekt Rodičov
ského združenia našej materskej
školy s názvom Úprava a sprístup
nenie detského ihriska v priesto
roch Materskej školy Kollárova

v lokalite Domky potrebám verej
nosti. Projekt vypracovala Mgr.
Dušana Bieleszová. Za získané pe
niaze sme kúpili drevený autobus,
drevenú preliezačku a drevený vlá
čik. Odvtedy však už uplynulo veľa
času a ten zanechal na ihrisku veľ
ké stopy. Niektoré prvky už vôbec
nemáme, iné sme museli nedávno
„zatvoriť“, lebo už neboli bezpečné.
Rozhodli sme sa preto pre 2. etapu
revitalizácie školského dvora a pri
pravili sme projekty na získanie fi
nančných zdrojov. A podarilo sa.
Projekt Zábavné ihrisko podporila
firma Volkswagen sumou 1000 €,
firma Transpetrol sumou 400 €, fir
ma Pozagas sumou 600 € a zasla
ním 2 % z daní – 2 054,99 € – pod

porili projekt i rodičia našich detí.
Na získanie financií sme v spolu
práci s rodičmi zorganizovali aj
sprievodné akcie – vianočnú tržni
cu (výťažok z predaja výrobkov ro
dičov a detí bol 411,15 €) a majáles
– guláš párty (výťažok z príspevkov
a tomboly bol 551€). Všetkým veľ
mi pekne ďakujeme.
•••
Na obnove ihriska sa v tých
to dňoch pracuje, detské atrakcie
dodáva firma ADAMEK. Dodávateľ
zohľadnil naše požiadavky vyplýva
júce z potrieb našich detí, ich bez
pečnosti a priestorových možností
školského dvora. Ukončenie projek
tu je naplánované ešte tento me
siac, keď firma osadí kúpenú hernú
zostavu aj s bezpečnostnou plo
chou. Nová atrakcia bude sprístup
nená našim deťom po slávnostnom
otvorení.

Prvou zastávkou bolo centrum
Európskej únie Brusel, v ktorom sa
snúbi história so súčasnosťou. Ka
tedrála sv. Michaela a sv. Guduly,
Námestie Grand-Place s gotickou
radnicou, symbol tohto mesta
MannekenPis – cikajúci drobný
chlapček, Atomium či čokoládové
fontány sú istotne hodné obdivu.
O histórii Európy i Európskej únie
sa žiaci dozvedeli viac v Parla
mentáriu i na stretnutí so sloven
ským pracovníkom Európskeho
parlamentu.
V utorok bohatý program pokra
čoval vo Veľkej Británii návštevou
Stonehenge, lokality s kamennou
stavbou, ktorá jestvuje niekoľko ti
síc rokov. Na stretnutie s históriou
si zašli cestovatelia aj do Windsoru,
kde obdivovali malebné centrum

Od začiatku školského roka sa na
portáli Planéta vedomostí zaregistrovalo viac ako 6500 učiteľov. Najviac z Prešovského, najmenej z Bratislavského kraja.

Celkovo sa na portáli zaregistro
valo už 923 základných a stredných
škôl. Na používanie digitálneho ob
sahu Planéta vedomostí v triede
stačí dataprojektor a počítač, prí
padne interaktívna tabuľa. S portá
lom sa dá pracovať kdekoľvek, kde
je pripojenie na internet. Učitelia sa
môžu zaregistrovať bezplatne, a tak
majú možnosť tvoriť si prezentácie
a prípravy na hodinu. Okrem toho
môžu planétu využiť pri zadávaní
domácich úloh pre žiakov. „Portál

Planéta vedomostí dnes obsahuje
viac ako 30 000 interaktívnych vzde
lávacích materiálov z prírodoved
ných predmetov, ako matematika,
prírodoveda, biológia, chémia, fyzika,
ku ktorým majú prístupy okrem uči
teľov aj žiaci i verejnosť,“ uviedol ho
vorca ministra školstva M. Kaliňák.
Dodal, že každý učiteľ sa môže bez
platne zúčastniť na školeniach, na
ktorých sa oboznámi s Planétou ve
domostí a ako ju využiť v praxi. Ško
lenia sa uskutočňujú v 19 školiacich
centrách na celom Slovensku od 16.
9. 2013 do 31. 12. 2014. Portál Plané
ta vedomostí je dostupný na adre
se http://planetavedomosti.iedu.
sk alebo www.planetavedomosti.
iedu.sk.			
-tasr-

Andrea Petrášová

3800 kilometrov po Európe
V polovici septembra sa 38 žiakov ZŠ Dr. J. Dérera vybralo na
potulky po Európe. Na svojej
ceste navštívili viacero zaujímavých miest.

Planéta vedomostí
nielen pre učiteľov

i sídlo kráľovskej rodiny. V Londý
ne sa žiaci vybrali do Westminster
ského opátstva, Britského múzea,

Múzea voskových figurín Madam
Tussaud, nastúpili do Londýnske
ho oka, obdivovali pevnosť Tower
aj TowerBridge, v greenwichskom
Kráľovskom observatóriu stáli na
západnej i východnej pologuli, na
zreli do Národného námorného
múzea, zahrali sa v Kráľovskom par
ku.
Jedinečné čaro mala i sobota
v Paríži. Slnečné počasie prialo náv
števe Chrámu najsvätejšieho Ježi
šovho srdca, Katedrály NotreDame,
plavbe po Seine. Nezabudnuteľný
zostane pohľad na večerné mesto
z Eiffelovej veže. A okrem toho boli
fantastické prechádzky v centre
Londýna, žiakom sa páčilo rázovité
pobrežie Anglicka, cesta typickým
londýnskym autobusom, premieta
nie filmov o Londýne v 4D, spoloč
né stolovanie v reštaurácii...
Osem super dní predstavuje
množ
stvo jedinečných zážitkov.
Vďaka žiakov i učiteliek patrí Jan
ke Gazdovej, sprievodkyni CK TARTOUR, ktorá pripravila zaujímavý
program a dokázala zaujímavo roz
právať o navštívených miestach.
Text, foto: K. Habová
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makety a polomakety z obdobia 1.
a 2. svetovej vojny, ako aj celý rad
športových modelov lietadiel a vr
tuľníkov. Spomedzi všetkých účin
kujúcich spomeňme ešte prítom
nosť pána Olina Vitáska, žijúcej mo
delárskej legendy z Holíča, nášho asi
najstaršieho účastníka. Tento pán je
dôkazom, že vek (76) nehrá žiadnu
rolu. Je určite jedným z najvýznam
nejších modelárov na Slovensku
a neúnavným organizátorom popu
lárnych leteckých dní v Holíči.
O riadenie letovej prevádzky
z veže sa starala kpt. Slávka Pavlová
a spoločne sa nám podarilo zosúladiť
všetky lety a celodennú prevádzku
hosťujúcej „malej” leteckej techniky.
Na ploche letiska nám nič nechý
balo, za čo patrí poďakovanie hlavne
ozbrojeným silám SR, ktoré nám do
volia v tomto atraktívnom prostredí
predvádzať svoje umenie. Ďakuje
me všetkým partnerom a spozorom

Memoriál Karola
Wunderlicha
Koncom septembra sa na Le
teckej základni Kuchyňa usku
točnil premiérový ročník me
moriálu Karola Wunderlicha.
Cieľom organizátorov je nad
viazať na úspešné akcie počas
dní otvorených dverí na letis
ku v Kuchyni a súčasne vzdať
hold dlhoročnému predsedovi
klubu malackých modelárov,
kamarátovi a učiteľovi v jednej
osobe – Karolovi Wunderlicho
vi.
Dokonalá organizácia akcie sa
začína správnym počasím. Slnkom
zaliata letecká základňa privítala
v sobotu ráno všetkých nahláse
ných pilotov. Okrem modelárov sa
na letiskovej ploche objavili aj vzác
ni hostia, deti Karola Wunderlicha
s rodinami, bývalí členovia modelár
skeho klubu v Malackách, Karolovi
modelárski rovesníci i jeho žiaci. Po
môcť naštartovať novú tradíciu pri
šli aj primátor mesta Malacky Jozef
Ondrejka, veliteľ dopravného krídla
plk. Peter Prokop a náčelník štábu
dopravného krídla pplk. Tibor Pavel.
O letové ukážky a program sa po
starali modelári z Malaciek, Bratisla
vy, Holíča, Pezinka a širokého okolia.
Johann Prajka pritiahol svoj objem
ný príves z Rakúska.
V krásnom počasí sa nielen dob
re lietalo, ale aj v pohode spomína
lo. Posledný model dosadol na be
tónovú plochu súbežne so slnkom
miznúcim za borovicami. Cieľ podu
jatia sa podarilo naplniť. Stretli sa tu
všetky generácie modelárov, aviato
rov a veteránov z okolia a celý deň
sme sa mali na čo pozerať. Lietali
modely rôznych kategórií i veľkos
tí. Rozpätie najväčšieho modelu sa
blížilo až k úctyhodným piatim met
rom! Model lietadla Pilatus Porter
v tejto veľkosti postavil a pilotoval
Johann Prajka. Adrenalín divákom
dvíhali ukážky akrobatických mode
lov, ktorých rozmery sa dnes ustálili
na rozpätí okolo 2,5 m s hmotnos
ťou často presahujúcou hranicu 12
kg. O pohon týchto „drobčekov“ sa
starajú benzínové motory s obsa
hom 120 ccm a výkonom približne
10 kW. Raritou boli aj dva hviezdico
vé päťvalce, jeden v krásnej makete
dvojplošníka Sopwith Pup z 1. sveto
vej vojny Dušana Mitucha z Pezinka
a druhý „zaspieval” v akrobatickom
Yaku 55 populárneho Ďura Mokré
ho. Krásny zvuk týchto motorov
dokáže divákov doslova prenášať
v čase a priestore. Na tejto show ne
mohol samozrejme chýbať ani sku
točný tryskáč, model Boomerang

5

za pomoc, že sa nám podarilo v re
kordnom termíne uviesť do života
túto myšlienku. Jej autorom je Vla
dimir Yurkovic, odchovanec Karola
Wunderlicha. Za úspechom celého
projektu stojí kľúčová účasť Marti
na Doležala. Jeho vklad je celkom
zásadný, od samotného konceptu
až po neúnavné sprievodné slovo
na letiskovej ploche.
1. júna 2013, v rámci Dňa otvo
rených dverí letiska, ktorý organi
zovalo Dopravné krídlo generála
M. R. Štefánika Kuchyňa, si naše le
tové ukážky mohlo pozrieť okolo
5 000 návštevníkov. Dúfame, že toto
číslo nie je konečné a na budúci rok
to bude ešte lepšie. Veríme, že sep
tembrový dátum memoriálu bude
dostatočným lákadlom, a preto vás,
širokú verejnosť, srdečne pozývame
na obe akcie aj v roku 2014!
Text, foto:
Organizačný výbor K.W.M.

Malacký hlas
môžete čítať

aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

Filipa Krajčoviča s pohonom skutoč
nej turbíny, spaľujúcej pravý letecký
kerosín. Tento model sa už v Kuchy
ni objavil 1. júna 2013 na úspešnom
Dni otvorených dverí, preto sme ne
trpezlivo očakávali jeho príchod aj
teraz. Filip lieta s týmto modelom
bežne rýchlosťou okolo 250 km/h

!

u
ak
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Ď

a nízke prielety v tejto rýchlosti
s realistickým zvukovým prejavom
sú spestrením každej modelárskej
akcie. Efektné vlekanie vetroňa
ASH26 motorovým modelom Jodel
Robin predviedla dvojica František
Ruisl a Andrej Molčányi. Na ploche
i vo vzduchu sa predviedli krásne

MODELÁRSKY

Kozmetický salón Viva

Máte záujem ponúknuť Malacký hlas aj vo vašej reštaurácii,
kaviarni či kaderníckom salóne a získať za to u nás propagáciu?
Kontaktujte nás na malackyhlas@malacky.sk.

LETECKÝ DEŇ

28. 9. 2013 KAROL WUNDERLICH MEMORIÁL

Letecká

základňa

Kuchyňa

Ďakujeme všetkým RC pilotom a vzácnym hosťom za účasť. Ďakujeme partnerom za podporu. Nová tradícia pokračuje! Tešíme sa na vás aj v roku

2014

Fotografie: Lukáš Jesenský, Juraj Kalivoda, Zdenek Blažíček

Záhradníctvo Skalica
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Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Malacký skauting oslavuje 90. narodeniny
Skauting v Malackách bol za
ložený 15. 12. 1923 a fungoval
do roku 1947. Po rokoch záka
zu, útlaku a prenasledovania
(1947–1968) došlo ku krátkodo
bému oživeniu, ale po čase –
od roku 1968 až po rok 1989
– k novému úpadku. Skauting
sa opäť začal hlásiť k životu
po nežnej revolúcii. V rokoch
1990–1992 vznikal novodobý
skauting aj v Malackách. Prvý
oddiel skautov 15. novembra
2000 prešiel pod správu 69.
zboru gen. M. R. Štefánika, Slo
venský skauting Malacky.
Malacký skauting zastáva vo
svojej 90-ročnej histórii stabilné
miesto v spoločnosti. Nová generácia je tu už 23 rokov. „Naším
cieľom je vychovať alebo smerovať skautov tak, aby sa z nich stali
hodnotní a čestní ľudia,“ zdôraztov
ňuje vodca malackých skau
Gordon (Kamil Ftáčnik st. – na foto

grafii). Skauting je založený na dodržiavaní princípov kresťanskej
morálky a ponúka deťom a mládeži cenné životné vzory a ideály. Učí
ich zdolávať výzvy, zdokonaľovať sa,
napredovať. „Sme štátna organizácia zameraná na výchovu mládeže
a dôraz kladieme na ochranu prírody, prežitie v nej, zdatnosť, čest-

nosť, vytrvalosť a odbornú skautskú
činnosť. K našim zásadám patria
mravnosť, obetavosť, vlastenectvo,
pomoc slabším. Skauting je životný štýl.“ Najobľúbenejšou aktivitou
malackých skautov je pobyt v prírode a jej ochrana. Svoje ochranárske
aktivity venujú obnove prameňov,
čisteniu potokov, zberu odpadu –
špiny v lesoch, výsadbe mladých
stromčekov, výrobe vtáčích búdok,
kŕmidiel na prikrmovanie vtáctva
a zveri v zimných mesiacoch. Postavili dokonca autobusovú čakáreň
pri osade Tančiboky a venujú sa obnove opustených zvalených krížov,
ktoré kedysi postavili pútnici. „Spolu
sme zrenovovali sochu Panny Márie
v osade Tančiboky, Červený kríž pri
hlavnej ceste v smere na Studienku, Biely kríž pri Lakšárskej Novej
Vsi. Červený kríž v roku 2012 podľahol poveternostným podmienkam,
tak sme tento rok vyrobili a postavili nový. Naša činnosť pri obnove
krížov pramení z vďačnosti a lásky

Sny a obrazy Vlasty Peltznerovej
Vernisážou výstavy obrazov
povšimnutia hodnej výtvarníč
ky a dlhoročnej malackej pe
dagogičky Vlasty Peltznerovej
Galéria MCK v Malackách ofici
álne otvorila pôsobivú výsta
vu zostavenú z výberu jej diel
s názvom Sny a obrazy.

Výtvarné práce vyžarujúce pokoj, pohodu s citeľným filozofickým až duchovným rozmerom
vnímania sveta objali atmosféru
podujatia príjemným meditatívnym závojom.
K dielu autorky, ktorá sa tento
rok dožíva významného životného jubilea, sa fundovane postavil
aj kurátor výstavy Štefan Zajíček zo
Záhorskej galérie v Senici a odhalil pred hosťami jej výtvarnú cestu
k súčasnému umeleckému výrazu,
motívom a farebnosti. Vlasta Peltznerová je dlhoročnou členkou
skalického Klubu výtvarníkov a jej

meno patrí do zoznamu najznámnejších umelcov regiónu Záhoria.

Výstava v Galérii MCK potrvá do 27.
októbra.
Text, foto: T. Búbelová

Vlasta Peltznerová venovala slová vďaky aj svojej rodine, rodičom a manželovi,
ktorí ju v tvorivom úsilí podporovali. Na fotografii s manželom Jozefom Gabrielom
Peltznerom.

Skautská organizácia v Malackách tento rok žije v duchu osláv 90. výročia založenia.
Preto chceme vyzvať čitateľov – bývalých skautov, ktorí si pamätajú dôležité fakty
z histórie alebo poznajú niekoho, kto v minulosti skautoval, aby nám dali vedieť.

k Bohu, ktorý nás ochraňuje počas
našich aktivít a na potulkách prírodou. V tejto činnosti budeme aj naďalej pokračovať,“ vyznal sa so sebe
vlastným úsmevom už celkom sivo
vlasý vodca Gordon.
Skauti veľa voľného času trávia
spoločne v prírode a ich program
je naozaj bohatý. Často podnikajú
výpravy do okolitých lesov alebo
do Malých Karpát. Každý rok orga
nizujú skautský tábor a raz ročne absolvujú hrebeňové výpravy
do Nízkych alebo Vysokých Tatier,
Javorníkov, Veľkej Fatry či Slovenského raja. Každoročne počas adventu prinášajú do Malaciek a okolitých obcí betlehemské svetlo, ktoré
si ľudia dobrej vôle vďačne odná
šajú do svojich domovov.
Text: -ts/tabu-;
Foto: 69. zbor gen. M. R. Štefánika

Mali by ste
vedieť

69. zbor gen. M. R. Štefánika, Slo
venský skauting Malacky, je štátna
organizácia. V našom meste má
60-člennú základňu, ktorá sa stre
táva v klubovni v suteréne budovy
mestského úradu (vchod od MsP),
kde má skautský zbor aj svoje sídlo.
Členovia organizácie sú vekovo
rozdelení do družín na čele s dru
žinovými radcami a mávajú pravi
delné „stretká“. Najmladší členovia
sú včielky a vĺčatá, starší sú skautky
a skauti. Od 16. roku veku sa skaut
môže stať roverom. Dospelý člen
tejto organizácie je činovník, ktorý
má rôzne úlohy. Zborový vodca je
Gordon – Kamil Ftáčnik. Fungova
nie a činnosť organizácie zastrešuje
ústredie – Slovenský skauting so síd
lom v Bratislave.
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blahoželanie
Všetko najlepšie
k životnému ju
bileu 93 rokov,
veľa zdravia a op
timizmu želá Her
mine Labudovej
celá rodina.
MALACKÁ MATRIKA
od 17. 9. do 2. 10. 2013
Naši jubilanti
80 – Ferdinand Cauner,
Terezia Čermáková, Ľu
ria
bomír Drgonec, Má
Kravecová, Mária Hamburgová,
Kristína Jankovičová, Viera Maj
ková, Stanislav Maršálek, Valéria
Osuská, Jozef Palát, Mária Pet
rivalská, Eduard Róth, Matilda
Stískalová, Anna Šebová, Vincent
Veselý, Mária Živicová;
85 – Michal Hajdin, Jaroslav Ho
leš, Martin Stanek, Terezia Martin
kovičová, Jaroslav Šíra;
90 – Viera Turkovičová;
91 – Františka Gašparová, Pavlí
na Greifová, Emília Hofmanová,
Alžbeta Sedláková;
92 – František Ftáčnik, Anna
Schönová, Vladimír Šagala;
94 – Ján Kilian, Terézia Mrázová
Povedali si áno
Michal Doležal a Veroni
ka Ridziková; Lukáš Hujsa a Len
ka Nemcová; Peter Jurkovič a
Monika Jankovičová; Patrik Hrúz
a Miroslava Pastorková; Martin
mara Julényiová,
Štangler a Ta
Radovan Škohel a Natália Ofča
rovičová, Miloš Velšic a Martina
Mihályová, Henrik Kula a Katarína
Danihelová
Nie sú medzi nami
Ing. Milan Lenárt, Malac
ky, *1948; Antonia Hro
chová, Bratislava, *1937;
Karola Hrubá, Gajary, *1932; Jozef
Bobák, Stupava, *1940; Alojzia
Zvardoňová, Bratislava, *1946;
Miloslav Dobrovodský, Malacky,
*1922; Jozef Burcl, Veľké Leváre,
*1935; Rudolf Baumann, Malac
ky, *1930; Margita Huttová, Bíl
kové Humence, *1929; Ján Liška,
Malacky, *1955; Jozefína Lejková,
Stupava, *1929; Katarína Vlková,
Bilkové Humence *1935, Jozefa
Hricová, Lozorno, *1932; Emil Vol
ný, Plavecké Podhradie, *1926;
Mária Černá, Gajary, *1950; Fran
tišek Pribil, Malacky, *1924; Jar
mila Juricová, Malacky, *1933;
Štefan Škrabák, Malacky, *1929;
František Ftáčnik, Malacky, *1921;
Dušan Hajdúch, Malacky, *1984
SPOMIENKA
4. 10. si pripomí
name nedožitých
91 rokov našej
drahej Františky
Gašparovej.
S láskou a úctou
spomína celá
blízka rodina. Kto ste ju poznali
a mali radi, venujte jej tichú spo
mienku.
drobná inzercia
• Pôžičky pre zamestnaných a dô
chodcov. Kontakt: 0905 97 27 59.
Pracujem ako VFA pre spoločnosť
PROFI CREDIT SLOVAKIA

V polovici
17. storočia nový
zemepán
Pavol IV. Pálfi
prestaval kaštieľ
v Malackách
na kláštor.
Povolal sem rád
františkánov.
Ich úlohou bolo
zabezpečiť
rekatolizáciu
vtedy
prevažne
evanjelického
panstva a šíriť
vzdelanosť.

Františkáni opäť
v Malackách
Malacký kláštor existoval takmer
300 rokov. Patril medzi najväčšie
a najvýznamnejšie na slovenskom
území. Pôsobilo tu mnoho františ
kánskych osobností – hudobníkov,
literátov, výtvarníkov, vedcov.
Počas existencie kláštora bola
jednou z jeho hlavných úloh vý
chova a vzdelávanie rehoľníkov.
Situácia sa zmenila za provinciála
P. Mansvéta Olšovského, ktorý do
siahol, aby v nej mohli študovať aj
žiaci, ktorí neboli členmi rehole.
Ciele školy sformuloval takto:
„Pripraviť mládež k jeho budúcemu životnému úkolu, k sústavnej
práci ľudovej výchovy, umožniť mládeži vyššie štúdiá akademické na tuzemských a zahraničných univerzitách.“
Školský rok sa začal v septembri
1927. Upravené priestory boli sláv
nostne odovzdané verejnosti počas
osláv 700. výročia smrti sv. Františka

2. októbra 1927. Tamojšie gymná
zium patrilo medzi najvýznamnej
šie školy v Československu. Kláš
tor bol zlikvidovaný v apríli 1950

K vzácnemu jubileu
Pani Vierka Turkovičová sa 7. 10.
dožila krásneho životného jubilea
a dovŕšila vek 90 rokov. Keby ne
šťastne nespadla a netrápili ju ná
sledky úrazu, tešila by sa dobrému
zdraviu a životnej pohode.
Vedúca klientskeho centra MsÚ
Alena Kmecová prišla jubilantke za
blahoželať ako bývalej dlhoročnej
vedúcej mestského Klubu dôchod
cov v Malackách, ktorá odovzdáva
la žezlo súčasnej vedúcej pani Dan
ke Malinovej.
Oslávenkyni prajeme pevné
zdravie, spokojnosť a veľa život
ných radostí.
Redakcia mestských médií

príslušníkmi komunistickej moci.
Gymnázium sa napokon obnovilo,
patronát a výučba však už nespa
dá do pôsobenia františkánov. Tí
sa sem i napriek tomu radi vraca
jú. Urobili tak i v piatok 4. októbra
na sviatok sv. Františka. Na gymná
ziu strávili celé doobedie. Debato
vali, smiali sa a rozoberali dnešný
svet so študentmi gymnázia. Svo
je pôsobenie františkáni ukonči
li svätou omšou. Piatok sa tak stal
výnimočným dňom nielen v his
tórii Spojenej školy sv. Františka
Asisského, ale i Malaciek. V tento
deň nadviazali na silnú tradíciu,
v ktorej chcú pokračovať. Bratia re
hoľníci sa rozhodli do školy vracať
a pokračovať v príprave mládeže
na život. Priniesli so sebou nielen
závan histórie, ale i harmóniu, po
koru a múdro. Najmä však pokoj
a dobro tak, ako znie františkánsky
pozdrav.
Pokoj a dobro, Malačania.
Denisa Bogdalíková
Zdroj: Malacké pohľady
Foto: Múzeum M. Tilnera,
D. Bogdalíková
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CVeČko

otvára

filatelistický
krúžok

Filatelistika je zbieranie pošto
vých známok, cenín, odtlačkov
poštových pečiatok a ostatných
druhov filatelistického materiálu.
Je to veda „bohatstva”. Jej hodnoty
sú totiž spojené s veľkými vzácnosťa
mi nesmiernej a často nevyčísliteľnej
ceny. Prejsť touto záľubou je naozaj
zážitok. Predstavuje dobrodružnú
jazdu, ktorá sa tiahne poštovou his
tóriou mnoho desiatok rokov. A toto
všetko vám ponúka CVeČko v Malac
kách. K dispozícii budete mať najnov
šiu filatelistickú literatúru a pomôcky,
vďaka ktorým sa naučíte zostaviť si
vlastnú zbierku a na počítači vytvo
riť vlastný album. Do týchto tajov vás
zasvätí pán J. Džubák, člen Klubu fila
telistov ZSF 52–32 v Malackách. Do
krúžku sa môžete prihlásiť v pracov
ných dňoch v CVČ od 8.00 do 18.00
h. Mesačný poplatok sú 4 €. Informá
cie získate na tel. čísle 034/772 22 28
alebo na www.cvcmalacky.sk. Kurz
je určený pre deti od 10 rokov. Svet
poštových známok je fascinujúci
– to zistíte až vtedy, keď vás fila
telistickí fajnšmekri pustia medzi
-cvčseba.			

CVeČko

pozýva
na Tekvicové
strašidlá aj
Šarkaniádu

Polícia v spolupráci s Úniou ne
vidiacich a slabozrakých Sloven
ska pri príležitosti Svetového
dňa bielej palice organizuje
15. 10. od 8.00 h do 12.00 h do
pravno-preventívnu akciu. Cie
ľom akcie je dať do povedomia
vodičom motorových vozidiel
nevidiacich chodcov a funkciu
bielej slepeckej palice. Zrakovo
postihnutí ľudia mávaním bielej
palice pred priechodom, nazna
čujú úmysel prejsť na druhú stra
nu cesty. Biela palica upozorňuje
vodičov a ostatných účastníkov
cestnej premávky na prítomnosť
osoby vyžadujúcej si zvláštnu
-tspozornosť.		

V Centre voľného času v Malac
kách pripravujeme v októbri ďalšie
dve „bomba podujatia”.
Ak chcete využiť tekvice z vašej
záhradky na vyzdobenie bytu či do
mu, príďte v piatok 11. 10. o 16.15
h a nechajte sa unášať jesennou in
špiráciou plnou všakovakých farieb.
Na podujatí TEKVICOVÉ STRA
ŠIDLÁ si môžete vyčarovať nielen
krásne tekvice, ale aj klobúk, ktorý si
vyzdobíte čo najstrašidelnejšie. Ča
kajú vás tiež štrúdľové hody, bosor
kin nápoj a súťaž o NAJ tekvicu a NAJ
strašidelný klobúk. Určite príďte!
Od nás totiž nik neodíde naprázdno.
Pre všetky tvorivé deti máme pripra
venú malú odmenu. Čakáme na vás
v areáli CVeČka.
A v jesennej nálade pokračujeme
aj o týždeň, v nedeľu 20. 10. Na lúke
„pri mlyne” o 14.30 h súťažíme so
šarkanmi na podujatí s názvom ŠAR
KANIÁDA. Je to už tradičné poduja
tie a tí, ktorí sa ho už neraz zúčastnili,
vám potvrdia, že je tam naozaj zába
va. Stačí si priniesť so sebou šarkana,
ktorého ste si doma vyrobili, a my vás
zaradíme do súťaže o NAJ ŠARKANA.
A všetci dráčikovia, ktorí vedia lietať
– či už vami vyrobení, alebo z obcho
du – postupujú do súťaže o NAJ LE
TEC 2013. Atmosféru vám príjemne
dotvorí nielen skvelý moderátor, ale
aj sladkí medovníčkoví draci ako pre
kvapenie pre vás.
Na obe podujatia je vstup voľ
ný. Ale niečo si predsa len so sebou
prineste – dobrú náladu, chuť tvoriť
a súťažiť! Teší sa na vás kolektív CVČ.
-cvč-
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Dve zlaté,
dve strieborné,
dve bronzové

Máme
vicemajsterku
Slovenska

V sobotu 5. 10. získala džudistka
Petronela Kunšteková striebro
na Majstrovstvách SR v kategó
rii žien.

Na M SR v atletike žiakov, ktoré sa uskutočnili 21.–22. septembra v Košiciach, úspešne reprezentovali šprintéri Atletického klubu AC Malacky, ktorí získali 2 zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily.

V individuálnych disciplínach si
zlatú medailu vybojoval Michal Me
cháček v behu na 150 m, ktorý k svoj
mu triumfu pridal aj striebro v šprin
térskom súboji na 60 m. Ďalšie strieb
ro ukoristil Samuel Kollár v behu na
300 m a na bronzovej priečke finišo
val Boris Pribil v najkratšom atletic
kom šprinte na 60 m. V štafete na 4 x
60 m žiakov dominovalo kvarteto AC
Malacky v zložení Boris Pribil, Marcel
Žilavý, Samuel Kollár a Michal Me
cháček, ktoré v konkurencii 10 štafiet
zvíťazilo. O posledný medailový zápis
sa postarala opäť štafeta žiakov na 4x
300 m, ktorá si v zložení Jakub Kopiar,
Boris Pribil, Michal Mecháček a Sa
muel Kollár zabezpečila bronz.

Po ročnej prestávke sa opäť po
stavila na súťažné tamtami na Maj
strovstvách Bratislavského kraja
v kategórii žien. Svojím výkonom
presvedčila, že ani zdravotná pre
stávka neubrala na jej výkone. Zis
kom titulu Majsterky Bratislavského kraja si zabezpečila postup
na Majstrovstvá Slovenska. V Ban
skej Bystrici získala titul Vicemajsterky Slovenskej republiky aj
napriek poranenej ruke. K dosiah
nutým úspechom jej srdečne bla
Ján Kunštek
hoželáme!

Trojica chlapcov, ktorí sa pripravu
jú v športových triedach v ZŠ Záho
rácka v Malackách, Michal Mecháček,
Samuel Kollár a Boris Pribil, navyše
získala štatút reprezentanta SR v at
letike v kategórii žiakov. Najbližšie sa
chlapci predstavia na medzištátnom
stretnutí reprezentačných žiackych
výberov Slovensko, Česká republika,
Maďarsko, Slovinsko a Chorvátsko,
ktoré sa uskutočnia už tento víkend
v Budapešti.
Z výsledkov žiaci:
60 m (w: -0,2 m/s)
2. Mecháček (AC Malacky) – 7,47
3. Pribil (AC Malacky) – 7,48 (v rozbe
hu 7,36; w: -0,5 m/s)
150 m (w: +0,2 m/s)
1. Mecháček (AC Malacky) – 17,30
4. Pribil (AC Malacky) – 17,74
300 m
2. Kollár (AC Malacky) – 38,43
1500 m
25. Kopiar (AC Malacky) – 5:11,47
Diaľka
17. Žilavý (AC Malacky) – 513
4 x 60 m
1. AC Malacky (Pribil, Žilavý, Kollár,
Mecháček) – 28,96
4 x 300 m
3. AC Malacky (Kopiar, Pribil, Mechá
ček, Kollár) – 2:46,33
Z výsledkov žiačky:
100 m prek.
...10. Smreková (AC Malacky) – 17,65
(w: +1,9 m/s)
Tex, foto: Petr Filip

Malackí džudisti
dominovali

Koncom septembra zorganizoval JUDO-club TJ Strojár Malacky
v ŠH Malina už VIII. ročník Memoriálu Jakuba Habudu a VII. ročník
Veľkej ceny mesta Malacky v džude žiakov a žiačok.

Súťaž príhovorom otvoril predse
da klubu Ján Kunštek. Hlavný roz
hodca Dušan Zátroch oboznámil
pretekárov s technickými záležitos
ťami súťaže.
Na súťaž prišlo 143 džudistov
z 12 slovenských a 10 českých od
dielov. Súťažilo sa v 4 vekových ka
tegóriách – supermini, mini, mladší
a starší žiaci a žiačky. V porovnaní
s predchádzajúcim ročníkom tento
rok pribudla kategória supermini
(žiaci a žiačky vo veku 5–7 rokov).
Pred očami divákov sa odohráva
li napínavé zápasy. V kategóriách
supermini a mini sme videli bojov

nosť a obratnosť najmenších džu
distov, ale aj pekne predvedené
chvaty. V kategóriách mladší a starší
žiaci sme mohli vidieť náročnejšie
a v mnohých prípadoch veľmi vyrov
nané zápasy, ktoré museli byť predĺ
žené, pretože vo vyhradenom čase 3
minút nebolo rozhodnuté o víťazovi.
Náš oddiel reprezentovali v ka
tegórii supermini Barborka Rovná
a Filipko Lovíšek, v kategórii mini
Maroško Janovič, Maťko Bartošek,
Simon Stašo, v katégórii mladší žia
ci Samko Michálek a v kategórii
starší žiaci náš skúsený džudista Lu
káš Kura. Výkony našich členov sle

Majstri karate v Malackách
Karate klub TJ Strojár Malacky
má za sebou historicky prvý
medzinárodný seminár karate Goyu Ryu Do Seiwakai pod
vedením svetovo uznávaných
majstrov Kyoshi Lea Lipinskeho a Kyoshi Rasťa Mráza, ktorí
v hierarchii svetovej organizácie Seiwakai stoja najvyššie hneď po japonských majstroch.

„Rasťo Mráz navštevuje náš klub
pravidelne každý rok, učí našich čle
nov a pripravuje ich na skúšky tech
nickej vyspelosti,“ povedal Štefan
Polák, jeho dlhoročný žiak z Mala
ciek. Nie je to však len o technike, ale
aj o skromnosti, pokore a úcte. Cie
ľom nie sú medaily a úspechy v tzv.
športovom karate, ale pochopenie
a prijatie karate ako štýlu myslenia
a konania. Na zlepšovanie techniky
je potrebná aj zmena myslenia –
a to žiadal od účastníkov seminára
aj Kyoshi Leo Lipinski (67) z Anglic
ka (pochádza z Južnej Afriky a pred

kovia sú z Poľska), ktorý je priamym
žiakom zakladateľa svetovej orga

nizácie Seiwakai majstra Tasakiho.
Príležitosť učiť sa od majstrov ka
Kyoshi Leo Lipinski, 8. Dan (vľavo)
je priamym žiakom zakladateľa
svetovej organizácie Seiwakai
majstra Tasakiho.

rate v Malackách si nenechali ujsť
karatisti z Maďarska, Poľska, Česka
a Slovenska (prišli aj karatisti z Nit
ry, Topoľčian a Partizánskeho). Tri
dni – od 27. do 29. 9. – trénovali v te
locvični ZŠ Štúrova, prešli si spo
ločne všetky techniky, ich princípy
a správne využitie biomechaniky
tela, ktorá je základom bojového
umenia. Precvičili si všetky kata
(cvičenia) vyžadované na skúškach
čiernych pásov a ich „bunkai“ (kon
krétny význam v bitke), princíp blo
kov a úderov. Leo Lipinski bol spo
kojný – karatisti väčšinou pochopili,
čo im odporúčal a čo ich chcel na
učiť. Každý bez rozdielu veku si uve
domoval výnimočnosť prítomnosti
vzácneho učiteľa a primerane tomu
sa všetci usilovali vstrebať čo naj
viac cenných rád. Domáci karatisti
boli nadšení a veľmi si želajú, aby
sa Leo Lipinski do Malaciek vrátil.
Vraj ho určite ešte niekedy pozvú.
Text: T. Búbelová
Foto: -spol-

dovali okrem rodičov najmä ich tré
neri Gabo Brajer, ktorý im poskyto
val cenné rady, a Soňa Kunšteková
v úlohe rozhodcu. Všetci predviedli
veľmi pekné zápasy.
Výsledky našich džudistov:
1. Barborka Rovná (supermini)
2. Maroško Janovič (mini)
3. Maťko Bartošek (mini)
3. Lukáš Kura (starší žiaci)
Všetkým srdečne blahoželáme
k dosiahnutým výsledkom a už teraz
sa tešíme na ďalší ročník tejto súťa
že. Chceme sa poďakovať všetkým
priaznivcom tohto športu za ich pod
poru a pomoc.
Text, foto: -jk-

Rýchlepoistenie
cup vyhral
Igor Matúšek
V septembri sa uskutočnil už
14. ročník turnaja neregistro
vaných tenistov s názvom
Rýchlepoistenie cup. I tento
ročník potvrdil stúpajúcu kvalitu jednotlivých hráčov a priniesol mnoho dramatických
momentov.
Organizátori v záujme zvýšenia
atraktivity zmenili tento rok hrací
plán. Hráči boli rozdelení do skupín
a najlepší zo základných skupín po
stúpili do vyraďovacích bojov, kde
sa už následne hralo K.O. systémom.
Náročný deň, keďže v sobotu sa ne
hralo kvôli nepriaznivému počasiu,
najlepšie zvládli a do finále sa podľa
očakávania prebojovali najvyššie na
sadení hráči (na základe výsledkov
predchádzajúcich ročníkov) – Igor
Matúšek, ktorému ale hneď v prvom
kole zdatne vzdoroval Miro Kralo
vanský z Bratislavy, a Vladimír Režný.
Reprízu minuloročného finále vyhral
Igor, ale Vlado mu víťazstvo nedaro
val a odvrátil až 5 mečbalov.
Organizátori turnaja sa už tešia
na ďalší ročník, keďže sponzor turna
ja Rýchlepoistenie, s. r. o., proklamo
val opätovný záujem na jeho zor
ganizovaní. Výsledky sú uverejnené
na www. malacky.sk.
P. Gelinger

Dvojtýždenník Malacký hlas vydáva mesto Malacky, Mestský úrad, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky, IČO: 00304913 • Vedúca redaktorka: Mgr. Michaela Janotová, redaktorky: Bc. Natália Slobodová, Mgr. Tatiana Búbelová • Jazyková re
daktorka: Mgr. Gabriela Krajčírová • Redakčné uzávierky na www.malackyhlas.sk • Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame, vyhradzujeme si právo na úpravu a krátenie rukopisov • Grafika a polygrafická príprava: Peter Jackanin,
max 15, s. r. o. • Tlač: Petit Press, a. s. • Adresa redakcie: Malacký hlas, Mestský úrad, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky, tel.: 034 796 6173, malackyhlas@malacky.sk, www.malackyhlas.sk • Registrácia: MK SR, EV 3278/09 • ISSN 1338-967X

