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Míľa
pre mamu

aj tento rok

K obľúbeným jarným podujatiam
pre rodiny s deťmi patrí v Malackách aj
májová Míľa pre mamu. Pravidelným
organizátorom v našom meste je Ma
terské centrum Vánok Malacky, ktoré
sa aj tento rok zapojí do celosloven
skej akcie pri príležitosti Dňa matiek.
Mamičky, ale aj oteckovia s malými
deťmi sa stretnú 9. mája od 14.00 do
18.00 h v Zámockom parku, kde budú
spoločne „míľovať”. Vyjadria tak vďaku
všetkým mamám za ich obetavú a lás
kavú prácu pri výchove a starostlivos
ti o vlastné ratolesti. Centrálnym orga
nizátorom podujatia s názvom Míľa
pre mamu je už od roku 2004 Únia
materských centier. Akcia sa teší veľké
mu úspechu v mnohých mestách a ob
ciach Slovenska a koná sa tradične
v predvečer Dňa matiek ako najväč
šia oslava tohto sviatku na Slovensku.
V roku 2014 sa Míle pre mamu, kto
rá je zároveň výrazom poďakovania
ženám-matkám za ich dobrovoľnícku
prácu v materských a rodinných cen
trách, v Malackách zúčastnilo 538 ľudí.
Celkový počet účastníkov na Sloven
sku dosiahol rekordných 27 543 náv
števníkov.
T. Búbelová

Zapojte sa
do súťaže

Malacké brko
2015

Primátor Juraj Říha vyhlásil
súťaž literárnej tvorivosti s názvom Malacké brko, do ktorej sa môžu zapojiť mládežníci
z Malaciek od 15 do 20 rokov.

V rámci prózy je nutné pridržia
vať sa témy Povolanie snov. Tí, ktorí
chcú tvoriť poetické diela, by sa mali
venovať Večnej téme.

Súťažné práce posielajte do 18.
mája na adresu brko@malacky.sk
v štyroch vytlačených origináloch
s označením MALACKÉ BRKO na ad
resu Mesto Malacky, Radlinského
2751/1, 901 01 Malacky. Práce treba
poslať elektronicky i poštou (prípad
ne doručiť osobne do MsÚ – odde
lenie marketingu). Bližšie informá
cie i prihlášku do súťaže nájdete
na webovej stránke mesta www.
malacky.sk (Občan – Vzdelávanie –
-natySúťaže).			

Školáci oslávili
Deň Zeme
Lokalita Šťuvík v stredu 22. ap
ríla ožila. Pri príležitosti Dňa
Zeme sem zavítalo takmer 300
detí. Ekologicky motivovaný
sviatok tak žiaci piatych a šies
tych ročníkov základných škôl
z Malaciek oslávili v prírode.
Organizátori – Mesto Malacky,
VLM, CVČ a CHKO Záhorie pre deti
pripravili najrôznejšie vzdelávacie,
poznávacie a pohybové aktivity,
a to práve na mieste, ktoré sa one
dlho stane malackým lesoparkom.
Okrem školákov sa zúčastnili aj škôl

kari z lesného klubu Trvalkáči a tiež
klienti n. o. Vstúpte.
Nezostalo však len pri zábave.
Pracovníci a klienti n. o. Vstúpte sa
s chuťou pustili do čistenia lesa
a spo
ločne zaplnili vyzbieranými
odpadkami zhruba tretinu veľkoka
pacitného kontajnera. Popoludní sa
k čisteniu lokality mohla pridať aj
verejnosť.
Akcie sa zúčastnil aj primátor
mesta Juraj Říha, ktorý spoločne
s riaditeľom Vojenských lesov a ma
jetkov, odštepného závodu Malac
ky, Petrom Bartoškom podpísal Do

hodu o spolupráci pri vybudovaní
mestskej rekreačnej oblasti Lesopark
Šťuvík.
Na základe dohody ako prvé za
bezpečia lesníci prerezávku suchých
stromov a mesto začne s úpravami
parku. „Bol by som rád, ak by sa nám
podarilo vyčleniť prvé peniaze na ná
kup mobiliáru, a ďalšie úpravy už
v júni,“ povedal primátor mesta. Spo
ločne s riaditeľom VLM a deťmi za
sadili prvú lipu ako symbol nového
života v tejto lokalite.

Zemi, ktorý realizujeme v rámci pod
poreného projektu EHP s názvom
Školské multifunkčné centrum,“ ho
vorí vyučujúca J. Krejčová. A ďalej

Okrem prezentácií pre žiakov pri
pravili aj debatu, v ktorej spoločne
hľadali odpoveď na otázku Ako
uzdraviť planétu? V školskom parku
si študenti užili veľa zábavných a po
znávacích hier, kvízov či tvorivých
dielní. Žiaci jednotlivých tried si vy
budovali výstavné stánky, v ktorých
prezentovali svet cez vône a chute,
zvyky a tradície spojené s ochutnáv
kou tradičných jedál. Návštevníkov
sprevádzali oblečení v tradičných ná
rodných odevoch jednotlivých krajín
sveta, ktoré si vytvorili sami. Oslavu
Dňa Zeme gymnazisti zavŕšili výsad
bou triednych stromčekov v škol
skom parku.
-gym- (upr.)

Text: N. Slobodová
Foto: S. Osuský

Environmentálny deň
v gymnáziu
Pri príležitosti svetového Dňa
Zeme zrealizovali v štátnom
gymnáziu environmentálne zameraný projektový deň
s pestrou mozaikou aktivít týkajúcich sa ozdravných procesov pre Zem, a teda i pre človeka samotného.

Hlavnou myšlienkou Dňa Zeme
je pripomenutie si vyčerpateľnos
ti zemských zdrojov. Rovnováha na
tejto planéte je veľmi krehká. Kaž
dý, aj malý počin, je veľmi dôležitý.
„Hlavným cieľom tohtoročného pro
jektového dňa v gymnáziu bolo po
chopenie významu vody pre život na

pokračuje: „Pre žiakov sme pripravili
názorné prezentácie na tému s ná
zvom Chrániť vodu znamená chrániť
život, kde sa žiaci dozvedeli mnoho
informácií o vode, jej zásobách a mož
nostiach hospodárenia.“

Uzávierka
nadjazdu už
od 11. mája!

Rekonštrukcia nadjazdu v centre Malaciek na ceste II/503 –
503-022b sa začne realizovať
už od 11. mája a práce potrvajú
do 30. septembra. Doprava bu
de počas trvania prác z mosta
kompletne vylúčená.

Ide o II. etapu rekonštrukcie, kto
rá sa uskutočnila pred piatimi rokmi.
V rámci pripravovaných prác bude
obnažená nosná konštrukcia, polo
žená nová hydroizolácia a nová vo
zovková časť. Osadené bude aj zvo
didlové zábradlie.
Obchádzka bude vedená po uli
ciach Radlinského a Pezinská s vy
ústením na okružnej križovatke pri
hypermarkete TESCO. V križovat
kách ulíc Ľ. Zúbka–Radlinského a Pe
zinská–Továrenská budú osadené
dočasné svetelné signalizačné zaria
denia. V prípade dopravnej nehody
alebo inej výnimočnej situácie bude
náhradná trasa vedená po ceste
I/2 okolo Záchrannej brigády HaZZ
po Továrenskej ulici na križovatku
pri hypermarkete TESCO.
V prípade mimoriadnej udalos
ti na ceste I/2 v smere od Kútov sú
navrhnuté náhradné obchádzkové
trasy po uliciach 1. mája, Kukučínova
a Sasinkova.
-naty-
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MsZ v Malackách v súlade s § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra mesta,

ktorá sa uskutoční v rámci mimoriadne zvolaného zasadnutia MsZ
vo veľkej zasadačke MsÚ v Malackách 2. júna 2015.
Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Malacky:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Výhodou je vysokoškolské vzdelanie, prax v kontrolnej činnosti minimálne
5 rokov a prax v účtovníctve a rozpočtovníctve.
Náležitosti písomnej prihlášky:
• osobné údaje – titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko
a kontaktné údaje na uchádzača,
• informáciu o podnikaní alebo výkone inej zárobkovej činnosti uchádzača
a členstvo v riadiacich alebo dozorných orgánoch právnických osôb, kto
ré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
• súhlas uchádzača so spracovaním a zverejnením osobných údajov na
účely voľby hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
• štruktúrovaný životopis,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• čestné vyhlásenie, že uchádzač nebol pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená,
• overená fotokópia dokladu o vzdelaní.
Termín doručenia a miesto podávania prihlášok:
Najneskôr do 19. mája 2015 vrátane na adresu Mestský úrad Malacky,
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Prihlášku treba doručiť v zalepenej
obálke s nápisom NEOTVÁRAŤ – VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA.
Spôsob a výkon voľby hlavného kontrolóra:
Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky sa uskutoční v súlade s ustano
vením § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne
skorších predpisov a § 41 až 43 Rokovacieho poriadku MsZ a komisií MsZ.

Mesto Malacky v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 zákona NR
SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

riaditeľ Materskej školy,
Jána Kollára 896, 901 01 Malacky.
Požadované kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky:
• úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v súlade
s časťou I. v prílohe č. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa usta
novujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamest
nancov v znení neskorších predpisov,
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Iné požadované predpoklady:
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Ďalšie požiadavky a kritériá:
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja Materskej školy, Jána Kollára 896
v Malackách (Súčasťou školy je päť elokovaných pracovísk, čo je potrebné
v návrhu zohľadniť.),
• prehľad v školskej legislatíve,
• organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
• prax na riadiacej pozícii je výhodou.
Požadované doklady na výberové konanie:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• overená kópia dokladu o vzdelaní,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
• podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktných údajov,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedago
gickej činnosti,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• vlastný návrh koncepcie rozvoja školy (najviac v rozsahu 4 strán).
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do
13. mája 2015 do 17.00 h na adresu Mesto Malacky, Radlinského 2751/1,
901 01 Malacky v obálke s označením Neotvárať – výberové konanie –
riaditeľ MŠ. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum poštovej
pečiatky. Termín, miesto a hodina výberového konania budú uchádzačom,
ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, oznámené najme
nej 7 dní pred jeho začatím.

Nové sociálne zariadenie
pre seniorov
Na Záhorí pribudlo nové bezbariérové zariadenie sociálnych služieb pre seniorov s moderným vybavením s kapacitou 30 miest.
Z vlastných finančných prostriedkov ho vybudovala samospráva
Rohožníka.

Odkedy obec kúpila objekt od In
štitútu sestier kapucínok, do umiest

nenia prvých klientov ubehol re
kordne krátky čas. „V septembri 2014

Mesto Malacky v súlade s ust. § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

vedúci oddelenia právneho
Mestského úradu Malacky.
Miesto výkonu práce:
•M
 estský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, Malacky
Druh pracovného pomeru:
•h
 lavný pracovný pomer na dobu neurčitú, plný pracovný úväzok
Termín nástupu:
•p
 odľa dohody
Rámcová náplň práce:
• k omplexná riadiaca a koordinačná činnosť v oblasti správy a hospodáre
nia s majetkom mesta, právnej agendy a priestupkového konania, verej
ného obstarávania, správy bytov a rozvoja bývania
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, právnická fakulta
Iné kritériá a požiadavky:
• odborná prax minimálne 5 rokov, prax vo verejnej správe výhodou,
• riadiaca prax minimálne 3 roky,
• znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy,
• teoretická a praktická orientácia v oblasti správneho, občianskeho,
obchodného a pracovného práva,
• bezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť,
• znalosti MS Office,
• organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
• vodičský preukaz skupiny B,
• znalosť cudzieho jazyka výhodou.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktných údajov,
• overená kópia dokladu o vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
a o zdravotnej spôsobilosti.
Dátum a miesto podania žiadosti
o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v za
lepenej obálke s označením Neotvárať – výberové konanie – vedúci
oddelenia právneho najneskôr do 4. mája 2015 do 12.00 h na adresu:
Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Termín,
miesto a hodina výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili pod
mienky k účasti na výberovom konaní, oznámené najmenej 7 dní pred
jeho začatím.

sme zariadenie zaregistrovali na Bra
tislavskom samosprávnom kraji ako
Zariadenie pre seniorov, Zariadenie
opatrovateľskej služby a Opatrovateľ
skú službu,” uviedol starosta Rohož
níka Peter Švaral. Zároveň zdôraznil,
že rekonštrukcia objektu sa zača
la v novembri 2014 po spracovaní
projektovej dokumentácie a po 209
dňoch od prevzatia objektu (23. 3.
2015) personál zariadenia privítal pr
vých klientov. Slávnostné otvorenie
sa konalo 17. apríla za účasti viace
rých významných hostí.
Zariadenie sociálnych služieb
v Rohožníku funguje ako príspev
ková organizácia obce. Pracovnú
príležitosť poskytlo 20 zamestnan
com. Je vybavené potrebným špeci
álnym vybavením. Samozrejmosťou
sú bezbariérové sociálne zariade
nia, polohovacie postele s matracmi
proti preležaninám, postele určené
pre seniorov, nočné stolíky pre imo
bilných aj mobilných klientov a po
dobne. Klienti majú k dispozícii zdra
votnícke pomôcky, dennú miestnosť
s televízorom, rádiom, spoločenské
hry, dennú tlač, knihy a dokonca aj
modlitebnú kaplnku v interiéri zaria
denia. K budove patrí aj veľký dvor,
kde si seniori počas dňa môžu pose
dieť na lavičkách.
Pre klientov z Rohožníka i z oko
lia zariadenie zabezpečuje 24-hodi
novú starostlivosť za prijateľnú cenu,
ale aj ošetrovateľskú starostlivosť
prostredníctvom agentúry domácej
ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá
seniorom bezplatne poskytuje po
dávanie injekcií, infúzií, zabezpečí
ošetrovanie rán, preležanín i odbery
biologického materiálu. Zdravotníc
ke úkony vykonáva lekárka na zákla
de zmluvy s ošetrovanými pacient
mi.
„Máme zámer toto naše nové so
ciálne zariadenie ďalej rozširovať
a zveľaďovať. Najbližšie chceme zria
diť denný stacionár. Chceme sa uchá
dzať o prostriedky z fondov EÚ, ktoré
budú na tento účel v novom progra
movom období vyčlenené aj v Bra
tislavskom kraji, a veríme, že sa nám
ho podarí otvoriť v druhej polovici ro
ku 2016,“ dodáva starosta Peter Šva
ral.
Text, foto: -ts-
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Mamičky sa stretli
s primátorom
Podvečer 22. apríla sa rozhodli mamičky navštevujúce materské
centrum Vánok s primátorom mesta Jurajom Říhom venovať spoločnej besede k témam, ktoré sa týkajú rodín s deťmi v našom meste.
„Chcel som spoznať aktuálne názory mamičiek na pripravované zámery mesta,“ prezradil nám primátor. Beseda, ktorá sa uskutočnila priamo v materskom centre Vánok, načrela do viacerých tém. Účastníci
diskutovali o rekonštrukciách detských ihrísk, bytových otázkach či
dostatočnom počte miest v triedach materskej školy.

Primátor prezentoval zámer
vytvoriť pekné centrálne ihrisko
v Domkoch a v lokalite za Billou.
Prítomné mamičky by však radšej
videli zrekonštruované detské ih
risko v Zámockom parku, ktoré po

do materskej školy. Primátor im dal
prísľub, že urobí všetko preto, aby sa
počet miest pre deti v MŠ stabilizo
val tak, aby sa opätovne prijímali aj
2,5-ročné deti. Navyše tiež chce, aby
bolo prijímanie detí transparentné

Juh dostáva nové kontúry

važujú za bezpečnejšie. Zaujímali
sa aj o tému bývania, najmä o to,
ako sa prideľujú nájomné byty. Ju
raj Říha im vysvetlil, že je jeho zá
merom túto činnosť sprehľadniť.
„Nebránim sa ani tomu, že by sme
nájomné byty žrebovali. Pri mojom
nástupe do funkcie som požiadal,
aby boli pri prideľovaní bytov uprednostňované rodiny s deťmi,“ vysvetlil
primátor. Ďalej rozprával o príprave
výstavby bytovky pri Maline s mini
málne 33 bytmi. Hovoril aj o zámere
nadstavby mestského centra sociál
nych služieb na Ulici 1. mája, kde by
následne mohli byť presťahovaní
klienti z priestorov MsCSS na Mie
rovom námestí. Tým by sa uvoľnilo
ďalších zhruba 16 bytov pre rodiny,
ktoré to potrebujú.
Mamičky sa vo veľkej miere zau
jímali aj o otázku prijímania detí

a aby sa uprednostňovali deti z Ma
laciek.
Primátor by chcel v dohľadnej
do
be riešiť aj opravy chodníkov
v meste, preto mamičky požiadal
o pomoc. „Dostali odo mňa ponuku,
aby zmapovali chodníky a priechody, ktoré vytvárajú bariéry pri kočíkovaní, a poslali mi ucelený zoznam
pripomienok. Myslím si, že kočíkujúci rodičia najlepšie poznajú ich stav
a môžu nám byť pri ich riešení veľmi nápomocní,“ povedal primátor.
Na záver ponúkol materskému cen
tru Vánok uzavretie strategickej
partnerskej dohody s mestom Ma
lacky. Mesto by na jej základe pod
porilo viacero aktivít a prednášok
pre mamičky s deťmi a tiež bežnú
činnosť materského centra. O tejto
téme budú rokovať v júni.
Text: N. Slobodová, foto: MC Vánok

Rozkopávka
na Stupavskej
a Štefánikovej

SPP distribúcia, a. s., požiadala na základe právoplatného územného rozhodnutia o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – chodníka – rozkopávky na časti ulíc Stupavská
a gen. M. R. Štefánika z dôvodu obnovy nízkotlakového plynovodu.
Rozkopávka má trvať od 20. apríla do 25. júna 2015.

Termín jej ukončenia sa však mô
že posunúť z dôvodu vzniku nepred
vídaných skutočností.
Obyvateľov mesta dotknutých
uvedenou rozkopávkou prosíme
o zhovievavosť a toleranciu. Realizá
tor vykonávaných prác je zaviazaný

po ukončení prác uviesť narušený
terén do pôvodného stavu. V prípa
de problémov súvisiacich s touto
rozkopávkou sa obráťte na Mestský
úrad v Malackách, tel. 034/79 66 143
(Viera Baňovičová).
-oúržp/red-

Rozsiahla revitalizácia verej
ných priestranstiev v rámci projek
tu ISRMO OPBK – Malacky – Zóna
Juh – Malacky – Obnova verejných
priestorov sa v súčasnosti vykonáva
na uliciach Štúrova, D. Skuteckého,
Stupavská, M. Tillnera, Ľ. Fullu a M.
Maľovaného. Postupne v lokalite
pribúdajú nové chodníky, vysádza
sa zeleň a v príprave je vznik nového
ihriska.
Účastníci kontrolného dňa, kto
rý sa konal v utorok 28. 4. za účasti
zástupcov mesta, realizačnej firmy
a stavebného dozoru, mohli konšta
tovať, že sídlisko sa jeho obyvateľom
mení priamo pred očami. Definitív
nu podobu vykonaných úprav si
však vychutnajú krátko pred letnými
prázdninami.
Text, foto: -tabu-

Chodník na Nádražnej
sčasti priechodný
Nádražná ulica je frekventovaná a vlakom cestujúca verejnosť ju využíva denne v roli
chodcov. Od začiatku prác na
projekte rekonštrukcie ulice
a budovania dopravného terminálu uplynul len krátky čas
a už v týchto dňoch polovicu
nového chodníka od Radlinského ulice po tržnicu ľudia aktívne využívajú.

Projektového manažéra Matej
Farkaša sme sa spýtali, kedy bude
hotový po celej jeho dĺžke a ako
budú práce pokračovať ďalej. „Práce na Nádražnej ulici pokračujú podľa
plánu a súbežne sa začalo s prípravou
na obnovu chodníka aj vozovky. Je
odstránený aj vozovkový kryt a odvezený výkop z časti cesty. Dodávateľ
prác položil vedenie verejného osvet-

lenia a v tomto týždni sa začína s osádzaním stĺpov verejného osvetlenia.
Chodník by mal byť dokončený do

dvoch týždňov,“ povedal Matej Far
kaš.
Text, foto: T. Búbelová
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Ekologicky aj
v cirkevnej škole

Deň Zeme strávili žiaci a pedagógovia cirkevnej školy v Malackách
výnimočne. V rámci projektu Zelenáčik jedni upratovali park pred
školou na Kláštornom námestí, iní v triedach pripravovali ekologických maskotov, ktorých mali popoludní v spoločenskej miestnosti
pred ostatnými prezentovať.

Venovali sa aj vytváraniu desatora
pre Zem, v rámci ktorého mali nájsť
spôsoby, akými oni sami môžu pomôcť ochrániť Zem.
V niektorých triedach prvého
i druhého stupňa pani učiteľky žiakom premietali filmy s ekologickou tematikou a podľa nich neskôr
vypracúvali pracovné listy či iným

Zem chránia aj
v ZŠ na Štúrovej

Žiaci ZŠ na Štúrovej ulici si tento rok pripomenuli Deň Zeme prostredníctvom včeličiek. Všetky triedy prvého stupňa sa najskôr zapojili
do výtvarnej súťaže nazvanej Deň Zeme. Potom sa zhromaždili v telocvični, kde bola pre ne pripravená prezentácia o včielkach a beseda so
včelárom p. Dobrovodským. Po besede si pozreli rozprávku zo seriálu
Včielka Maja s názvom Ako sa Maja narodila.

Nasledovalo vyhlásenie najšikovnejších výtvarných majstrov z každého ročníka. Za prvý ročník vyhrala práca Terezky Kaňkovej, z druhého ročníka sa najviac páčila práca
Terezky Jursovej, v treťom ročníku
zvíťazila práca Júlie Bevilaqua a zo
štvrtákov sa najviac vydarila práca

Andrejke Vozárikovej. Deti dostali za svoju snahu sladkú odmenu.
Na záver celého predpoludnia sa
ešte žiaci v sprievode svojich triednych učiteliek vybrali do okolia školy,
aby vyzbierali odpadky a prispeli tak
k ochrane životného prostredia.
Text, foto: učiteľky I. stupňa
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spôsobom reflektovali na nastolenú
tematiku. Atmosféra v triedach bola
tvorivá a priateľská. Jedni vyrábali
obrovské stromy, iní včelu ako symbol usilovnosti a hojnosti, ďalší sovu,
aby boli ľudia múdri voči modrej planéte... Neskôr starší žiaci upravovali
aj školský dvor a sadili v areáli školy.
Text, foto: T. Búbelová
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Pozývame vás na Prvomájové Malacky 2015
Už len pár dní nás
delí od osláv Sviatku práce – 1. mája.
S týmto dátumom
je v Malackách už
neodmysliteľne
späté podujatie
Prvomájové Malacky. Ide o najob
ľúbenejšie a záro
veň najväčšie celomestské podu
jatie, ktoré pre
obyvateľov mesta
a okolitých dedín
pripravuje mesto
Malacky v spolupráci s mestským
centrom kultúry.

Najväčšou zmenou oproti minulým rokom bude zákaz vstupu
do priestorov Malackého kaštieľa. Strecha a komíny totiž prechádzajú rekonštrukciou, a tak
sa neuskutočnia prehliadky jednej z našich najväčších pamiatok,
na ktoré sme zvyknutí.
Do Malaciek plánuje merať cestu
približne 130 stánkarov, ktorí budú
lemovať cestičky Zámockého parku.
Atmosféru tak podporia umeleckí
remeselníci, predajcovia chutného
občerstvenia a dobrôt pre deti. Pre
návštevníkov budú pripravené mo
bilné toalety a pri prípadných zdra
votných ťažkostiach budú po ruke
aj zdravotníci zo Slovenského červe
ného kríža. Stanovisko budú mať pri
stánku TIK-u neďaleko kaštieľa. Jed
notlivé scény budú rozmiestnené
tak ako vlani.
Na Hlavnej scéne oslavy otvorí
primátor mesta Juraj Říha. Slávnost
ný začiatok bude patriť FS Macejko
a mažoretkám ELLA. Od pol jede
nástej budú všetkým seniorom hrať
do tanca i na počúvanie Jitka a Břetislav Osičkovci, známi zo Šláger
TV. Neskôr ich vystrieda Dychová
hudba Malačané. Populárna mod
ranská country skupina Bukasový
masív vystúpi popoludní. Nevšed
nosť na hlavné pódium prinesie zo
skupenie Mariachi Sin Fronteras,
hrajúce tradičné mexické piesne
a hudbu štýlu mariachi. Po nich pri
blíži tóny balkánskej ľudovej hudby
formácia Balkansambel. Chýbať ne
môže ani malacká rocková skupina
AC+, ktorá bude baviť návštevníkov
podvečer. Hlavný koncert odpáli po
pulárna hudobná skupina z Košíc
Peter Bič Project. Záver programu
osloví najmä mladšiu generáciu, pre
tože svoje umenie predvedie sloven
ský raper a freestyler Strapo.
Program na menšej alternatívnej
scéne, ktorá sa každoročne nachá
dza pred Malackým kaštieľom, od
štartuje veľmi špeciálne. Predstavia
sa najmladší bubeníci v našich kon
činách interpretujúci brazílske rytmy
v Bubeníckej šou Tambores. Ďalej
príde na rad skupina hrajúca histo
rickú hudbu, takzvanú sedliacku go
tiku - Vrbovské vŕby. Medzi alter
natívu sa zaradil aj Richard Vávra,
ktorý bol v tomto roku nominovaný

v kategórii Objav roka na Radio_He
adAwards. Ďalším interpretom je
francúzsko-slovenská kapela, ktorá si
hovorí Roc´hann. Malačanom je táto
formácia známa. Skupina tu hrala už
niekoľkokrát. Šestica hudobníkov in
terpretuje francúzske, keltské a bre
tónske piesne.
Na svoje si prídu aj milovníci jaz
zu. Beat Kaestli Quartet je názov
jazzového zoskupenia s frontme
nom Beatom Kaestlim z New Yorku.
Ide o medzinárodne uznávaného
speváka, aranžéra a producenta, kto
rý, ako jeden z mála, dokáže hrať sú
časne na dvoch nástrojoch. Okrem
toho koncertuje so špičkovými jaz
zovými umelcami. Záver na tejto
scéne bude patriť Vrbovským víťa
zom, ktorí o sebe hovoria, že ide
o hudobno-pracovnú skupinu hra
júcu na netradičných nástrojoch.
Na akých, to sa už nechajte prekva
piť.
Úvod na pódiu pri futbalovom
ihrisku bude patriť vystúpeniu Tanečného štúdia Saltatrix, v ktorom
sa predvedú všetci tanečníci od naj
menších po najstarších. Táto scéna
sa popoludní premení na rockový
stage. Zahrá skupina Oldympic, hra
júca piesne nestarnúceho českého
Olympicu. No a po nich príde spŕška
malackých rockových skupín, ktoré
všetci dobre poznáme – Wooders,
Pandora, Rebelent, Requiem
a Down to Hell.
Okrem hudobných zážitkov po
núkajú Prvomájové Malacky aj ďal
šie atrakcie. Na zelených plochách
Zámockého parku nájdete takzva
ný detský svet. Nebude chýbať
napríklad vozenie na koňoch, maľovanie na tvár a množstvo súťaží.
V tráve si budú môcť detičky pozrieť
aj dve divadielka. Divadlo Piki zahrá
predstavenia RozKrávka a Elá hop.
Šermiarsky tábor obsadia skupi
ny historického šermu Corvus Arma
a Ursus, ktoré budú divákom pred
vádzať ukážky šermu každú hodinu
od 13.00 h. Futbalisti ŠK ŽOLÍK po
zývajú na turnaje prípraviek na býva
lom škvarovom ihrisku. Prvý sa usku
toční hneď ráno o deviatej a ďalší
o štrnástej. Na hádzanárskom ihrisku
nájdete nafukovacie atrakcie pre
deti. Antukové ihrisko ponúkne volejbalovú exhibíciu.

Máme sa teda naozaj na čo tešiť.
Program Prvomájových Malaciek
je koncipovaný tak, aby sa zabavili
všetky generácie. Dúfame, že to tak
bude a že tejto obľúbenej akcii bude
priať aj počasie. Srdečne vás pozýva
aj primátor mesta Juraj Říha:

„Milí Malačania, prijmite odo
mňa pozvanie a užite si počas pr
vomájového programu chvíľu oddy
chu v spoločnosti vašej rodiny či ka
marátov.

!

Text: N. Slobodová
Foto: S. Osuský
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Zákazníci Skupiny COFELY
zaplatia za teplo menej

Obyvatelia v mestách, v ktorých teplo dodávajú spoločnosti Skupiny COFELY, zaplatia tento rok za
teplo menej. Cenu tepla okrem miernejšej zimy ovplyvnila aj nižšia cena zemného plynu a investície
do rozvoja a modernizácie tepelných hospodárstiev, ktoré Skupina COFELY prevádzkuje.

Malackí fešáci
chystajú koncert

Ďalší, už tretí koncert obľúbenej malackej country kapely Malackí
fešáci sa blíži a vstupenky naň sa v Kultúrním domečku začnú predávať už 2. mája. Líder kapely – gitarista a spevák Pali Knotek prezradil,
že diváci sa opäť môžu tešiť na pohodové country melódie v podaní
skalných členov skupiny, ale aj hudobných a speváckych hostí.

„Náš prvý koncert bol venovaný
výlučne hitom Michala Tučného. K dru
hému sme pridali piesne Pavla Bobka
a Waldemara Matušku,“ zaspomínal
na repertoár prvých dvoch bezná
dejne vypredaných koncertov v Ma
lackách spevák Pavol Knotek. „Tento
rok sa v prvej časti koncertu obzriem
za svojimi hudobnými začiatkami
a chcem ho venovať ľuďom, ktorí
ovplyvnili moje smerovanie ku coun
try hudbe,“ rozhovoril sa líder kapely.
Druhá časť koncertu je pripravená
ako pocta M. Tučnému, keďže je to
už 20 rokov, čo opustil tento svet.
Fanúšikovia nadčasového coun
try štýlu, ktorí si koncert Malackých
fešákov nenechajú ujsť, sa môžu tešiť
na viacerých hostí. Jedným z nich je

aj famózny mladý huslista z Hradišťa
na Morave Jakub Iillík, spevák Juraj
Prstek a tri skvelé speváčky – Nikol
a Laura Tománkové a Renáta Černe
ková. „Čerešničkou na pomyselnej tor
te bude aj detský spevácky hosť, kto
rého meno však zatiaľ neprezradíme,
nech je pre divákov prekvapením,“ tvá
ri sa tajnostkársky líder kapely.
Malackí fešáci vznikli v decembri
2012 a odvtedy pôsobia na lokálnej
hudobnej scéne, hosťujú na Mora
ve a pomýšľajú aj na koncertovanie
v zahraničí. Na ich tretí koncert v Ma
lackách si rezervujte čas 11. júna (štvr
tok) o 19.30 h. Viac informácií o kape
le sa nachádza na webstránke www.
malackifesaci.sk

K 31. marcu 2015 väčšina spo
ločností Skupiny COFELY pripravila
pre svojich odberateľov vyúčtova
nie cien tepla. Uplynulú vykuro
vaciu sezónu výrazne ovplyvnila
teplá zima, ktorá patrila k najmier
nejším za posledných 10 rokov.
Okrem počasia náklady na teplo
ovplyvnila aj cena zemného plynu,
ktorá bola v medziročnom porov
naní nižšia.
„S dodávateľom plynu sa nám
pre uplynulú, ale aj budúcu vykuro
vaciu sezónu, podarilo dohodnúť
na výhodnejších podmienkach, čo
je určite dobrá správa pre našich zá
kazníkov. Maximálne ceny plynu sú
pre rok 2015 nižšie v porovnaní s ro
kom 2014 približne o 5 %., “ hovorí
Martin Žigo, riaditeľ Divízie výroby
a distribúcie energií v Cofely.
„Pokles nákladov na teplo pozi
tívne ovplyvnilo aj mierne zníženie
variabilnej zložky ceny tepla. Cofely
sa darí vďaka investíciám do rozvoja
a modernizácie tepelných hospodár
stiev zvyšovať účinnosť a znižovať

straty pri výrobe tepla, čo má samo
zrejme pozitívny vplyv aj na konečnú
cenu tepla pre našich odberateľov,“
dopĺňa Martin Žigo.
Konkrétnym príkladom je re
konštrukcia tepelného hospodár
stva v Pezinku. Termming, spo
ločnosť Skupiny COFELY, plánuje
v Pezinku celkovo preinvestovať
5,3 milióna eur. V prvej etape re
konštrukcie, ktorá bola ukončená
minulý rok, Termming vymenil tep
lovodné rozvody a nainštaloval 60
odovzdávacích staníc tepla priamo
v domoch. Vplyv investície, ktorý sa
na cene tepla naplno prejaví budú
ci rok, pozitívne ovplyvnil cenu už
aj počas tohtoročnej vykurovacej
sezóny.
„V mestách, v ktorých prevádzku
jeme tepelné hospodárstva sa nám
darí pripájať nové objekty a budovať
nové zdroje tepla. Zvyšuje sa tak re
gulačný príkon, fixná zložka sa rozrá
tava na väčšie množstvo odberate
ľov, čo v konečnom dôsledku znižuje
celkovú cenu za teplo. Okrem toho

Text, foto: T. Búbelová

Výstava o pátrovi
Mansvétovi Olšovskom

Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky pozýva všetkých občanov mesta i okolia na výstavu o pátrovi Mansvétovi Olšovskom, ktorá
sa uskutoční v priestoroch školy v termíne od 24. apríla do 30. júna.

Františkánsky kňaz páter Jozef
Mansvét Olšovský bol jednou z naj
významnejších osobností, ktorá zá
sadným spôsobom ovplyvnila úro
veň vzdelanosti, kultúry a duchov
nosti v Malackách a na Slovensku
v 20. storočí.
V roku 1927 sa významnou mie
rou zaslúžil o vznik pôvodného cir
kevného gymnázia v Malackách. Bol
gvardiánom viacerých františkán
skych kláštorov, hlavným predsta

veným rehole na Slovensku (provin
ciálom), profesorom, spisovateľom
a rešpektovaným administrátorom
a organizátorom. Za jeho zásluhy
mu bolo v roku 1933 udelené čestné
občianstvo mesta Malacky.
Výstava sa koná pri príležitosti 80.
výročia jeho úmrtia (26. apríla 1935)
ako prejav uznania a vďaky za vzne
šené dielo, ktoré nám páter J. Man
svét zanechal.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Nová známka Róberta Makara
Výtvarník Róbert Makar z Malaciek je autorom výtvarného návrhu už druhej poštovej
známky s motívom parného
rušňa Albatros. Známka vyšla
17. apríla 2015 a v tomto čase
je dostupná aj v predaji.

„Slovenská pošta ma oslovila už
po druhý raz a mňa teší, že som mo
hol navrhnúť výtvarnú realizáciu
známky, na ktorej je zobrazený jediný
dodnes funkčný parný rušeň svojho
druhu nielen na Slovensku, ale na ce
lom svete,“ hovorí výtvarník.

Poštová známka v hodnote 0,45
€ vznikla v autorskej spolupráci
Róberta Makara, ktorý navrhol vý
tvarné a farebné zobrazenie parné
ho rušňa aj typ písma na známke,
a umeleckého rytca Ľubomíra Žále
ca, ktorý je takisto Záhorák a pochá
dza z neďalekej obce Gajary. Obaja
umelci v autorskom partnerstve
spolupracovali aj pri príprave pred
chádzajúcej spoločnej známky s vy
obrazením motocykla Jawa 50/550
Pionier.

Zaujímavosťou je, že Železnice SR pri príležitosti vydania
známky organizujú historickú
jazdu parným rušňom Albatros.
Účastníci i diváci budú môcť obdivovať pôvodnú krásu historického rušňa v jeho nádhernom
tmavomodrom prevedení a červenými kolesami. Túto atrakciu
si milovníci vláčikov budú môcť
vychutnať 30. apríla na trase
Bratislava–Prievidza a späť.
Text: T. Búbelová, foto: -rm-

plánujeme v tepelných hospodár
stvach v Bratislave a v Malackách
vybudovať kogeneračné jednotky,
vďaka ktorým sa zvýši energetická
efektívnosť,“ hovorí Martin Žigo.
Všetky spomenuté pozitívne
vplyvy sa premietajú do nižších
nákladov za teplo pre koncových
odberateľov spoločností Skupiny
COFELY. Skutočná cena tepla za rok
2014 dodávaného spoločnosťami
Skupiny COFELY je v priemere vo
variabilnej zložke približne o 3 %
nižšia a vo fixnej zložke o približne
6 % nižšia, ako schválená maximál
na cena pre rok 2014.
„Teší nás, že našim zákazníkom
môžeme ponúkať kvalitné služby
za stabilné a konkurencieschop
né ceny. Modernizácia a investície
do rozvoja tepelných hospodárstiev,
ktoré majú významný vplyv na výš
ku ceny tepla, patria medzi priorit
né ciele našej spoločnosti,“ uzatvára
Martin Žigo.
-pr-
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blahoželania
Život Ti dal všetko,
čo dať mal,
niekto Ťa opustil,
niekto Ťa má rád.
No pred Tebou je
ešte života púť,
na ktorej Ti prajeme
– šťastná buď.
Všetko najlepšie Lidke Žilavej
k 60. narodeninám želajú Valika
a Ivo.
Nepoznáme Tvoje túžby,
nevieme, čo k sviatku Ti priať,
prajeme Ti len zdravie,
šťastie a lásku. To jediné,
čo život Ti môže dať.
Syn Stano, dcéra Mirka s rodinou
Všetko najlepšie
k 61. narodeni
nám Anne Lichnovskej želajú
manžel Anton,
sestry Iveta, Má
ria, Viera a brat
s rodinami. K blahoželaniu sa pri
pájajú priatelia a známi.

Chráňme si lesy
pred požiarmi
Lesné požiare spôsobujú každoročne značné materiálne, ale aj ekologické škody. V okrese Malacky vzniklo v roku 2014 celkom 21 požiarov lesných porastov, ktorými bola spôsobená škoda 19 765 €. Príčinou požiarov bolo v 18 prípadoch úmyselné zapálenie neznámou
osobou a po jednom prípade zapríčinilo požiar fajčenie, zakladanie
ohňa v prírode a iná nedbanlivosť a neopatrnosť.
Každým rokom prichádza s jar
ným obdobím zvýšené riziko vzni
ku požiarov v prírodnom prostredí,
ktoré je spôsobené činnosťou ľudí,
a to najmä spaľovaním suchej trávy,
lístia a konárov orezaných stromov
a kríkov. Nemalý počet požiarov je
spôsobený neopatrnosťou pri za
kladaní ohňov priamo v lese alebo
v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie
nebezpečenstvo hrozí pri plošnom
vypaľovaní suchých porastov. Aj keď
vypaľovanie suchej trávy a iných po
rastov je zákonom zakázané, každo
ročne sú zaznamenané požiare spô
sobené touto činnosťou.
Málokto si uvedomuje, že aj
zdanlivo bezpečná činnosť, akou je
spaľovanie zhrabaných porastov,
môže mať neblahé následky. Oheň
sa na otvorenom priestranstve
môže veľmi rýchlo vymknúť kon
trole, a tak spôsobiť škody na živo
toch, majetku, životnom prostredí
– napríklad stratou lesa či úhynom
živočíchov.
Najväčším nebezpečenstvom
pre vznik lesných požiarov je zakla
danie ohňov priamo v lese a v jeho
blízkosti, odhadzovanie zápaliek
a cigariet do suchej trávy alebo les
ného porastu. Lesné požiare v mno
hých prípadoch začínajú horením
pôdneho pokrytia a postupným
šírením plameňa. Keď začne horieť
les, väčšinou je už neskoro. Navyše
požiare v lesoch sa následkom vetra
alebo vzdušných prúdov môžu pre
niesť aj na veľké vzdialenosti. Likvi
dácia takto vzniknutých požiarov je
veľmi náročná, vyžaduje si nasade
nie veľkého počtu hasičov a techni
ky. Obnovenie funkcie lesných po
rastov zničených požiarom môže
trvať i niekoľko rokov.
S cieľom predchádzať vzniku po
žiarov v prírodnom prostredí žiada
me občanov, aby dodržiavali zákaz
vypaľovania porastov bylín, kríkov
a stromov.

Pri pobyte v lese a v prírode dodržiavajte najmä tieto pravidlá:
• oheň zakladajte iba na vyhrade
ných miestach,
• ohnisko bezpečne oddeľte od oko
litého prostredia, napr. obložením
kameňmi, obsypaním pieskom,
• oheň nezakladajte pod konármi
stromov, na koreňoch stromov,
na suchom lístí, lesnej hrabanke,
• oheň nezakladajte pri dlhotrvajú
com suchu, porast v okolí ohniska
je príliš suchý a môže sa ľahko za
páliť,
• oheň nezakladajte pri silnejšom
vetre,
• pred odchodom oheň dôkladne
uhaste, polejte vodou, zasypte ze
minou, skontrolujte stav ohniska,
pahreba nesmie obsahovať žeravé
uhlíky, ktoré by mohol vietor rozfú
kať,
• oheň nikdy nenechávajte bez do
zoru, dozor musí vždy vykonávať
dospelá osoba,
• v lese nezahadzujte sklenené
veci, ohorky z cigariet,
• je potrebné byť na eventuálny
požiar pripravený: voda, plachta
na hasenie, piesok a pod.,
• ak sa vám oheň nepodarí uhasiť,
bezodkladne privolajte hasičskú
jednotku – linka tiesňového vola
nia č. 150, 112,
• poskytnite pri hasení osobnú po
moc.

V prípade zistenia porušenia usta
novení § 14 Zákona o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších
predpi
sov môže OR Hasičského
a záchranného zboru fyzickej oso
be uložiť v blokovom konaní po
kutu do výšky 100 € a v správnom
konaní až do výšky 331 €.
Zároveň upozorňujeme, že ob
čania by sa mali oboznámiť aj so
všeobecne záväznými nariadeniami
miest a obcí, ktoré upravujú spôsob

likvidácie odpadov. Niektoré mestá
a obce likvidáciu odpadov spaľova
ním zakazujú.
Vlastníci, správcovia a obhospodarovatelia lesov sú podľa zá
kona o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov povinní:
• budovať na lesných pozemkoch
na vyznačených miestach len oh
niská zabezpečené proti voľnému
šíreniu ohňa, zabezpečovať ich
označenie a označenie zákazu za
kladania ohňa mimo zabezpeče
ných ohnísk,
• spracúvať mapové podklady,
do ktorých vyznačia všetky dôle
žité údaje z hľadiska ochrany pred
požiarmi, vykonávať ich aktualizá
ciu a na požiadanie ich poskytovať
okresnému riaditeľstvu,
• zabezpečovať v čase zvýšeného ne
bezpečenstva vzniku požiaru hliad
kovaciu činnosť,
• spracúvať osobitné protipožiarne
opatrenia pre plochy lesa postihnu
té živelnou pohromou,
• zabezpečovať potrebné množstvo
protipožiarneho náradia,
• zabezpečovať, aby pracovné stro
je používané pri spracovaní dreva
a zvyškov po ťažbe boli vybavené
prenosnými hasiacimi prístrojmi,
• udržiavať lesnú dopravnú sieť
a zdroje vody na hasenie požiarov
v stave umožňujúcom príjazd ha
sičskej techniky a uskutočnenie zá
sahu,
• vytvárať rozčleňovacie pásy a prie
seky v lese.
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v prípade ne
plnenia určených povinností môže
právnym subjektom, ktoré vlastnia
alebo užívajú lesné pozemky, uložiť
sankciu až do výšky 16 596 € v súlade
s § 59 ods. 2 písm. b) Zákona o ochra
ne pred požiarmi v znení neskorších
predpisov.
Veríme, že svojím zodpovedným
konaním prispejete k zamedzeniu
vzniku požiarov, a tým aj k zníženiu
škôd na lesných a iných porastoch.
OR HaZZ Malacky

MÁTE BOLESTI?
Zažívacie, kožné,
dýchacie, kĺbové a iné?
Ponúkame novú pomoc –
biorezonančné vyšetrenie

DIACOM

odhalí príčinu vášho problému
(mikroorganizmy, parazity,
chemické látky).
Navrhneme vám terapiu
novými účinnými
biopreparátmi.
Odborné vyšetrenie v cene 15 €
je vhodné aj pre deti.

Info: 0911 94 18 87
www.novaterapia.sk
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MALACKÁ MATRIKA
od 13. do 28. 4. 2015
Naši jubilanti
80 – Vladimír Bartoš, Vlas
ta Ďurišová, Jozefína Jur
kovičová, Viliam Matúšek,
Františka Petrůšková; 85 – Franti
šek Kopča, Sidónia Rožníková, Má
ria Štefanovičová; 90 – Jolana Lon
čeková; 91 – Cecília Rýdlová, Jana
Žilavá
Vítame medzi nami
Jakub Kopka, *12. 4.
Povedali si áno
Moath Shatnawi a Jana
Juzová, Lukáš Petruň a Jana Vince
ková, Roman Drinka a Simona
Peltznerová, Vladimír Šefčík a Eva
Barteková, Vojtech Planka a Lucia
Neužilová
Nie sú medzi nami
Margita Lakatošová, So
lošnica, 1938; Alojz Sláma,
Gajary, *1950;
Alžbeta Šimková, Plavecký Štvr
tok, *1929; Peter Krátky, Rohož
ník, *1951; Emil Hajdin, Moravský
Svätý Ján, *1960; Pavel Hušek, Zá
vod, *1953; Mária Osuská, Malacky,
*1929; Rudolf Krajčír, Veľké Leváre,
*1934

Zmena
vo vývoze
odpadu
Mestský úrad v Malackách ozna
muje, že z dôvodu májových
sviatkov dochádza vo vývoze ko
munálneho odpadu k zmenám:
• odpad, ktorý mal byť pôvodne
vyvezený v piatok (1. 5.), bude
vyvezený v sobotu 2. mája.
• odpad, ktorý mal byť pôvodne
vyvezený v piatok (8. 5.), bude
vyvezený v sobotu 9. mája

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Zlatý vek pozýva

Babky poznajú množstvo výborných receptov,
ale najlepší z nich je ten na spokojný život.
Milé členky, vážení členovia Zlatého veku, srdečne vás pozývame na
členskú schôdzu pri príležitosti Dňa matiek, ktorá sa uskutoční 15. mája
ZV
o 15.00 h v zasadačke mestského úradu.			
SPOMIENKY
20. apríla uplynulo
13 rokov od náhlej
smrti našej drahej
Jozefky Krátkej
a zároveň si pripo
míname jej nedoži
tých 78 rokov. S lás
kou a úctou spomína celá rodina.
Všetko zmizlo, len stopy Tvojej lásky
a spomienky na predobré srdce
nám zostali.
Spi ticho, tichúčko,
naša mamička a babička...
28. apríla sme si
pripomenuli 3. vý
ročie, čo nás na
vždy opustila Jolka
Pokorná z V. Levár.
S láskou v srdci spo
mínajú dcéry s rodi
nami a ďalšia rodina. Kto ste ju po
znali, venujte jej tichú spomienku.

25. apríla sme si pri
pomenuli nedoži
tých 40 rokov náš
ho drahého syna,
brata, synovca, bra
tanca, kamaráta
Petríka Novotu.
Kto ste ho poznali, venujte mu ti
chú spomienku. Stále si v našich
srdciach. S láskou spomínajú rodi
čia, brat Martin s priateľkou.
Odišiel si tíško spať,
zaplakal každý,
kto Ťa mal rád,
tá rana stále v srdci
bolí, na ten deň
zabudnúť nedovolí.
29. apríla si pripo
míname 4 roky, čo nás navždy
opustil náš drahý Anton Ležovič
z Malaciek. S úctou a láskou spomí
na manželka, deti a ostatná rodina.
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Cenné medaily
pre lukostrelecov

Apríl sa v lukostreleckom športe spája so začiatkom sezóny. Po zim
nom období, kedy väčšina lukostrelcov trénovala v halách a telocvič
niach, sa títo športovci objavujú v prírode, na ihriskách i na súťažiach.

Memoriál Petra Patscha

Už po piaty raz organizuje občianske združenie ZENIT SK v spolupráci SCK Záhorák Malacky a s podporou
mesta Malacky a Bratislavského samosprávneho kraja cyklomaratón venovaný pamiatke Petra Patscha.

Podmienky sú rovnaké ako po minulé roky. Účastníci by mali zdolať
trasu kopírujúcu hranicu BSK v dĺžke
približne 220 km za 13,5 hodiny. Trasa je delená na tri etapy:
1. etapa z Malaciek smerom na
Gajary, Malé Leváre, Závod, Studienku, Plavecký Mikuláš, Sološnicu

2. etapa – prechod cez Malé Kar
paty do Dolan, na Budmerice, Senec,
Hamuliakovo
3. etapa – po dunajskej hrádzi
do Bratislavy a ďalej na Devín, Záhorskú Ves a Malacky
V rámci podujatia sa nehodnotia
dosiahnuté časy, ale dojazd. Kto prí-

de do cieľa, ktorý bude pred športovou halou Malina, získa symbolický
nárok na chutnú večeru. Musí však
doraziť do 20.30 h. „Kto stihne odovzdať účastnícku kartu do 21.30 h, určite vyhrá peknú cenu v účastníckej
tombole,“ prezrádzajú organizátori.
Pre poskytnutie mentálnej či
technickej podpory v čase núdze sa
väčšinou jazdí v skupinách.
Pre prípad vážnejších zdravotných či technických problémov je
pripravené sprievodné vozidlo.
Stretnutie účastníkov je na
plánované na sobotu 23. mája
o 6.30 h pred ŠH Malina. Štart
5. ročníka Memoriálu Petra Pat
scha je o 7.00 h.
„Cyklomaratón je nielen o testovaní vlastnej kondície a vôle, má aj poznávací rozmer. Trasa vedie rôznymi
oblasťami regiónu – záhorácke bory
i roviny, kopce či doliny Malých Karpát,
brehy riek Dunaja, Moravy, zaujímavé
mestá a dediny,“ hovorí jeden z organizátorov Milan Merc.
•••
Prihlásiť sa môžete na tel. čísle
0905 38 92 68 alebo
na mercmilan@stonline.sk
Text: R. Vacula
Foto: SCK

Malackí boxeri opäť víťazili
V sobotu 25. apríla sa v Holíči
konala druhá Juhomoravská liga
boxu pod záštitou moravského oddielu boxu BC Mistřín. V miestnom
kultúrnom dome sa zišlo 54 boxerov.
Zopár boxerov a boxeriek nenašlo
súperov, a tak zostali bez zápasu. Výnimkou nebola ani boxerka BC RTJ
Malacky Kristína Rážová. Naše mesto
okrem nej reprezentovali aj traja
chlapci, ktorí boxovali na výbornú
a všetci vyšli zo zápasu ako víťazi.
V kategórii starších žiakov
v hmotnosti do 62 kg zdolal Marian
Ružička pred časovým limitom v 2.

kole TKO boxera z Olomouca Petra
Řezníčka. Súper po údere na telo nebol schopný ďalšieho boja.
V kategórii mladších dorastencov v hmotnosti do 52 kg Manuel
Šomorjai zdolal verdiktom na body
boxera z Hodonína Radoslava Musiala. Hodonínčan bol veľmi húževnatý. Manuel využíval dlhé ruky
a sidestepy, pri ktorých jeho súper
často končil v lanách ringu. Vtedy
prechádzal Malačan do protiútoku.
Box na dlhú vzdialenosť mu priniesol zaslúžené víťazstvo v pomere 2:1
na body.

V kategórii mladších dorastencov v hmotnosti do 70 kg nastúpil
na svoj debutový duel Adam Janto
proti boxerovi z BCS Bratislava Samuelovi Hrbáčkovi. Adam, ktorý svojou nebojácnosťou, tvrdým pravým
direktom a ľavým hákom vyškolil
novopečeného finalistu M SR, milo
prekvapil trénerov Reisenauerovcov.
Adam Janto zvíťazil v pomere 3:0 na
body.
Ďakujeme boxerom BC RTJ za
vzornú reprezentáciu.
A. a R. Reisenauerovci

Začiatok tohtoročnej sezóny bol
pre lukostrelecký šport v Malackách
veľkým úspechom. Členom klubu sa
podarilo vybojovať a priniesť deväť
medailí z troch podujatí.
Prvé úspechy dosiahli 4. apríla na tradičnom 3D jarnom preteku
v Bernolákove. V konkurencii 130 súťažiacich vybojoval v junioroch Matej
Cholek zlatú medailu v divízii lukov
BB (bare bow – holý luk) a v kategórii
mužov v divízii TRLB (longbow – dlhý
luk) získal Viliam Petráš striebro.
Ďalšia súťaž sa uskutočnila druhý
aprílový víkend v Rakúsku. V Hohenau an der March sa konal tradičný
Medzinárodný 3D turnaj troch krajín.
V konkurencii 210 lukostrelcov získal
Sagittarius dve medaily. V kategórii
žien vybojovala zlato Monika Kováčová s lukom v divízii PBHB (jazdecký
luk) a v kategórii juniorov sa podarilo

Erikovi Rusnákovi získať striebornú
medailu s holým lukom v divízii BB.
Aj tretí aprílový víkend bol pre
malackých lukostrelcov veľkou výzvou. V Zlatnej na Ostrove sa konalo
prvé kolo lukostreleckej pohárovej
súťaže Južná päťka. Na trať tohto
prestížneho závodu sa postavilo 170
strelcov zo Slovenska a Maďarska.
Členom našej výpravy sa podarilo vybojovať okrem cenných pohárových
bodov aj päť medailí. Jedna z najmladších členiek klubu Michelle Hladíková vyhrala v kategórii detí tretie
miesto. Najviac sa však darilo našim
juniorom Erikovi Rusnákovi, Matejovi
Cholekovi a Lucii Mašekovej. V tomto poradí obsadili všetky medailové
miesta v divízii lukov BB. Zlatú medailu získal v kategórii mužov OL
(olympijský luk) Radoslav Mozner.
Text, foto: LK Sagittarius (upr.)

Trojbojári na M SR
V sobotu
25. apríla sa
v Zlatníkoch
konali
Majstrovstvá
Slovenska
v tlaku na
lavičke
dorastencov,
juniorov
a masters.
Malackých
trojbojárov
reprezentovali
traja pretekári,
všetci
v kategórii
muži
nad 50 rokov.

V kategórii do 83 kg súťažil Vladimír Vaniš, ktorý v konkurencii pretekárov s podpornými dresmi dosiahol najvyšší výkon 150 kg a stal
sa majstrom Slovenska. V kategórii
do 105 kg mali Malacky dvoch pretekárov. Zvíťazil Štefan Hrebík, ktorý
v podpornom drese druhým poku-

som vytlačil 160 kg. Druhú priečku
obsadil Zdenko Krajčír, ktorý bez
podporného dresu vytlačil 150 kg.
Tento úspech dosiahli trojbojári aj
vďaka nezištnej podpore sponzorov,
podporovateľov a nadšencov tohto
športu, ktorým patrí veľká vďaka.
Text, foto: Z. Krajčír
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