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úvodník

Ohľaduplnosť
a trpezlivosť
Podľa mnohých dve obyčajné
slová. V týchto dňoch máme šancu
dokázať, že sú nám blízke. Momentálne je to vlastne nevyhnutné, keďže sa v Malackách začal opravovať
most. Náhradná trasa vedie cez Pezinskú a Radlinského, kde situáciu
komplikuje ešte aj frekventovaný
železničný prejazd. A čo to pre naše
mesto znamená počas bežného pracovného dňa? Vyšší počet áut v centre, pomalšiu dopravu, kolóny, horšie
podmienky pre chodcov, a tak nám
nezostáva nič iné, len vydržať. Koncom septembra, a možno aj skôr,
budeme mať most znovu otvorený.
Takže – ohľaduplnosť a trpezlivosť,
-redpriatelia!			
Výjazd z diaľnice D2 – Kamenný mlyn je otvorený pre včasné
zabezpečenie dojazdu záchranných zložiek. V prípade dopravnej nehody alebo inej výnimočnej situácie je možné využiť náhradnú trasu po ceste I/2 okolo
Záchrannej brigády HaZZ po Továrenskej ulici na križovatku pri
hypermarkete TESCO. V prípade
mimoriadnej udalosti na ceste
I/2 v smere od Kútov je možné
využiť obchádzkové trasy po
uliciach 1. mája, Kukučínova a
Sasinkova.

Seniorské
organizácie
si prilepšia

Organizácie a združenia v Ma
lackách, ktoré sa venujú seniorom,
dostanú tento rok viac peňazí. Do
zvedeli sa to na prvom pracovnom
rokovaní Rady seniorov a osôb so
zdravotným postihnutím,
ktoré sa uskutočnilo 21.
mája.
Viac na
strane
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Materské školy
čaká rozsiahla
obnova

Obnova za desaťtisíce eur čaká
v priebehu tohto leta Materskú
školu v Malackách a jej elokované
pracoviská. Financie sú kombiná
ciou zdrojov z mestského rozpočtu,
ministerstva školstva
a sponzorského príspev
ku.
Viac na
strane

3

Pozývame
na Deň detí

Mesto Malacky, centrum voľné
ho času a ďalšie mestské organizá
cie pripravili pre všetky deti z Ma
laciek deň plný zážitkov a rôznych
atrakcií. Súčasťou podujatia, ktoré
sa uskutoční už v sobo
tu 30. mája, je aj Veterán
rallye.
Viac na
strane
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Vydarený

Deň otvorených
dverí v HaZZ
Záchranná brigáda Hasičského
a záchranného zboru v Malackách usporiadala aj tento rok
Deň otvorených dverí. Aj vďaka
ukážkovému počasiu sa akcia
vydarila na jednotku.

Usmievavé detské tváre dychtivo
sledovali ukážky zásahov hasičskej
techniky, vyslobodzovania raneného
za pomoci hydraulického zariadenia,

poskytovania prvej pomoci a tiež
transport raneného sanitkou. Súčas
ťou programu sa stali aj kone a psy
z Prezídia Policajného zboru, ktoré

Základná umelecká škola v Malackách oznamuje
všetkým záujemcom o štúdium, že

prijímacie skúšky do Základnej
umeleckej školy v Malackách
na školský rok 2015/2016 sa budú konať

8. a 9. júna 2015 od 14.00 do 17.00 h.
Prijímacie skúšky na hudobný a tanečný odbor sa uskutočnia v budove
ZUŠ na Záhoráckej ulici 1918, na literárno–dramatický a výtvarný odbor
v budove synagógy, Na brehu 2.
Bližšie informácie sa dozviete na www.zusmalacky.sk. Tešíme sa na vás!
ZUŠ

sú platnými členmi zásahových jed
notiek. Deti v sprievode učiteliek
sledovali z bezpečného odstupu aj
simulovaný zásah hasičov pri požiari
automobilu.
Návštevníci, ktorí merali cestu
nielen z malackých škôl, ale aj z oko
litých dedín, si mohli vyskúšať, aké
je to sedieť vo vozidlách hasičskej
záchrannej služby. Navyše si ich aj
detailne poprezerali. Túto možnosť
využil aj primátor Malaciek J. Říha,
ktorý sa na Dni otvorených dverí zú
častnil tiež. Organizátori pre deti pri
pravili aj mnohé súťaže, pri ktorých
sa do sýtosti vybláznili. Podujatie sa
síce každoročne koná pri príležitosti
osláv sviatku svätého Floriána, patró
na hasičov, ide však aj o symbolický
darček k blížiacemu sa Dňu detí.
Text: N. Slobodová
Foto: S. Osuský

SČK Miestny spolok Malacky
vás pozýva na

odber krvi,

ktorý sa uskutoční v pondelok 8.
júna od 8.00 do 11.00 h v priesto
roch Gymnázia Malacky na Ulici
1. mája. Na odber si prineste občian
sky preukaz, kartu poistenca, pre
ukaz darcu.
Informácie:
www.nts.sk – darcovstvo krvi.
Záujemcovia, hláste sa na t. č.
0949 12 33 62 alebo
klaudiakov@centrum.sk.

DARUJ KRV – ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!

Južania sa dočkajú
nového parkoviska

Na sídlisku Juh sa v súčasnosti realizuje niekoľko projektov financovaných z eurofondov. Onedlho
sa stane realitou aj parkovisko
na Skuteckého ulici, po ktorom
obyvatelia tejto lokality priam volajú.
Výdavky spojené s dobudovaním
parkoviska zaplatí mesto zo svojho
rozpočtu. Ide o 25 800 €. Existujúce
parkovisko pred bytovým domom
na Skuteckého 18 bude zrekonštru

ované a k existujúcim 14 parkovacím
miestam pribudne rozšírením ďalších
14. Začiatok realizácie je naplánova
ný na prvý júnový týždeň. Zhotoviteľ,
Cesty Nitra, a. s., by mal parkovisko
dokončiť do konca júna. Doba trva
nia prác sa však predpokladá na dva
týždne. Obyvateľov danej lokality
žiadame, aby v čase realizácie prác
neparkovali na spomínanom parko
visku. Ďakujeme za pochopenie.
-naty-
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Mesto Malacky v súlade s ustanovením § 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 Útvaru výstavby a životného prostredia

Miesto výkonu práce:
Mestský úrad Malacky
Radlinského 2751/1, Malacky

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú,
plný pracovný úväzok
Termín nástupu:
• podľa dohody
Rámcová náplň práce:
Komplexná riadiaca a koordinačná činnosť
v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na
úseku stavebného úradu, životného prostredia,
ochrany krajiny a prírody, odpadového hospo
dárstva, vody a ovzdušia, pozemných komuniká
cií a cestnej dopravy.
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa právne
alebo stavebné

Iné kritériá a požiadavky:
• odborná prax minimálne 5 rokov, prax vo ve
rejnej správe výhodou,
• vítaná znalosť stavebného práva,
• z nalosť platných právnych predpisov v ob
lasti územnej samosprávy a štátnej správy,
•b
 ezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsa
hu, zdravotná spôsobilosť,
• znalosti MS Office,
• znalosť cudzieho jazyka výhodou,
• organizačné schopnosti, samostatnosť, spo
ľahlivosť, flexibilita,
• vodičský preukaz skupiny B.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 me
siace,
• podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane
kontaktných údajov,
• overená kópia dokladu o vzdelaní,

• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne
úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spô
sobilosti.
Dátum a miesto podania žiadosti
o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť s priloženými požadovanými do
kladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke
s označením Výberové konanie – vedúci Útva
ru výstavby a životného prostredia – neotvá
rať najneskôr do 12. júna 2015 do 12.00 h na
adresu:
Mestský úrad Malacky
Radlinského 2751/1
901 01 Malacky.
Termín, miesto a hodinu výberového konania
oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili
podmienky k účasti na výberovom konaní, pí
somne najmenej sedem dní pred jeho uskutoč
nením.

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 MsÚ Malacky

Miesto výkonu práce:
Mestský úrad Malacky
Radlinského 2751/1, Malacky

Rámcová náplň práce:
Komplexná riadiaca a koordinačná činnosť
v oblasti správy a hospodárenia s majetkom mes
ta, právnej agendy a priestupkového konania,
verejného obstarávania, správy bytov a rozvoja
bývania.

Iné kritériá a požiadavky:
• odborná prax min. 5 rokov, prax vo verejnej
správe výhodou,
• riadiaca prax výhodou,
• znalosť legislatívy verejnej správy a samo
správy,
• teoretická a praktická orientácia v oblasti
správneho, občianskeho, obchodného a pra
covného práva),
• bezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsa
hu, zdravotná spôsobilosť,
• znalosti MS Office,
• organizačné schopnosti, samostatnosť, spo
ľahlivosť, flexibilita,
• vodičský preukaz skupiny B,
• znalosť cudzieho jazyka výhodou.

Kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, právnická
fakulta

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť na výberovom konaní
• výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú,
plný pracovný úväzok
Termín nástupu:
• podľa dohody

• podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane
kontaktných údajov,
•o
 verená kópia dokladu o vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne
úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spô
sobilosti.
Dátum a miesto podania žiadosti
o účasť na výberovom konaní
Žiadosť s priloženými požadovanými doklad
mi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s ozna
čením Výberové konanie – vedúci oddelenia
právneho – neotvárať najneskôr do 3. júna
2015 do 12.00 h na adresu:
Mestský úrad Malacky
Radlinského 2751/1
901 01 Malacky.
Termín, miesto a hodinu výberového konania
oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili
podmienky k účasti na výberovom konaní, písom
ne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

Mesto Malacky v súlade s ustanovením § 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 Útvaru komunikácie a vonkajších vzťahov –
hovorca mesta
Miesto výkonu práce:
Mestský úrad Malacky
Radlinského 2751/1, Malacky

Kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa humanit
ného zamerania, žurnalistika

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú,
plný pracovný úväzok

Iné kritériá a požiadavky
• prax v oblastí médií min. 5 rokov,
• riadiaca prax minimálne 1 rok,
• prehľad v oblasti mediálnej legislatívy,
• znalosť min. jedného svetového jazyka,
• bezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsa
hu, zdravotná spôsobilosť,
• znalosti MS Office,
• organizačné a komunikačné schopnosti, fle
xibilita,
• vodičský preukaz skupiny B.

Termín nástupu:
•p
 odľa dohody
Rámcová náplň práce:
Zabezpečovanie internej a externej komu
nikácie mesta vo vzťahu k verejnosti a k hro
madným oznamovacím prostriedkom, vydá
vanie oficiálnych stanovísk v mene primátora
a mestského úradu do masmédií, vydávanie
pravidelných tlačových správ o činnosti mesta,
koordinovanie redakčnej činnosti, tvorby a ak
tualizácie webového sídla mesta, elektronizácie
služieb a procesov mestského úradu, marketin
gových aktivít mesta a prezentácia mesta doma
a v zahraničí.

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• v ýpis z registra trestov nie starší ako 3 mesia
ce,
• podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane
kontaktných údajov,

•o
 verená kópia dokladu o vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne
úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spô
sobilosti.
Dátum a miesto podania žiadosti
o účasť na výberovom konaní
Žiadosť s priloženými požadovanými doklad
mi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s ozna
čením Výberové konanie – vedúci Útvaru ko
munikácie a vonkajších vzťahov – hovorca
mesta – neotvárať najneskôr do 15. júna 2015
do 12.00 h na adresu:
Mestský úrad Malacky
Radlinského 2751/1
901 01 Malacky.
Termín, miesto a hodinu výberového konania
oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili
podmienky k účasti na výberovom konaní,
písomne najmenej sedem dní pred jeho usku
točnením.

Prerušenie
distribúcie
elektriny
Západoslovenská distribučná,
a. s., oznamuje, že z dôvodu
plánovaných prác na zariade
niach distribučnej sústavy bu
dú v piatok 29. mája bez elek
triny tieto ulice:
Od 7.15 h do 10.20 h: Kukučínova
12, 14, 14/VE 16, 18, 19, 19/VL, 20–32, 34,
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; Olšov
ského 1, 11, 13, 3–7, 9; Pribinova 11,
13, 15, 16, 16/VLm 17–26, 28, 29, 3, 32,
34, 38, 38/VE, 39, 5, 7, 9; Sasinkova
11, 1. mája 10, 12, 12 ZA/TS, 14, 16, 18,
19, 2, 20–24, 26, 28, 3, 32, 34, 36–39, 4,
40, 40/VE, 41, 5, 55, 57, 59, 6, 7
Od 8.10 h do 12.20 h: Poľná 1, 114/
TS, 3, 3171, 3505, 5, 5294/24, 5294/
/30, 7; J. Kubinu 1195, 1200, 1200/
ZA, 5291/29, 82/1, 84; Lokalita Prí
davky 1212, 1212/130, 1212/166,
1212/100, 1212/103, 1212/104, 1212/106,
1212/109, 1212/11, 1212/119, 1212/121,
1212/132, 1212/136, 1212/14, 1212/140,
1212/154, 1212/16, 1212/160, 1212/
/162, 1212/164, 1212/171, 1212/173,
1212/175, 1212/177, 1212/179, 1212/18,
1212/20, 1212/23, 1212/25, 1212/26,
1212/30, 1212/32, 1212/34, 1212/36,
1212/37, 1212/39, 1212/41, 1212/46,
1212/48, 1212/54, 1212/56, 1212/59,
1212/60, 1212/63, 1212/65, 1212/66,
1212/68, 1212/70, 1212/72, 1212/74,
1212/76, 1212/78, 1212/8, 1212/81,
1212/83, 1212/85, 1212/89, 12122/91,
1212/96, 1212/B3, 1212/B6, 1212/C5,
1212/C6, 1212/E5, 1212/F8, 1212/15,
1212/16, 1212/17, 1212/18, 1212/19,
1222/21, 1222/24, 1222/25, 1222/26,
1222/27, 1222/3, 1222/32, 1222/34,
1222/35, 1222/37, 1222/40, 5296/10,
5296/11, 5296/12, 5296/13, 5296/14,
5296/15, 5296/16, 5269/18, 5296/19,
5296/22, 5296/23, 5296/24, 5296/25,
5296/26, 5296/27, 5296/29, 5296/31,
5296/32, 5296/33, 5296/34, 5296/35,
5296/38, 5296/39, 5296/40, 5296/41,
5296/42, 5296/43, 5296/45, 5296/46,
5296/47, 5296/48, 5296/49, 5296/5,
5296/50, 5296/51, 5296/52, 5296/53,
5296/55, 5296/56, 5296/57, 5296/58,
5296/60, 5296/61, 5296/62, 5296/64,
5296/66, 5296/67, 5296/68, 5296/68,
5296/69, 5296/7, 5296/72, 5296/84,
5296/9; Nová 1, 1/VL, 10, 11, 1142/6,
12–16, 18, 2/A, 20–23, 25–27, 27/VP,
28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39,
39/1015/22, 4, 4/VP, 40, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 48/VP, 28, 51, 52, 53, 57, 58, 59,
61, 64, 65, 67, 7, 8; Olšovského 10–12,
14–39, 39/A, 40–74, 74/ZA, 75–79, 8,
80–82, 84–89, 90/OP, 91–93, 95, 97,
97/VE, 97/VP; Vajanského 69, 71, 73,
75, 77, 79, 81, 83, 55

Obmedzenie
dodávok
pitnej vody

BVS oznamuje, že z dôvodu re
konštrukcie vodojemu Rohožník
– Horný môže prísť od 20. mája
do 31. júla k dočasnému obme
dzeniu dodávok pitnej vody (pokles tlaku, prietoku a pod.). BVS
preto obyvateľov mesta žiada,
aby v tomto období obmedzili
odber pitnej vody z verejného vo
dovodu na polievanie záhrad, na
púšťanie bazénov a pod.

SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO

10/2015
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Bez pomoci firiem
z Cesty mládeže sa
nepohneme ďalej

Vedenie Malaciek pokračuje v sérii rokovaní o problematickej Ceste mládeže. Komunikácia leží v obývanej oblasti a denne ňou prechádzajú desiatky nákladných áut z neďalekého priemyselného
areálu.

Materské školy čaká
rozsiahla obnova

Obnova za desaťtisíce eur čaká v priebehu tohto leta Materskú školu v Malackách a jej elokované pracoviská. Financie sú kombináciou
zdrojov z mestského rozpočtu, ministerstva školstva a sponzorského
príspevku.

Najväčšia suma – 58-tisíc € – je
výsledkom úspešného projektu rozšírenia škôlky na Bernolákovej ulici.
Malacky uspeli vo výbere projektov
na rozšírenie kapacít materských
škôl, ktoré vyhlásilo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ďalších 40-tisíc € na obnovu škôlok
je vyčlenených v tohtoročnom rozpočte mesta. K spomínaným dvom
sumám pribudol sponzorský dar
22-tisíc € od firmy POZAGAS, ktorý si rozdelia priamo škôlky. Použijú
ich na výchovno-vzdelávacie potre-

by a pomôcky. Spomínané investície
do materských škôl – tento rok vo
výške 120 tisíc € – nie sú posledné.
Malacky majú ambíciu získať ďalšie
peniaze od Bratislavského samosprávneho kraja, konkrétne z programu Naša škôlka – náš kraj. V najbližších dňoch mesto podá žiadosť o dotáciu, výsledok sa dozvieme na rokovaní Zastupiteľstva BSK 26. júna.
Mesto Malacky je zriaďovateľom
Materskej školy na Ulici Jána Kollára
s piatimi elokovanými pracoviskami.
Ako jedna z mála samospráv nemá
problém s kapacitami a do materskej školy umiestňuje deti vo veku
od 2,5 roka.
Text: -lup-, foto: ilustr.

Zmena organizácie
autobusovej dopravy
Od pondelka 25. mája od 10.00
h do odvolania sú z dôvodu
úplnej uzávierky nadjazdu na
ceste 11/503 na pravidelných
autobusových linkách zrušené
autobusové zastávky Malacky,
pomník padlých a Malacky, Sasinkova.

Pre spoj s odchodom o 16.40 h
do Studienky a pre smery Šaštín-Stráže, Skalica a Senica bude náhradnou zastávkou zastávka Malacky,
pomník padlých.
Ospravedlňujeme sa za vzniknuté meškanie spojov.
Slovak Lines

hyb ťažkých vozidiel mimo skorých
ranných a nočných hodín. Rovnako
žiada, aby vodiči v lokalite dodržiavali predpísanú obmedzenú rýchlosť. Rokovania k tejto téme budú
pokračovať. Do úvahy prichádza aj
možnosť iných dopravných trás, ktoré budú súčasťou nového územného
plánu.
Situáciu zhoršuje aj zlý technický
stav vozovky. Mesto v tomto smere
začalo konať a už má dodávateľa
projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu cesty. Keďže
ide o veľmi nákladný projekt, hľadajú
sa možné zdroje financovania.
-lup-

Seniorské organizácie
si prilepšia

Organizácie a združenia v Malackách, ktoré sa venujú seniorom, dostanú tento rok viac peňazí. Dozvedeli sa to na prvom pracovnom
rokovaní Rady seniorov a osôb so zdravotným postihnutím.

Primátor Juraj Říha členov Rady
informoval, že sumu určenú na podporu občianskych združení a organizácií v oblasti sociálneho zabezpečenia sa v mestskom rozpočte 2015
podarilo zvýšiť o 9 000 € na 12 300 €.
Tieto peniaze sa formou dotácií
rozdelia seniorským organizáciám,
z ktorých každá dostane sumu v rozpätí 500 až 1500 €. Ostatným subjektom, pôsobiacim v sociálnych službách, by sa mali dotácie zvýšiť v rozpočte 2016.
Rada odporučila primátorovi zvážiť výšku poplatkov, ktoré sa účtujú
neziskovým organizáciám za používanie zasadacích priestorov mestského úradu. Okrem toho žiada zabezpečiť účasť predstaviteľa MsÚ

na občianskych pohreboch a podľa
možností doplniť počet informačných vitrín v meste.
Rada seniorov a osôb so zdravotným postihnutím vznikla vo februári
tohto roka ako poradný orgán primátora. Sú v ňom zastúpené rôzne
spoločenské organizácie pôsobiace
v Malackách v oblasti sociálneho zabezpečenia, ako Jednota dôchodcov
Slovenska, Slovenský zväz telesne
postihnutých, Klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, Slovenský
Červený kríž, Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím
Svitanie či Kardioklub. Koordinátorkou Rady je vedúca klientskeho centra MsÚ Malacky Alena Kmecová.
-lup-

Nová Kolektívna zmluva

MsÚ šetrí
výdavky mesta

Táto zmena sa týka
týchto spojov:
102419
Bratislava–Malacky–Studienka
–Bílkove Humence
106406
Malacky–Plavecký Peter
106407
Malacky–Kuchyňa–Pezinok
205410
Senica–Malacky
205424
Šaštín–Bratislava
206501
Skalica–Bratislava

Po nedávnej verejnej diskusii
s obyvateľmi dotknutej lokality pozval primátor Malaciek Juraj Říha
na rokovanie zástupcov firiem a prevádzok, ktoré sídlia na Ceste mládeže. Oboznámil ich so sťažnosťami
občanov a vysvetlil aj postoj mesta.
„Želám si pokojné a ústretové spolužitie obyvateľov a podnikateľov v tejto
lokalite. Bez pomoci firiem sa však nepohneme ďalej,“ povedal Juraj Říha.
Obyvateľom z Cesty mládeže najviac prekáža hluk z prechádzajúcich
áut, ich rýchlosť a prejazdy v nočných hodinách. Primátor preto apeloval na podnikateľov, aby v rámci
svojich možností prispôsobili po-

Primátor mesta Malacky Juraj
Říha a predstavitelia odborovej organizácie Sloves Mestský
úrad Malacky podpísali Kolektívnu zmluvu na rok 2015. Dohoda v praxi znamená ročnú
úsporu asi 16-tisíc €.

Školský psychológ –
ponuka pracovného
miesta

V súlade s Koncepciou rozvoja školstva v Malackách na roky 2014 až
2020 vytvorí Základná škola Dr. J. Dérera – ako škola s najvyšším počtom
žiakov v našom meste – od 1. septembra 2015 pracovné miesto školského
psychológa. Podrobnosti o tejto pracovnej pozícii nájdete na webovej
stránke školy http://dererka.edupage.org/ v sekcii Pracovné ponuky.
Kvalifikovaní uchádzači s praxou môžu svoje žiadosti posielať na adresu
školy do 12. júna.

Podpisu predchádzali niekoľkotýždňové rokovania. Počas nich sa
podarilo zredukovať niektoré už platné ustanovenia kolektívnej zmluvy,
ktoré s odborármi podpísal odchádzajúci primátor J. Ondrejka krátko
pred komunálnymi voľbami 2014. O. i.
išlo o nárok zamestnancov na stravné lístky počas voľna či zvyšovanie
osobných príplatkov, s čím primátor
Juraj Říha nesúhlasil a bol ochotný
rešpektovať iba zvýšenie tarifných
platov tak, ako to stanovuje zákon.
Ďalšiu požiadavku odborárov, aby
zamestnanec pri dovŕšení 60 rokov

dostal odmenu vo výške 100 % platu,
sa podarilo upraviť na 50 %. Obe strany sa tiež dohodli na výške odstupného pre zamestnanca v prípade
výpovede z organizačných dôvodov.
Ústretovosť odborárov hodnotí
primátor Malaciek veľmi pozitívne.
„Vnímam to tiež ako signál, že aj zamestnancom záleží na tom, aby mesto
fungovalo efektívne a aby sa prípadné ušetrené financie mohli využiť
na mestské projekty,“ povedal J. Říha.
Nové znenie Kolektívnej zmluvy
znamená úsporu približne 16-tisíc €
ročne, pričom ide o jeden z krokov,
ktorým sa vedenie mesta snaží zefektívniť svoje výdavky. Ďalšími opatreniami sú okrem iného obstaranie
nových poistných zmlúv, kontrola
a dôsledný výber mestských daní
a zmena spôsobu najímania sezónnych pracovníkov.
-lup-
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Týždeň Modrého gombíka:
Pomohli aj Malačania

Výstava
psíkov
zožala
úspech

V dňoch od 18. do 22. mája
sa po celom Slovensku ko
nala zbierka detského fon
du UNICEF s názvom Modrý
gombík, určená na pomoc
Nepálu, ktorý zasiahlo tragic
ké zemetrasenie. Dobrovoľ
nými príspevkami pomohli aj
Malačania.

V sobotu 16. mája patrila lúka
Pri mlyne deťom a ich štvor
nohým kamarátom. Centrum
voľného času v spolupráci s or
ganizáciou Signum Laudis pre
nich zorganizovali Oblastnú
výstavu „orieškov“ (psíkov bez
preukazu pôvodu).

Podujatie sa nieslo v znamení sl
niečka, pohody, príjemnej hudby,
vynikajúcich lokší a hlavne malých
i väčších chlpáčov. Porotcovia Michal
Král, Henrieta Kopiarová a Lukáš Ču
rila pri hodnotení zohľadňovali zdra
votný stav, stavbu tela a poslušnosť
psíkov. Z 23 zúčastnených vybrali
troch psíkov a tri sučky, ktorých oce
nili špeciálnymi cenami a diploma
mi. Naprázdno neodišli ani ostatní
majitelia „orieškov“, ktorí si odniesli
krmivo od sponzora podujatia, slad
kosti a kynologické časopisy.
Výstavou prítomných sprevádzal
moderátor, vydavateľ časopisu Ky
nologická revue a prezident Únie
kynologických klubov Jozef Šuster.
Odborný veterinárny dohľad zabez
pečil František Ondriska. Spestrením
podujatia bolo vystúpenie Saskie
Ďurkošovej a Lukáša Čurilu, ktorí
predviedli ukážky výcviku psov. Všet

č. 11 vyjde 10. júna

kým organizátorom a účinkujúcim
patrí veľké poďakovanie.
Šampióni tohtoročnej Oblastnej
výstavy „orieškov“ boli sučky – TINA
(majiteľka Lucia Rybárová), LILI (Mia
Maurer), ANARI (Richard Kopiar), psí
ci – BOBEŠ (majiteľka Nelka Trendlo
vá), BRUNO (Timea Rellová), ŤAPKO
(Valentína Vísmeková).
Text: CVČ
Foto: -otano-

neprijíma inzeráty od
nebankových subjektov
poskytujúcich pôžičky.

Každoročnému koordinátorovi
zbierky v našom meste – centru voľ
ného času – tento raz s veľkým za
nietením pomáhali žiaci zo ZŠ Zá
horácka. Zbierku realizovali od pon
delka do stredy.
Na všetkých základných ško
lách v našom meste bola jeden deň
umiestnená pokladnička a v jednot
livých školách sa vyzbieralo spolu
325,57 €. V uliciach mesta obyvatelia
prispeli krásnou sumou 1 014,57 €,
to znamená, že sa spolu vyzbieralo
1 340,14 €.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na
zbierke podieľali a finančne prispeli.
Krásnym postojom obyvateľov Ma
laciek sa naplnila hlavná myšlienka
akcie – empatia k ľuďom, ktorí po
trebujú pomoc.
Text, foto: -cvč-

Okresné kolo Slávika Slovenska
V Centre voľného času v Malac
kách sa v stredu 13. mája konal
už 25. ročník súťaže Slávik Slo
venska. V okresnom kole sa zú
častnilo dvadsať spevákov. Ich
výkony hodnotila odborná poro
ta v zložení Oľga Ballayová, Mar
tin Dudáš a Viktória Krajčírová.

Vystúpenia súťažiacich boli pod
ľa organizátorov veľmi vyrovna
né.

Výsledky
1. kategória
1. Petra Ehrmannová – ZUŠ Malacky
2. Michaela Feriková – ZŠ Kuchyňa
3. Katarína Priesolová – ZŠ Stupava
Čestné uznanie:
Karin Božiková – ZŠ Rohožník

2. kategória
1. Matúš Topolčány – ZŠ Kuchyňa
2. Klára Čermáková – ZŠ V. Leváre
3. Daniela Ivanická – ZŠ Zohor
Čestné uznanie:
Klára Johnová – ZUŠ Malacky

3. kategória
1. Zuzana Ondriašová – ZŠ Dr. J. Dérera
2. Vanessa Sojáková – ZŠ Záhorácka
3. Barbora Cabadajová – ZUŠ Malacky

DEŇ ZDRAVIA - 28. máj 2015
Téma: Hypertenzia
8:00-12:00, vestibul Nemocnice Malacky
Nájdite si čas na svoj tlak.
Vysoký krvný tlak môže mať na svedomí infarkt alebo mozgovú mŕtvicu,
dokonca zlyhanie obličiek. Odborníci v Nemocnici Malacky Vám poradia,
odmerajú tlak i tep zadarmo. V našej lekárni nájdete tiež účinné výživové
doplnky, ktoré Vám pomôžu v boji s týmto tichým zabijákom.

WEB: WWW.CASNAZDRAVIE.SK

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

TEL.: 034 28 29 700

Text: -naty/cvč-, foto: -cvč-
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Víťazi Malokarpatského slávika
Traja speváci z krúžku pani učiteľky Oľgy Ballayovej z Centra
voľného času prešli ešte v marci výberovým kolom súťaže
Malokarpatský slávik 2015.

František Beleš, Vanessa Sojáková a Monika Kopecká postúpili do
finálového kola, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 16. mája v Budmericiach. František Beleš získal so

št

skladbou Balada o poľných vtákoch
od Miroslava Žbirku tretie miesto,
pričom bol jedným z najmladších
spevákov vo svojej kategórii. Monika Kopecká, ktorá spievala pieseň
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Máte tip

Čerešne od Hany Hegerovej, získala
prvé miesto.
Srdečne blahoželáme!
Text: -naty/O. Ballayová
Foto: archív O. B.

na zaujímavý
rozhovor?

Kontaktujte nás na
media@malacky.sk
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Zľava Monika Kopecká, Oľga Ballyová (vyučujúca), František Beleš
Malacky_RCshow_A5_2015_press2.indd 1

21.5.2015 10:14

6

POZÝVAME VÁS

10/2015

Pozývame vás na Deň detí
Všetky deti z Malaciek pozývame na deň plný zážitkov a rôznych atrakcií. Súčasťou podujatia, ktoré sa uskutoční už v sobotu 30. mája od 9. do 13. hodiny, je aj Veterán rallye.

Deň detskej radosti, ktorý sa každoročne v Malackách organizoval
v priestoroch letného kúpaliska, po
dlhých rokoch zmení miesto.

Akcia s názvom Deň detí a Veterán rallye sa uskutoční priamo v centre mesta, pri Inkubátore
a Spoločenskom dome MCK. Tribúna a hlavný program budú situované na trávnatej ploche pri Inkubátore. Na organizácii sa podieľajú
CVeČko, MCK, ZUŠ a materská škola.
Hviezdoslavova ulica bude uzatvorená po Ul. F. Kostku. Po Bernolákovej ulici nebude možný prejazd na

Hviezdoslavovu. Hlavné parkovisko
na Mierovom námestí bude taktiež
uzatvorené.
Priestor pri Inkubátore spestria aj
historické vozidlá, ktoré zavítajú do
Malaciek pri príležitosti 20. výročia
Veterán rallye. Deti a ich rodičia si
budú môcť prezrieť asi 150 veteránov. Okrem toho budú pripravené
mnohé súťaže, atrakcie na skákanie,
maľovanie na tvár, vytváranie roz-

právkového sveta, kolobežkovanie,
maľovanie na chodníky, výtvarné
dielničky a ďalšie aktivity. V programe vystúpia Dychová hudba Malačané, Divadlo Žihadlo s predstavením Cirkus Pepele, deti z centra
voľného času a žiaci základnej umeleckej školy. Deťom i rodičom chvíľky spríjemnia speváci Matej Fischer,
Gabika Peťková a Zuzana Pucherová Alenová. Dúfajme, že akcii bude
priať aj počasie.
Tešíme sa na vás!
N. Slobodová

Oslava
rodiny
už 7. júna

Celoslovenská oslava rodiny
s názvom Deň rodiny sa uskutoční aj v našom meste. Podujatie organizuje Spojená škola
sv. Františka Assiského a mesto
Malacky. Záštitu nad podujatím prebral primátor mesta Juraj Říha.

Hlavným koordinátorom osláv je
Fórum kresťanských inštitúcií. „Zámerom je poukázať na rodinu ako najdôležitejšiu a nenahraditeľnú hodnotu
pre zdravý a komplexný rast človeka.
Je to miesto, kde sa učíme milovať a
komunikovať s druhými, kde nadobúdame schopnosť tvoriť pevné a trvalé vzťahy,“ povedal riaditeľ spojenej
školy D. Masarovič.
Pre všetkých, ktorí majú chuť sa
zúčastniť, bude pripravený bohatý
program na školskom dvore cirkevnej školy na Kláštornom námestí.
Usporiadatelia sľubujú množstvo
zážitkových spoločenských aktivít
pre deti a rodiny - športové a rodinné hry, tvorivé dielne, jazdu na koni,
maľovanie na tvár, kultúrny program
detí z cirkevnej školy, ukážky historického šermu, streľbu z luku a starobylé rímske hry.
Návštevníci sa môžu tešiť aj na
dve výnimočné vystúpenia. So svojím hudobno-tanečným predstavením sa predvedie obľúbená detská
speváčka Mia Kráľová a uskutoční sa
aj koncert speváčky Janais. V rámci
programu sa môžete zúčastniť aj na
moderovanej diskusii so zaujímavými ľuďmi – rehoľníkmi, a to pri príležitosti Roku zasväteného života.
Nebudú chýbať ani mnohé detské
atrakcie (trampolína, nafukovací
hrad, hojdačky), predaj kníh a DVD
nosičov o rodine a výchove, predaj
ručných výrobkov detí, občerstvenie
(vrátane ponuky nedeľného obeda
pre celú rodinu).
„Pozývame všetkých Malačanov
a obyvateľov okolitého regiónu, aby
prišli prežiť spolu s nami krásny a radostný deň, ktorý chce vyzdvihnúť
význam rodiny pre lepšiu budúcnosť
nás všetkých,“ pozýva D. Masarovič.
N. Slobodová/SŠSFA
Foto: -tabu-
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Jeden z najkrajších sviatkov
Deň matiek oslávili vo štvrtok
14. mája členovia Klubu dô
chodcov a ZO Jednoty dôchod
cov v Malackách na posedení
v Zasadačke MsÚ. V bohatom
kultúrnom programe sa pred
stavili deti z materskej ško
ly, žiaci ZUŠ, Samko Jurkovič
a prítomní videli aj prekvapu
júcu ukážku senioriek cvičia
cich jogu.

Múzeum oslávilo
štyridsiatku
Zakladateľ múzea v Malackách Michal Tillner by sa určite potešil. Prí
jemná atmosféra, príjemní ľudia, príjemný pocit. Ako sa na správnu
oslavu štyridsiatky patrí. Tak sa dá zhrnúť hodnotenie tohtoročného
Dňa múzeí v Malackách a oslava narodenín múzea.
Riaditeľ Záhorskej galérie v Se
nici Štefan Zajíček predstavil život,
výtvarnícku tvorbu i zberateľské zá
ľuby Michala Tillnera žiakom malac
kých škôl v rámci prednášky v kine,
ktorá sa uskutočnila v predstihu,
v stredu 13. mája. V piatok si po
čas celého dňa mohli návštevníci
Tillnerove obrazy i expozíciu múzea
prezrieť na vlastné oči. Zbierkové
predmety múzea sú vo veľkej miere
historické ľudové predmety každo
dennej potreby. Preto bolo sprie
vodným programom Dňa múzeí aj
predvádzanie výroby ručných výrob
kov – paličkové čipkovanie, výroba
keramiky, drôtených a papierových

Denný letný
tábor MCK

Aj tento rok organizuje MCK dva
turnusy letných táborov pre deti
od 6 do 13 rokov.
1. turnus: 20.–24. júla
2. turnus: 17.–21. augusta
Denný tábor bude začínať o 8.30 h
a končiť o 15.30 h. Nástup detí bude
v prípade potreby možný od 8.00 h
v priestoroch MCK Malacky. Každý
deň deti zažijú rôznorodé zážitky,
budú rozvíjať fantáziu aj svoje zruč
nosti. V programe je čítanie príbe
hov v knižnici, tvorenie v Tvorivom
ateliéri MCK, zoznámenie sa s expo
zíciami Múzea Michala Tillnera (mú
zeum, krypty), výlet do Zámockého
parku, obed a každodenný popolud
ňajší oddych pri rozprávke v kine. Po
skončení tábora si okrem zážitkov
deti domov odnesú aj svoje výtvory
a tričko na pamiatku.
Cena denného letného tábora na
5 dní je 50 €, maximálna kapacita je
20 detí. V cene tábora je päť obedov,
pitný režim, vstupné do kina, múzea,
krýpt a kaštieľa, poistné, materiálo
vé náklady na tvorivé dielne, lektori,
pedagogický dohľad a prázdninové
tričko na pamiatku. Ak sa kapacita ne
naplní, je možné dieťa prihlásiť aj na
jeden deň, cena jedného dňa je 15 €.
Tešíme sa na záujemcov. Záväzné
prihlášky a informácie k platbám náj
dete na www.mckmalacky.sk.
MCK Malacky

výrobkov či maľovanie na hodváb.
Mimoriadne zaujímavá bola pod
večerná beseda s bývalými a súčas
nými zamestnancami múzea. Peri
petie, ťažkosti, ba dokonca súdne
spory a niekoľkoročné zatvorenie
prevádzky, ktoré sú súčasťou histórie
Múzea Michala Tillnera v Malackách,
neprekazili nadšenie a neznechutili
zamestnancov múzea. Ukázalo sa,
že práve vôľa a entuziazmus pomá
hali prekonávať nepriaznivé chvíle
a vďaka nim sa môže múzeum rozví
jať a napredovať aj dnes.
Do programu Dňa múzeí organi
zátori zaradili aj obľúbené potulky
Malackami. Štart bol pri budove his
torického mlyna, kde múzeum sídli
lo v minulosti, a končilo sa v druhej
expozícii múzea – v kryptách pod
františkánskym kostolom.
Na oslave, na ktorej sa mnohí
zišli ešte aj podvečer, nechýbal ani
prípitok a želania do budúcnosti.
Usporiadatelia zdôraznili Tillnerovu
zvláštnu záľubu v zbere petrolejo
vých lámp. Viaceré z nich večer za-
pálili a pomocou nich vytvorili poho
dovú atmosféru.
„Nech dlho funguje, nech má veľa
spokojných návštevníkov, nech sa
dobre rozvíja, nech pomáha, poučuje
a vzdeláva o živote našich predkov,“ to
želajú múzeu jeho pracovníci.
Text, foto: MCK 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
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

80 a 85 rokov. Všetky prítomné
dámy si z podujatia odniesli nielen

kytičku kvetov, ale aj dobrú nála
Text, foto: D. Malinová
du.

„Návštevou nás poctili kolegyne z družobného Klubu dôchodcov
z Veselí na Morave, kde sme sa i my
zúčastnili na ich oslave Dňa matiek,“
prezrádzajú seniorky.
Na akcii sa zúčastnil aj primátor
mesta J. Říha, ktorý pogratuloval
všetkým matkám, babkám i pra
babkám a zaželal im pevné zdravie.
Súčasťou osláv bolo aj blaho
želanie všetkým jubilantom, ktorí
sa v tomto roku dožívajú 70, 75,

Seniori športovali

V sobotu 23. mája sa v areáli ZŠ Záhorácka uskutočnili Okresné špor
tové hry a turistické stretnutie Jednoty dôchodcov na Slovensku
okresu Malacky. 180 seniorov sa zabavilo pri športových aktivitách,
ale pochutili si aj na vlastnoručne pripravenom guláši.

Nepriaznivé poča
sie dôchodcom nedo
volilo súťažiť vonku,
no i tak si zašportova
li do sýtosti. Na tento
účel im poslúžila telo
cvičňa školy. Seniori
absolvovali množstvo
disciplín – hádzanie ší
pok, tenisových lopti
čiek, bagandže, váľku
a ďalšie. Počas dňa ab
solvovali aj turistickú
vychádzku po Malac
kách so sprievodcom
z MCK – Múzea M. Till
nera.

Vítame medzi nami
Dávid Kucek, *24. 4.
Michal Šmida, *12. 5.
Povedali si áno
Stanislav Petráš a Ľubica
Nemcová, Peter Kesan a Katarína
Plichtová, Andrej Vávra a Soňa Ho
rínková, Richard Schneider a Emí
lia Oťapková, Jozef Hochman
a Veronika Husárová, Tomáš Slávik
a Lenka Škopíková
Nie sú medzi nami
František Velický, Lakšár
ska Nová Ves, *1949; Bo
žena Ščepánková, Malac
ky, *1925; Jozef Pollák, Malacky,
*1946; Mária Jursová, Kostolište,
*1925; Anna Horká, Rohožník,
*1931; Bohumil Guniš, Lakšárska
Nová Ves, *1927; Janka Belačičová,
Rohožník, *1942

Text, foto: -naty-

riadková inzercia
• Predám nové dojenie pre kozy a ov
ce, cena 650 €, novú dvojkomorovú
pascu na kuny, tchorov, lasice – 100

MALACKÁ MATRIKA
od 11. do 25. 5. 2015

cm, cena 38 € a pascu na líšky, psov
– 140 cm, cena 50 €.
Kontakt: 0907 18 18 00

• Predám karasov 8 do15 cm. Výlov
a transport zabezpečí odberateľ.
Kontakt: 0905 64 54 50

Dotĺklo srdce, čo sme milovali,
klesli ruky, čo tvrdo pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka Ti za všetkých nás.
23. mája sme si
pripomenuli prvé
smutné výročie, čo
nás navždy opus
til Peter Špoták.
S láskou na Teba
spomínajú man
želka, dcéry, syn, zať a vnučka. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Odišiel si od nás potichučky,
nepovedal si ani zbohom,
už neprídem.
V srdciach bolesť, smútok, žiaľ.
Spomienky zostali,
ktoré si uchováme,
nezabudneme.
25. mája sme si pri
pomenuli 5. výro
čie úmrtia Milana
Hlatkého. S lás
kou spomína man
želka, deti, vnúča
tá a celá rodina.

Žiarila z Teba láska a dobrota,
chýbať nám budeš do konca života.
Aj keď už 2 roky nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
25. mája sme si pri
pomenuli výročie
smrti Anny Barto
šovej, r. Beňkovej.
S láskou a úctou
spomína manžel,
dcéra, synovia, vnú
čatá, sestry, švagor a blízka rodina.

Boli chvíle,
na ktoré radi
spomíname,
bol človek,
na ktorého
nezabúdame.
30. mája uplynie
15 rokov, čo nás opustil Vavrinec
Valla z Malaciek. S láskou a úctou
spomínajú manželka, deti s rodina
mi, vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKY
Sú slová, ktoré mu už
nikdy nepovieme,
sú chvíle a okamihy,
na ktoré nikdy nezabudneme.
11. mája uplynuli 4
roky, čo nás opus
til drahý manžel,
otec, svokor, dedko
a pradedko Zden
ko Hrica a 30. aprí
la sme si pripome
nuli jeho nedožitých 78 rokov. Spo
mínajú manželka Mária, dcéry, zaťo
via, vnúčatá a pravnúčatá. Kto ste ho
poznali, spomínajte s nami.
To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
21. mája uplynulo 5
rokov, čo nás navždy
opustil náš dra
hý
manžel, otec, syn
a brat Karol Kura.
S láskou a úctou
spomína celá rodina.
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Judo: Denisa Cabadajová
majsterkou Slovenska!

V dňoch 23. a 24. mája sa v Rimavskej Sobote konali Majstrovstvá
Slovenska mladších a starších žiakov a žiačok v jude. Na tohtoročnom šampionáte sa stretlo 237 súťažiacich z 36 slovenských klubov.

Malacky reprezentovali pretekári
JUDO-clubu TJ Strojár Malacky aj členovia JUDO-krúžku pri CVČ Malacky.
Za mladších žiakov bojovali Martin
Bartošek, Robo Kiripolský a Michal
Nehyba, za starších žiakov Denisa
Cabadajová a Matúš Lipták. Po od
vážení boli Malačania rozdelení do
vekových a váhových skupín. Všetci
naši zástupcovia si viedli veľmi dobre.
Najviac súperov (22) sa „ušlo“ Robovi
Kiripolskému. Aj keď skončil v strede
skupiny, dokázal, že je bojovník. Ostatní pretekári mali do 15 súperov.
Michalovi Nehybovi unikla v ka

Domáci piloti sa umiestnili na všetkých troch pódiových umiestneniach. Zľava: Miroslav Rišo, Juraj Jurkovič, Peter Jurkovič

Súťaž elektrovetroňov
Letecko-modelársky klub Malacky (RC LMK Malacky) pri
Gajaroch zorganizoval medzinárodnú a seriálovú súťaž majstrovstiev Slovenska rádiom
ovládaných termických elektrovetroňov.

Piloti súťažili v dvoch kategó
riách, v tzv. „malej“ kategórii termických elektrovetroňov s maximálnym
rozpätím krídiel 2,5 metra a ,,veľkej“
s rozpätím až 4 metre. Na súťaži sa
zúčastnilo 50 pretekárov z Českej
republiky, Nemecka, Rakúska a Slo
venska.
V sobotu 9. mája čakalo súťažia
cich príjemné teplé počasie bez
dažďa a silného vetra. V takýchto

letových podmienkach predvádzali
najlepší piloti svoje majstrovstvo
z nízkych výšok. Iní zasa hľadali svoje lietadlá odfúknuté vetrom v ne
ďalekom poli alebo lese. Lietalo sa
päť základných letových kôl veľkej
a päť kôl malej kategórie. Prvé tri
miesta obsadili domáci piloti z klubu
RC LMK Malacky. Zvíťazil Juraj Jur
kovič, druhý skončil Peter Jurkovič
a tretiu priečku obsadil Miroslav
Rišo.
V nedeľu 10. mája to bola trochu iná ,,káva“. Súťažiacich čakalo
nepríjemné veterné počasie, ktoré
všetkých preverilo v lietaní aj v pristávaní. Veľa pilotov si teda spravilo
neplánovanú prechádzku do hrachu alebo obilia, niektorí sa opäť

prešli aj do lesa. Lietali sa posledné
dve základné kolá veľkej kategórie. Najlepších desať pilotov sa zišlo
v troch záverečných finálových letoch. Z piateho miesta postupoval
do finále aj domáci pilot Peter Jurkovič, ktorý nakoniec obsadil celkové
8. miesto. Vo veľkej kategórii zvíťazil Bohuslav Majerčík, druhé miesto
uchmatol Bosh Hans Joachim z Nemecka a bronz si odniesol Čech Radek Malčík.
•••
Všetkým pilotom gratulujeme
a ďakujeme sponzorom za podporu
pri organizovaní tejto akcie. Veríme,
že o rok budú elektrovetrone súťažiť
opäť.
Text, foto: RC LMK Malacky

tegórii do 30 kg bronzová medaila,
keď v posledných sekundách podľahol súperovi na IPON a skončil na 5.
mieste. V kategórii do 38 kg v semifinále urobil Martin Bartošek niekoľko technických chýb, za ktoré dostal
tresty, a taktiež obsadil 5. miesto.
Matúš Lipták mal vo svojej skupine
technicky skúsenejších pretekárov,
no napriek tomu skončil na 6. mieste.
Jediné dievča v našom tíme, Denisa
Cabadajová, zabojovala a získala titul
Majsterka Slovenska v kategórii staršie žiačky do 52 kg. K úspechu srdečne blahoželáme!
-JK-

Dievčatá zo ZŠ Štúrova
si vybojovali postup

na M SR vo vybíjanej

Krajské kolo vo vybíjanej bolo pre dievčatá zo ZŠ Štúrova veľmi očakávanou udalosťou. Netajili sa tým, že túžia postúpiť na M SR. Hovorili
si, že družstvo na to majú, lenže v podobnom zložení boli aj v krajskom kole minulý rok. Vtedy sa však museli skloniť pred silným družstvom zo ZŠ Mierová z Bratislavy, s ktorým vo finále prehrali o 2 body.

Tento rok škola z Mierovej postúpila do krajského kola tiež a od prvého momentu bolo jasné, že víťazom
budú Bratislavčanky alebo dievčatá
z Malaciek. Dokonca sa spolu stretli
už v skupinovej fáze turnaja. Malačianky však nenechali nikoho na pochybách, kto si tento rok postup
na majstrovstvá Slovenska zaslúži.
Prvé dva zápasy vyhrali hladko 13:4
a 12:4. V závere skupiny v zápase vyhrali so ZŠ Mierová 12:3.
Výkon našich dievčat rástol od zápasu k zápasu: v semifinále porazili
ZŠ Bilíkova 16:7. Minuloročné obsadenie finále sa zopakovalo, ale tento

raz na ihrisku dominovali Záhoráčky. Po víťazstve 11:7 oslávili postup
na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa
budú konať 3.–4. júna v Trnave. Dievčatám zo ZŠ na Štúrovej ulici sa to
podarilo za posledných päť rokov
už tretíkrát. Srdečne im gratulujeme
a budeme držať palce.
Školu reprezentovali: Hana Sed
láčková, Kristína Ambrová, Ivana
Velická, Karolína Slobodová, Lea
Kučerová, Viktória Horváthová, Nicol
Hladíková, Michaela Habová, Vanda
Wunderlichová, Terézia Sakarová,
Viktória Voržáčková a Vivien Lukšová.
ZŠ Štúrova

Hádzanárky zo Štúrky štvrté na Slovensku
V dňoch od 18. do 20. mája sa
dievčatá zo ZŠ Štúrova Malacky zúčastnili školských majstrovstiev Slovenska v hádzanej žiačok. Tie sa uskutočnili
až v ďalekých Michalovciach
a stretli sa na nich všetci víťazi z ôsmich krajov Slovenska.

Hralo sa v dvoch skupinách a do
bojov o medaily mohli zasiahnuť
iba družstvá umiestnené na prvých
dvoch miestach z oboch skupín.
Naše dievčatá sa v skupine
stretli s hádzanárkami z Trenčína,
Dunajskej Stredy a Bzovíka. Po
jednom víťazstve, jednej remíze
a jednej prehre obsadili nakoniec
v skupine lepším skóre 2. miesto
a postúpili medzi najlepšie štyri
družstvá. V bojoch o medaily však
narazili na silných súperov, nepodarilo sa im vyhrať ani semifinále,
ani súboj o tretie miesto a skončili na celkovom štvrtom mieste.
Vzhľadom na to, že v družstve boli
samé ôsmačky, siedmačky a len
jedna deviatačka, majú perspektívu zopakovať, prípadne vylepšiť

umiestnenie i v ďalšom školskom
roku.

Výsledky:
Zápasy v skupine:
ZŠ Štúrova, Malacky – ZŠ Hodžova, Trenčín – 12 : 12
ZŠ Štúrova, Malacky – ZŠ G. Szabóa, Dunajská Streda – 13 : 18
ZŠ Štúrova, Malacky – ZŠ Bzovík
– 35 : 6
Semifinále
ZŠ Štúrova, Malacky – ZŠ Benkova, Nitra – 10 : 23
Zápas o 3. miesto
ZŠ Štúrova, Malacky – ZŠ G. Szabóa, Dunajská Streda – 14 : 19
Celkové poradie
ZŠ Benkova, Nitra
ZŠ Okružná, Michalovce
ZŠ G. Szabóa, Dunajská Streda
ZŠ Štúrova, Malacky
ZŠ Ul. mieru, Bytča
ZŠ Hodžova, Trenčín
ZŠ Májové námestie, Prešov
ZŠ Bzovík
Text, foto: ZŠ Štúrova

Malacky reprezentovali: Nicol Hladíková, Vanda Wunderlichová, Simona Siváková, Viktória Voržáčková, Terézia Sakarová,
Melani Jagodičová, Adriana Sakalášová, Dominika Andódyová, Laura Slámová, Vanesa Kadlíčková, Nikola Vačková, Viktória
Bogdalíková
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