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Život v školách sa prakticky nezastaví. Počas dvoch letných mesiacov sú síce priestory smutnejšie, keďže deti veselo prázdninujú, ale pracovníci škôl v tom 
čase nezaháľajú a opravujú, renovujú a vylepšujú, čo sa dá. Nás zaujímalo, čo čaká prvákov, ale aj ostatných žiakov našich štyroch malackých základných 
škôl. Vyzvedali sme, čo všetko stihli školy za letné mesiace a ako bude vyzerať prvý školský deň. Pokračovanie na strane 5

Keď sa láska 
podarí...

ÚVODNÍK

Zoznam obsahuje mená daňo-
vých dlžníkov, ktorých stav daňo-
vých nedoplatkov k  31.  decembru 
2014 je viac ako  160  eur (fyzická 
osoba) a viac ako 1600 eur (právnic-
ká osoba). 

Vymáhanie dlhov na miestnych 
daniach je jedným zo spôsobov, ako 
mesto hľadá vlastné finančné rezer-
vy. Vedenie Malaciek dalo neplati-
čom čas do júna, aby svoje dlhy vy-
rovnali. 

Nezaplatením nedoplatkov na 
dani alebo poplatku sa dlžník vy-
stavuje vymáhaniu nedoplatkov 
v zmysle daňového poriadku. „Ak si 
vlastníci nesplnia svoje povinnosti, 
sme, žiaľ, nútení pristúpiť k  najprís-
nejším sankciám. Ide o  chýbajúce 
peniaze, ktoré vieme okamžite pou-
žiť inde, napríklad na výstavbu par-
kovacích miest alebo ihrísk, či opra-
vu chodníkov,“ uviedol primátor 
Malaciek Juraj Říha.

Zoznamy daňových dlžníkov sú 
zverejnené na www.malacky.sk.

-lup-

Nový školský rok: Čo sa v školách zmenilo?

Už o pár dní sa začne nový školský rok 2015/2016. Kedy a kam majú prísť 
v prvý školský deň prváčikovia a ostatní žiaci? 

Dozviete sa na strane 5.

Kedy a kam do školy? 

Zoznam 
daňových 
dlžníkov 

Mesto Malacky sa rozhodlo vy-
užiť zákonnú možnosť zverej-
niť zoznam daňových dlžníkov. 
K  takémuto kroku oprávňuje 
§ 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový po-
riadok) a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov. 

Vedenie elokovaného pracoviska 
Materskej školy na Štúrovej ulici, rodi-
čia detí a  rodičovské združenie spojili 
svoje sily a v sobotu 22. augusta zorga-
nizovali brigádu v MŠ Štúrova. Ochotní 
rodičia i  pedagógovia vo vnútorných 
priestoroch natierali zárubne, dvere 
a  radiátory, zatiaľ čo vonku odstraňo-
vali výrastky z  topoľov a  pozostatky 
z rekonštrukcie, čistili pieskoviská a na-
tierali niektoré exteriérové prvky.

Toto pracovisko našej materskej 
školy podstupuje už od marca rozsiah-
lu rekonštrukciu. Žiaľ, z  technických 
príčin sa termín dokončenia musel po-
sunúť o  mesiac, na 31. augusta. Všet-
kým, ktorí neľutovali časť svojho voľna 
a prišli pomôcť, patrí veľká vďaka. 

Ako vyzeralo leto v MŠ a na čo všet-
ko sa môžu deti a  rodičia od nového 
školského roka tešiť – to sa dočítate na 
str. 3. Text: -lubi-, foto: -otano-

Brigáda v MŠ Štúrova 

Mesto Malacky na konci tohto roka 
rozšíri svoj internetový portál www.
malacky.sk o  katalóg elektronických 
služieb. Pre občanov a  podnikateľov 
budú dostupné elektronické formuláre 
na 49 služieb samosprávy, ktoré bude 
môcť občan, resp. podnikateľ elektro-
nicky podpísať a  poslať na vybavenie. 
Podmienkou pre elektronickú komuni-
káciu bude eIDkarta, teda tzv. elektro-
nický občiansky preukaz s čipom, v kto-
rom bude uložený tzv. elektronický 
podpis. Ten je rovnocenný s písomnou 
podobou vlastnoručného podpisu. 

Projekt elektronizácie samosprávy 
sa zavádza naraz v dvoch partnerských 
mestách – Malackách a Stupave a rea-
litou by mal byť v decembri 2015. Or-
gány verejnej moci majú podľa Zákona 
č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zá-
konnú povinnosť vykonávať svoje služ-

by elektronickou formou. Tento zákon 
určuje, že najneskôr 1. novembra 2016 
musia všetky orgány verejnej moci pri-
jímať elektronické podania, vytvárať 
elektronické rozhodnutia a  elektronic-
kým spôsobom ich aj doručovať. 

O  podrobnostiach projektu elek-
tronizácie samosprávy Malaciek ako 
aj o  praktickom využití elektronických 
služieb budeme verejnosť pravidel-
ne informovať prostredníctvom mest-
ských médií. 

Projekt je spolufinancovaný Európ-
skou úniou z  prostriedkov Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja pros-
tredníctvom Operačného programu 
Bratislavský kraj. Celkové finančné ná-
klady projektu sú 732 144  eur. Výška 
nenávratného finančného príspevku je 
695 536,80 eur.

 -Ľ. Pilzová, M. Farkaš-

Mesto elektronizuje svoje 
služby

Obyvatelia Malaciek budú môcť už onedlho využívať služby samosprá-
vy v elektronickej forme. Mesto finišuje s projektom Elektronizácia samo-
správ. V praxi to znamená, že napr. priznania k daniam, oznámenia, žia-
dosti či podnety budú občania podávať priamo zo svojho počítača bez 
povinnosti prísť osobne na mestský úrad. Samozrejme, aj naďalej zosta-
ne možnosť podávať podnety osobne v Klientskom centre MsÚ. Elektro-
nické a osobné podania budú rovnocenné, a teda občan, resp. podnika-
teľ si môže vybrať, akú formu komunikácie s mestským úradom zvolí.

Priznám sa, bolo to zvláštne. Uply‑
nul len jeden mesiac odvtedy, čo som 
svojmu partnerovi povedala pred ol‑
tárom áno a hneď som šla robiť roz‑
hovor s  párom, ktorý kráča životom 
bok po boku už neuveriteľných päť‑
desiat rokov. Možnosť zľahka nazrieť 
pod pokrievku ich vzťahu vnímam 
ako malý návod ako na to. Ako žiť 
spokojný život s  človekom, ktorého 
ľúbite.

Tolerancia a komunikácia – tie sú 
vraj najdôležitejšie. Myslím si však, 
že aj správna dávka humoru poháňa 
dvojicu spoločne vpred. „Keď sa man‑
želstvo podarí, je to tá najkrajšia in‑
štitúcia na svete,“ to je jedno z  mno‑
hých želaní od gratulantov, ktoré si 
pamätám. Fajtákovcom sa zjavne 
podarilo a zatiaľ mám ten pocit, že aj 
to naše je TO PRAVÉ ORECHOVÉ. 

Želám si, aby sme tých päťdesiat‑
ročných, ale hlavne tých šťastných 
a  spokojných manželstiev mali, nie‑
len v Malackách, stále viac. 

Natália Jánošová
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Malacky boli úspešné v  ďalších 
žiadostiach o  dotácie. Získali sme 
20-tisíc eur od ministerstva kultú-
ry na obnovu strechy, krovu a komí-
nov na kaštieli. A uspel aj náš projekt 
na vybudovanie multifunkčného ih-
riska. Úrad vlády SR odsúhlasil Ma-
lackám dotáciu vo výške 40-tisíc eur 
v programe Podpora rozvoja športu.

Rekonštrukcia našej kultúrnej pa-
miatky, Malackého kaštieľa, pokra-
čuje. Hotové sú už komíny na sever-
nom krídle (od Ulice Duklianskych 
hrdinov) a  na tom istom krídle je 
kompletne položená nová strešná 
krytina. Primátor Malaciek Juraj Říha: 
„Ak nám bude priať počasie, ešte ten‑
to rok by mohla byť zrekonštruovaná 
strecha na dvoch krídlach, teda na po‑
lovici kaštieľa.“ V závislosti od finanč-
ných možností mesto v  budúcom 

roku obstará dodávateľa prác na ďal-
šiu časť strechy.

Vďaka dotácii z ministerstva kultúry 
plánuje mesto v Zámockom parku na 
mieste súčasného hádzanárskeho ih-
riska vybudovať moderné multifunkč-
né ihrisko s umelým povrchom a roz-
mermi 44 x 22 metrov. Bude určené na 
športovú prípravu a voľnočasové akti-
vity detí a mládeže, najmä futbal, volej-
bal, hádzanú, tenis a bedminton. Staré 
hádzanárske ihrisko sa v súčasnosti prí-
liš nevyužíva, pretože má nevyhovujú-
ci povrch a zle odvodnenú plochu. 

Keďže Zámocký park je národnou 
kultúrnou pamiatkou, svoje stanovisko 
musel dať aj Krajský pamiatkový úrad. 
Vzhľadom na to, že súčasná spevnená 
plocha sa nebude rozširovať, s projek-
tom obnovy športoviska súhlasil. Mul-
tifunkčné ihrisko bude využívané aj po-

čas rôznych kultúrno-spoločenských 
akcií, napríklad Prvomájové Malacky, 
Hádzanársky majáles a iné. Predpokla-
daný rozpočet na jeho vybudovanie je 
105-tisíc eur.

Úspešné a dobre pripravené pro-
jekty priniesli v  poslednom období 
Malackám už vyše 160-tisíc €:
»  40-tisíc € od Úradu vlády na vybudo-

vanie multifunkčného ihriska,
»  58-tisíc € od ministerstva školstva na 

rozšírenie kapacít MŠ,
»  25-tisíc  € od BSK na rekonštrukciu 

Ulice Ferdiša Kostku,
»  4-tisíc  € od BSK na rekonštrukciu 

škôlky Bernolákova,
»  15-tisíc € od Rady vlády na prevenciu 

kriminality, 
»  20-tisíc € od ministerstva kultúry na 

rekonštrukciu kaštieľa.
Text: -red-, foto: -naty-

V liste predsedovi ZMOZ Petrovi Po-
budovi o.  i. uvádza: „Keďže ZMOZ  ako 
regionálne združenie patrí pod ZMOS, 
považujem naše členstvo aj platby člen‑
ských príspevkov za duplicitné. V spolu‑
práci s partnermi chceme aj naďalej po‑
kračovať, avšak na platforme Združenia 
miest a  obcí Slovenska, ktoré vnímam 
ako dôstojného a reprezentatívneho zá‑
stupcu samospráv.“

V odôvodnení svojho rozhodnutia 
predsedovi predstavenstva OOCR 
Záhorie Zdenkovi Čambalovi primá-
tor Malaciek o. i. píše: „V nadväznos‑
ti na výšku členského príspevku vyše 
5‑tisíc eur pre mesto Malacky nevidím 
zo strany vedenia tejto organizácie 

adekvátny výstup v  prospech rozvo‑
ja cestovného ruchu. Napriek nedáv‑
nym vyjadreniam riaditeľky Domini‑
ky Levákovej v regionálnych novinách 
voči mestu Malacky, ktoré považujem 
za neprofesionálne a nedôstojné k za‑
stávanej funkcii, naďalej nepovažujem 
prezentované ciele výhradne na báze 
marketingových aktivít pre Malacky 
prínosné.“

Primátor Juraj Říha sa chce prioritne 
venovať vytváraniu príjemného pro-
stredia pre Malačanov. Podľa jeho ná-
zoru sa totiž návštevníci budú v meste 
cítiť dobre iba vtedy, keď bude v Ma-
lackách vládnuť pohoda zo strany oby-
vateľov.                                       -Ľ. Pilzová-

Ešte tento rok dostanú Malacky 
priame železničné spojenie s Českou 
republikou, ktoré mestu už niekoľko 
rokov chýba. Železničná spoločnosť 
Slovensko (ŽSSK) od 13.  decembra 
2015 zavedie priame spojenie vlakmi 
kategórie REX (Regional Express) do 
Břeclavi s 13-minútovou rezervou na 
prestup na vlaky kategórie RailJet do 
Brna a  Prahy. Rozhodnutie oznámi-
la ŽSSK  písomne primátorovi mesta 
Malacky Jurajovi Říhovi. Išlo o odpo-
veď na jeho list, v ktorom ŽSSK žiadal 

o  opätovné zaradenie zastávky Ma-
lacky do grafikonu medzinárodných 
rýchlikov. Železničná spoločnosť tej-
to žiadosti nevyhovela, avšak potvr-
dila obnovenie priameho spojenia 
Malaciek s ČR cez Břeclav. 

„Zatiaľ sa nám síce nepodarilo pre‑
sadiť, aby v  Malackách zastavova‑
li medzinárodné rýchliky, ale to nie je 
dôvod na smútok. Práve naopak, de‑
klarované priame spojenie Malaciek 
a  Břeclavi od 13.  decembra 2015 po‑
važujem za prejav ústretovosti zo stra‑

ny Železničnej spoločnosti Slovensko,“ 
povedal J. Říha a  dodal: „Naše úsilie 
urobiť z  Malaciek plnohodnotnú sú‑
časť železničného koridoru 3.tisícročia 
pokračuje. Naďalej sa snažíme o  pro‑
jekt úplnej modernizácie trate Brati‑
slava – Kúty, kde patrí aj naše mesto.“ 

V tomto období sa vypracúva štúdia 
modernizácie spomínanej trate. Mestu 
Malacky sa podarilo dosiahnuť doho-
du so Železnicami SR, že môže k štúdii 
vzniesť svoje pripomienky. 

 -Ľ. Pilzová-

Výtlky, jamy, obrubníky, nedostatok 
priechodov pre chodcov, neohľadupl-
ní parkujúci vodiči – to je časť pripo-
mienok, ktoré dostalo vedenie mesta 
Malacky z Materského centra (MC) Vá-
nok. Mamičky prijali výzvu primátora 
Juraja Říhu a spísali zoznam bariér na 
cestách, chodníkoch i  parkoviskách. 
„Zostavenie zoznamu som navrhol ma‑
mičkám počas mojej aprílovej návšte‑
vy v  MC Vánok. Keďže sa denne pohy‑
bujú po meste s deťmi a kočíkmi, citlivo 
vnímajú problémové miesta,“ povedal 
J. Říha. Viera Šimeková z MC Vánok do-
pĺňa: „Vysvedčenie, ktoré sme Malackám 
v tejto oblasti vystavili, nie je príliš licho‑
tivé. Verím však tomu, že vedenie mes‑
ta zoberie naše pripomienky vážne a už 
čoskoro uvidíme výsledky.“

Mesto medzitým rozbieha rekon-
štrukcie chodníkov, ciest a  križova-
tiek. Ešte v  tomto roku dostane nový 
povrch Ulica Ferdiša Kostku neďaleko 

centra. Pribudne aj nové značenie par-
kovísk. Juraj Říha, primátor Malaciek: 
„Keďže začíname s opravami chodníkov 
v meste, takýto zoznam je nám veľmi ná‑
pomocný. Opravené chodníky a  cesty 
už budú bezbariérové. Odstraňovanie 
bariér určite pomôže aj našim senio‑
rom a ďalším obyvateľom s pohybovými 
problémami.“ 

Zoznam obsahuje aj hodnotenie 
niektorých detských ihrísk. Tu mamičky 
pripomienkovali predovšetkým život-
nosť komponentov a  úpravu povrchu 
pod hracími prvkami. J. Říha: „O týchto 
nedostatkoch vieme a takisto sa snažíme 
situáciu zlepšiť. Máme v pláne rekonštru‑
ovať detské ihriská na Záhoráckej a  na 
Juhu, postupne prídu na rad ďalšie.“

Okrem toho, na sídlisku Juh sa 
v rámci eurofondových projektov zre-
vitalizovali dve detské ihriská, ktoré spĺ-
ňajú všetky bezpečnostné štandardy.

Text: -lup-, foto: -otano- (ilustr.)

Pozývame vás na spomienkovú 
slávnosť pri príležitosti 71. výročia 
Slovenského národného povstania. 
Uskutoční sa v  piatok 28.  augus-
ta o 15.00 h pri pamätníku SNP na 
Námestí SNP. Prítomní budú predsta-

vitelia mesta, obvodného úradu, Ha-
sičského a záchranného zboru, Dob-
rovoľného hasičského zboru, Zväzu 
vojenských veteránov,  zástupcovia 
politických strán a ďalší hostia.

-red-

Dotácie pre Malacky Pozastavené 
členstvo v ZMOZ 
a OOCR Záhorie

Malacky pozastavili svoje členstvo v Združení miest a obcí Záhorie 
(ZMOZ) a v Oblastnej organizácii cestovného ruchu (OOCR) Záhorie. 
Primátor mesta Juraj Říha svoje rozhodnutie oznámil obom 
organizáciám písomne. 

Zlepší sa možnosť cestovania 
do Českej republiky

71. výročie SNP
Mestská polícia Malacky už niekoľko ro-

kov zabezpečuje zber a odovzdávanie stra-
tených vecí. 

„Stáva sa, že občan často cestuje niekoľ-
ko kilometrov, aby sa presvedčil, či máme 

stratenú vec na mestskej polícii. Pritom si 
stačí prezrieť stránku mesta,“ upozorňu-
je preventista MsP V. Kunák. V prípade, že 
mestská polícia nájde vec, ktorej majiteľ 
je neznámy, ihneď zverejní jej fotografiu 

na webovej stránke mesta (cesta: Občan 
– Mestská polícia – Straty a nálezy). „Je-
den šťastlivec si napríklad nedávno od nás 
prevzal svoj stratený mobilný telefón,“ do-
dal V. Kunák.  -naty-

Stratené veci na stránke mesta

Mamičky pomáhajú mestu 
odstraňovať bariéry
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Oznam pre občanov

Odbor cestnej dopravy a  po-
zemných komunikácií OÚ Malac-
ky je od 20. augusta presťahovaný 
do priestorov Okresného riaditeľ-
stva Policajného zboru v  Malac-
kách, Zámocká ulica 5 (prízemie 
vpravo). 

Na čelo MŠ v Malackách ste na-
stúpili v  polovici júla. S  akými 
predstavami?

Na pozíciu riaditeľky som nastúpila 
v čase rozsiahlej rekonštrukcie na elo-
kovanom pracovisku Štúrova, no i pri-
pravovaných úprav na ostatných budo-
vách. Preto v súčasnosti považujem za 
jednu z hlavných priorít v riadení ško-
ly plynulé a včasné zvládnutie prebie-
hajúcich prác v triedach a obslužných 
priestorov tak, aby boli pripravené na 
otvorenie školského roka 2015/2016. 
Z pedagogického pohľadu je pre mňa 
dôležité pomôcť novoprijatým de-
ťom v adaptačnom procese a poskyt-
núť predškolákom kvalitnú prípravu na 

primárne vzdelávanie na základných 
školách. Mojím želaním je vytvoriť pre 
všetky deti navštevujúce materskú ško-
lu miesto, kde sa budú cítiť čo najlepšie.

Čo vás v  novej pozícii príjemne 
prekvapilo a  čo, naopak, neprí-
jemne zaskočilo?

Môj príchod do Malaciek na funk-
ciu riaditeľky MŠ bol z môjho pohľadu 
prekvapením, pretože som nepozna-
la svojich budúcich spolupracovníkov. 
Príjemne na mňa zapôsobilo srdečné 
privítanie vedením mesta i kolektívom 
zamestnancov materskej školy. S  veľ-
kým rešpektom, ale zároveň obdivom 
som prijala snahu zmodernizovať exis-

tujúce budovy, o ktorej nás informoval 
primátor na spoločnom stretnutí. Je mi 
sympatické, keď vidím, ako sa spoja sily 
zástupcov mesta, Rady školy pri MŠ, za-
mestnancov i rodičov s rovnakým cie-
ľom. Postrehla som aj výbornú spo-
luprácu občianskych a  rodičovských 
združení s  materskou školou. Tiež sa 
mi páči, aké kreatívne celoškolské akcie 
pripravovala MŠ, a  urobím všetko, čo 
bude v mojich silách, aby sa v nich po-
kračovalo. Po vyše mesiaci svojho pô-
sobenia môžem konštatovať, že som 
sa doteraz stretla len s pozitívnymi pre-
kvapeniami.

Na čo sa môžu deti a ich rodičia te-
šiť po lete? Čo nové pribudlo, prípad-
ne čo ste počas leta zrekonštruovali?

Toto leto môžeme nazvať letom 
rekonštrukcií na všetkých pracovis-

kách MŠ. Ako som už spomínala, re-
konštrukcie prebiehajú a  mňa teší, 
že takmer bez problémov. Materská 
škola využíva práve letné mesiace 
na realizáciu takýchto prác, ktoré ne-
vplývajú na chod prevádzok na jed-
notlivých pracoviskách. (Prehľad re-
konštrukčných prác na jednotlivých 
pracoviskách nájdete na inom mies-
te tejto strany – pozn. red.)

Mestské médiá nedávno infor-
movali, že termín skončenia re-
konštrukcie elokovaného praco-
viska na Štúrovej ulici sa posunul 
o mesiac, na 31. august. Aká je ak-
tuálna situácia?

Z pozície riaditeľky materskej ško-
ly môžem potvrdiť, že prišlo k zmene 
termínu, a my sa musíme tejto situ-
ácii prispôsobiť. Práce sa odovzdajú 

do konca augusta, potom však nasle-
duje kolaudačné konanie a posúde-
nie hygienických noriem. Preto sme 
sa rozhodli, že v septembri budeme 
pokračovať v  režime predchádzajú-
ceho školského roka, čo v praxi zna-
mená, že deti dočasne premiestnime 
na ostatné pracoviská a predškolské 
triedy zriadime aj v  priestoroch ZŠ 
Štúrova. Rodičov detí sme už infor-
movali a verím, že situáciu chápu. 

Riaditeľstvo MŠ sa presťahova-
lo z Ulice Jána Kollára na Štúrovu. 
Prečo?

Ovplyvnili to viaceré aspekty, ale 
ten rozhodujúci bol ekonomický. 
Priestor na Štúrovej ulici, v ktorom sa 
momentálne rozprávame, sa využí-
val len čiastočne na krúžky, pretože 
v ňom nebolo možné zriadiť plnoka-
pacitnú triedu s dvoma pedagógmi. 
Tento priestor sme teda využili na 
nepedagogické účely a zároveň sme 
uvoľnili bývalú riaditeľňu na rozšíre-
nie existujúcej triedy. Považujem to 
za rozumné a finančne výhodné roz-
hodnutie. Zároveň na Štúrovej využi-
jeme bývalú kanceláriu zástupcu na 
zriadenie ekonomického oddelenia. 
Verím, že tieto zmeny budú vnímané 
pozitívne. Po úspešnom kolaudač-
nom konaní plánujeme zorganizovať 
Deň otvorených dverí. Dovoľujem si 
už takto v predstihu pozvať Malača-
nov, aby prišli spoznať „novú tvár“ 
elokovaného pracoviska na Štúrovej 
ulici. Všetci sú srdečne vítaní.

Za rozhovor ďakuje Ľ. Pilzová. 
Foto: S. Osuský

Počet všetkých prijatých detí 
k 1. septembru 2015 je 654. 

Z  toho predškolákov: 206 
(186  odchádzajúcich predškolá-
kov, 20 detí má odloženú školskú 
docházku)
MŠ Kollárova 7 tried
MŠ Rakárenská 6 tried
MŠ Bernolákova 6 tried
MŠ Štúrova 5 tried
MŠ Hviezdoslavova  4 triedy
MŠ Záhorácka 2 triedy

-MŠ Malacky-

Elokované pracovisko Rakárenská:
»  inštalácia 4 bojlerov (v každom pavilóne a v ku-

chyni), 
»  oprava zatečených stien v jedálni a dvoch paviló-

noch,
»  vybúranie vane a umývadla v sklade čistiacich pro-

striedkov,
»  nové regály v sklade čistiacich prostriedkov.
Spolupráca s OZ Rakárenček a rodičmi:
»  nové skrinky pre 2 triedy,
»  oprava plota na ihrisku pre menšie deti,
»  nová preliezačka so šmykľavkou,
»  nové detské pieskovisko,
»  odstránenie starej, nevyhovujúcej preliezačky,
»  úprava kvetinových záhonov a  záhradky, zber 

spadnutých jabĺk v spolupráci s poľovníckym zvä-
zom (jablká sa využívajú ako krmivo pre zver),

»  nákup pomôcok na výtvarnú a  pracovnú výcho-

vu, pracovných listov pre deti a školských pomô-
cok pre učiteľky,

»  príprava na dokončenie časti chodníka pri kance-
láriách.

Elokované pracovisko Bernolákova: 
»  vymenené plastové okná,
»  vymaľované triedy, 
»  nové kryty na radiátory. 
Spolupráca s rodičovským združením: 
»  šatňové skrinky a jedálenské stoly pre 3 triedy, 
»  17 nových ležadiel.

Elokované pracovisko Hviezdosla-
vova:
»  oprava poškodených omietok a  prasklín na ste-

nách v triedach, 
»  nové nátery stien v triedach a na chodbách, 

»  nová sanita a dlažba v práčovni. 
Spolupráca s rodičovským združením a 2 %:
»  plávajúca podlaha v 2 triedach, 
»  nové kryty na radiátory, 
»  nové stoly, stoličky, ležadlá, magnetické tabule, 

skrinky do šatne, 
»  pribudnú koberce, hracie prvky (šplhacia zosta-

va a  hojdačky), výchovné pomôcky a  interaktív-
na tabuľa.

Elokované pracovisko Štúrova:
»  nové šatníkové skrinky, lavičky a ležadlá 

Od marca 2015 prebieha rekonštrukcia celého are-
álu elokovaného pracoviska podľa projektu financova-
ného z eurofondov ISRMO Juh a sčasti z dotácie mes-
ta Malacky. Na budove pribudli nové plastové okná, 
vynovila sa fasáda, opravili strechy, upravil sa školský 

dvor a nadstavba hospodárskeho pavilónu, ktorý má 
slúžiť na komfortnejší chod materskej školy. V práve sa 
začínajúcom školskom roku tu bude nová trieda a do 
budúcnosti uvažujeme vytvoriť ešte ďalšiu.

Z  vlastných zdrojov MŠ sa obnovili aj priestory, 
ktoré neboli súčasťou projektu: vymaľované triedy, 
výdajne a šatne, nové linoleum v šatniach a oprave-
né schody. 

Materská škola, Ul. Jána Kollára: 
»  revitalizácia kuchyne: oprava stropu a vymaľova-

nie stien,
»  jedna trieda sa rozšírila o bývalú riaditeľňu, čím zís-

kala väčší priestor. Vďaka tomu sa mohlo umiestniť 
ďalších 9 detí. 

Spolupráca s rodičovským združením pri MŠ:
»  pribudnú detské stoly a stoličky

-MŠ Malacky-

31. júla uplynula lehota, ktorú Malac-
ky dostali od EÚ na dosiahnutie poža-
dovaného počtu pripojených domác-
ností na kanalizáciu v  rámci projektu 
Záhorie, Malacky – odkanalizovanie. 
Podmienkou toho, aby Brusel preplatil 
85 % z 15 miliónov eur, bolo 1046 pri-
pojených stavieb a  pozemkov spo-
lu v  Malackách a  Kostolišti. Túto pod-
mienku sme splnili ešte začiatkom júla. 

V súčasnosti sú Malacky odkanali-
zované na 95 %. Mesto sa pokúša na-
pojiť maximum aj zo zvyšných 5  % 
územia. Preto pravidelne komuniku-
je s  Bratislavskou vodárenskou spo-

ločnosťou (BVS) o budovaní nových 
kanalizačných vetiev nad rámec spo-
mínaného projektu EÚ. Momentál-
ne sa v spolupráci s BVS zvažujú dve 
etapy v  celkovej hodnote približne 
milión 700-tisíc eur: prvou by boli uli-
ce Rakárenská a Stupavská, v druhej 
etape ulice Duklianskych hrdinov, Pri 
mlyne a  J. Kubinu. Ak by sa projekt 
podarilo realizovať, mali by sme od-
kanalizovaných 98 % územia mesta. 

O tom, či sa v spomínaných lokali-
tách vybuduje nová kanalizácia, roz-
hodne BVS na jeseň tohto roka.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

95 percent územia Malaciek už má kanalizáciu

Riaditeľka MŠ: 
„Zatiaľ iba 
samé pozitívne 
prekvapenia.“

Počas štúdia na strednej pedagogickej a sociálnej akadémii 
zistila, že pedagogika a psychológia ju nesmierne fascinujú, preto 
pokračovala v štúdiu na vysokej škole v odbore predškolská 
pedagogika. Po skončení vysokoškolského štúdia obhájila 
rigoróznu prácu a získala titul PaedDr. – doktor pedagogiky. 
18 rokov pôsobila v Stupave ako učiteľka materskej školy. Nová 
riaditeľka Materskej školy v Malackách PaedDr. Silvia Gabrielová. 

Leto v MŠ Malacky Počty 
umiestnených 
detí do MŠ 

Silvia Gabrielová: „Moja dlhoročná prax s deťmi ma posunula na úroveň 
potreby odovzdávania skúseností iným učiteľkám a je pre mňa poteše-
ním, že ich môžem uplatniť práve v Malackách.“
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Je streda večer, v  kalendári dátum 
12. august 2015 a vonku pekelné dus-
no. Pri bývalom mlyne na Dolnom kon-
ci sa zišlo okolo 20 ľudí, ktorí práve za-
čínajú komentovanú prehliadku mesta 
po trase Družstevná – cintorín – Ulica 
1. mája – Rádek – Zámocký park – kláš-
tor. 

„Nápad zorganizovať potulky vznikol 
niekedy v máji ‑ júni 2014 ako výsledok 
dlhšej debaty s  mojimi kolegami,“ ho-
vorí poslanec mestského parlamentu, 
zamestnanec Múzea Michala Tillnera, 

historik, ale dnes predovšetkým sprie-
vodca Martin Macejka. „Zrejme nás in‑
špiroval kolega Andrej Wsól a  jeho pre‑
chádzky po Zámockom parku. Dospeli 
sme k záveru, že by bolo zaujímavé pre‑
viesť ľudí mestom, ukázať im významné 
objekty a  porozprávať zaujímavé fakty 
o stavebnom vývoji Malaciek.“

Vlani počas leta mali potulky pre-
miéru, tento rok už napísali svo-
je ďalšie pokračovanie. Niektorých 
účastníkov už môžeme nazvať tra-
dičnými. So sprievodcami disku-

tujú, pýtajú sa na podrobnosti, 
prípadne aj sami prinesú zaujímavú infor- 
máciu.

„Teší ma, ako sa potulky vyvíjajú. 
Je to dobrý príklad prirodzeného spo‑
jenia výskumu s  prezentáciou a  ces‑
tovným ruchom,“ hovorí M. Macejka. 
„Keď sa počas našej práce dozvieme 
z  archívov niečo nové, na najbližšej 
potulke sa o to podelíme. Uvediem prí‑
klad: pred časom sme hovorili, že bý‑
valý obecný dom, dnes bytové druž‑
stvo na Břeclavskej, bol postavený na 
prelome 19. a 20. storočia. Dnes pres‑
ne vieme, že ho dokončili v roku 1896.“ 
Jeho kolega z múzea a takisto sprie-
vodca potuliek Pavol Vrablec dopĺňa: 
„Vďaka potulkám nadväzujeme kon‑
takty s  ľuďmi, ktorí by možno do mú‑
zea neprišli. Našu prácu však oboha‑
cujú spomienkami, prípadne prinesú 
svoje staré písomnosti a fotografie.“ 

Na ďalšie pokračovanie historických 
potuliek Malackami nemusíme čakať 
až do budúceho roka. Zaujímavá akcia 
sa chystá už počas najbližšej Malackej 
šošovice, teda 19. septembra. Na jeseň, 
okolo Dušičiek, sa uvažuje o komento-
vaných prehliadkach starého cintorína. 

Takže – dovidenia pri ďalších potul-
kách Malackami, priatelia! 

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: M. Konečný, M. Macejka

Historické potulky 
Malackami

Je v nich kus romantiky i tajomna. Večerné prechádzky mestom majú svoje čaro. A keď sa k nim pridá aj historický 
rozmer, netreba váhať. Ideme! 

13. letný filmový festival Bažant Ki-
nematograf cestuje po celom Sloven-
sku. Dva tradičné retro autobusy putu-
jú tento rok od 1. júla do 9. septembra 
s  kvalitným výberom slovenských 
a  českých filmov a  kolekciou pred-
filmov od Ondreja Rudavského po 

33 slovenských mestách. Svoju tohto-
ročnú púť po Slovensku už tradične po 
šiesty raz ukončia u nás, v Malackách.

Tešíme sa na všetkých priaznivcov, 
ktorí prídu v dňoch od 6. do 9. sep-
tembra vždy o 20.00 h do Zámocké-
ho parku.

Budú premietnuté filmy: 
6. 9. – Zakázané uvoľnenie
7. 9. – Díra u Hanušovic
8. 9. – 38
9. 9. – Traja bratia

-ts-

Bažant Kinematograf 2015 
Svetové filmové zážitky pod holým nebom

Ani pretrvávajúce horúčavy neod-
radili okolo 40  účastníkov, našťastie 
deň predtým aspoň trochu napr-
šalo, takže počasie bolo pre turisti-
ku prijateľné. Výstup tradične spre-
vádzali Pavol Fupšo a  Martin Mráz, 
ktorí turistom prezradili veľa zaují-
mavostí o okolí. Samotná túra sa za-
čala o 9. hodine z Vývratu, odkiaľ sa 
išlo po modrej turistickej značke na 
vrchol Vysokej. Na vrchole nám vy-
kuklo slniečko, a tak sme sa mohli ko-
chať výhľadom na Záhorskú nížinu, 
pohorie Tribeč a  pezinskú časť Ma-
lých Karpát. Odtiaľ sa turisti presunu-
li k symbolickému cintorínu, kde má 

Zuzka Krajčíriková upevnenú pamät-
nú tabuľku. Umiestnili ju tam po jej 
tragickej smrti pred 8 rokmi v pohorí 
Vtáčnik jej priatelia. Zuzku sme si uc-
tili minútou ticha a položením venca. 

Z  vrcholu Vysokej sme prešli 
k  trampskej chajde pod Vysokou, 
kde sa tentoraz pre pretrvávajúci zá-
kaz kladenia ohňa neopekalo. Dobre 
sme si však oddýchli a nabrali vynika-
júcu vodu z prameňa na lúke. 

Podujatie sa konalo pod zášti-
tou Matice Slovenskej, mesta Malac-
ky, ktoré zabezpečilo autobus, MCK 
a obce Kuchyňa.

Text, foto: M. Mráz

8. ročník Záhoráckeho 
výstupu na Vysokú 

V  nedeľu 16. augusta sa uskutočnil už 8.  Záhorácky výstup na Vysokú, 
ktorý je zároveň spomienkovou akciou na mladú turistku z  Malaciek 
Zuzanu Krajčírikovú. Zuzka bola známa ako organizátorka rôznych 
podujatí pre mládež a bola aj nádejnou umelkyňou – drôtenkárkou. 
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Nový školský rok: Čo sa v školách zmenilo?

Pokračovanie zo strany 1
ZŠ Dr. J. Dérera
V  školskom roku 2015/16 otvorí 

svoje brány ZŠ Dr. J. Dérera pre 707 
žiakov v 28 triedach. 

V  pracovnom kolektíve privítame 
6  nových pedagogických zamest-
nancov. Do školských lavíc zasad-
ne po prvý raz 84 detí v štyroch trie-
dach. 2.  septembra sa zoznámia so 
svojimi učiteľkami, vychovávateľka-
mi a  spoločne pobudnú v  jednotli-
vých triedach.

Žiaci sa so svojimi pedagóg-
mi stretnú na slávnostnom otvore-
ní školského roka. To sa uskutoční 
o 8.00 h v prípade priaznivého poča-
sia na školskom dvore, v prípade ne-
priaznivého počasia v  jednotlivých 
triedach. „V  nadchádzajúcom škol‑
skom roku budeme pokračovať v  do‑
sahovaní našich cieľov: budeme sa usi‑
lovať vytvárať priaznivé podmienky na 
výchovno‑vzdelávací proces, dopĺňať 
ho vhodnými aktivitami, zážitkovým 
učením, rôznymi exkurziami, kultúr‑
nymi programami, lyžiarskym kurzom 
či obľúbenou školou v prírode. V škol‑
skom roku 2015/2016 zavŕšime aktivi‑
ty v  rámci európskeho programu pre 
vzdelávanie, odbornú prípravu, mlá‑
dež a  šport Erasmus+ Bags to do in 
your city a  v  predvianočnom období 
sa staneme hostiteľmi pre partnerské 
školy. Dúfam, že deti spolu s pedagóg‑
mi prežijú príjemných 191 vyučovacích 
dní,“ uviedla riaditeľka školy Katarína 
Habová.

Počas dvoch mesiacov sa tejto 
škole podarilo zrekonštruovať hygie-
nické zariadenia pre dievčatá, chlap-
cov i učiteľov v suteréne hlavnej bu-
dovy. Pri rekonštrukčných prácach 
sa odhalili ďalšie nedostatky vyplý-
vajúce z veku kanalizácie tejto školy 

– kanalizačné potrubie má úctyhod-
ných 83 rokov. Odstránili tak hava-
rijný stav, a  tým predišli možným 
komplikáciám v budúcnosti. Zrekon-
štruovali aj hygienické zariadenie pre 
chlapcov v budove ŠKD pri jedálni na 
prízemí, ktoré nezodpovedalo hygie-
nickým štandardom. Vymaľovali štyri 
triedy, šatňu a zborovňu na druhom 
poschodí. Priestory vynovili polože-
ním PVC podlahy, zakúpením nábyt-
ku a  kobercov. Na školskom ihrisku 
boli opravené prvky na drevených 
preliezačkách. 

V  škole boli uskutočnené viaceré 
revízie, v  celom objekte boli opra-
vené, prípadne vymenené žalúzie, 
zrealizovali aj niekoľko ďalších drob-
ných opráv. Údržba školy je finan-
covaná z  rozpočtu školy (prenesené 
kompetencie), z  vlastných zdrojov 
(originálne kompetencie) i prostried-
kov OZ  Združenie rodičov pri ZŠ 
Dr.  J. Dérera. Prostriedky občianske-
ho združenia sa mohli použiť najmä 
vďaka príspevkom získaným pros-
tredníctvom 2 % zo zaplatenej dane 
fyzických a právnických osôb. „Chce‑
li by sme sa poďakovať všetkým, ktorí 
nám pomohli skvalitniť podmienky vý‑
chovno‑vzdelávacieho procesu v našej 
škole,“ dodala riaditeľka školy K. Ha-
bová.

Spojená škola sv. Františka  
Assiského (cirkevná ZŠ)

V novom školskom roku privíta Spo-
jená škola sv. F. Assiského 72 prvá-
kov, ktorí budú navštevovať 3 triedy.  
Základnú školu bude celkovo navšte-
vovať 495 žiakov.

Počas letných prázdnin zrekonštru-
ovali priestory na treťom poschodí 
budovy – kmeňové i  odborné učeb-

ne, chodbové priestory (obnova vnú-
torných omietok, nová maľovka), za-
viedlo sa nové internetové pripojenie 
a  digitálne komponenty do učební 
(projektor, počítač). Do chodbových 
priestorov čoskoro pribudnú nové, 
efektné, účelovo a moderne zostavené 
šatníky. „Zmenou dispozičného uspo‑
riadania priestorov sme vytvorili veľkú 
počítačovú miestnosť a zriadili novú ja‑
zykovú učebňu vybavenú moderným di‑
gitálnym zariadením a  ozvučením. Na 
hornom poschodí školy sa stavebnými 
úpravami vytvorila rozmerná plocha 
pre zriadenie umeleckého ateliéru reme‑
siel a ručnej tvorby, ktorý budeme v ďal‑
šom období zariaďovať potrebným inte‑
riérovým vybavením. Dokončuje sa tiež 
rekonštrukcia fyzikálneho laboratória 
s profesionálnejšou výbavou,“ prezradil 
riaditeľ školy Daniel Masarovič. 

Žiaci sa môžu tešiť aj na zlepšenie 
podmienok na rozvíjanie ich manu-
álnych zručností a  špecifických dis-
pozícií, čomu by mal výrazne pomôcť 
spomínaný novovytvorený umelecký 
ateliér, na ktorého záverečnej grafickej 
podobe sa okrem iného majú podieľať 
aj zdatní žiacki výtvarníci. Posilnenie 
praktických a  remeselníckych spôso-
bilostí žiakov očakávajú aj od nových 
školských dielní – vďaka polytechnic-
kému projektu škola získala kvalit-
né a  hodnotné učebné pomôcky pre 
biológiu, chémiu, fyziku a techniku za 
približne 50 000 €. „Pre žiakov všetkých 
vekových kategórií pripravujeme boha‑
tú a pestrú paletu záujmových krúžkov, 
kde si každý nájde ten svoj obľúbený. Ur‑
čite nebude chýbať ani množstvo atrak‑
tívnych podujatí a inšpiratívnych aktivít,“ 
dodal riaditeľ školy.

Slávnostný začiatok školského roka 
sa, tak ako každý rok, koná v  kosto-
le a jeho súčasťou je okrem privítania 
všetkých žiakov osobitné pozdravenie 
prváčikov riaditeľom školy. A tiež krát-
ka pobožnosť s prosbou o dary Ducha 
Svätého do všetkých činností nového 
roka. Potom pokračuje program v trie-
dach v  réžii a v starostlivosti jednotli-
vých triednych učiteľov. Do pedago-
gického zboru pribudne tento rok päť 
nových učiteľov.

ZŠ Štúrova 
V prvý školský deň, v stredu 2. sep-

tembra, slávnostne privítajú 59 prvá-
čikov, ktorí sa v átriu školy v krátkosti 
zoznámia so školou, s  učiteľmi a  vy-
chovávateľmi. Takisto je pre nich pri-
pravený malý darček, ktorého sú-
časťou je i  tričko s  logom školy. Po 
slávnostnom príhovore riaditeľa ZŠ sa 
prváci zoznámia aj so svojimi triedami 
a triednymi učiteľkami. 

„Prvýkrát v histórii školy otvoríme tri 
prvé triedy, z  ktorých dve budú klasic‑
ké a  jedna bude s  prvkami integrova‑
ného tematického vyučovania. Triedu 
s  prvkami ITV  otvárame ako novinku 
v snahe začať zavádzať do vyučovania 
najmodernejšie pedagogické metódy 
a  trendy,“ vysvetlil nám riaditeľ školy 
Dušan Šuster.

Do ZŠ Štúrova nastúpi 383 žiakov, 
čo je o  21 viac ako v  minulom roku. 
Tried bude mať škola 19, teda o 2 viac, 
ako mala na konci školského roka. Po-
čas prázdnin sa zmodernizovali všet-
ky triedy druhého stupňa. „V  každej 
triede sa teraz nachádza notebook 
s  dataprojektorom, v  každej triede je 
zavedené i  rýchle optické interneto‑
vé pripojenie. Takto sa výrazne zlep‑
šili podmienky na moderné vyučova‑
nie s  informačnými a  komunikačnými 
technológiami. Momentálne sú už všet‑
ky triedy školy vybavené na vyučovanie 
s  modernými digitálnymi prostriedka‑
mi. Pribudla aj nová interaktívna ta‑
buľa, dve triedy sme vybavili novými 
stolmi a  lavicami, pribudol nový ná‑
bytok, podľa potreby sa priestory školy 
nanovo vymaľovali. V  posledných au‑
gustových dňoch je naplánovaná in‑
štalácia vnútorného tesnenia pod pre‑
sklený strop átria,“ prezradil riaditeľ D. 
Šuster. Učiteľský zbor školy posilní pä-
tica nových pedagógov.

ZŠ Záhorácka 
V  novom školskom roku privítajú 

v ZŠ Záhorácka 57 prvákov, ktorí budú 
tvoriť 3 triedy.

Celkovo bude túto školu navštevo-
vať 470 detí. 

„Počas prázdnin sme opravili poško‑
denú stenu v školskej jedálni, vymaľova‑
li schodisko pri školskej jedálni, opravili 
sme školský rozhlas, vymaľovali chodby 
pri telocvičniach, namontovali svetlá so 
senzormi pred hlavný vchod a pri jedál‑
ni kvôli zvýšeniu bezpečnosti a ochrane 
objektu, ktorý máme od júna zabezpe‑
čený kamerovým systémom. Vymenili 
sme aj poškodené radiátory v chlapčen‑
ských toaletách, vybielili výdajňu jedál 
v  školskej jedálni, presťahovali a  vyma‑
ľovali kanceláriu vedúcej školskej jedál‑
ne. Do poriadku sme dávali aj chlapčen‑
ské toalety pri ŠKD, ktoré boli niekoľko 
rokov v  havarijnom stave. Pre učiteľov 
sme pripravili miestnosť bývalej škol‑
skej knižnice, ktorá im bude slúžiť ako 
pracovňa,“ vymenúva riaditeľka školy 
Gabriela Emrichová.

A  ďalej dodáva: „Prváci sa môžu te‑
šiť na množstvo zaujímavých krúžkov, 
nové metódy výučby čítania a matema‑
tiky a výborné pani učiteľky. Do pedago‑
gického zboru nám pribudnú noví kole‑
govia, ktorí budú vyučovať matematiku, 
chémiu, anglický jazyk a informatiku.“

Prvý školský deň prvákov slávnost-
ne privítajú v  školskej jedálni kultúr-
nym programom. Potom si deti vyu-
čujúce odvedú do tried, kde budú mať 
nachystané pomôcky a učebné mate-
riá+ly. Neskôr si môžu poprezerať ďal-
šie priestory školy a  rodičia ich môžu 
prihlásiť do školského klubu detí a na 
stravovanie.

Spracovala: N. Jánošová,  
foto: archív

Školský rok sa začína v  stredu 
2.  septembra. Kedy a  kam v  tento 
deň majú žiaci prísť?
ZŠ Dr. J. Dérera: 
Všetci žiaci o  8.00 h na školský dvor 
(pri zlom počasí do tried)
ZŠ Štúrova: 
1. ročník o 8.00 h do átria školy 
2. – 9. ročník o 9.00 h do tried

ZŠ Záhorácka: 
1. ročník o 8.00 h do školskej jedálne 
2. – 9. ročník o 9.00 h do tried (vstup 
cez hlavný vchod)
ZŠ M. Olšovského (cirkevná ZŠ): 
všetci žiaci o 8.00 h do kostola

-MsÚ-

Termíny školských prázdnin na školský rok 2015/2016

Prázdniny
Posledný deň 

vyučovania pred  
začiatkom prázdnin

Termín prázdnin
Začiatok 

vyučovania po 
prázdninách

Jesenné 28. október 2015 
 (streda) 

29. október –  
30. október 2015 

2. november 2015  
(pondelok) 

Vianočné 22. december 2015 
(utorok) 

23. december 2015  
– 7. január 2016 

8. január 2016  
(piatok) 

Polročné 29. január 2016  
(piatok) 

1. február 2016  
(pondelok) 

2. február 2016  
(utorok) 

Jarné 
pre: 
Bratislavský, 
Nitriansky, 
Trnavský kraj 

19. február 2016  
(piatok) 

22. február  
– 26. február 2016 

29. február 2016  
(pondelok) 

Veľkonočné 23. marec 2016  
(streda) 

24. marec  
– 29. marec 2016 

30. marec 2016  
(streda) 

Letné 30. jún 2016  
(štvrtok) 

1. júl  
– 2. september 2016 

5. september 2016  
(pondelok) 

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Malac-
kách oznamuje termíny zápisov do školského roka 
2015/2016. STREDA 2. 9. 2015  14.00 h – 
17.00 h: iba pre novoprijatých žiakov, t. j. tých, ktorí 
boli na prijímacích skúškach v júni 2015. Literárno 
– dramatický odbor – zápis v budove synagógy 
(ul. Na brehu 4, pri pošte), výtvarný odbor - zápis 
v budove synagógy (ul. Na brehu 4, pri pošte), taneč-
ný odbor – zápis v budove ZUŠ na Záhoráckej ulici 
1918, hudobný odbor - zápis v budove ZUŠ na Zá-
horáckej ulici 1918.

ŠTVRTOK a PIATOK 3. – 4. 9. 2015 14.00 h 
– 17.00  h:  pre žiakov, ktorí už sú študentmi ZUŠ 
a pokračujú v štúdiu v ďalších ročníkoch. 

Každý žiak sa bude hlásiť u svojho triedneho vyu-
čujúceho. 

V prípade, že žiaci v určených termínoch 
nemôžu prísť na zápis, treba najneskôr do 
STREDY 9. 9 . 2015 kontaktovať svojich uči-
teľov alebo zástupkyňu školy Mgr. MgA. 
Katarínu Trenčanskú na telefónnom čísle 
0911 30 67 54. 

Základné školy a začiatok školského roka 2015/2016 

Otvorenie školského roka v ZUŠ
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Fotogaléria  
MALACKÉ LETO

Leto v Malackách je pestré, veselé a horúce. Počas prázdnin sa konalo množstvo zaujímavých podujatí, 
pokračovalo sa v projektoch (Nádražná, nadjazd) a svetlo sveta uzreli nové ihriská (Bernolákova, sídlisko Juh). 
Ponúkame vám fotogalériu Malacké leto. 

Foto: N.Jánošová, Ľ.Pilzová, S.Osuský.

Prázdninové rozprávkové popoludnie

Rekonštrukcia nadjazdu pokračuje

Nový chodník od Nádražnej k železničnému priecestiu

Príprava nového prestupného terminálu na Nádražnej
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Prvok nového ihriska vo vnútrobloku Bernolákova

Fun Rádio Dohoda: plný Zámocký park
V Malackách to opäť vrelo. Zámocký park sa počas horúcej soboty 8. augusta naplnil hudbou a dobrou náladou. Hex, Katka Knechtová, Adam Ďurica, Richard Müller, Polemic, Majk Spirit 
a moderátori Didiana a Sajfa to poriadne roztočili. Malacky hostia Dohodu už niekoľko rokov, aj preto organizátori podujatia darovali mestu príspevok na obnovu kaštieľa.

Foto: M.Hubka

Denný letný tábor McK

Rozpálené Malacky V Malackách sa zastavil historický motorový vlak na počesť M. R. Štefánika Nové ihrisko na sídlisku Juh
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KAROL WUNDERLICH

MODELÁRSKY

Letecká základňa Kuchyňa 12. 9. 2015

LETECKÝ DEŇ

Foto: Belo Rakovský,  FaxCopy Vajnorská - špecialista na fototechniku

tretí ročník

začiatok: 10:00
lietame do: 18:00

MEMORIÁL
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DROBNÁ INZERCIA

• Predám nové klietky na chov pre-
pelíc, činčíl, zajacov a kuriatok, 
pasce na líšky a kuny, liahne na va-
jíčka a odchovne. Tel.: 0907 18 18 00, 
www.123nakup.eu.

Každý to sem–tam s  pobytom 
na slnku preženie. Najčastejšie nás 
však potrápi spálená pokožka, ktorá 
si vyžaduje schladiť a  upokojiť. Ako 
však postupovať, keď nás prekva-
pí alergia na slnko? Ako ju môžeme  
rozpoznať? Čo ju spôsobuje a ako jej 
predchádzať?

Alergia na slnko sa môže prejaviť 
u  každého a  v  ktoromkoľvek veku. 
Najčastejšie sa objavuje na jar alebo 
v  lete, ale nie je vylúčená ani v  zim-
ných mesiacoch. Čo môže byť spúš-
ťačom samotnej alergie? Pred poby-
tom na slnku a ani bezprostredne po 
ňom by ste nemali používať kozmeti-
ku s obsahom tuku, parfumy, protizá-
palové gély či krémy. Práve tie v spo-
jení s UV žiarením alergiu naštartujú. 
Na slnku by ste sa nemali zdržiavať pri 
užívaní antibiotík, liekov na vysoký 
krvný tlak, nesteroidných antiflogis-
tík (acylpirín, ibuprofen), prírodných 
antidepresív obsahujúcich ľubovník, 
ale citlivejší ľudia môžu reagovať aler- 
gicky aj po konzumácii citrusových 
plodov, petržlenu, zeleru alebo fíg 
a rastlinných štiav.

Prejavy alergie na slnko
Najčastejším prejavom alergie 

na slnko je slnečný ekzém alebo sl-
nečná alergia, ktorá vzniká pri pr-
vom jarnom slnení, ale aj uprostred 
leta. Svrbivé začervenanie, „krupič-

ka“, až splývajúce mokvajúce pľuzgie-
riky vznikajú niekoľko hodín až dní 
po slnení vo výstrihu, na ramenách, 
krku, zhyboch ramien a nôh. Postup-
ne sa však pokožka „otuží“ a  prejavy 
sa zmiernia. Slnečná žihľavka vzniká 
naopak už po niekoľkých minútach 
na slnku. Na koži sa objavia svrbia-
ce pupienky pripomínajúce žihľavku, 
ktoré môžu splývať do väčších plôch 
až opuchov. V  ľahších prípadoch od-
znieva do dvoch hodín, v ťažších prí-
padoch je spojená s bolesťami hlavy, 
nevoľnosťou alebo poklesom tlaku. 
Reakcia známa ako Mallorca akné 
vzniká pri reakcii UV  žiarenia s  nie-
ktorými chemickými zložkami v opa-
ľovacích a  kozmetických výrobkoch. 
Zápalová reakcia sa prejavuje na po-
kožke, najčastejšie v  dekolte, kde sa 
tvoria malé vyrážky podobné akné. 
Postihuje najmä mladých ľudí s mast-
nou pleťou a so sklonom k akné.

Prevencia a ochrana
Rovnako ako pri opaľovaní, aj tu 

platí základné pravidlo, že slnku sa 
treba vyhýbať medzi 11. a  15.  hodi-
nou. „Pri všetkých typoch alergických 
reakcií, ak už nastanú, je najlepším rie‑
šením odísť zo slnka. V  rámci preven‑
cie je potrebné myslieť na pravidelné 
používanie ochranných opaľovacích 
krémov proti UVA a  UVB – žiareniu, 
vhodných na konkrétny typ pokožky. 

Čím svetlejšia pokožka, tým vyšší fak‑
tor. Ak sa už v minulosti alergická reak‑
cia vyskytla, odporúčam niekoľko dní 
pred odchodom na dovolenku užívať 
antihistaminiká,“ radí MUDr. Marián 
Jančár z  alergiologicko-imunologic-
kej ambulancie Nemocnice Malacky. 
Zvýšiť toleranciu voči slnku možno 
aj pomocou fototerapie, teda hypo-
senzibilizácie UVB-žiarením. Účinný 
je aj známy betakarotén, ktorý sa uží-
va preventívne asi mesiac pred do-
volenkou. Vhodné sú tiež produkty 
s  obsahom antioxidantov, napríklad 

vitamín E alebo C. Ak dva týždne pred 
dovolenkou používate krém na  tvár 
a telo s ich obsahom, pokožka si tieto 
ochranné faktory zapamätá.

Pre ľudí trpiacich atopickým ek-
zémom sú najvhodnejšie prípravky 
na báze čistých minerálnych filtrov 
– bez parfumov, resp. chemických fil-
trov a s  faktorom 50, ktorý je vhod-
ný aj pre malé deti. „Detská pokožka 
je veľmi citlivá, pretože každé spálenie 
v tomto veku významne zvyšuje riziko 
kožných ochorení v dospelosti. Odpo‑
rúčam, aby kojené deti boli bez vplyvu 

poludňajších slnečných lúčov a potom 
na slniečku maximálne niekoľko mi‑
nút. Batoľatá a deti do 5 ‑ 6 rokov len 
v  popoludňajších hodinách,“ dodáva 
MUDr. Marián Jančár. 

Okrem aktívnej ochrany opaľova-
cími krémami je potrebné sa na sil-
nom slnku chrániť aj oblečením, kto-
ré zakryje ramená, nohy, a klobúkom 
či tenkou čiapkou, čím predídete aj 
úpalu. V  rámci kompletnej ochrany 
je veľmi dôležitá ochrana očí kva-
litnými slnečnými okuliarmi s  UV  
filtrom.  PR

Alergia na slnko môže prekvapiť kedykoľvek
Máte pocit, že alergia na slnko sa týka len ľudí s citlivou pokožkou alebo ľudí 
náchylných na alergie? Nemusí to tak byť. Ozónová vrstva nás v dnešnej 
dobe chráni stále menej a prepúšťa viac ultrafialového žiarenia. Slnečné 
lúče sú tak agresívnejšie a  častokrát najmä pri neuváženom pobyte 
na slnku môžu spôsobiť alergickú reakciu. Červené vriedky, zdureniny 
a pľuzgieriky vo výstrihu či na ramenách sprevádzané svrbením, prípadne 
vyrážky na tvári pripomínajúce akné vedia poriadne znepríjemniť život. 
Ak si po dlhšej dobe plánujete intenzívne užiť slnko, buďte radšej opatrní.

MUDr. Marián Jančár, alergiologicko-imunologická ambulancia Nemocnice Malacky

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

1. SEPTEMBER 2015 - DEŇ ÚSTAVY

Strana  SMER - sociálna demokracia v Malackách 
vás srdečne pozýva na oslavy 

DŇA ÚSTAVY SR,
ktoré sa uskutočnia 1. septembra 2015

na štadióne v Zámockom parku.

PROGRAM: 
10.00  - slávnostné otvorenie, privítanie hostí  a príhovory 
	 -	vystúpenie	mažoretiek	
	 -		hudobná	produkcia	skupiny	MALAČANÉ	

a MALACKÍ FEŠÁCI 
	 -		zabavia	sa	nielen	dospelí,	ale	i	deti	pri	rôznych	hrách	

a	atrakciách	
	 -		občerstvenie	je	samozrejmosťou	pre	dospelých	aj	

pre deti 

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

Predpokladaný záver podujatia je o 15.00 h.

Ďalšie číslo  
Malackého hlasu  

vyjde 9. septembra



Zoznámila ich fazuľová polievka
Manželia Fajtákovci sa zoznámi-

li v  Gajaroch, keď pani Marcela, vlast-
ne vtedy iba slečna, prišla praxovať do 
miestnej školy. Vladimír sa vracal z voj-
ny a veľmi sa tešil na obľúbenú mami-
nu fazuľovú polievku, ktorú po príchode 
domov jedol s veľkou chuťou. Až sa za-
hanbil, keď mu v tej chvíli predstavova-
li dievčinu menom Marcela. Do Gajár ju 
prizvala Vladimírova sesternica, rovnako 
učiteľka. Ktovie, či za tým bola práve fa-
zuľová polievka, ale mladí si jednodu-
cho padli do oka a po roku randenia sa 
konala v Gajaroch veľká svadba so stov-
kou pozvaných hostí.

Svadba bola 24. júla 1965. Keďže pani 
Fajtáková bola učiteľkou, vo vtedajšom 
režime nemohli mať svadbu v kostole, 
čo jej rodičia ťažko znášali. Vzali sa teda 

na miestnom úrade. Svoje „áno“ si pove-
dali, keď mala ona 21 a on 22 rokov. Sen 
o kresťanskej svadbe v kostole si splni-
li na 25. výročie sobáša. Ich rodičia sa 
toho, žiaľ, nedožili.

Neprestávajú športovať a cestovať
Počas života spoločne veľa cestovali 

v karavane, absolvovali mnohé karava-
ningové zrazy. Vďaka výborným výsled-
kom v  športe sa Fajtákovci v  mladosti 
dostali do rôznych krajín aj v čase, keď 
bolo cestovanie z vtedajšieho Českoslo-
venska takmer nemožné.

Cestovanie sa zapáčilo aj ich dvom 
dcéram. Podľa slov pani Marcely im to 

však privodilo aj ťažšie životné okamihy. 
Dievčatá sa totiž zaľúbili do cudzincov 
a v jednom roku naraz opustili rodinné 
hniezdo. Jedna sa rozhodla žiť v Talian-
sku a druhá v Chorvátsku. „Zrazu sme zo‑
stali sami. To ma veľmi trápilo, ale v tom 
čase som ešte pracovala, a tak sa to dalo 
prežiť,“ priznáva pani Marcela. Za dcéra-
mi však veľa cestovali a neskôr prišli, na-
opak, krásne okamihy v ich živote – na-
rodili sa im vnúčatá. „V zamestnaní mali 
pre moju situáciu pochopenie. Pri narode‑
ní detí som vždy vycestovala na dlhšie ob‑
dobie za dcérami. Chcela som im pomá‑
hať. Veď mama je len jedna,“ dodáva pani 
Fajtáková.

Cestovať a  športovať však neprestá-
vajú ani dnes. Za týždeň absolvujú na 
bicykli aj 100 km. Bežne chodia na cyk-
lovýlety do Viedne. „Veľa sa hýbeme, lebo 
kto sa hýbe, ten žije,“ hovorí hrdo pán Vla-
dimír. Na svoj vek je dvojica v skutočne 
závideniahodnej fyzickej kondícii. 

No a  čo toľko hľadaný recept na 

šťastné manželstvo? „To sa musia dvaja 
stretnúť a musia sa jednoducho tolerovať. 
Pre šťastné manželstvo sú najdôležitejšie 
tolerancia a komunikácia,“ hovoria svor-
ne, „u nás aj slnko svietilo, aj popršalo, ale 
vždy sme mali rozum.“

Text: Natália Jánošová,  
foto: archív Fajtákovcov/naty

Päťdesiat rokov spolu

Bývalá učiteľka slovenského 
jazyka a  dejepisu a  vášnivý 
športovec, zakladateľ Malackej 
desiatky a  niekdajší polygraf 
– čo ich spája? Neuveriteľných 
päťdesiat rokov spoločného 
života, dve dcéry, päť vnúčat 
a  krásny vzťah. Manželia 
Fajtákovci z  Malaciek oslávili 
počas letných mesiacov zlatú 
svadbu. Pri tejto príležitosti 
sme ich navštívili. Vyrozprávali 
nám veľa zo svojho súkromia 
a  prezradili aj toľko hľadaný 
recept na šťastné manželstvo.

„Aj slnko svietilo, aj popršalo, ale vždy sme 
mali rozum.“

Fotografia priamo zo zlatej svadby. V pozadí sú aj dcéry a vnučka Fajtákovcov. 

Podobnosť pani Marcely Fajtákovej so známou speváčkou Marcelou Laiferovou 
nie je vôbec náhodná. Sú totiž sesternice. „Veľmi si rozumieme a často sa stretá-
vame, sme síce sesternice, no vzťah máme ako sestry,“ hovorí pani Marcela.

Fajtákovci dostali k  výročiu svadby od priateľov krásny darček. Fotografia 
v rámčeku je z čias, keď spolu začínali.

Mestské centrum sociálnych 
služieb Malacky organizuje 
výstavu fotografií s názvom 
Objektívom seniora. Svoju fo-
tografiu, negatív, prípadne 
fotku na CD alebo na USB kľú-
či prineste do denného stacio-
nára do 7. septembra. Téma je 
voľná. Tlač fotografií zabez-
pečí MsCSS. Akciu podporuje 
Fotolab. -MsCSS-

Objektívom 
seniora

V  súťaži máme knihy: Malacky 
a okolie 7 (zborník z dejín Malaciek) 
a Dejiny športu v Malackách (zbier-
ka o  vývoji organizovaného športu 
v  meste). Obe malacké publikácie 

vydalo Mestské centrum kultúry – 
Múzeum M. Tillnera. 

Anketu Kniha Záhoria spoločne 
vyhlásili Záhorská knižnica v  Seni-
ci, Záhorské múzeum v  Skalici, Zá-
horská galéria Jána Mudrocha v Se-
nici, organizácie v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trnavského samospráv-
neho kraja a  Mestské centrum kul-
túry Malacky. 

Okrem internetového hlasovania 
môžete autorov podporiť aj pros-
tredníctvom hlasovacích lístkov 
v  Záhorskej knižnici a  v  mestských 
a  obecných knižniciach regiónu do 
30.  septembra. Výsledky ankety sa 
dozvieme v októbri.

Text: N. Jánošová, foto: archív

Dve publikácie z Malaciek  
v ankete Kniha Záhoria 2014

V  aktuálnom siedmom ročníku 
čitateľskej ankety Kniha Záhoria 
2014 môžete zahlasovať aj za 
malacké knižné tituly. 
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SPOMIENKY

Ubolené srdce pre‑
stalo biť, ani sa 
nestačilo rozlúčiť. 
Dotĺklo srdce, utí‑
chol Tvoj hlas, ale 
v  spomienkach si 
stále v nás.

19. augusta sme si pripomenu-
li nedožitých 90 rokov a  27.  au-
gusta si pripomíname 11 rokov, čo 
nás navždy opustila naša milovaná 
mama, svokra, starenka a  prasta-
renka Terézia Kubášková z  Mala-
ciek. Spomínajú dcéra Lýdia a syn 
Peter s rodinami.

18. augusta sme 
si pripomenuli ne-
dožité 70. naro-
deniny Augustí-
na Škrabáka. 
S  láskou spomína 
manželka, dcéry, 

zaťovia, vnúčatá, ostatná rodina, ka-
maráti a známi. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 

Sú slová, kto‑
ré mu už nikdy 
nepovieme, sú 
chvíle a okami‑
hy, na ktoré ni‑
kdy nezabudne‑
me.

17. augusta sme si pripomenuli 
smutných 6 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, 
svokor, dedko a pradedko Eduard 
Kura. S láskou spomínajú man-
želka Mária, dcéry Marta, Marika 
a Danka s rodinami.

Kto ho poznal, 
spomenie si, kto 
ho mal rád, ne‑
zabudne. Žiješ 
v srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali.

21. júla sme si 
pripomenuli 2. výročie úmrtia Jo-
zefa Kratochvíla. S  láskou a úc-
tou spomína dcéra Jarmila a  syn 
Vladimír s rodinami.

15. augusta sme 
si pripomenu-
li nedožitých 
90 rokov mamič-
ky a babičky Má-
rie Cigáňovej 
z Malaciek. S lás-

kou v srdci spomína celá rodina.

Mal nás všetkých 
rád a chcel s nami 
ešte žiť, ale prišla 
krutá chvíľa, mu‑
sel nás opustiť. V 
srdci nám bolesť 
zanechal, v  srd‑

ciach našich navždy zostal.
24. júla sme si pripomenuli 4. vý-

ročie úmrtia RSDr. Jozefa Kozla 
z Malaciek. S láskou spomína man-
želka, dcéra Mária s rodinou, syn 
Dušan s  rodinou, vnučka Maruška 
s rodinou, vnuci Zuzana a Michal, 
pravnuci Majko a Paľko. Kto ste ho 
poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku.

Hoci si predčas‑
ne odišiel a niet 
Ťa medzi nami, 
v našich srdciach 
zostávaš stále 
s nami.

22. augusta 
sme si pripomenuli 2.  výročie, čo 
nás opustil manžel, otec, švagor, 
kamarát Alojz Mravík. Mal rád ži-
vot a nás všetkých. S  láskou spo-
mína manželka, dcéra a  ostatná 
rodina. Kto ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu tichú spomienku 
spolu s nami. 

Kto Ťa poznal, ten 
pozná našu bo‑
lesť, ten vie, čo 
sme v Tebe stratili. 
V našich  srdciach 
žiješ večne ďalej – 
spi sladko, veď sa 

opäť stretneme.
7. augusta sme si pripomenuli 

3.  výročie úmrtia Jozefa Tanušku 
z Kuchyne. S láskou a úctou spomí-
na mama, sestry Gitka a Mária s ro-
dinami, krstný Nikolasko, dcéra Lu-
cia s priateľom.

3. augusta sme 
si pripomenu-
li 3. výročie úmr-
tia nášho drahé-
ho syna a  brata 
Michala Beňu. 
S láskou v srdci 

spomína mama, brat Pavol, Ružena, 
ostatná rodina a kamaráti. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

3. augusta uply-
nulo 7 rokov, čo 
nás opustil man-
žel, otec, dedo 
Milan Lančarič. 
Spomínajú man-
želka Eva, syn 

Ivan a dcéra Dana s rodinami.

30. júla uplynulo 10 rokov od smr-
ti Márie Michálkovej, rod. Ale-
novej a  2.  augusta prešlo 35 ro-
kov od smrti Jozefa Michálka z 
Veľkých Levár. S  úctou a vďakou 
spomínajú synovia, dcéra a zať Mi-
lan s rodinou.

Povedali si áno
Michal Dvorský a Ružena Kráľová 

Matej Bulla a Alžbeta Gelingerová 
Branislav Hrozienčik a Hana Jankovýchová 
Libor Jurkovič a Zuzana Baďurová
Ľudovít Polakovič a Oľga Zemanová 
Andrej Waschek a Natália Chmelíková 
Pavol Jung a Slávka Oláhová 
Jaroslav Zváč a Katarína Dobiašová
František Ambra a Pavlína Šípová
Filip Voržáček a Lucia Bednáriková 

Nie sú medzi nami
Anna Písečná, Malacky (*1928) 

Ladislav Pivoňka, Borský Svätý Jur (*1938)
Jozef Laček, Kostolište (*1932) 
Štefan Krajčírovič, Malacky (*1922)
František Hlavatý, Malacky (*1940)
Anton Hruška, Záhorská Ves (*1933)
Marta Nesnadná, Borský Mikuláš (*1942) 
Peter Brichta, Veľké Leváre (*1950) 
Veronika Gašparová, Malacky (*1928)
Viktor Koporec, Malé Leváre (*1936) 
Anton Masár, Lozorno (*1937) 
Ferdinand Pečimon, Borský Svätý Jur (*1946) 
Irena Daňová, Kuchyňa (*1941) 
František Polák, Kostolište (*1947) 
Irena Binčíková, Gajary (*1939) 

Cyril Novosádek, Kuchyňa (*1929) 
Terézia Nitsingerová, Bratislava (*1932) 
Blažej Šefčík, Borský Svätý Jur (*1935) 
Ján Masár, Malacky (*1941) 
František Dobrovoszký, Rohožník (*1954), 
Magdaléna Lukáčková, Malacky (*1934), 
Helena Šarközyová, Studienka (*1941)
Ľudovít Benkovič, Malacky (*1936)
Viliam Hlavatý, Plavecký Mikuláš (*1958)
Milan Bilkovič, Malacky (*1931)
Emília Milová, Malacky (1930)

MALACKÁ MATRIKA OD 6. 7. DO 10. 8. 2015
80 -  Jozef Dobrovodský   

Augustín Greif   
Mária Hodeková   
Agneša Janíková   
Eva Kolmanová   
Jozefa Nováková   
Vojtech Novota   
Ferdinand Orth   

Ferdinand Sedlák   
Agneša Špotáková   
Margita Šulková   
Mária Vargová   
Štefánia Volná 
Štefan Žáček 

85 -  Helena Blažková   
Stanislav Ciprys   

Helena Petrášová 
90 -  Ľudovít Cagáň   

Ľudovít Ivančík 
91-  Mária Malíšková 
94 -  Mária Kalužáková 
95 -  Anastázia Beňová 

Štefan Sedlák

JUBILANTI

17. augusta sme 
sa navždy rozlú-
čili s milovanou 
mamičkou a bab-
kou Oľgou Závo-
rovou (71 r.) v jej 
rodisku.

Ďakujeme Ti, mama, za obeta-
vú lásku a oporu, za rady do živo-
ta a všetok ten krásny čas s Tebou.

Synovia Peter a Vilko a náš otec 
Vilo.

Polícia zaznamenala prípady, keď 
občania za objednané služby (výko-
pové práce, výmena zvodov, pomoc 
pri upratovaní a  iné) boli nútení za-
platiť omnoho vyššie sumy, než na 
akých sa dohodli. Páchatelia oslovili 
starších ľudí s  ponukou svojich slu-
žieb a hneď sa dohodli na ich cene. 
Avšak po ukončení prác (ktoré boli 
často nekvalitné), pýtali niekoľko-
násobne viac, veľa ráz aj s  použitím 
nátlaku. V okrese Pezinok takto prišla 

o vyše 2-tisíc eur 77-ročná žena. Pá-
chatelia sa vydávajú za pracovníkov 
rôznych inštitúcií – plynární, elek-
trární, poisťovní, dokonca i  charity, 
prípadne ponúkajú tovar alebo služ-
by ako podomoví predajcovia. Ob-
javujú sa aj klamári, ktorí tvrdia, že 
potrebujú okamžitú pomoc pre zná-
mych pre náhle zhoršenie zdravot-
ného stavu. 

V  tejto súvislosti upozorňujeme 
občanov, aby boli pri kontakte s ne-
známymi osobami ostražití. S cieľom 
predchádzať obdobným prípadom 
polícia odporúča:
»  neotvárajte svoje príbytky cudzím 

ľuďom a nekomunikujte s cudzími 
ľuďmi, keď ich vpustíte do domu, 

už nie ste v bezpečí pred ich prak-
tikami;

»  neobjednávajte si žiadne služby od 
osôb, ktoré nemáte overené;

»  veľmi výhodné ceny za núkané 
služby už znejú podozrivo;

»  udržiavajte dobré vzťahy so sused-
mi, majte dôležité telefónne čísla 
viditeľne zapísané, pretože v  prí-
pade potreby je ich pomoc naj-
rýchlejšia;

»  nepodpisujte bez konzultácie s prí-
buznými žiadne dokumenty s oso-
bami, ktoré nepoznáte.
Ak vo svojom okolí zaregistrujete ta-

kéto osoby, ihneď kontaktujte políciu 
na bezplatnom telefónnom čísle 158. 

-OR PZ Pezinok-

Majte sa na pozore pred nekalými 
praktikami

Neustále sa medzi nami objavujú 
páchatelia, ktorí zneužívajú 
dôverčivosť starších osôb 
a  rôznymi praktikami sa snažia 
od nich vylákať peniaze.

Čas plynie ako ti‑
chej rieky prúd, kto 
Ťa mal rád, nemô‑
že zabudnúť.

26. augusta 
uplynú 2 roky, čo 
nás navždy opus-

tila Janka Schreiberová.
S láskou na ňu spomínajú dcéra 

Lenka, mama, sestra Viera.
Odpočívaj v pokoji.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Novinkou na kúpalisku, ktorú už 
iste viacerí považovali za samozrej-
mosť, bolo aj bezplatné internetové 
pripojenie. Vo večerných hodinách 
sa hŕstka nadšencov venovala aj vý-
konnostnému plávaniu. V  čase od 
19.  do 20.  hodiny takto športova-
lo denne 5 – 6 návštevníkov. Vo vy-
braných dňoch a  hodinách hral na 
kúpalisku dídžej.  Počas niektorých 
víkendov sa za pultom striedali via-
cerí a hrali rôzne štýly. O túto novin-
ku prejavili záujem najmä mládež-
níci. 

Nepravdivé fámy
Počas leta sa po Malackách šíri-

li fámy, že voda na kúpalisku je pre 
kúpanie nevyhovujúca. Správca 
Dušan Rusňák však tieto tvrdenia 
rázne odmieta: „Regionálny úrad 

Sezóna na malackom 
kúpalisku vrcholí

Letná sezóna na malackom kúpalisku, ktorá sa pomaly chýli ku koncu, bola plná noviniek. Najväčší úspech mali 
animátori, ktorí pripravovali počas horúcich letných dní program pre malých aj veľkých.

Najväčší úspech mali animátori, ktorí pripravovali počas horúcich letných dní 
program pre malých aj veľkých. 

Po hracej ploche je rozmiestnená 
sieť 24 rozstrekovačov s čerpadlom, 

ktoré čerpá vodu zo studne pod ih-
riskom. Trávnik s  rozlohou 1  hektár 

sa polieva dvakrát za noc. Podľa slov 
D.  Rusňáka je možné nastaviť po-
lievanie aj na tri etapy. Dvanásťku-
bíková nádrž sa dokáže naplniť za 
približne 6 hodín. Súčasťou závla-
hového systému je senzor, vďaka 
ktorému sa v  prípade dažďa nepo-
lieva. 

Za nový zavlažovací systém 
mesto zaplatilo 15 tisíc €. Pôvodne 
odhadovanú cenu sa vďaka verejné-
mu obstarávaniu podarilo znížiť na 
polovicu, čo znamená, že časť plá-
novaných financií sa môže použiť 
na iný projekt. Zavlažovací systém 
dodala firma IVO z Viničného.

Text, foto: N. Jánošová

Zavlažovací systém na futbalovom 
ihrisku realitou

Trávnik na futbalovom ihrisku v Zámockom parku už dostáva pravidelnú závlahu vďaka novému zavlažovaciemu 
systému. „Dá sa povedať, že ide o historickú chvíľu, pretože doteraz sme nemali žiadny systém a ihrisko sa polievalo 
ručne,“ povedal riaditeľ AD HOC Dušan Rusňák. 

Prvú časť rekonštrukcie hradí 
mesto zo svojho rozpočtu sumou 
21 000 €. Riaditeľ príspevkovej orga-
nizácie mesta AD HOC Dušan Rus-
ňák však priznáva, že na úkor tejto 
prestavby bude musieť šetriť inde, 
keďže chce, aby bola rekonštruk-
cia precízna. Financie teda doplní aj 
z rozpočtu AD HOC. 

Búracie práce sa v Maline začali 24. 
augusta, samotná rekonštrukcia je 
naplánovaná od 31. augusta do 13. 
septembra. Počas týchto troch týž-
dňov je zastavená aj prevádzka ba-

zénov, v ktorých sa bude kompletne 
meniť voda. Čistením prejdú aj steny 
bazénov a technológia. 

Nový šat dostane aj sauna v špor-
tovej hale. Toto leto ju čaká vymaľo-
vanie priestorov, oprava odpočíva-
diel, kúpa nových masérskych stolov 
a  výmena koberca. V  tomto prípade 
ide o  údržbu priestorov, ktoré prej-
dú v budúcom roku kompletnou pre-
stavbou a  budú sa dokonca rozširo-
vať. V nasledujúcom roku plánuje AD 
HOC vynoviť mužské šatne a  sprchy 
a zrejme aj vstupný vestibul.  -naty-

Rekonštrukcia  
Maliny 

Na konci augusta štartuje rekonštrukcia ženských šatní, spŕch a sociálnych 
zariadení v športovej hale Malina. 

Poľovnícky deň je aj príkladom 
spolupráce poľovníkov s  mestom 
Malacky a ich partnermi ako Nissan 
Auto – Impex, Agropartner Plavecké 
Podhradie, Centrum voľného času 
v Malackách, ktorí tu spojili svoje zá-
ujmy a možnosti. V slávnostnom prí-
hovore predseda OPK  Miroslav Ko-
piar vysvetlil podstatu moderného 
poľovníctva. Súčasťou slávnostné-
ho programu bolo aj verejné poďa-
kovanie osobnostiam za celoživotný 
prínos pre poľovníctvo. Ceny z  rúk 

viceprezidentky SPK Sone Chovano-
vej tento rok prevzali Milan Malata, 
Ladislav Rígler, Anton Jurkovič a Mi-
roslav Světlík. V  dnešnej uponáhľa-
nej dobe má svoje miesto aj zamys-
lenie sa nad duchovným odkazom 
sv. Huberta, k čomu prítomných vy-
zval kaplán Slávko Ganaj.

Deti si mohli vyskúšať streľbu zo 
vzduchovky, laserovej pištole ale-
bo luku a  tie najšikovnejšie dostali 
sladkosti a  pamätné diplomy. Oce-
nené boli aj talentované deti, ktoré 

v detskom ateliéri svojimi kresbami 
zachytili krásy prírody. 

Zážitkom pre návštevníkov bola 
iste aj jazda na koči ako v  časoch 
grófa Pálfiho. Mnohí návštevníci dr-
žali palce svojmu družstvu v  súťaži 
vo varení gulášu, kde titul Gulášnik 
Poľovníckeho dňa získali kuchár-
ky z Klubu slovenských poľovníčok. 
K dobrej nálade prispel koncert dy-
chovej hudby Malačané, klasické 
pesničky z country a folku od Mazur 
Band, ukážky vábenia zveri a  rituál 

pasovania za lovca od Jozefa Hlás-
nika a  Michala Rečného. Napokon 
si mohli návštevníci vyskúšať šťastie 
v bohatej tombole. Časť výťažku ve-

novali poľovníci na rekonštrukciu 
Malackého kaštieľa. 

Text, foto: M. Merc

Poľovnícky deň: mostík medzi verejnosťou a poľovníkmi
Poľovnícky deň 2015, ktorý organizovala Obvodná poľovnícka komora Malacky, zaznamenal napriek tropickej 
horúčave rekordnú návštevnosť. Malačanov pritiahli tri výstavy poľovníckych psov, vystúpenia sokoliarov, 
programy pre deti a samozrejme, aj veľká ponuka poľovníckych jedál. 

verejného zdravotníctva kontroloval 
vzorky vody z  bazéna pred otvore‑
ním kúpaliska aj počas sezóny a všet‑
ky výsledky boli v  poriadku. Tiež nie 
je pravdou, že by mali rómski spolu‑
občania vstup zadarmo. Pokiaľ chcú 
navštíviť kúpalisko, riadne si zaplatia 
vstupné ako všetci ostaní.“ 

Posledný augustový víkend 
bude otvorené

Tento rok na malacké kúpalisko 
doposiaľ zavítalo 18 300 návštevní-
kov. Predpoveď počasia na posled-
ný augustový víkend je tiež veľmi 
priaznivá – od piatka do pondelka 
by mali teploty atakovať tridsiatku. 
Kúpalisko bude otvorené a  riadi-
teľ príspevkovej organizácie mesta 
AD HOC Dušan Rusňák všetkých sr-
dečne pozýva: „Posledné horúce dni 
si môžete vychutnať u  nás, na kúpa‑
lisku v  Malackách. Radi vás tu priví‑
tame. Ak by náhodou teplo vydrža‑
lo až do septembra, kúpalisko bude 
otvorené.“ 

Rozlúčka s letom vo veľkom štýle
V  sobotu 29. augusta sa na kú-

palisku uskutoční charitatívna ak-
cia, ktorá bude zároveň rozlúčkou 
s  letom. Organizátori chcú venovať 
výťažok chorým deťom z  Detskej 
fakultnej nemocnice v  Bratislave. 
O program počas celého dňa sa po-
starajú animátori a  nebude chýbať 
ani detská diskotéka. Tím Fight Di-
vision Malacky predvedie svoje bo-
jové umenie, o hudobný zážitok sa 
postarajú dvojka Sax Beatz a dídže-
ji Lukas. O & Katharzo a  tiež skvelý 
slovenský raper Majself.

Návštevnosť kúpaliska v minu-
lých rokoch:
2010: 19 211 návštevníkov
2011: 14 790 
2012: 15 132 
2013: 18 934 
2014:    6 547 

Text: N. Jánošová, foto: FB Letné 
kúpalisko Malacky 
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IV. LIGA BRATISLAVA - S4BA JESENNÁ ČASŤ 2015

Kolo Termín Deň Domáci Hostia Výsledok
  1. 2. 8. 2015, 17.30 h nedeľa ŠK Závod FC Malacky 0 : 3
  2. 9. 8. 2015, 17.30 h nedeľa FC Malacky SDM Domino Bratislava 1 : 1
  3. 15. 8. 2015, 17.00 h sobota ŠK Vrakuňa Bratislava FC Malacky 1 : 2
  4. 23. 8. 2015, 17.00 h nedeľa FC Malacky ŠK Šenkvice 4 : 1
  5. 30. 8. 2015, 17.00 h nedeľa MFK Rusovce FC Malacky
  6. 6. 9. 2015, 16.30 h nedeľa FC Malacky FC Ružinov Bratislava
  7. 13. 9. 2015, 16.30 h nedeľa TJ Veľké Leváre FC Malacky
  8. 20. 9. 2015, 16.00 h nedeľa FK Jabloňové FC Malacky
  9. 27. 9. 2015, 16.00 h nedeľa FC Malacky TJ Záhoran Jakubov
10. 4. 10. 2015, 15.30 h nedeľa FK Stupava FC Malacky
11. 11. 10. 2015, 15.30 h nedeľa FC Malacky SFC Kalinkovo
12. 17. 10. 2015, 10.00 h sobota FK Lamač Bratislava FC Malacky
13. 25. 10. 2015, 14.00 h nedeľa FC Malacky TJ Čuňovo
14. 1. 11. 2015, 13.30 h nedeľa FK Vajnory FC Malacky
15. 8. 11. 2015, 13.30 h nedeľa FC Malacky FK Karpaty Limbach

Len 8-ročný Kristián Viktorín z Mala-
ciek sa venuje vodnému motorizmu, 
ku ktorému ho vedie otec. Mladučký 
Malačan dokázal vo svojej prvej súťaž-
nej sezóne 2014 prekonať aj starších 
a skúsenejších pretekárov a stal sa maj-
strom Slovenska v  kategórii mladších 
žiakov. 

Kristián však nezaháľa ani v  sezóne 
2015. V máji zvíťazil v prvom kole sé-
rie Majstrovstiev Slovenska vo vodnom 
motorizme Formula FUTURE na dunaj-
skom ramene v  Medveďove. Súťaž sa 
vždy skladá z dvoch častí: viazanie vo-
dáckych uzlov a slalom v motorovom 
člne na čas. Kristián získal v tomto kole 
v kategórii mladších žiakov plný počet 
bodov – 1200. 

V júni víťazil opäť, tentoraz v príjem-
nom prostredí nádrže Sĺňava v Piešťa-
noch, kde sa konalo druhé kolo Maj-
strovstiev SR Formula FUTURE. Kristián 
získal opäť prvenstvo a odviezol si do-
mov zlato. 

Tretie a  dramatickejšie kolo série 
majstrovstiev sa konalo v  júli na  jaku-
bovskej štrkovni. Kristián opäť excelo-
val a bol najrýchlejší v jazdách. Zlato už 

mal takmer v rukách, žiaľ, po chybe, keď 
vynechal bóju, ho posunul súperom. 
A tak sa mu ušla strieborná priečka.

Sezónu má teda Kristián rozbehnu-

tú skvele, budeme mu držať palce aj 
v ďalších súťažiach!

Text: N. Jánošová/S. Viktorín,  
foto: archív S. V.

Postup vybojovali hráči, ktorí stáli pri 
vzniku prvého družstva v klube ŠK Žo-
lík. V  roku 2002 prišli ako malí chlap-
ci do prípravky, v  ktorej začínali svoje 
prvé futbalové kroky. Postupne sa cez 
kategórie mladších a  starších žiakov 
posúvali vyššie. 

Tréner staršieho dorastu Branislav 

Juhas: „Do sezóny 2014/2015 sme vstu‑
povali ako nováčik a  víťaz štvrtej ligy 
s  okliešteným kádrom. Mnohým hrá‑
čom v  tom čase skončil dorastenecký 
vek a  bolo potrebné družstvo doplniť. 
Dali sme šancu vlastným odchovan‑
com a  do vekovej kategórie staršieho 
dorastu sme zaradili hráčov z  dorastu 

mladšieho so zámerom pripraviť druž‑
stvo, ktoré bude schopné bojovať až 
v budúcej sezóne o postup do vyššej sú‑
ťaže. V  praxi to znamenalo, že chlap‑
ci vo veku 15 a 16 rokov hrali proti 18‑ 
a  19‑ročným hráčom. Vedeli sme, že 
je v  nich veľký potenciál, čo nakoniec 
potvrdili druhým miestom v  tabuľke, 
ktorým si zabezpečili postup do II. ligy 
ZSFZ. Na štart v ďalšej sezóne v druhej 
lige sa tešíme a naším cieľom je skončiť 
v hornej polovici tabuľky.“ 

Dlhodobá práca sa vypláca
Futbalový klub ŠK  Žolík bol založe-

ný v roku 2002 a jeho hlavným cieľom 
je výchova hráčov v  regióne Záhorie. 
Klub je stabilným účastníkom mládež-
níckych súťaží a  hrdým reprezentan-
tom Malaciek a  Záhoria. Tímy v  7 ve-
kových kategóriách pravidelne hrávajú 
súťaže organizované BFZ. Počas 13 ro-

Postup dorastencov ŠK Žolík do druhej ligy
Futbalový klub ŠK Žolík si už pri svojom vzniku stanovil ako svoj hlavný cieľ postup do druhej dorasteneckej ligy. 
Družstvá staršieho a mladšieho dorastu sa v sezóne 2014/2015 vo svojich kategóriách umiestnili na popredných 
medailových pozíciách tretej ligy Bratislavského futbalového zväzu (BFZ), vďaka čomu po dlhých 12 rokoch 
postúpili do druhej najvyššej dorasteneckej ligy na Slovensku. 

Seniorský tím FC Malacky je po 2. kole Slov-
naft Cupu (Slovenského pohára) na čele ta-
buľky. Naši hráči majú na konte plný po-
čet bodov (6) za dve výhry, ktoré môžu už 
čoskoro rozšíriť o tretiu. V utorok 1. septem-
bra privítame na našom trávniku atraktív-

neho súpera: mužstvo ŽP Šport Podbrezová 
– účastníka najvyššej slovenskej futbalo-
vej Fortuna ligy, ktorý je momentálne na 
8. priečke. 

Zápas 3. kola Slovnaft Cupu FC Malac-
ky – ŽP Šport Podbrezová sa koná na štát-

ny sviatok Deň ústavy SR, t.j. 1. septembra 
o 17. hodine na futbalovom štadióne v Zá-
mockom parku. 

Všetkých priaznivcov športu srdečne po-
zývame na futbalový sviatok!

Malacký futbalový sviatok na štátny sviatok 

kov dokázalo vedenie klubu vytvoriť 
výborné podmienky pre výkonnostný 
rast hráčov. 

Existuje silná trénerská skupina 
a  štruktúra výchovy detí a  mládeže 
od mini prípraviek až po starší dorast. 
Úspechy družstiev v  jednotlivých sú-
ťažiach a dlhodobá práca s mládežou 
pomohli k tomu, aby zástupcovia ma-
lackých futbalových klubov ŠK  Žolík 
Malacky (mládež) a FC Malacky (senio-
ri) podpísali s mestom Malacky doho-
du o vzájomnej spolupráci. Futbalové 
kluby sa zaviazali k vzájomnej podpo-
re, pomoci a  spoločnej reprezentácii 
mesta. Cieľom všetkých zastúpených 
strán je pozdvihnúť malacký futbal 
a zlepšiť materiálne podmienky vo fut-
bale.

Pred nami je ďalšia sezóna
Prípravu na novú sezónu začali do-

rastenci 5. júla v  domácom prostredí. 
Počas prípravy hrajú zápasy so súpermi 
z blízkeho okolia. Všetky domáce zápa-
sy v sezóne 2015/2016 môžete sledo-
vať vždy v sobotu na futbalovom ihris-
ku v Zámockom parku. 

Aj naďalej platí pozvánka pre deti 
ročníkov narodenia 2004 až 2010 do 
kategórií prípraviek a  mini prípraviek. 
Bližšie informácie o tréningoch, tréne-
roch, činnosti a fungovaní klubu nájde-
te na webovej stránke www.skzolikma-
lacky.sk. 

Ďakujeme mestu Malacky, sponzo-
rom, vedeniu klubu, trénerom, rodičom 
a všetkým fanúšikom za podporu a po-
vzbudzovanie!  Text, foto: ŠK Žolík

Mladý vodný motorista valcuje 
súperov


