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ÚVODNÍK

Pestrá jar
v Malackách

Zápis detí do
základnej školy
Zápis detí do základných škôl
v Malackách sa uskutoční v dňoch
15. apríla (piatok) od 14.00 h do
18.00 h a 16. apríla (sobota) od
9.00 h do 12.00 h v budovách príslušných základných škôl.
Základná škola pri zápise dieťaťa
vyžaduje meno, priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo
a trvalé bydlisko dieťaťa a tiež meno,
priezvisko, adresu zamestnávateľa
a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v spádovej základnej škole
(základná škola v školskom obvode,
v ktorom má trvalý pobyt), pokiaľ si
rodič nevyberie inú školu. Riaditelia základných škôl sú však povinní
prednostne prijímať deti s trvalým
pobytom v danom školskom obvode. Školské obvody v meste Malacky
sú určené vo VZN č. 13/2011. -msú-

71. výročie oslobodenia Malaciek
Doznievajú tvoje kroky v diali
Do ničoty prudko šmarené
S krokmi tých, čo za nás umierali
Kto si na tých mŕtvych spomenie?
Slovo piskľa v búrkach ošklbané
Má zas silu pravdy v ramene
Má zas krídla na let prichystané
Kto si na tých mŕtvych spomenie?
5. apríla si naše mesto pripomenulo 71. výročie oslobodenia. Pri
oslobodzovaní Malaciek padlo 152 sovietskych vojakov a dôstojníkov. Oslobodenie nášho mesta bolo súčasťou
útoku vojsk 2. ukrajinského frontu, ktorý znamenal prielom obrany nemeckých vojsk v tejto oblasti.
Nebo je zas ako oko čisté
Život má zas mocné korene
V riave tráv čo šľahá cez bojište
Kto si na tých mŕtvych spomenie?
Nová vlna búri v starom prúde
V nové tvary staré kamene
Starý víchor posmešne si hudie
Kto si na tých mŕtvych spomenie?

5. apríl 1945 ako dátum oslobodenia Malaciek uvádzajú aj ruské historické vojenské zdroje. Hlavné boje sa
však odohrali deň predtým, ako o tom
píše aj kniha Malacky 1206 – 2006 (autori Stano Bellan, Vladimír Šíp a Vladimir Yurkovic):
„Ráno 4. apríla 1945 svitlo do pekného dňa. Na ceste z Bratislavy na Stupavu
a Malacky ustupovali nacistické útvary,
predovšetkým tylového zabezpečenia.
Malačania sa na prechod frontu cez obdobie veľkonočných sviatkov dobre prichystali. Veľká časť sa ukryla v prichystaných lesných úkrytoch a stanovištiach,
ďalší ostali v pivniciach a rôznych dômyselných úkrytoch. Aj podzemie Čierneho
kláštora vrátane pálfiovskej a františkánskej krypty pojalo mnoho Malačanov.
Pričom o premene tohto podzemia na
protiletecký kryt sa rozhodlo ešte v začiatkoch vojny nariadením MNO a náčelníka civilnej obrany v Malackách Blažíčka. Zhruba v čiare dnešnej diaľnice
narýchlo vytvorili Nemci slabú vlnu odporu. Po údere a prechode Červenej armády ostali na nej telá Nemcov, ich doklady a rodinné fotografie.

Po utekajúcich Nemcoch sa v meste objavila Červená armáda. 6. gardový
jazdecký zbor generálporučíka Nikolaja
Vasileviča Sokolova vstúpil na Záhorie
a 4. apríla 1945 ráno o 5. hodine v smere
od Rohožníka, chotára Bahno a Studienky oslobodil Malacky.“
Až raz znova začneš zbrane kruté
Kovať pre výboje šialené
Nenávisťou k iným hviezdam
Kto si na tých mŕtvych spomenie?
Až sa náhle zakosília dlane
V uzol vraždy krvou zlepené
Budú oči hrôzou bičované
Kto si na tých mŕtvych spomenie?
Oficiálne oslavy 71. výročia oslobodenia sa konali vo štvrtok 7. apríla pri
pamätníku Červenej armády na Kláštornom námestí. V príhovore pedagóga Antona Pašteku okrem iného
zazneli tieto slová: „Verím, že si spoločne želáme, aby už matky nikdy nemuseli oplakávať svojich synov, aby vo vojne neumierali deti a nevinní ľudia a aby
zbrane neničili to, čo generácie po stá-

ročia budovali. Asi žiadna vojna nie je
spravodlivá, celkom určite spravodlivou
nebola ani tá najstrašnejšia v doterajšej
histórii ľudstva – druhá svetová vojna.
Vojna nás stavia pred množstvo nepríjemných otázok. Asi najťažšia je tá, ako
vôbec môže vojnu ako takú niekto obhajovať? Je to vôbec možné, že existovali a stále existujú ľudia, ktorí si myslia,
že zbrane vytvoria šťastnejší a lepší svet?
Zástancovia vojny nájdu vždy pre vojnu
obhajobu. No oni neobhajujú určite nás,
obyčajných ľudí, ale fabriky, ktoré na vojne zarobia. Asi jedinou možnosťou, ako
vyhlasovať vojnu za správnu, je rezignovať na rozum, čo vidíme veľakrát i v súčasnosti. A preto my, čo máme rozum
i srdce na správnom mieste, nedovoľme,
aby sa hrôzy vojny, tak ako nám ich druhá svetová vojna predstavila, niekedy
zopakovali.“
Ktorí za nás včera umierali
Aby bolo nebo zjasnené
Piesňou, ktorú oni nepoznali
Kto si na tých mŕtvych spomenie?
Text: -lubi-, foto: -naty-, s použitím
básne Pavla Horova Kto si spomenie...

Prvomájové Malacky v tomto roku po
novom aj s novým festivalom
Obľúbené podujatie Prvomájové
Malacky sa uskutoční v tradičnom termíne 1. mája a na tradičnom mieste
v Zámockom parku, avšak tentoraz prinesie plno noviniek. Tou najdôležitejšou bude rozdelenie parku na tri zóny:
detskú, westernovú a farmársku, pričom v každej bude množstvo tematic-

kých atrakcií. Súčasťou Prvomájových
Malaciek bude tento rok nový festival
pre mladých FRIKULIN. Primátor mesta
Juraj Říha: „Chceli sme podujatie osviežiť
niečím novým, a tak tento rok rozširujeme jeho zameranie z rodín a seniorov
aj na mladých. FRIKULIN prinesie ukážky extrémnych športov, vystúpenia zná-

mych raperov, adrenalínové exhibície a
mladí budú mať možnosť vyskúšať si na
vlastnej koži veľkú U-rampu.“
O dobrú náladu sa na hlavnom pódiu postarajú malacké hudobné i tanečné súbory ako Saltatrix, dychovka
Malačané, folklórny súbor Macejko,
Bečkovi chlapci či AC+. Zlatým klin-

com hudobného programu bude vystúpenie obľúbenej skupiny Polemic.

Viac na
strane

Kvitnú čerešne, magnólie a o pár
dní nám rozkvitnú orgovány. S príchodom jari a slnečných lúčov nám
je akosi príjemnejšie a usmievame
sa oveľa viac. V Malackách máme
dôvodov na úsmev hneď niekoľko,
a to aj vďaka podujatiam, ktoré nás
čakajú.
Už o necelé tri týždne sa uskutoční najväčšie a najobľúbenejšie celomestské podujatie Prvomájové Malacky 2016, ktoré dostane tento rok
nový vietor do plachát a prinesie
niekoľko noviniek (viac v článku nižšie a na strane 3). Ešte predtým sa
počas víkendu od 22. do 24. apríla
stane naše mesto dejiskom Majstrovstiev Slovenska v mažoretkovom
športe. Do Malaciek pricestuje približne 1300 mažoretiek. Veľkolepú
šou odštartujú pochodom cez mesto (viac na strane 6).
Čoskoro po prvom máji príde Deň
detí. Ten budeme oslavovať v sobotu 28. mája a rovnako ako minulý rok
budú pripravené rôzne atrakcie, súťaže, sladké odmeny a zaujímavé vystúpenia. A tak ako vlani sa ku Dňu
detí pripojí aj Veterán rallye spolu
s Malackou šošovicou.
Leto v Malackách bude tiež zaujímavé. Tešíme sa nielen na prázdniny, zmrzlinu a kúpalisko, ale znovu
príde Fun Rádio Dohoda! Organizátori sľubujú, že v Zámockom parku
bude opäť skvelá zábava a interpreti
si vraj pripravia také vystúpenia, aké
inde neuvidíme. Nuž, máme sa na
čo tešiť. Jar sa nám však iba začala,
tak si ju spolu užívajme. A najlepšie
s úsmevom.
-red-
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Kaplnku sprístupnia už 1. mája!
Kaplnka v kaštieli postupne odkrýva svoju krásu. V jej priestoroch sa začali práce na odkrytí oltára a odstránení priečok, ktoré tam nikdy nepatrili.
Kaplnka sv. Kríža bude pripravená privítať návštevníkov už čoskoro, počas
Prvomájových Malaciek. Ide o jednu z najcennejších častí pálfiovského
kaštieľa v Malackách. Nachádza sa na
rohu východného a severného krídla
zámku (od nemocnice a Ulice Duklianskych hrdinov). Vo svojej pôvodnej veľkosti presahovala z prízemia na prvé
poschodie.
Text, foto: -red-

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
vyhlasuje výberové konanie
na pracovné miesto
opatrovateľ/opatrovateľka v domácnosti
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
1. mája 9, 901 01 Malacky
opatrovateľ/opatrovateľka
Malacky, domácnosť opatrovaného
dohodou
37,5 hod. (úväzok 100 %)
odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania v rozsahu
najmenej 220 hodín
Ďalšie požiadavky:
zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, profesionalita, empatia
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 25. apríla
2016. Na oneskorene podané žiadosti ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady, sa nebude
prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.
Zamestnávateľ:
Sídlo:
Funkcia:
Miesto výkonu práce:
Termín nástupu:
Pracovný úväzok:
Kvalifikačné predpoklady:

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
vyhlasuje výberové konanie
na pracovné miesto
opatrovateľ/opatrovateľka v zariadení opatrovateľskej služby
Zamestnávateľ:
Sídlo:
Funkcia:
Miesto výkonu práce:
Termín nástupu:
Pracovný úväzok:

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
1. mája 9, 901 01 Malacky
opatrovateľ/opatrovateľka
Zariadenie opatrovateľskej služby, Ulica 1. mája 9, Malacky
dohodou
35 hodín týždenne, 12-hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke

Kvalifikačné predpoklady: odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo absolvovanie akreditovaného kurzu
opatrovania v rozsahu najmenej 220 hodín
Ďalšie požiadavky:
zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, profesionalita,
empatia
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr
do 25. apríla 2016. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady, sa
nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

OPRAVA
V predchádzajúcom čísle Malackého hlasu sme na strane 3 v článku Nové pravidlá pre verejný poriadok v meste chybne uviedli dátum,

odkedy budú platiť nové všeobecne
záväzné nariadenia. Správny dátum
je 1. máj 2016. Za chybu sa ospravedlňujeme. Novým VZN, súvisiacim

Pneumatiky nevhadzujte
do komunálu!

TEKOS: Iniciatíva vítaná
Spoločnosť TEKOS víta iniciatívu
dobrovoľníckych združení a občanov, ktorí sa rozhodli priložiť ruku
k dielu a chcú pomôcť pri skrášľovaní jednotlivých úsekov v Malackách. TEKOS poskytne všetkým,
ktorí sa rozhodnú pomôcť pri čis-

s verejným poriadkom, sa budeme
podrobnejšie venovať v budúcom
čísle Malackého hlasu, ktorý vychádza 27. apríla.
-red-

tení mesta, vrecia na odpad. Aktivitu je počas celého roka potrebné
včas nahlásiť telefonicky na čísle 034/772 20 60 alebo mailom na
tekos@tekosmalacky.sk, prípadne
osobne v sídle spoločnosti.
-tekos-

Mestská spoločnosť TEKOS upozorňuje, že od 1. januára tohto roka nie
sú pneumatiky súčasťou komunálneho odpadu a treba ich zaniesť
ktorémukoľvek distribútorovi pneumatík. Viac informácií nájdete na
-tekoswww.tekosmalacky.sk.

Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák.
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov informuje
o voľnom pracovnom mieste na útvare
komunikácie a vonkajších vzťahov.
Názov pracovnej pozície: samostatný odborný referent komunikácie
Rámcová náplň práce:
• autorské spracovanie textov pre mestské médiá a aktualizácia informácií,
• redakčné spracovanie podkladov z práce MsÚ, MsZ a mestských inštitúcií,
• redigovanie príspevkov iných autorov pre mestské médiá,
• fotoreportérske práce,
• zabezpečenie marketingových a informačných kampaní MsÚ.
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas
materskej dovolenky
Termín nástupu: podľa dohody (jún – júl 2016)
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na žurnalistiku alebo masmediálnu komunikáciu
Iné kritériá a požiadavky:
• prax v mediálnej oblasti, doložená kópiami troch uverejnených článkov, prípadne
záznamom troch audiovizuálnych diel na DVD,
• výborná znalosť slovenského jazyka a štylistiky,
• občianska bezúhonnosť,
• prehľad o spoločenskom dianí v meste a regióne výhodou,
• ovládanie minimálne jedného svetového jazyka na komunikatívnej úrovni výhodou,
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),
• samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní vrátane telefonického a e-mailového kontaktu,
• štruktúrovaný životopis,
• kópia dokladu o vzdelaní.
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 25. apríla 2016 na adresu: Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto
termíne nebudú zaradené do výberového konania.

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Malackách
informuje o voľnom pracovnom mieste:
učiteľ/-ka hudobného odboru
na školský rok 2016/2017 na plný pracovný úväzok
na dobu určitú/neurčitú.
Termín podania prihlášky: do 15. apríla 2016
Predpokladaný deň nástupu do práce: 2. september 2016
Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
• kvalifikačné predpoklady v súlade s časťou X. v prílohe č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
• požadované vzdelanie: vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• prax v požadovanom odbore výhodou.
Zoznam požadovaných dokladov:
• prihláška (uviesť aj telefonický kontakt),
• profesijný životopis,
• overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača na účely výberového
konania.
Požadované doklady je potrebné odoslať poštou alebo elektronicky
do 15. apríla 2016 na adresu:
Lívia Spustová, DiS. art. – riaditeľka školy, kasova@zusmalacky.sk
Základná umelecká škola v Malackách
Záhorácka 1918
901 01 Malacky
034/772 22 86
Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.
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Cesta mládeže: dve zásadné zmeny v projekte
V týchto dňoch sa dokončuje projektová dokumentácia na rekonštrukciu Cesty mládeže tak, aby sa mohlo začať
stavebné konanie. Záväzok, ktorý dal primátor mesta, že prvá časť Cesty mládeže bude zrekonštruovaná tento
rok, stále platí.
V projektovej dokumentácii nastali dve zmeny. Prvou je vloženie
dvoch stredových deliacich ostrovčekov, ktoré spôsobia vybočenie
jazdného pruhu a znemožnia autám
ísť vysokou rýchlosťou. „Touto úpravou projektovej dokumentácie sme
vyšli v ústrety obyvateľom ulice a zástupcovi petitentov,“ hovorí viceprimátor Milan Ondrovič a vysvetľuje:
„Pri tomto opatrení sa nezvyšuje hluk,
ako keď vozidlo prechádza cez retardér. Stredové ostrovčeky nijako neobmedzujú prejazdnosť ani kapacitu
komunikácie.“ Na Ceste mládeže zostane obmedzená rýchlosť 30 kilo-

metrov za hodinu.
Druhou dôležitou zmenou je odvod dažďovej vody, ktorá sa bude
namiesto do kanalizácie odvádzať
do zeme vsakovaním. Toto riešenie
prinesie úspory, pretože mesto nebude musieť vodárenskej spoločnosti platiť za stočné. A hoci je osadenie deliacich ostrovčekov o niečo
drahšie, než predpokladal pôvodný
projekt, vďaka úsporám za dažďovú
vodu sa cena rekonštrukcie zásadne
nezvýši.
Ako hovorí viceprimátor, inak
veľký nadšenec cyklistiky, veľmi
ho mrzí, že sa nenašiel dostatok

priestoru na kvalitnú cyklotrasu. „Finančné a priestorové obmedzenia zúžili možnosť riešení na vyznačenie piktogramov v rámci komunikácie. Niečo
podobné máme na zrekonštruovanej
Ulici Ferdiša Kostku,“ povedal M. Ondrovič. Chodník pre peších zostane
aj po oprave v pôvodnej šírke.
Rekonštruovať sa bude úsek Cesty
mládeže od Záhoráckej po Veľkomoravskú a na zvyšku cesty sa opravia
najväčšie výtlky. Prvý odhad nákladov bol 700 tisíc €, po úprave položiek sa podarilo odhadovanú sumu
znížiť na 450 tisíc €. M. Ondrovič: „Náklady na opravu cesty sú extrémne vy-

soké, pretože ideme až na podložie. Ide
o zásadnú rekonštrukciu, ktorá sa v našom meste už dávno nerobila. Po re-

konštrukcii bude cesta v špičkovej kvalite a bude dlho slúžiť obyvateľom.“
Text: -lubi-, foto: -otano-

Prvomájové Malacky v tomto
roku po novom aj s novým
festivalom
(Dokončenie z 1. strany)

Prvomájové Malacky - informácie pre podnikateľov

Podnikatelia, ktorí chcú ponúkať
svoj tovar a služby počas Prvomájových Malaciek, sa môžu prihlásiť po
registrácii na stránke www.jarmoky.eu.
V menu na pravej strane treba vybrať registráciu podľa druhu tovaru (gastropredaj, remeselný tovar,
spotrebný tovar), vyplniť údaje do
dotazníka a odoslať ho.
Časť sumy, ktorú podnikatelia zaplatia, je príjmom mesta ako daň
za osobitné užívanie verejného
priestranstva (určuje ju VZN č. 9/2015
o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady). „Mesto
Malacky je ako organizátor zodpovedný za dodržanie hygienických štandardov pri predaji občerstvenia. Každý usporiadateľ sa s tým vyrovnáva
po svojom, avšak zákon a vykonávacia vyhláška sú jasné. Preto, ak máme
ako mesto niesť zodpovednosť, nariadili sme jednotné pravidlá na zabezpečenie podláh, ohrevu vody či chladničiek. Máme skúsenosti, že predajcovia
to obchádzali, preto sme zvolili cestu
prenájmu stánkov a ich vnútorného
vybavenia, ktorý zohľadníme v cenovej ponuke na prenájom stánku,“ ho-

vorí primátor Juraj Říha. Predajcovia sortimentu gastro za to dostanú
kompletný servis (stánok, chladnička, výčapné zariadenie atď.). Ak sa
niektorý predajca rozhodne, že chce
mať vlastný stánok, môže si prenajať
miesto v priestore pri „slimáku“ mimo
Zámockého parku.
Primátor dopĺňa, že už v tejto
chvíli je záujem o predaj v gastro zónach vyšší, ako je počet miest pre
stánky: „Vyhradili sme si právo výbe-

ru predávajúcich a uprednostňujeme malackých podnikateľov. Okrem
toho chceme Prvomájové Malacky
posunúť na vyššiu úroveň aj po vizuálnej stránke. Stánky preto budú mať
jednotný dizajn. Niečo podobné sme
už testovali vo vianočnej dedinke počas Adventných Malaciek a môžem
povedať, že sme dostali iba samé pozitívne reakcie.“
Ľ. Pilzová

Z programu Prvomájových Malaciek:
Hlavné pódium
Saltatrix
Malačané
FS Macejko
Bečkovi chlapci
AC+
Polemic
Detská zóna
klaun Pepele
mažoretky Ella
nafukovacie atrakcie
interaktívna olympiáda
rozprávkoví maskoti
amatérska súťaž psíkov
agility show

Western zóna
šou Prepadnutie dostavníka
šou Prestrelka a prepad banky
jazdecká šou
elektrický býk
ryžovanie zlata
Farmárska zóna
výstava bonsajov
farmársky a remeselný trh
exhibícia Timbersport
FRIKULIN
maxi U-rampa
skate exhibícia
DJ Lucky Boys
Street Workout

Nové osvetlenie

Časť Malaciek už svieti
po novom a lepšie
Prvá etapa modernizácie verejného osvetlenia, ktorej súčasťou bola
výmena svietidiel na 14 uliciach v Malackách, je hotová. Mesto už protokolárne prebralo dielo od zhotoviteľa.
194 starých svietidiel nahradili
úsporné LED svietidlá na uliciach Stupavská, M. R. Štefánika, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, arm. gen. L. Svobodu, K. Orgoňa,
A. Veselého, kpt. Uhra, J. Murgaša, V.
Clementisa, J. Gabčíka a Kukorelliho.
Výmena svietidiel v tejto etape má
hodnotu 163 tisíc eur, pätinu z tejto
sumy zaplatí Európska banka pre obnovu a rozvoj formou dotácie. Mesto
aktuálne pripravuje projektovú dokumentáciu na modernizáciu verejného osvetlenia v celom meste.
Text: -red-, foto: -otano-

Staré osvetlenie

Trestné oznámenie za posprejované ihrisko
Zaznamenali sme ďalší prejav vandalizmu, tentoraz na novom multifunkčnom ihrisku. Sprejer sa „realizoval“
a poškodil mantinely, lavičky, smetný kôš a budovu šatní s tribúnou. Mesto už podalo trestné oznámenie a polícia má k dispozícii záznam z kamerového systému.
Mimochodom, milý sprejer, ak čítaš
tento článok, tak vedz, že tvoje „dielo“
je mimoriadne škaredé. Čudujem sa,
ak máš z neho radosť. Zničiť niečo pekné a užitočné, čo má slúžiť všetkým, je
jednoduché. Urobil si niekedy aj niečo

dobré pre naše mesto, napríklad zdvihol si papierik zo zeme a hodil ho do
koša? Svojím vandalizmom si si sám vystavil vysvedčenie. Som presvedčená,
že keby o tebe toto vedeli tvoji rodičia,
asi by na teba neboli hrdí. Ľ. Pilzová

Foto: -otano-
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Malacká ZUŠ-ka slávi
úspech
Nie je novinkou ani prekvapením, že sa žiaci literárno–dramatického odboru malackej ZUŠ-ky spolu so svojimi učiteľkami úspešne zúčastňujú na divadelných aj recitačných súťažiach rôzneho druhu. Za
pripomenutie určite stojí fantastický úspech umeleckej školy v minulom roku, keď sa zúčastnili na celoslovenskej súťaži Divadelná tehlička vo Svite a priniesli si nejednu najvyššiu cenu.

Netradičné kumštobranie
v cirkevnej škole
Na prelome marca a apríla to v Spojenej škole sv. F. Assiského žilo remeslami. Naslovovzatí odborníci vo svojich
remeslách prijali ponuku priučiť mladú generáciu školákov svojim jedinečným zručnostiam. Aj samotný názov
Kumštobranie zodpovedá hlavnej myšlienke tejto akcie – získať praktické zručnosti a remeselný kumšt. Dievčatá
a chlapci 7. až 8. ročníkov sa vďaka dvojdňovému workshopu mohli naučiť šiť, zvárať, vyrábať keramiku, vŕtať,
háčkovať a mnohé iné cenné zručnosti, ktoré mnohí – veríme – vo svojom živote aj využijú. Osem remeselných
majstrov v improvizovaných dielňach vytvorilo výborné podmienky pre tvorivé a zručné kumštobranie.
Malacká výtvarníčka Libuša Čtveráková priučila žiakov základom keramikárstva. Porozprávala im o glazúrovaní aj o samotnom vyrábaní keramiky.
Vyskúšali si modelovanie z bielej hliny
a točenie na hrnčiarskom kruhu. Pani
Čtveráková si keramiku zamilovala najmä vďaka širokému spektru diel, ktoré
z nej môže vytvárať, a prezradila, že
je rada, že sa mohla podeliť so svojou
vášňou aj s ostatnými.
Ďalší žiaci mali príležitosť zoznámiť
sa s kreatívnym nadaním dcéry pani
Libušky Čtverákovej, pod vedením
ktorej si každý vlastnoručne vyrobil
originálnu bábku. V dielni s názvom redizajn si zase žiaci vyrobili svojské kľúčenky, náhrdelníky a tričká. Výtvarníčka Janka Martinovičová im ukázala,
ako sa aj z nepotrebných starých riflí
dajú vytvoriť krásne veci.
Zaujímavé je, že ani niektorí chlapci
neodolali zvyčajne ženskému remeslu
– šitiu. Mnohí z nich držali ihlu vo svojich rukách po prvýkrát a ich ohlasy
boli veľmi pozitívne. „Už dlhšie som sa
zamýšľal na tým, že by som sa mal na-

učiť šiť. Toto podujatie ma veľmi obohatilo a som rád, že som sa na ňom zúčastnil. Keď sa mi roztrhnú tepláky, už
nebudem musieť utekať za maminou,
aby mi ich zašila, ale dokážem si ich zašiť aj sám. Myslím si, že aj chlapi by mali
vedieť šiť, aby boli samostatní,“ prezradil
jeden zo žiakov.
V dielni s názvom recykumšt sa mládežníci presvedčili o tom, že aj z plastových fliaš sa dajú vyrábať utešené
a navyše užitočné veci. Ukázalo sa, že
zhotovenie pôsobivej farebnej lampy
nie je vôbec náročné. Najprv si nastrihali pásiky z PET fliaš, ich okraje zatavili
nad sviečkou, aby dostali peknú farbu,
a pásik následne privŕtali na umelohmotnú nádobu.
Výrobky, ktoré žiaci počas 1. ročníka
Kumštobrania vyrobili, sú originálne
a dajú sa použiť ako dekorácia, módny doplnok či darček. Organizátorka
a autorka nápadu, výtvarníčka Denisa
Bogdalíková hovorí, že myšlienka zrealizovať niečo takéto jej napadla už dávnejšie: „Dnešné deti sú často nešikovné,
nemajú motorické zručnosti v dôsledku

toho, že si to nemajú kde vyskúšať. Navyše siedmaci a ôsmaci sa budú musieť
onedlho rozhodnúť, kam povedú ich
kroky ďalej, a možno aj vďaka tejto akcii objavia, že majú talent práve na takéto remeslá. Nemyslím si, že všetci musia
mať vyštudovanú vysokú školu. Už teraz
sa medzi nimi objavili skryté talenty.“
Škola plánuje podobnú akciu usporiadať aj v budúcom roku a, ak by sa
podarilo získať finančnú podporu,
otvorené by mohli byť aj iné druhy
dielní, napr. rezbárstvo.
Remeselníci sa jednomyseľne zhodli, že toto podujatie bol skvelý nápad
a tradičné remeslá by sa mali vrátiť do
škôl aj ako vyučovacie predmety. Aj samotní žiaci s touto myšlienkou súhlasili, ale pod podmienkou, že predmet by
nebol známkovaný. Ako sa hovorí: „Remeslo má zlaté dno.“ Aj dnešná mladá
generácia môže dopomôcť k zachovaniu tradičných remesiel. Ktovie, možno sa práve medzi týmito žiakmi nachádza budúci talentovaný keramikár,
drotár či krajčír.
Text, foto: SŠSFA

Tento rok sa pýšia žiaci Adriany Vallovej druhým miestom a s návrhom
na postup do celoslovenskej divadelnej súťaže Zlatá priadka. Toto ocenenie získali na krajskej divadelnej prehliadke Stretnutie s malou Táliou,
ktorá sa uskutočnila v marci v Senci. Získali ho za predstavenie Prečo je
Záhorie pupkom sveta, v ktorom s vtipom a humorom Záhorákom vlastným skvele stvárnili a vykreslili „akože“ dôležité, ale vždy veselé figúrky,
akých je aj medzi nami dosť, s ich chybami a chybičkami. Porozprávali, ako
vznikli naše dediny a dedinôčky, prežili lásky aj trapasy, utiekli Parombabe
a napokon vyhnali aj čertov z pivníc
a príbytkov. Ďalším úspechom v tejto súťaži boli čestné uznania, a to za
skvelé bábkové spracovanie Macourkovho textu Siedma hlava a divadelnú
miniatúru v podaní Ava Tayli Benkovej
s Tischlerovým textom Zmysel života,
ktoré pripravila Diana Kamenistá.
Tento rok sa tešíme aj z úspechov
v recitačnej súťaži Zúbkove pramene,
kde žiaci pod vedením Kataríny Trenčanskej úspešne reprezentovali školu
v okresnom kole a získali viacero ocenení.
Kristínka Andilová postupuje do
krajského recitačného kola pod názvom Bratislavské metamorfózy.

Okresné kolo Zúbkových prameňov v CVČ
Centrum voľného času v Malackách hostilo množstvo talentovaných recitátorov, ktorí sa zúčastnili na tradičnej
súťaži v prednese poézie a prózy s názvom Zúbkove pramene.
Toto okresné kolo patrilo deťom základných škôl, víťazom obvodných kôl
vo svojej kategórii. Fundovaná porota
zložená z hercov a obdivovateľov hovoreného slova – Alfréda Swana, Stana
Krála, Jany Pagáčovej a Beáty Reifovej
– počúvala, porovnávala a hodnotila.
Nebolo to však jednoduché, lebo sami
odborníci potvrdili neustále napredovanie detí v prezentácii textov. Je zrejmé, že rady, ktoré deti a učitelia dostali od poroty po minulé roky, si zobrali
k srdcu a riadia sa nimi. Na okresnom
kole sme videli výkony vážne aj žartovné, každopádne všetky výborné a veľmi hodnotné.

Víťazom blahoželáme!
1. kategória
Poézia: 1. Angelina Uhrincová ZŠ
Kuchyňa, 2. Sofia Ruth Tóthová ZŠ
Dr. J. Dérera Malacky, 3. Laura Pšenicová ZUŠ Malacky
Próza: 1. Jakub Škápik ZŠ Rohožník, 2. Zuzana Bičanová ZŠ Dr.
J. Dérera Malacky, 3. Matej Ďurica
ZŠ Marianka
2. kategória
Poézia: 1. Samuel Vrlák SŠ sv.
F. Assiského Malacky, 2. Timotej
Kotrla ZUŠ Malacky, 3. Diana Koči-

šová ZŠ Dr. J. Dérera Malacky
Próza: 1. Kristína Andilová ZUŠ
Malacky, 2. Nina Janovičová ZŠ SŠ
sv. F. Assiského Malacky, 3. Matúš
Klas ZŠ Záhorácka, Malacky
3. kategória
Poézia: 1. Erik Hupka ZŠ Závod,
2. Laura Kronauerová SŠ sv. F. Assiského Malacky, 3. Martin Király ZUŠ
Malacky
Próza: 1. Šimon Špergl Gymnázium Malacky, 2. Samuel Ščepka
ZŠ Sološnica, 3. Eva Sajanová ZŠ
Stupava
Text, foto: -cvč-

Ďalším zdatným recitátorom, ktorý
sa prebojoval na krajské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, je Filip Prášil. Spolu s vyučujúcou Adrianou
Vallovou spracovali text Vlamačova
spoveď od Woodyho Allena. (12. apríla
zabojuje v Modre o postup do celoslovenského kola).
Neoddeliteľnou súčasťou LDO sú aj
žiaci II. stupňa, ktorí sa už nevedia dočkať Divadelných konfrontácií v Pezinku. Predstavia sa známou, ale aj úplne
novou inscenáciou. Režisérka Diana
Kamenistá naštudovala s nimi Rostandovu hru Cyrano´s a spracovala
antickú Médeu v modernom prevedení s názvom MADA.
Tak držte palce spolu s nami všetkým žiakom. Veľmi sa tešíme, že úspechy ZUŠ sa rozrastajú a násobia. Že
energia, entuziazmus, zanietenie
a radosť z tvorivosti sú zreteľné. Že
môžeme byť pyšní na našich žiakov,
ktorí pracujú, zlepšujú sa a dosahujú
úžasné výsledky. Že skupina žiakov
sa mení na kolektív – jeden tím, že zo
známych a spolužiakov sa už dávno
stali priatelia. Že pani učiteľky stále
hľadajú možnosti, ako literárno–dramatický odbor stále viac a viac prezentovať a vám divákom robiť radosť.
Text: A. Vallová
Foto: fotogaléria Svit
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Fun rádio Dohoda bude opäť
aj v Malackách. Tentokrát ešte
väčšia a lepšia!

Najväčší letný žúr bude ešte lepší, ako si ho pamätáte! Neoddeliteľnou súčasťou leta bude Dohoda už po
ôsmykrát, tento rok však dostal festival novú podobu – viac miest, väčšie pódium, noví interpreti. Dohoda ponúkne skvelú zábavu až v piatich mestách — v Banskej Bystrici, v Nitre, v Malackách, v Bojniciach a v Poprade.
Unikátny hudobný zážitok prinesú najväčšie hviezdy slovenskej hudobnej scény so špeciálnym repertoárom.
Fun rádio Dohoda tento rok prichádza s celkom novým konceptom. V Malackách bude 30. júla.
„Ústredný claim ôsmeho ročníka je
Nová – väčšia – lepšia Fun rádio Dohoda. Na trhu sa za tie roky etablovala,
našla si svojich stálych návštevníkov. Tak
ako v éteri, aj mimo neho však chceme ísť
s dobou. Prinášať našim fanúšikom novinky, kvalitu. Myslíme, že teraz je čas Dohodu „nakopnúť“ nanovo. Neponúkame
len koncert špičkových interpretov a žúr
plný zábavy, ale plnohodnotný letný festival. Dohoda tak zavíta až do piatich miest,
vystúpi viac umelcov, rozšírili sme ponuku
služieb a sprievodných aktivít. Taktiež sme
zmenili vizuál, web, štýl komunikácie...Naďalej však platí, že my budeme hrať a vy
sa budete zabávať,“ predstavil nový koncept generálny a marketingový riaditeľ
Fun rádia Patrik Ziman.

Novou koprodukčnou spoločnosťou
Fun rádia pre Dohodu je Key Art Agency. „Fun rádio Dohoda má svoju tradíciu, veríme, že sa nám ju podarí obohatiť
a Dohoda bude tento rok svojou úrovňou jednoznačne top! Návštevníkom ponúkneme väčšie pódium, viac kvalitných
stánkov, lepšie služby a samozrejme unikátny program,“ dodala Dorota Hrančíková z Key Art Agency. Prvá letná superžúrka Fun rádio Dohody štartuje
netradične, ešte pred školskými prázdninami, 25. júna v Banskej Bystrici.
„Návštevníci zažijú niečo úplne iné, ako
sú od interpretov zvyknutí z ich vlastných
vystúpení. Line up určite stojí za to. Znie
to možno trochu tajnostkársky, no interpretov budeme predstavovať postup-

Fragile opäť vypredal
dva koncerty.
Do Malaciek príde aj v lete!
Priateľská a bezprostredná atmosféra vládla na oboch koncertoch vokálneho zoskupenia Fragile, ktoré sa v Malackách uskutočnili v pondelok 4. apríla. Koncerty boli súčasťou tohtoročnej Malackej hudobnej jari.
Fragile je v našom meste veľmi
obľúbený a po tom, čo každoročne
MCK muselo pridávať druhý koncert,
tento rok radšej objednalo dva koncerty hneď na začiatku. Každý si tak
mohol vybrať čas, ktorý mu vyhovoval.
Oba koncerty boli vypredané a fanúšikovia odchádzali domov spokojní. Fragile nás navštívil aj v rámci programu
minuloročných Adventných Malaciek

a jeho interpreti prezradili, že tento rok
ich uvidíme aj v lete na Fun rádio Dohode.
Fragile je zoskupenie známych slovenských hercov a spevákov, medzi
ktorých patrí aj Malačianka Soňa Norisová. Skupina interpretuje najrôznejšie
skladby slovenských i svetových umelcov bez použitia hudobných nástrojov, teda a’cappella. Text, foto: -naty-

ne v éteri Fun rádia a na webe Dohody.
Prvé mená už onedlho,“ uzatvára Dorota
Hrančíková.
Okrem unikátneho hudobného
programu budú návštevníkov zabávať aj obľúbení moderátori Fun rádia.
Nebudú chýbať ani súťaže a sprievodný program. Predpredaj lístkov začal
4. apríla špeciálnou akciou. Prvých tisíc vstupeniek je za zvýhodnenú cenu
13 eur! Neskôr budú stáť 15 eur a priamo na mieste 17 eur. Lístky sa dajú kúpiť v sieti www.predpredaj.sk alebo
prostredníctvom webu Dohody www.
funradio.sk/dohoda/. Deti do 130 centimetrov sa môžu zabávať zdarma. ZŤP
osoby majú zvýhodnenú cenu – lístok
si kúpia s 50 % zľavou.
-ts-

Aký bol marec
v knižnici MCK?
Knižnica Mestského centra kultúry v Malackách tradične aj tento rok
pripravila v rámci marca rôzne podujatia pre svojich návštevníkov. Vítaní boli čitatelia i nečitatelia knižnice, ale najmä materské školy a žiaci
základných škôl.
Počas týždňa slovenských knižníc
mohli čitatelia využiť Týždeň bez pokút a vrátiť knihy po termíne bez zaplatenia pokuty. V priestoroch detského oddelenia knižnice si mohli pozrieť
výstavu venovanú spisovateľovi, režisérovi a dramaturgovi Jánovi Uličianskemu pri príležitosti jeho okrúhleho
životného jubilea. V oddelení pre dospelých zasa výstava Kráľovná detektívok Agatha Christie a jej filmové postavy pripomenula 40. výročie úmrtia
tejto slávnej britskej spisovateľky. Obe
výstavy mali dokumentárny charakter.
Počas marca navštívilo knižnicu 638 detí, z toho 226 detí z materských škôl, 376 detí z 1. – 4. ročníkov
základných škôl, 17 detí zo spojenej
školy a 19 detí zo Vstúpte, n. o. Pre
deti z materských škôl v MCK pripravili program zážitkového čítania s názvom Guľko Bombuľko. V rámci zážitkových čítaní pre žiakov základných
škôl pripravili bloky pre rôzne vekové
kategórie: Danka a Janka (čas a hodiny), Veverička Veronka (empatia,
priateľstvo, vzájomná pomoc), Bájky (o význame bájok a ich autoroch),
Kto som (medziľudské vzťahy a seba-

poznanie očami tínedžerov). Okrem
toho sa mohli žiaci prvých ročníkov
počas celého marca bezplatne zapísať do knižnice. Túto možnosť využilo 30 prvákov a zapísalo sa aj ďalších
27 starších detí.
V marci sa v knižnici uskutočnila aj
beseda so spisovateľom Jánom Uličianskym. Deti 2. a 3. ročníkov ZŠ tak
dostali možnosť stretnúť sa s autorom príbehov, ktoré poznajú z knižiek
alebo čítaniek, porozprávať sa s ním
o tvorivom písaní a knižkách, ale aj
o obľúbených zvieratkách.
Knižnica MCK pripravuje akcie aj
pre skupiny ľudí s hendikepom, pričom v marci boli dve takéto podujatia. Jarka Barboriaková pripravila pre
klientov neziskovej organizácie Vstúpte prstové divadielko Puk a Muk a tvorivú dielničku, kde spoločne vyrábali
papierové vejáre. Táto aktivita zároveň
predznamenala výstavu vejárov pani
Barboriakovej, ktorá bude v MCK
v máji. Ďalším podujatím bolo zážitkové čítanie pre žiakov zo Spojenej školy na Pribinovej ulici a jeho témou boli
zvieratká a ich zvyky.
Text, foto: -mck-
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Jar a jej alergény
Po chladnej a pochmúrnej zime sa už všetci nevieme dočkať jari. Príjemné jarné počasie so sebou však
prináša nielen prvé slnečné lúče, ale aj množstvo peľových alergénov. Pre ľudí so sennou nádchou je jar
najťažším obdobím roka. Prečo alergia na peľ postihuje stále viac ľudí a ako proti nej bojovať, nám poradí
MUDr. Danica Chudá, alergológ – imunológ z Nemocnice Malacky.
Patríte k ľuďom, ktorým prechádzka v rozkvitnutom parku nerobí najlepšie? Ak neviete prestať kýchať, slzia vám oči a neustále vám kvapká
z nosa, pravdepodobne trpíte alergiou na peľ, ľudovo tiež nazývanou
senná nádcha. Aj keď sa to na prvý
pohľad nemusí zdať, alergickú reakciu nemusí vyvolať len lúka plná
kvetov. Peľové zrná uvoľňujú aj byliny, trávy a stromy.
Nie každá jar predstavuje pre alergikov rovnaké trápenie. Platí, že ak
sa koncom zimy oteplí, môže sa stať,
že už vo februári začne svoj peľ uvoľňovať lieska. Naopak, po dlhej zime

robí alergikom problémy až kvitnúca breza v apríli. Vo všeobecnosti je
známe, že po slabšej peľovej sezóne
býva ďalší rok náročnejší. Veľa však
závisí od počasia a tiež koncentrácie
peľových zŕn v ovzduší. Teplé počasie rastlinám praje, a tak rastliny produkujú viac peľu. Zároveň prebytočný peľ v ovzduší víri, keďže chýba
dážď, ktorý by ho zmyl.
Sennú nádchu ľudia často podceňujú a domnievajú sa, že ako prišla,
tak aj odíde. Po opustení priestoru
s alergénom môžu prejavy celkom
vymiznúť, čo však neznamená, že sa
alergia celkom vytratila. „Alergiu na

peľ diagnostikujeme na základe výsledkov kožných testov s alergénmi
a vyžaduje si adekvátnu liečbu. Neliečená alergia môže postupom rokov
spôsobiť, že človek sa stáva alergickým na čoraz väčší počet alergénov.
Zo sezónnej nádchy sa tak môže stať
celoročná a objavovať sa môžu aj zápaly prínosových dutín,“ upozorňuje
MUDr. Danica Chudá.
Ak ste alergickí, počas peľovej sezóny lekári odporúčajú, aby
ste minimalizovali pobyt v prírode a aj vetranie v domácnosti medzi 10.30 a 16.30 h, kedy je koncentrácia peľov v ovzduší najväčšia. Na

prechádzku sa vyberte radšej skoro ráno alebo až za súmraku. Pred
spaním si umyte vlasy, často sú na
nich zachytené čiastočky peľu, ktoré by vám mohli znepríjemniť spánok. Dbajte, aby ste v sezóne častejšie prali oblečenie, topánky nedržali
voľne v predsieni, prezliekali posteľnú bielizeň a opratú bielizeň nesušili vonku.
O tom, či budeme alergickí, rozhoduje okrem dedičnosti aj črevná
flóra, kvalitná výživa či dokonca dĺžka dojčenia. U detí najčastejšie vzniká ako prvá alergia na peľ, ktorá sa
prejaví v období, keď poletuje to-

poľový chumáč. Ak sa však vhodne a adekvátne nelieči, postupne
sa pridáva aj alergia na iné pele –
stromov, burín, v horšom prípade
sa rozvinú aj ďalšie alergie. U mladých ľudí je často spúšťačom alergie
chronický pracovný a emočný stres.
Prvé príznaky preto nezanedbávajte a radšej sa poraďte so svojím všeobecným lekárom.
PR

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

MsCSS: Alzheimerova choroba a pomoc pre ľudí a ich rodiny
Niektorí z vás sa stretli, prípadne stretávajú s týmto ochorením v rodine i vo svojom širšom okolí. Alzheimerova demencia je veľmi pomaly sa rozvíjajúce degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré vedie k zániku nervových
buniek a nervových spojení. Postihuje predovšetkým tie časti mozgu, ktoré sú dôležité pre pamäť, myslenie
a rozumové schopnosti.
Alzhemerova choroba začína pozvoľna. Zo začiatku prichádza k zhoršeniu krátkodobej pamäti a človek nie
je schopný sa postarať o niektoré veci
vo svojej domácnosti. Progres ochorenia sa u každého človeka odlišuje
a postupom času má čím ďalej väčšie

problémy s vyjadrovaním sa, rozhodovaním, myšlienkovými pochodmi,
človek pôsobí veľmi zmätene. Mení
sa celá jeho osobnosť. V posledných
štádiách človek už nie je schopný sa
o seba postarať. Často je potrebná nielen odborná zdravotná starostlivosť,

ale významné miesto má i sociálna
starostlivosť.
Mestské centrum sociálnych
služieb v Malackách je Infobodom Slovenskej Alzheimerovej
spoločnosti, ktorého cieľom je poskytnúť pomoc rodine, ktorá sa sta-

rá o člena s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí. V tejto
organizácii získate potrebné užitočné rady:
• ako lepšie porozumieť človeku
s demenciou,
• ako sa postarať o človeka v domácom prostredí,
• ako udržiavať kognitívne schopnosti,
• o možnostiach využitia sociálnych
služieb v regióne.

V MsCSS pomáhajú skvalitniť starostlivosť o ľudí, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou, a pomáhajú rodinným
príslušníkom pri zvládaní každodenných náročných životných situácií.
Mestské centrum sociálnych služieb
sídli na Ulici 1. mája 9 v Malackách a informácie poskytujú denne od 8.00
h do 14.00 h, prípadne telefonicky:
034/774 93 43, 0911 53 72 30.
Text: M. Dujsíková
Zdroj: www.alzheimer.sk

Pohotovosť v Malackách
Majstrovstvá Slovenska
v mažoretkovom športe v Malackách obnovená!
Každoročne sa konajú majstrovstvá
Slovenska v mažoretkovom športe
v rôznych mestách po celom Slovensku. Tento rok ich v spolupráci Asociácie Amas Slovensko a mesta Malacky organizujú Mažoretky ELLA u nás,
v Malackách. Do nášho mesta sa v apríli chystá zabojovať o majstrovské tituly
približne 30 súborov z celého Slovenska. Pricestuje k nám vyše 1300 mažoretiek. Toto veľkolepé podujatie sa začne 22. apríla pochodom cez mesto.
Hosťujúce súbory na čele s malackými mažoretkami a dychovou skupinou Malačané vypochodujú o 16.00 h
od kaviarne VIP k športovej hale Malina, kde súťaž počas víkendu vyvrcholí.
Po sprievode mestom vedúce súborov
privíta primátor Juraj Říha v spoločenskom dome MCK.
V sobotu 23. apríla sa už v skorých
ranných hodinách začne naplno súťažiť. Oficiálne otvorenie majstrovstiev
bude o 9.00 h v športovej hale Malina. Súťažiť sa bude v kategórii malých
formácií až do večerných hodín. Veľké formácie budú bojovať v nedeľu
24. apríla rovnako od 9.00 h ráno. Všetci zvedavci sú vítaní.
Domáce mažoretky ELLA dúfajú,
že obyvatelia Malaciek aj okolia prídu
podporiť ich aj ostatné súbory.
K. Horecká

Malacky majú znovu lekársku pohotovosť pre dospelých. Pôvodná lekárska služba prvej pomoci (LSPP), za ktorou chodili pacienti na Malé námestie,
prestala fungovať v decembri minulého roka. Služby pohotovosti odvtedy zabezpečovala nad rámec svojich
povinností Nemocnica s poliklinikou
v Malackách. Primátor Malaciek Juraj
Říha: „Na pôvodnú LSPP na Malom námestí prichádzalo množstvo sťažností.
Už na jeseň som preto inicioval rokovania o kvalitnejšej pohotovosti pre Malacky. Medzitým sa zmenil majiteľ firmy,
poskytujúcej LSPP a medzi ním a predchádzajúcim majiteľom sa začali nepríjemné ťahanice. Našťastie my sme už
v tom čase mali rozbehnutý proces hľadania nového spôsobu zabezpečenia
pohotovosti.“
Licenciu na plnohodnotné poskytovanie pohotovosti udelil BSK akciovej
spoločnosti Nemocničná, ktorá prevádzkuje Nemocnicu s poliklinikou
v Malackách. Primátor mesta vyzdvihuje predovšetkým dobrú spoluprácu
s vedením malackej nemocnice: „Oceňujem ich zodpovedný prístup v čase,
keď v meste prestala fungovať pôvodná
LSPP a oni na seba dočasne prevzali jej
služby. Vďaka súčinnosti našich partnerov z Nemocničnej máme znovu zabezpečenú lekársku starostlivosť nielen pre
Malačanov, ale aj pre obyvateľov celej

spádovej oblasti.“ Riaditeľ Nemocnice
v Malackách Peter Kalenčík: „Po dlhodobej a nestálej situácii s poskytovaním
Lekárskej služby prvej pomoci inými prevádzkovateľmi sme sa v spolupráci so
všeobecnými lekármi rozhodli nájsť spoločné riešenie a pomôcť obyvateľom Záhoria zabezpečením pohotovosti u nás.“
Pohotovosť sa poskytuje v priestoroch malackej nemocnice v pracovných dňoch od 16. hodiny a počas víkendov. Pre pacientov na pohotovosti
to zároveň znamená komplexnú zdravotnú starostlivosť a vďaka službám
ÚPS (Ústavnej pohotovostnej služby)
v prípade vážnejších stavov aj diagnostiku a prípadnú hospitalizáciu na
jednom mieste. „Spustenie prevádzky
Lekárskej služby prvej pomoci sa týka len
dospelých pacientov a veríme, že tento
krok prispeje ku stabilizácii poskytovania tejto služby v regióne,“ dodal riaditeľ
Nemocnice v Malackách.
V uplynulých dňoch vydal Bratislavský samosprávny kraj povolenie
novému poskytovateľovi LSPP pre
deti a dorast, ktorý bude zabezpečovať pohotovosť v okrese Malacky.
Prevádzka by mala byť spustená najneskôr do troch mesiacov. Ambulancia detskej LSPP bude, rovnako
ako to bolo kedysi, priamo v malackej nemocnici.
– Ľ. Pilzová, L. Gondová-
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Poľovníci bilancujú uplynulú
sezónu

SPOMIENKY

Ťažko sa nám s Vami lúčilo, ťažko je bez Vás byť, láska však smrťou nekončí,
v našich srdciach budete stále žiť.
11. apríla uplynul 1 rok, čo nás navždy opustila naša drahá mamička,
babička a prababička Otília Špelitzová a 12. apríla uplynulo 19 rokov, čo
nás opustil náš drahý otecko, dedko a pradedko Gustáv Špelitza.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Eva a Božena s rodinami.

15. apríla si pripomíname
2. výročie, čo nás opustil
František Pollák.
S láskou spomína manželka,
synovia, nevesty a vnúčatá. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Tá rana v srdci bolí a zabudnúť
nedovolí.
19. apríla uplynie 1 rok od chvíle,
čo nás opustila naša drahá
Marcelka Dávidová z Malaciek.
S úctou a láskou spomína
manžel Emil a blízka rodina. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

9. apríla uplynulo 10 rokov, čo nás
navždy opustil človek s dobrým
srdcom a pevným charakterom,
Milan Valachovič z Malaciek.
S láskou spomína manželka
s ostatnou rodinou.

14. apríla si pripomíname
3. výročie úmrtia a nedožitých
90 rokov našej drahej mamičky,
babky a prababky
Márie Čermákovej z Malaciek.
S láskou a úctou spomína celá
rodina. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku spolu s nami.

30. marca uplynul 1 rok, čo nás
navždy opustila naša drahá
Marta Čermáková z Malaciek.
S láskou spomína manžel Jozef,
dcéra Jarka s rodinou, syn Rado
s rodinou a ostatní príbuzní. Kto
ste ju poznali, venujte je tichú
spomienku spolu s nami.

V srdci Ťa stále máme a s láskou na
Teba spomíname.
15. apríla si pripomenieme
nedožitých 67 rokov Petra
Jurkáčka z Malaciek. S láskou
a úctou spomína manželka, deti,
vnúčatá a ostatná rodina.

MALACKÁ MATRIKA
od 27. 3. do 11. 4.

Odišla si od nás ako tichý
sen, nepovedala si zbohom,
už neprídem.
10. apríla sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia našej milovanej
mamičky a babičky Márie
Hrúzovej z Malaciek. S láskou
v srdciach spomínajú synovia,
dcéry, vnúčatá a ostatná rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku spolu s nami.
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Poľovná sezóna každoročne začína 1. marca a končí 28. februára nasledujúceho roka. Po jarnom sčítaní zveri
poľovní hospodári vypracúvajú plány chovu a lovu zveri a plány starostlivosti o zver na ročnú poľovnú sezónu.
Tieto plány predkladajú na okresné úrady, ktoré plány prerokujú a schvália lov zveri na danú sezónu.
Na konci sezóny poľovné združenia alebo spoločnosti predkladajú
ulovenú trofejovú zver na chovateľskú prehliadku. Za poľovnú sezónu
2015/2016 sa prehliadka za celý okres
Malacky konala 18. a 19. marca v Plaveckom Štvrtku. Jej úlohou nie je len
výstava ulovenej zveri, ale aj osvetová
práca, a to nielen pre poľovníkov, ale
aj pre širokú verejnosť a hlavne mládež, aby v poľovníctve nevidela len samotný odstrel zveri. To je tá posledná
vec, ale najmä ochranu a starostlivosť
o zver a životné prostredie.
V okrese Malacky je celkovo 41 poľovných združení, v ktorých sú 4 poľovné združenia bez poľovného revíru
a 5 poľovných revírov obhospodarujú VLaM OZ Malacky. Celkovo združujú 1046 členov s platnými poľovnými
lístkami. Podľa jednotlivých druhov
trofejovej zveri bol v uplynulej poľovnej sezóne takýto odstrel: 221 srncov
(1 bronzový), 107 jeleňov (3 bronzové),
118 danielov (5 bronzových a 1 strieborný), 109 muflónov (5 bronzových
a 1 strieborný), 36 diviakov (3 bronzové, 1 strieborný a 4 zlaté), 6 líšok
(3 bronzové) a 12 jazvecov (1 zlatý –
strelil ho Vladimír Gašpar z PZ Malačan, 1 strieborný a 3 bronzové).
Z uvedeného porovnania môžeme
vidieť, že okrem zvýšenia počtu členov poľovných spoločností sa zvyšujú aj počty poľovnej zveri. Členovia PZ
a PS nielen lovia zver, ale sa po celý rok

o ňu i starajú. Pravidelne ju kŕmia a venujú sa jej ochrane. Veľkú pozornosť
venujú počas letných horúčav dostatku vody pre zver budovaním napájadiel. Poľovníctvo má na Slovensku
storočnú históriu a prešlo rôznymi organizačnými zmenami. Mrzí nás však
dnešná situácia na úseku ochrany zveri, ktorú začali intenzívne vykonávať
rôzne ochranárske združenia. Ich neprimerané zákazy, príkazy a obmedzenia vyvolávajú reakcie u poľovníkov,
ktorí sa venujú ochrane prírody a krajiny už desaťročia. Poľovníci sa venujú i životnému prostrediu – kontrolujú
nelegálny vjazd vozidiel do lesa, budujú rampy na lesných cestách, aby zabránili vývozu komunálneho odpadu
do lesných porastov. Z dlhodobej praxe vieme, že vtáctvo si stavia hniezda
podľa vlastného inštinktu za bežného
fungovania v prírode – počas ťažby
dreva, rekreácie obyvateľov, hubárče-

Porovnanie odstrelu raticovej zveri podľa rokov:
Rok

Jelenia zver

Danielia zver

Muflónia zver

Srnčia zver

Diviačia zver

Spolu

1997

63

51

69

335

131

649

2005

87

95

183

314

680

1359

2015

443

374

392

575

1417

3201

Atlét AC Malacky 2015
Atletický klub AC Malacky obnovil podujatie Atlét AC Malacky, ktoré bolo v minulosti súčasťou kultúrno-spoločenského života v našom meste.
Vyhodnotenie najúspešnejších atlétov AC, na ktoré prijal pozvanie primátor mesta Juraj Říha, sa uskutočnilo 19. marca v salóniku reštaurácie
Red Garden v Malackách. Slovom ho
sprevádzal Petr Filip, spevom a veselými príhodami ho okorenili Ján Slezák

a Vladimír Handl.
Členovia AC Malacky dosiahli
v r. 2015 významné športové úspechy,
čím šírili dobré meno mesta, celého regiónu a najlepší z nich reprezentovali aj
Slovenskú republiku. Až 14 členov Atletického klubu AC Malacky získalo na

Sobáše: Marián Čambalík
a Adriana Šťastná, Aleš Drinka
a Veronika Ježková, Martin Holeš a Ľubica Kardianová
Úmrtia: Jozef Rybecký, Malacky, *1954; Mária Zechelová,
Plavecké Podhradie, *1953; Eva Šrámková, Moravský Svätý Ján, *1952; Stanislav Závora, Malacky, *1953; Pavel
Pavlík, Sekule, *1960; František Petrík,
Kuchyňa, *1928; Anna Danihelová,
Kuchyňa, *1939; Miroslav Szlovak, Rohožník, *1972

nia a podobne. Pri výstavbe hniezda
mu táto činnosť vôbec neprekáža. Preto je nelogické, ak ochranári objavia
hniezdo a ihneď vytvárajú zóny pokoja na niekoľkomesačné obdobie do
vzdialenosti 300 m od hniezdišťa. Zakazujú na tejto ploche (30 ha) akúkoľvek poľovnícku, lesnícku a rekreačnú
činnosť. Toto obmedzovanie činnosti
spôsobuje poľovným združeniam i finančné straty, keďže poľovné združenia musia platiť v poslednom období
značné sumy za celý revír a toto obmedzenie im nikto finančne neuhrádza.
Preto by som chcel i touto cestou vyzvať poľovné združenia a spoločnosti,
aby finančnú náhradu za obmedzenú
činnosť uplatnili voči štátnej ochrane
prírody formou fakturácie.
Všetkým členom poľovných združení prajem úspešnú poľovnícku sezónu
2016/2017 a lovu zdar!
Text, foto: M. Kubinec

Najväčším úspechom uplynulej sezóny bolo 3. miesto Marcela Žilavého v štafete SR na 4 x 100 m na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF 2015),
ktorý sa uskutočnil v gruzínskom Tbilisi. Marcel na fotografii tretí zľava.

majstrovstvách SR v atletike minimálne
jeden cenný kov a v konečnom súčte
ich v uplynulom roku nazbierali až 34,
z toho 12 zlatých, 11 strieborných a 11
bronzových medailí. Atletický klub AC
Malacky mal v r. 2015 vo svojich radoch
7 reprezentantov SR v atletike. Najväčším úspechom uplynulej sezóny bolo
3. miesto Marcela Žilavého v štafete
SR na 4 x 100 m na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF 2015),
ktorý sa uskutočnil v gruzínskom Tbilisi.
Aj preto sa najúspešnejším atlétom AC
za r. 2015 v kategórii mládež stal práve
Marcel Žilavý, ktorý dominoval pred
Marekom Havlíkom a Boris Pribilom.
Medzi dospelými zvíťazila Monika Baňovičová pred Eliškou Chvílovou
a Jakubom Valachovičom. Spomedzi
žiakov športových tried si prvenstvo
vybojoval Marek Havlík.
Text, foto: AC
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Kráľ vodného motorizmu
Malačan Marián Jung je najúspešnejším slovenským pretekárom na motorových člnoch v celej histórii vodného
motorizmu na Slovensku. Primátor Malaciek Juraj Říha ho preto pozval na osobné stretnutie, kde mu zablahoželal k úspechom, ktoré každoročne dosahuje, a poďakoval sa mu za výbornú reprezentáciu mesta.
Marián Jung je mnohonásobným
majstrom sveta a Európy vo viacerých
objemových kategóriách – z toho bol
šesťkrát majstrom sveta v jednej z najprestížnejších kategórií Formula 500.
Aktuálne je továrenským jazdcom
v súčasnosti najúspešnejšieho výrobcu motorov pre preteky motorových
člnov VRP do 1100 ccm z Talianska.
Priamo sa podieľa na vývoji nových
motorov pre rôzne objemové kategórie a zároveň je členom VŠC Dukla Banská Bystrica. Viac o svojom živote nám
prezradil v rozhovore.

Aký je váš vzťah k Malackám?
Som šťastný a patričné hrdý, že
som sa narodil v Malackách, a žijem
tu so svojou rodinou.
Za vašimi úspechmi iste stoja viacerí ľudia. Predstavte nám,
o koho ide.
Je to v prvom rade môj zamestnávateľ VŠC Dukla Banská Bystrica, kde
pôsobím už 17 rokov. Ide o štátny rezort, teda ministerstvo obrany. V Dukle sú zamestnaní skoro všetci naši najúspešnejší športovci na Slovensku.

Ďalej sa o to, že môžem súťažiť, starajú technici z Nemecka. V Taliansku pre
mňa vyrába motory konštruktér Carlo
Verona, s ktorým si ľudsky veľmi dobre rozumiem. Vrtule, ktoré sú pre tento šport tiež potrebné, pre mňa vyrába Günter Wald z Nemecka, s ktorým
máme tiež veľmi dobré vzťahy.
Venujete sa kategórii Formula 500 a 700. Dalo by sa to porovnať s Formulou 1 na ceste? Ide teda
o tú najlepšiu kráľovskú disciplínu?
Áno, je to tak. Hydro Formula 500
označuje obsah motora, čo je 500 kubických centimetrov. Pohonným palivom je metylalkohol, preto majú tieto člny väčší výkon a táto kategória je
považovaná za špičku vo vodnom
motorizme.
Ako vyzerajú vaše tréningy?
Po rokoch v tomto športe už môj
tréning nespočíva v zlepšovaní jazdeckých schopností, pretože čln, kto-

Fight Division Combat Team
začal sezónu víťazne
V športovej hale ZK DUNAJPLAVBA v Bratislave sa v marci konalo prestížne medzinárodné podujatie PIT BULL
WEST COAST BJJ & GRAPPLING CUP III (SUBMISSION ONLY CHALLENGE). Zúčastnili sa na ňom reprezentanti
z Česka, Rakúska, Maďarska a Slovenska a medzi 139 registrovanými zápasníkmi nechýbali ani Malačania.
Fight Division Malacky malo zastúpenie v podobe troch grapplerov:
Natália Janiuková, Lukáš Piffko
a Simon Michálek. Malackí zverenci
postupne prechádzali víťazne svojimi
pyramídami cez eliminačné boje až
do finálových zápasov. Natália Janiuková nakoniec získala striebro v kat.
juniorky (– 60 kg), Lukáš Piffko striebro v kat. juniori (– 80 kg) a Simon Mi-

chálek zlato v kat. muži (+ 93 kg), kde
vo finále „uškrtil“ víťaza kat. + 93 kg
muži BJJ GI.
2. apríla Malačania súťažili aj
na jednej z najväčších akcií bojových športov v strednej Európe,
na turnaji, na ktorom sa zúčastňujú
zápasníci z 27 krajín – CZECH OPEN
2016 (FULL, K-1, THAI, MMA). Súťaž sa konala v Sparta aréne v Prahe.

Náš reprezentant Lukáš Piffko v kat.
kadeti (–80 kg) MMA získal zlato.
V zápase sa mu podarilo „uškrtiť“ skúsenejšieho súpera z Rakúska, ktorý
na poslednom šampionáte majstrovstiev Európy získal striebro vo fullkontakte.
Ďakujem svojim zverencom za
dobre odvedenú prácu.
M. Strelecký

Mladší aj starší dorastenci Žolíka
uspeli na turnaji v Prahe
Posledný marcový víkend sa v Prahe konal medzinárodný futbalový turnaj Golden City Cup, na ktorom
sa zúčastnili v kategórii mladšieho dorastu (U17) a staršieho dorastu (U19) aj hráči ŠK Žolík Malacky ako
jediní zástupcovia zo Slovenska. Dorastenci si na kvalitne obsadenom turnaji zmerali sily s futbalistami
z Holandska, Dánska, Talianska, Škótska a Nemecka.
Prvý deň turnaja sa hrali zápasy
v skupinovej fáze. Žolíci dominovali v oboch kategóriách, presvedčivo
vyhrali všetky svoje zápasy v základných skupinách a zaslúžene postúpili do osemfinále. V kategórii U19
sme po jedinom prehratom zápase
v semifinále bojovali o tretie miesto.
Tento zápas s rovesníkmi zo Škótska
sme vyhrali 4:1 a v konečnom poradí starší dorastenci obsadili pekné
3. miesto zo 17 družstiev, čo je v medzinárodnej konkurencii mimoriadne umiestnenie.

V kategórii mladšieho dorastu U17
sme sa po presvedčivých výhrach
dostali až do finále. V zápase o prvé
miesto nakoniec o výhre rozhodovali až penalty, kde mal viac šťastia
súper z Talianska. Naši mladší dorastenci však na turnaji neprehrali ani
jeden zápas v riadnom hracom čase.
S turnajom sa hráči rozlúčili pekným
2. miestom, ktoré dokázali vybojovať
v konkurencii 20 družstiev.
Poďakovanie patrí futbalovému klubu ŠK Žolík a všetkým rodičom, ktorí
financovali účasť dvoch dorastenec-

kých družstiev na kvalitne obsadenom
medzinárodnom turnaji. Ďakujeme
trénerom U17 Františkovi Lörinczimu
a Radovanovi Šullovi a U19 Františkovi Lörinczimu a Rastislavovi Haramiovi a v neposlednom rade aj všetkým
hráčom, ktorí úspešne reprezentovali
mesto Malacky a futbalový klub ŠK Žolík. Hráči na turnaji ukázali veľké futbalové umenie a v konkurencii z futbalových krajín, kde je úroveň podpory po
všetkých stránkach podstatne vyššia,
boli viac než vyrovnaným súperom.
ŠK Žolík

rým jazdím, je ako môj kabát. A keď si
dáte kabát, tak presne viete, kde vám
sedí a kde odstáva. Takže v rámci tréningov skôr testujeme nové veci, ktoré neskôr využívajú štandardní pretekári. Mojou úlohou teda je skúšať,
testovať a zlepšovať.
Dozvedeli sme sa, že aj váš syn
ide v rovnakých šľapajach...
Šimon má 9 rokov, minulý rok súťažil v rámci seriálu majstrovstiev Slovenska. Deti tu jazdia od 7 rokov na
malých nafukovacích člnoch s päťchodovým motorom, menia sa medzi
sebou, uväzujú uzly a idú na čas. Je to
taký medzičlánok pred tým ozajst-

ným pretekaním. Šimonovi sa podarilo raz získať druhé miesto z piatich
pretekov v seriáli a raz prvé, z čoho sa
samozrejme teším.
Veľmi veľa času v rámci profesie
trávite na vode. Zvyknete pri vode
aj oddychovať?
Áno, s manželkou a deťmi chodíme oddychovať k moru, ale kuriózne
je, že ja vodu vôbec nemám rád. Nie
je to pre mňa také lákavé ako napríklad lyžovanie.
Za rozhovor ďakuje redakcia Malackého hlasu.
Foto: archív MJ, -naty-

Trojbojári opäť zabodovali
V sobotu 2. apríla sa v Bánovciach nad Bebravou konali Medzinárodné
majstrovstvá Slovenskej republiky v tlaku na lavičke mužov, žien a telesne
postihnutých. Malacky reprezentoval predseda oddielu športovej kulturistiky a silového trojboja TJ Strojár Malacky Dávid Krajčír pod vedením svojho otca a zároveň trénera Zdenka Krajčíra a za asistencie Štefana Hrebíka.
Dávid súťažil v hmotnostnej kategórii nad 120 kg, pričom bol najvyšším, najmladším a s hmotnosťou
len 121,8 kg aj najľahším pretekárom.
V bohatej konkurencii sa však nestratil a výkonom 230 kg obsadil krásne
3. miesto. Poraziť ho dokázali len dvaja reprezentanti Slovenskej republiky.
Možno povedať, že Dávidovi konečne vyšla sezóna, lebo jednotlivými
pokusmi prechádzal excelentným
spôsobom. Už prvý pokus 215 kg bol

jeho súťažným osobným rekordom.
Druhý pokus 225 kg znamenal vyrovnanie osobného rekordu z tréningu
a tretí pokus 230 kg je jeho novým
osobným rekordom. Všetky pokusy
zvládol technicky vynikajúco a uznali ich aj všetci rozhodcovia. Dávid tak
nadviazal na úspechy predchádzajúcich pretekárov oddielu na začiatku
tejto sezóny. Veríme, že sa našim trojbojárom bude dariť aj naďalej.
Z. Krajčír

Pozvánka na futbalové zápasy ŠK Žolík
ŠK Žolík pozýva všetkých fanúšikov a futbalových priaznivcov na
najbližšie domáce súťažné zápasy,
ktoré sa odohrajú na ihrisku v Zámockom parku. Vstup voľný.

23. 4.
10.00 h ŠK Žolík Malacky – MFK Skalica
II. liga mladší dorast ZsFZ
23. 4.
12.30 h ŠK Žolík Malacky – MFK Skalica

II. liga starší dorast ZsFZ (Západoslovenský futbalový zväz)
16. 4.
10.00 h ŠK Žolík Malacky – FK Inter Bratislava
II. liga mladší dorast ZsFZ
16. 4.
12.30 h ŠK Žolík Malacky – FK Inter Bratislava

I. trieda starší žiaci B BFZ(Bratislavský futbalový zväz)
23. 4.
11.30 h ŠK Žolík Malacky B – ŠK Láb

Prípravka C (Scorpions liga)
17. 4.
10.00 h ŠK Žolík Malacky – FK Slovan Ivanka pri Dunaji
II. liga starší dorast ZsFZ (Západoslovenský futbalový zväz)

II. liga starší žiaci BFZ
23. 4.
9.00 h ŠK Žolík Malacky – Lokomotíva Devínska Nová
Ves
II. liga mladší žiaci BFZ
24. 4.
12.00 h ŠK Žolík Malacky – Lokomotíva Devínska Nová
Ves
-ŠK Žolík-
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