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Kaplnka
odkrýva
svoju krásu

Slovenská mažoretková elita
roztancovala Malacky
Nestáva sa každý deň, aby sa u nás konali majstrovstvá Slovenska. Uplynulý víkend (23. – 24. apríla) sme
zažili šampionát republiky v mažoretkovom športe, vďaka ktorému sa v Malackách stretlo celé Slovensko.
Najlepšou správou je, že naše mažoretky Ella nás budú reprezentovať na európskom aj svetovom fóre! Vďaka skvelému umiestneniu sa prebojovali na majstrovstvá Európy, ktoré budú v júli v Púchove, a takisto na
septembrové majstrovstvá sveta do chorvátskeho mesta Poreč.

» Program vo vnútri!

Piatok: slávnostné defilé mestom
Keď v piatok popoludní pochodovali
Malackami krásne mažoretky, spomenula som si na pesničku Petra Lipu Maturantky a trošku som si dovolila pozmeniť text: „Vždy, keď idú mažoretky
mestom, cítim jemnú vôňu omamnú...“
Skutočne, ulice nášho mesta vtedy zalialo nielen príjemné slniečko, ale aj krása,
mladosť a šikovnosť. Miesta, kadiaľ ma-

žoretky prechádzali, sprevádzala slušná
divácka kulisa a sem-tam aj potlesk.
Sobota a nedeľa: súťaže, emócie,
krása
Piatkové defilé naznačilo, že počas ďalších dvoch dní sa v športovej hale Malina bude na čo pozerať. A veru aj bolo.
35 tímov zo všetkých kútov Slovenska
– od Vranova nad Topľou po Záhorskú

Ves, od Kysuckého Nového Mesta po
Galantu, no a samozrejme medzi nimi
aj mažoretky Ella z Malaciek. Súťažiace
sa predstavili v dvoch základných kategóriách: pom-pom a baton (palička).
Medzi viac ako tisíckou účastníčok sa
nestratili ani naše dievčatá. Vybojovali zlato, striebro a bronz a k tomu ešte
4. a 6. miesto. „Od šťastia sme si všetci
poplakali, prípravný tím, rodičia i diev-

čatá,“ hovorí Daniela Bukovská z klubu Ella Malacky, ktorá bola zároveň
členkou organizačného tímu: „Skvelé
umiestnenia a postup na majstrovstvá
Európy i sveta sú obrovskou odmenou
pre trénerky, rodičov i dievčatá za 7 rokov
snahy a tréningu.“
Súťažilo sa plné dva dni, od soboty
rána do nedele večera. Nielen súťažné
vystúpenia, ale aj vyhlásenie výsledkov
sprevádzali skvelí diváci, ktorí vytvorili
presne takú búrlivú atmosféru, aká na
športové podujatia patrí. No sa samozrejme, ako to počas zápolenia býva, boli aj slzičky radosti i sklamania.

Program sa začne o 15.00 h predstavením Divoška a Ramptantintan-

ton v podaní Divadla JAJA. Samotný
míľový pochod o 16.00 h odštartuje
primátor Malaciek Juraj Říha spoločne
s krstnou mamou malackého materského centra Andy Timkovou a štatutárnou zástupkyňou MC Vánok Lenkou Straskou.
V programe sa predstaví tanečný
súbor Závodzan i deti z CVČ. Nebude
chýbať ani tombola. V rámci sprievodných akcií sa môžete tešiť na šerm, lukostreľbu, jazdu na koňoch, starobylú
herňu a pre všetkých budú pripravené
i stánky s najrôznejším tovarom.

N. Jánošová/MC Vánok

Oslava všetkých mamičiek už 7. mája
Najväčšia celoslovenská oslava Dňa matiek - Míľa pre mamu - sa v našom
meste uskutoční aj tento rok. Dobrovoľníčky z materského centra Vánok
už usilovne pracujú na príprave tohto obľúbeného podujatia.
Míľu pre mamu po celom Slovensku organizuje Únia materských centier a koná sa symbolicky vždy v predvečer tohto sviatku. V sobotu 7. mája
popoludní sa opäť spoja stovky ľudí
bez ohľadu na vierovyznanie, vek či
rasu s jednou myšlienkou, a to vyjadriť
vďaku a úctu mamám za ich obetavosť,

bezhraničnú pomoc pri chorobách
a trápeniach, za ich snahu odovzdať
nám len to najlepšie, za ich pochopenie a lásku. V tento deň im chceme viac
ako po iné dni poďakovať za to, že sú
našimi mamami a povedať jednoduché: „Ďakujem, že si, mama“.
Tohtoročná téma Míle pre mamu

– tradície v srdci - nesie hlboký odkaz našich predkov, starých mám či
prababiek. Počas podujatia, ktoré sa
uskutoční pri futbalovom štadióne
v Zámockom parku, si môžete so svojimi rodinami priblížiť ľudovú tvorbu
a umenie. Deti budú môcť zažiť atmosféru tradičných hier a zabaviť sa s tradičnými hračkami. Budú mať priestor
aspoň na chvíľu odložiť mobilné telefóny či tablety a priblížiť sa jeden druhému prostredníctvom aktivít a hier.

Viac na
strane

Mohli by sme začať ako v rozprávke:
kde bolo, tam bolo, bol raz jeden kaštieľ
a v ňom Kaplnka Sv. kríža s neskorobarokovým oltárom z polovice 18. storočia.
Jej príbeh však rozprávkovo nepokračoval, práve naopak. Socialistickí mocipáni
sa totiž rozhodli, že z kaplnky sa stanú nemocničné izby. Našťastie počas jej prestavby vyrástla pred oltárom murovaná stena,
a tak sa nám zachoval až doteraz. Dnes,
po dlhých desaťročiach, kaplnka ožíva:
zmizla stena spred oltára a, keďže sa už
odstránili aj necitlivo postavené priečky,
je znovu vo svojej pôvodnej veľkosti. Ďalší
kamienok z mozaiky histórie kaplnky vám
ponúkame na strane 3 a onedlho prinesieme aj článok napísaný na základe autentickej výpovede muža, ktorý bol priamo pri spomínanej prestavbe kaplnky.
Každopádne oltár s krížom je v týchto dňoch už odkrytý a čaká na svoju veľkú obnovenú premiéru. Tá sa uskutoční počas Prvomájových Malaciek, keď si
priestor môže pozrieť každý, kto má záujem. Srdečne vás preto pozývame nielen
do Zámockého parku, ale aj do kaplnky
v kaštieli, ktorá síce ešte nie je zrekonštruovaná, avšak pomaličky nám odkrýva svoju
krásu.
Ľ. Pilzová
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Verejný poriadok v Malackách po novom
V nedeľu 1. mája začínajú platiť tri nové všeobecne záväzné nariadenia (VZN) – o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách na území mesta Malacky, o ochrane nefajčiarov na území mesta Malacky a o používaní niektorých pyrotechnických výrobkov.
Dodržiavanie ustanovení bude kontrolovať Mestská polícia Malacky,
ktorá môže v prípade ich porušenia udeliť pokutu do výšky 33 €. Celé znenie VZN je zverejnené na internetovej stránke mesta www.malacky.sk,
časť Mesto a Samospráva mesta.

Pitie alkoholu na verejnosti
Od nedele 1. mája 2016 je zakázané
pitie alkoholu na týchto miestach:
•K
 láštorné námestie, Mierové námestie,
Záhorácka ulica, Ulica Ferdiša Kostku, Brnianska ulica, Sasinkova ulica,
Nádražná ulica, Radlinského ulica, Zámocká ulica, Ulica Na brehu, Malé námestie, Břeclavská ulica, Námestie SNP,
Stupavská ulica, Ulica Dominika Skuteckého, Družstevná ulica, Ulica Ľudovíta Fullu, areál Zámockého parku,
•a
 reál cintorínov; pri vstupe do areálov
cintorínov a do vzdialenosti 10 metrov od vstupu,
•p
 ri vstupe do budov alebo areálov, ak
sú oplotené, základných škôl, stredných škôl, školských zariadení, predškolských zariadení do vzdialenosti
10 metrov od vstupu,
•p
 ri vstupe do priestoru detských ihrísk
do vzdialenosti 10 metrov od vstupu,
•p
 ri vstupe do zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, kultúrnych zariadení, športových zariadení
a úradných budov, pri vstupe do kostolov a kaplnky na Břeclavskej ulici do
vzdialenosti 10 metrov od vstupu.
Zákaz pitia alkoholu sa nevzťahuje na:

•p
 revádzky a exteriérové sedenia k pre-

vádzkam pohostinských zariadení,
•v
 erejné kultúrne a športové podujatia,
•p
 ríležitostný trh s povoleným pre-

dajom alkoholických nápojov.
Zákaz pitia alkoholu sa nevzťahuje na
31. december a 1. január.
Fajčenie na verejnosti
Od nedele 1. mája 2016 je zakázané
fajčiť na týchto miestach:
•v
 areáli cintorínov; pri vstupe do
areálov cintorínov a do vzdialenosti
10 metrov od vstupu,
•p
 ri vstupe do budov alebo areálov,
ak sú oplotené, základných škôl,
stredných škôl, školských zariadení,
predškolských zariadení do vzdialenosti 10 metrov od vstupu,
•p
 ri vstupe do priestoru detských ihrísk do vzdialenosti 10 metrov od
vstupu,
•p
 ri vstupe do zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, kultúrnych zariadení, športových zariadení a úradných budov,
pri vstupe do kostolov a kaplnky na
Břeclavskej ulici do vzdialenosti 10
metrov od vstupu.

Ďalšie miesta so zákazom fajčiť ustanovuje zákon č. 377/2004 o ochrane
nefajčiarov (napr. verejné letiská, školy, úradné budovy, divadlá, múzeá,
galérie atď.) Podľa tohto zákona sa
zakazuje fajčiť aj na železničných staniciach a autobusových zastávkach.
Používanie pyrotechniky
Od nedele 1. mája 2016 je zakázané používať:
•p
 yrotechnické výrobky kategórie F2,
F3 a P1 okrem 31. decembra a 1. janu-

Môžu vás navštíviť pracovníci
štatistického úradu
Slovensko sa prostredníctvom
Štatistického úradu SR zapája do
zisťovania informácií o príjmoch
a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych
štatistických zisťovaní. Malacky patria medzi 500 miest a obcí, vybraných pre toto zisťovanie. V termíne
od 13. apríla do 16. mája budú malacké domácnosti navštevovať poverení pracovníci, ktorí sú povinní
preukázať sa osobitým poverením.
Všetky poskytnuté informácie sú
chránené, nezverejňujú sa a slúžia

ára do 5.00 h a okrem verejných kultúrnych podujatí,
•p
 yrotechnické výrobky kategórie T1
mimo priestoru javiska počas verejného kultúrneho podujatia a okrem
31. decembra a 1. januára do 5.00 h.
Jednotlivé kategórie pyrotechnických výrobkov:
•F
 2 – zábavná pyrotechnika, ktorá
predstavuje nízke nebezpečenstvo,
má nízku hladinu hluku a možno
ju používať vonku v obmedzených
priestoroch,

•F
 3 – zábavná pyrotechnika, ktorá

predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, je určená na používanie vonku na veľkých otvorených
priestranstvách a jej hladinu hluku
nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
•P
 1 – iná pyrotechnika než zábavná
a scénická, predstavuje nízke nebezpečenstvo,
•T
 1 – scénická pyrotechnika, určená
na používanie na javisku, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo.

Text: -lubi-, foto: -otano-

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Malackách
vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu:
učiteľ/ka literárno–dramatického odboru
(zástup počas materskej dovolenky)
Termín podania prihlášky: do 31. mája 2016
Predpokladaný deň nástupu do práce: 2. september 2016

výlučne na potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných údajov

zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. 
-red-

Prenájom kontajnera – sezónneho bufetu
na letnom kúpalisku v Malackách
AD HOC Malacky podľa VZN č. 2/2012 o prenájme
pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky ponúka na prenájom
na letnú sezónu 2016 kontajner – bufet na letnom kúpalisku v Malackách za účelom občerstvenia.
V žiadosti je nutné uviesť cenovú ponuku za dobu
prenájmu, t. j. za letnú sezónu 2016 (od 15. 6. 2016 do
1. 9. 2016). Minimálna ponúkaná cena je 1500 eur. Nad
rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu
elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom pošlite

alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou Neotvárať na uvedenú adresu do 6. 5. 2016.
Bližšie informácie:
AD HOC Malacky
Sasinkova 2
901 01 Malacky
034/772 32 02, 0907 79 33 99
riaditel@adhocmalacky.sk


AD HOC Malacky

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 k výberovému konaniu:
• prihláška na výberové konanie (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 do 31. mája 2016 na adresu:
Lívia Spustová, DiS. art. – riaditeľka školy
Základná umelecká škola v Malackách
Záhorácka 1918
901 01 Malacky
034/772 22 86
alebo elektronicky:
kasova@zusmalacky.sk
Uchádzači, ktorí splnia podmienky na účasť na vo výberovom konaní, budú pozvaní na osobný pohovor do budovy školy na Záhoráckej ulici 1918 v Malackách.
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Zápis do ZŠ: Najviac detí by
chcelo chodiť na Dérerku
V polovici apríla sa vo všetkých základných školách v Malackách uskutočnil zápis do prvého ročníka. Najviac detí sa hlási do Základnej školy
Dr. J. Dérera.

Škola 3. tisícročia v Malackách
Namiesto ceruzky, pera, zošita či učebnice tablety pre žiakov a namiesto klasickej tabule a kriedy dotyková
obrazovka pre učiteľa. Sme na Základnej škole na Záhoráckej ulici, kde sa jedna z tradičných učební zmenila
na triedu 3. tisícročia. Stalo sa to vďaka spoločnosti Microsoft, ktorá na Slovensku buduje triedy s modernými
technológiami.
Malacky: digitálny líder regiónu
V Malackách vznikla v poradí piata podobná učebňa v rámci Slovenska (ZŠ
Trstená, Prírodovedecká fakulta UK
Bratislava, Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici v Bratislave, súkromná
ZŠ Kechnec). Najmodernejšie technológie sa na ZŠ Záhorácka využívajú na fyzike, matematike a angličtine.
Primátor Malaciek Juraj Říha: „Sme digitálnym lídrom v regióne, avšak je to
iba prvý krok. Dôležité je nové technológie nielen zaviesť, ale aby sa potom
s nimi zžili pedagógovia a aby následne aj sami hľadali možnosti, ako do
tohto procesu zapojiť žiakov.“ A ako to
v praxi vyzerá, sme sa boli pozrieť na
hodine fyziky. Pred dotykovou obrazovkou stojí pani učiteľka Júlia Jánošíková, v laviciach sedia žiaci 7. C triedy
a každý má pred sebou tablet. Práve
sa učia, aké druhy motorov poznáme,
a treba priznať, že zaujímavé podanie
témy zaujalo aj nás dospelých. „Žiaci sú na technológie doslova nabudení, takmer každý z nich má dotykový
mobil, prípadne doma počítač alebo
tablet,“ hovorí J. Jánošíková a dodáva, že úlohou učiteľa je deťom ukázať
tú správnu cestu svetom technológií:
„Nedávno sme robili s ôsmakmi projekty o alternatívnych zdrojoch energie.

Jeden žiak prišiel s názorom, že medzi
ne patrí aj jadrová energia, čo vyvolalo debatu v celej triede. Jednoducho
deti sú vnímavé, prinášajú témy a napokon aj samy prišli na to, že napríklad
Slnko je zdrojom alternatívnej energie.
A už sme boli pri debate o vzniku a zániku vesmíru.“ Učiteľka priznáva, že občas ju žiaci svojimi otázkami zaskočia.
„Nemám však problém povedať, že neviem. Spolu sa potom snažíme hľadať
odpovede a väčšinou ich aj nájdeme“,
hovorí J. Jánošíková.
Žiaci sú nadšení
Riaditeľka školy Gabriela Emrichová hovorí, že žiaci sú z novej učebne
nadšení: „Je to pre nich nová skúsenosť. Niektorí sa dokonca vyjadrili, že
by chceli takto pracovať na každej vyučovacej hodine.“ Jej slová potvrdzujú
samotní žiaci. Daniel Čus: „Je to zaujímavé vyučovanie. Cez internet si viem
nájsť viac informácií než v učebniciach.“ Lýdia Lappyová: „Takéto hodiny sú lepšie, než keď normálne píšeme.
Nepotrebujeme zošity ani nijaké papierové poznámky.“ Martin Majcher: „Vedel by som si predstaviť aj ďalšie predmety. Domáce úlohy sú v pohode, lebo
veľa vecí si nájdem cez internet.“ V ZŠ
Záhorácka je momentálne 5 učite-

ľov, ktorí vyučujú v tabletovej triede.
„Všetci učitelia už boli skôr oboznámení s možnosťami vytvoriť v našej škole
tabletovú učebňu pre žiakov. Mali sme
rôzne možnosti, ako ju získať práve pre
našu školu. Pedagógov netreba presviedčať. Dnešná doba totiž vyžaduje,
aby žiaci aj učitelia mali možnosť využívať takéto technológie a aby s nimi
vedeli pracovať,“ dodáva riaditeľka
školy.
Škola 3. tisícročia
Veda a technika ovplyvňujú naše životy na každom kroku. Žiaci dnes
s technológiami prirodzene vyrastajú
a, ak sa ich naučia správne používať,
o to jednoduchší budú mať nástup
na strednú či vysokú školu a potom
aj do praxe. „Keď som bol žiakom základnej školy, nechyrovali sme o technológiách. Dnes vieme, že inovácie
musia byť súčasťou škôl už od začiatku procesu vzdelávania,“ tvrdí primátor Malaciek, ktorý používa tablet
ako každodenný pracovný nástroj.
Za dôležitú úlohu súčasných pedagógov považuje vštepiť deťom princípy kritického myslenia: „Žiakom netreba nalievať vedomosti, aby si všetko
pamätali. Treba ich učiť, ako s informáciami pracovať, teda kde ich hľadať,
ako ich filtrovať a použiť. Táto téma je
jednou z nosných v súčasnej diskusii
o podobe školstva na Slovensku.“
Titul Škola 3. tisícročia, ktorým sa
hrdí ZŠ Záhorácka, pripomína aj tabuľka, ktorá dostane v budove školy
čestné miesto. Riaditeľka ZŠ ju prevzala priamo z rúk generálneho riaditeľa Microsoft Slovensko Markusa
Breyera. „Stali sme sa školou 3. tisícročia, máme triedu 3. tisícročia. Pre nás
to znamená obrovský krok vpred a začiatok nových možností,“ uzatvára
G. Emrichová.
Tabletová trieda bude slúžiť aj
žiakom a učiteľom zo širšieho okolia.
 Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Od septembra by túto školu chcelo
navštevovať až 107 budúcich prvákov.
Do Spojenej školy sv. F. Assiského by
chcelo chodiť 66 detí. Do ZŠ na Štúrovej ulici sa zapísalo 71 žiakov a do ZŠ
na Záhoráckej ulici 45. Riaditelia škôl
rozhodnú o prijatí či neprijatí žiakov
na základné vzdelávanie do 15. júna.
Žiaci navštevujúci školy v Malackách by mali plniť povinnú školskú
dochádzku v spádovej základnej škole (základná škola v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt). Rodič
si však môže vybrať inú školu. Riaditelia sú ale povinní prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v danom
školskom obvode.

Už teraz je isté, že z celkového počtu 289 zapísaných detí bude niekoľko
odkladov povinnej školskej dochádzky.
A tak sa budú uvedené počty do septembra meniť. „Zatiaľ nie je isté, koľko
tried sa v školách otvorí. Stali sa nám tri
prípady, že rodičia zapísali dieťa na dve
školy a 19 detí s trvalým pobytom v Malackách nebolo doposiaľ zapísaných do našich škôl. Rodičov týchto detí v najbližších
dňoch vyzveme, aby nám oznámili, kde
zapísali deti, lebo podľa zákona o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve
obec vedie evidenciu detí a žiakov vo veku
plnenia povinnej školskej dochádzky,“
uviedla referentka školstva v MsÚ Jana
Pagáčová. Text, foto: N. Jánošová

Privilegovaný oltár zámockej
kaplnky
Kaplnka Sv. kríža, ktorá sa donedávna skrývala v útrobách kaštieľa,
bude pre verejnosť prístupná už počas prvomájových osláv v našom
meste. Jej rekonštrukcia sa uskutoční v ďalších mesiacoch.
Už pred štyrmi rokmi prišli historici
z Múzea M. Tillnera s predpokladom, že
posledná známa rekonštrukcia kaplnky, resp. oltára Sv. kríža sa uskutočnila
v roku 1882. Nasvedčuje tomu aj ďalšia informácia, ktorú obsahuje v archíve zachovaná listina. Listinu vydal ostrihomský arcibiskup Ján Simor v roku
1884. Potvrdzuje ňou privilégium, ktoré bolo kaplnke udelené koncom roka
1882.
26. decembra 1882 bola podľa citovanej listiny kaplnka, resp. jej oltár
“ozdobený” privilégiom, ktorého podstatou bola moc oslobodiť osoby, za
ktoré bola pri tomto oltári odslúžená zádušná omša (bez ohľadu na to,
či ju odslúžil kňaz rehoľný alebo diecézny), od “trestov očistca”. Teda išlo
o odpustky. Podmienkou bolo, že daný
zosnulý bol zaopatrený sviatosťami,
teda zomrel “v stave Božej milosti”. Inými slovami – ak zomrel človek, ktorý

pred smrťou prijal sviatosti a odslúžili
za neho zádušnú omšu, jeho duša putovala rovno do neba, bez „zastávky”
v očistci. Platnosť privilégia bola časovo obmedzená na obdobie siedmich
rokov.
Martin Macejka z Múzea M. Tillnera
hovorí, že zatiaľ nikde nenašli zmienku,
ktorá výslovne potvrdzuje rekonštrukciu kaplnky alebo reštaurovanie oltára,
ale zmieňovaná listina posilňuje predpoklad, že to tak bolo. K udeleniu privilégia zrejme prišlo bezprostredne po
zrekonštruovaní kaplnky alebo oltára.
Kaplnka, ktorá od polovice 20. storočia neslúži svojmu účelu a z ktorej sa
zachoval len oltár, bola rozdelená podlažím a priečkami na niekoľko menších
priestorov. Nedávno bola uvedená do
pôvodnej podoby.
Text: M. Macejka (písané pre Malacké pohľady)/-red-, foto. S. Osuský
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Deň Zeme v lesoparku

Žiaci zo ZŠ Dr. J. Dérera
v Portugalsku
Najzápadnejšiu krajinu pevninskej Európy - Portugalsko - navštívili
účastníci projektu Erasmus+ zo ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách. Šieste projektové stretnutie Bags to do in your city sa konalo v dňoch od 10. do 16.
apríla v tejto časti Pyrenejského polostrova.
V nedeľu 10. apríla dorazili žiaci s učiteľkami po dlhej a únavnej ceste do
sympatického mestečka Caxarias. Tam
na všetkých žiakov už netrpezlivo čakali portugalskí kamaráti so svojimi rodinami, aby sa na jeden týždeň mohli
stať súčasťou ich domovov. Program
stretnutia bol pestrý, bohatý na históriu, kultúru a tradície tohto južanského
štátu. Partnerská škola sa na príchod
svojich hostí poctivo pripravovala. Vo
vstupnej hale Malačanov milo prekvapili obrovské obrazy s dominantami
partnerských krajín. Uprostred všetkých sa hrdo týčil nádherný Bojnický zámok, ktorý všetkých očaril počas
decembrovej návštevy Slovenska. Na
chodbách školy viseli výstupy z rôznych
projektových aktivít, fotografie pripomínajúce spoločné stretnutia i výrobky
žiakov s tematikou partnerských krajín.
Žiaci i učitelia hostiteľskej školy oboznámili ostatných s priestormi
školy i jej fungovaním a v úvodnom
programe predstavili portugalské tradičné piesne, tance a zvyklosti. Súčasťou kultúrneho programu bolo aj
slávnostné otvorenie Erasmus+ záhrady v areáli školy. V nej si každá z partnerských škôl zasadila svoj stromček.
Dérerke bude v ďalekom Portugalsku rásť olivovník. V rámci spoznávania histórie, kultúry a architektúry Portugalska učitelia a žiaci partnerských
škôl navštívili viaceré krásne portugalské mestá. Najskôr to bolo krajské mestečko Ourém s hrdo sa týčiacim hradom na vysokom brale. Tu sa
žiaci rozdelili do päťčlenných zmiešaných družstiev. V priestoroch hradu
a na jeho nádvorí pomocou GPS navigácie v tabletoch spoločne hľadali odpovede na otázky o Portugalsku.
V popoludňajších hodinách všetkých
hostí privítal v rokovacej sále mestského úradu primátor mesta.

Ďalší projektový deň účastníci
stretnutia strávili spoznávaním hlavného mesta Lisabonu. Prehliadka sa začala v atraktívnom oceanáriu. V ňom žiaci
i učitelia obdivovali v obrovitánskych akváriách čaro podmorského sveta. Predstavovali ho žraloky, pirane, tuniaky, ďalšie druhy rýb, planktónu, koralov. Ponad
mesto premáva lanovka. Z nej návštevníci obdivovali jeden z najdlhších mostov v Európe, ktorý nesie meno Vasco
da Gama po námorníkovi a objaviteľovi. Ďalej videli prístav a modernú budovu opery spolu s novou časťou mesta.
Navštívili i nádherný Hieronymov kláštor, zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO, Belémsku opevnenú
vežu aj monumentálny Pamätník objaviteľov. Previezli sa Sintrou, slávnou štvrťou zámočkov. Počas putovania spoznali mestečko Batalha s kláštorom, ktorý je
právom označovaný za kláštornú perlu
Portugalska. Postavili ho na pamiatku víťazstva Portugalska nad Kastílčanmi. Atlantický oceán s obrovskými vlnami obdivovali v Nazaré, malebnom mestečku
s romantickými zákutiami.
Deti a učitelia z Dérerky so svojimi hostiteľmi navštívili aj veľmi známe
a vyhľadávané pútnické miesto Fatima.
V interaktívnom múzeu najskôr spoznali príbeh Hyacinty, Františka a Lucie, troch detí, ktorým sa zjavila Panna
Mária. Neskôr navštívili ich rodné domy
v dedinke Aljustrel. Veľmi zaujímavým
pre nich bol aj dub korkový, strom,
ktorý sa nachádza v záhrade Luciinho
domu. Vo Fatime navštívili Baziliku Panny Márie, Kostol Svätej trojice a Kaplnku
zjavení.
Posledný deň projektového stretnutia patril návšteve známeho univerzitného mestečka Coimbra. Vysoko nad
mestom a riekou Mondego sa vyníma najstaršia univerzita celého Portugalska. K univerzite patrí zvonica, kto-

rú vidno z hociktorého kúta mesta, aj
jedna z najstarších a najkrajších knižníc - baroková knižnica Biblioteca Joanina. V jej troch pozlátených a bohato
vyzdobených miestnostiach mali malackí návštevníci možnosť vidieť 300 tisíc kníh viazaných v koži vo viacerých
jazykoch. Ďalej videli aj Kaplnku svätého Michala s veľkým barokovým organom a bohato vyzdobenú aulu Sala dos
Capelos, stredisko univerzitného života.
V Coimbre si obzreli park miniatúr Portugal dos Pequenitos.
Program projektového stretnutia bol skutočne pestrý a bohatý. Žiaci
i učitelia si z tejto krajiny odniesli množstvo zážitkov. Stretnutie dokázalo spojiť žiakov, pedagógov, ba i celé rodiny
nielen na jeden týždeň, ktorý účastníci
projektu v Portugalsku spoločne prežili.
Pevne veríme, že tieto priateľstvá pretrvajú dlhší čas, o čom svedčia aj slzy počas záverečného, nesmierne emotívneho lúčenia.
Účastníci medzinárodného projektu Bags to do in your city sa posledný
raz stretnú v dňoch od 29. mája do 4.
júna tohto roka. Stretnutie bude špecifické. Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v súčasnej Európe sa uskutoční na dvoch miestach: v talianskom
Castellammare di Stabia a tureckom
Űnye. Dérerka sa zúčastní na stretnutí v Taliansku.
Projekt je financovaný s podporou Európskej komisie. Za obsah predmetného článku zodpovedá autor. Európska komisia a Národná agentúra
Programu celoživotného vzdelávania
nenesú zodpovednosť za použitie vyššie uvedených informácií.
-ts-

Deň plný radosti, zábavy a odhodlania urobiť niečo pre naše životné
prostredie zažilo v piatok 22. apríla, kedy si pripomíname Deň Zeme,
takmer 200 detí z malackých škôl, ktoré sa zúčastnili na ENVIRO dni. Ten
pre žiakov piatych ročníkov pripravili mesto Malacky, Centrum voľného
času, Vojenské lesy a majetky a Chránená krajná oblasť Záhorie.
Podujatie sa konalo v lokalite Šťuvík, kde sa postupne buduje lesopark.
Deti sa počas dňa vyšantili pri rôznych
aktivitách – hrali loptové hry, strieľali z luku, prešli si náučný chodník,
kde sa dozvedeli množstvo informácií o rastlinách a živočíchoch žijúcich
v našich lesoch, sadili stromčeky, učili
sa o zdravej výžive, o triedení odpadu
a odpad napokon aj zbierali. A podarilo sa im nájsť až 334 kilogramov odpadu, ktorý ľudia vyhodili do prírody.
Je dobré, keď si deti uvedomujú, že takéto konanie neprináša žiaden osoh.
A environmentálna výchova nie je na

našich školách neznáma. „Podobným
aktivitám sa u nás v škole venujeme celý
rok. Deti napríklad učíme separovať odpad a nedávno sme sa venovali aj dôležitosti vody v rámci Dňa vody, aby si
uvedomili, aká je táto tekutina pre nás
nenahraditeľná,“ prezradila nám vyučujúca zo Spojenej školy sv. F. Assiského. V tejto škole pripravili v rámci Dňa
Zeme program pre všetky ročníky.
Žiaci vysádzali stromy a rastliny, venovali sa úprave okolia svojej školy. Aktivity ich čakali aj v priestoroch školy,
kde sa konali rôzne prezentácie.

Text, foto: N. Jánošová

Pre čistý les nielen v Deň Zeme
Dve pokojné soboty (19. marca a 16. apríla) venovali skauti zo 69. skautského zboru M. R. Štefánika z Malaciek čisteniu lesov.

Skauti, skautky, roveri a činovníci zboru vyzbierali na úseku Malacky, zástavka Červený kríž až po osadu
Houbičky (smer Studienka) neuveriteľných 23 vriec odpadu a na úseku
Malacky, zástavka Červený kríž - Záhradky, smer Malacky ďalších 25 vriec
odpadu. Vyzbierali tak odpad na úseku 9 kilometrov.
V spolupráci s VLM, odštepným
závodom Malacky a so Štátnymi lesmi Malacky, ktoré zabezpečili rukavice, mechy a odvoz odpadu, dali skauti
týmto úsekom nový a najmä čistý šat.
Ale sami sa pýtajú: dokedy to tak zostane? Či ľudia nevedia, že odpad nepatrí do lesa? Či nemáme v každom
meste a obci odpadový dvor, kde odpad patrí? Či občania znečisťujú aj
okolie svojich príbytkov?
Vyhadzovaním predmetov do prírody škodíme nielen sebe, ale aj zvie-

ratám, ktoré môžu ostré predmety
zraniť alebo usmrtiť. Ohorkami cigariet či žuvačkami sa zvieratá po prehltnutí môžu otráviť a uhynúť. Drobné
živočíchy sú nezriedka uväznené vo
fľašiach a tiež hynú!
Sebectvo? Lenivosť?
Neohľaduplnosť? Nezáujem?
Odpadky, ktoré sa rozkladajú v prírode dlho ako napr. plasty či polystyrén,
uvoľňujú toxické látky, čím kontaminujú pôdu a podzemné vody. Skauti
však veria, že každý z nás môže pre prírodu, pre našu Zem a budúcnosť našej
prírody niečo urobiť. A to udržiavaním
čistoty, poriadku v našich lesoch v každom čase, nielen teraz, keď si pripomíname Deň Zeme (22. apríl).
Text, foto: M. Ftáčniková,
69. zbor M. R. Štefánika Malacky
(upravené)
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Na Juhu opäť postavia máj
Opäť je tu jar a na sídlisku Juh by
radi pokračovali v začatej tradícii a
privítali mesiac máj stavaním mája.
„Pozývame všetkých Malačanov, aby
sa s nami prišli zabaviť a aby prispeli svojou prítomnosťou k podpore tohto krásneho zvyku. Rovnako by sme
radi posmelili všetkých, ktorí by chceli na máj priviazať stužku pre svoju
milú či len tak máj dozdobiť. Radi privítame každého a prijmeme každú
pomocnú ruku pri organizácii podujatia,“ hovorí Š. Hronček za organizátorov. Kontaktovať nás môžete na

stefan.hroncek78@gmail.com alebo
na čísle 0908 28 97 27.
Máj bude stáť na centrálnej ploche sídliska Juh na Ulici D. Skuteckého. V piatok 29. apríla podvečer
bude prichystaný pre všetkých, ktorí
si budú chcieť priviazať svoju stužku,
a v sobotu 30. apríla o 17.00 h sa
bude máj stavať aj so skromným
programom.
Tešia sa na vás obyvatelia Malaciek, sídliska Juh a všetkých priľahlých ulíc a uličiek, ktorí nezabudli na
čaro našich ľudových zvykov. -red-

Remeslá a živnosti v Malackách
Ak vás zaujíma, ako sa kedysi darilo remeselníkom a živnostníkom, pozývame vás vo štvrtok 5. mája do Kultúrního domečka (kina). O 10. hodine sa tam začne historický

seminár Remeslá a živnosti v Malackách, ktorý pripravuje
MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera. Súčasťou seminára budú prednášky a prezentácie. Vstup je voľný. -MCK-

Letná burza detského
a tehotenského oblečenia
Na dvere opäť klope burza detského a tehotenského oblečenia, ktorá sa pravidelne koná v Materskom centre Vánok. Členky centra tentoraz pripravili niekoľko noviniek, aby zjednodušili a sprehľadnili predaj.

Podujatie sa teší veľkej návštevnosti a organizátorky veria, že aj tentoraz bude Vánok praskať vo švíkoch.
Burza sa uskutoční v piatok 20. mája
od 14.00 do 18.00 h a v sobotu
21. mája od 9.00 do 12.00 h.

Domov detí Rohožník

príjme ihneď

Informácie pre predajcov:
Označené veci v označených taškách môžu predajcovia nosiť do
MC Vánok od pondelka 16. mája do
štvrtka 19. mája v čase od 9.00 do
12.00 h., v stredu 18. mája aj v popoludňajších hodinách od 16.00 do
18.00 h. Po nepredané veci a zárobok z predaja si môžu predajcovia
chodiť od pondelka 23. mája do stredy 25. mája v čase od 9.00 do 12.00

h a v stredu 25. mája aj v popoludňajších hodinách od 16.00 do 18.00
h. Na predaj je určený nový formulár a podmienky predaja sú upravené. Všetko nájdete na fb: www.facebook.com/mcvanok.
V týždni počas konania letnej
burzy (16. - 23. mája) bude herňa MC
Vánok pre verejnosť zatvorená.

-naty/mc-

Hasiči pozývajú na deň
otvorených dverí
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Malackách
pozýva na deň otvorených dverí pri
príležitosti osláv Sviatku svätého Floriána – patróna hasičov. Deň otvorených dverí bude v piatok 6. mája
v priestoroch Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru na
Legionárskej ulici v Malackách.

Program:
9.00 – 12.30 h prehliadky hasičskej
techniky a výstroje
10.00 – 11.00 h ukážky činností psovodov PZ
11.15 – 11.45 h ukážka hasenia vozidla a jeho strihania vyslobodzovacím náradím

Text: -ts-, foto: S. Osuský

do pracovneho pomeru

profesionálneho
rodiča
a psychológa.
Kontakt:

0905 85 23 51.
Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Reakcia na článok s názvom
Poľovníci bilancujú uplynulú sezónu
uverejnený v MH č. 7/2016

SPOMIENKY

27. apríla uplynulo 15 rokov od
chvíle, keď nás opustila naša milovaná mamička, babička a prababička Jozefína Trenčanská
z Malaciek.
S láskou a vďakou si na ňu spomínajú dcéry, zaťovia, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

Odišiel si tíško, nie si medzi nami,
ale v srdciach zostaneš
navždy s nami.
28. apríla si pripomíname 1. výročie úmrtia Milana Kupca. S láskou v srdci spomína manželka
Kvetoslava, deti s rodinami, ostatná rodina a príbuzní. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami.

1. mája uplynie 8 rokov od úmrtia
mojej dcéry Ľubky
Šefčíkovej. S láskou a úctou spomína mama a celá rodina. Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Odišiel si tíško, nie si medzi nami,
ale v našich srdciach zostaneš
navždy s nami.
30. apríla si pripomenieme nedožitých 79 rokov manžela, otca,
svokra, dedka a pradedka Zdenka
Hricu. S láskou spomína manželka, dcéry Ala a Dagmar, zaťovia,
vnúčatá a pravnúčatá. Kto ste ho
poznali, venujte mu spomienku
spolu s nami.

Deň matiek
so Zlatým
vekom
Občianske združenie Zlatý vek
pozýva svojich členov na posedenie
pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa
uskutoční v pondelok 9. mája v zasadačke MsÚ na Radlinského ul. č. 1
o 14.00 h.
Výbor Zlatý vek
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22. apríla sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia našej drahej
mamky, babky, prababky Márie
Osuskej. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
Dvaja synovia a dcéra s rodinami.

20. apríla uplynulo dlhých 40 rokov, čo nás opustil dedko Ján
Plhal, a 28. apríla uplynie 23 rokov, čo nás opustila drahá babička Terézia Plhalová z Malaciek.
Kto Vás poznal, spomenie si, kto
Vás mal rád, nezabudne.
Žijete stále v srdciach tých, ktorí Vás milovali. Spomína vnučka
Táňa s manželom a pravnuk
Pavel s rodinou.

3. mája si pripomenieme 6. výročie úmrtia našej milovanej manželky, mamičky, babičky Elenky
Vittekovej z Malaciek. S láskou
spomínajú manžel Dušan, dcéra
Silvia s manželom, vnučka Kristínka, Roman z Austrálie, vnuk Christiánko a ostaná rodina. Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú spomienku spolu s nami.
APRÍLOVÍ JUBILANTI
80 Peter Csóka, Mária Némethová, Zuzana Palátová, Anna Petrášová, Emília Prokopová, Rudolf Skúpy
85 Jozefa Gajdárová, Františka Slobodová
91 Jolana Lončeková
92 Cecília Rýdlová
MALACKÁ MATRIKA
od 11. 4. do 25. 4.
Sobáše: Andrej Bernát a Jaroslava Šírová, Juraj Jánošík a
Adriana Balážová, Oldrich Krenek a
Petra Barteková
Úmrtia: Milada Hrúzová, Studienka, *1927; Ján Vozák, Malacky, *1944; Štefan Ondrovič, Rohožník, *1929; Simeon Brindzík, Lozorno,
*1931; Josef Šrůtek, Malacky, *1927;
Zdenka Patíková, Malacky, *1930; Antónia Vostálová, Lozorno, *1937; Jozef
Galba, Malé Leváre, *1948; Ľudmila
Blusková, Malacky,*1925; Ružena Malíková, Malacky, *1944; Paulina Jursová, Malacky, *1923, Peter Furian, Malacky, *1955

Chcel by som poďakovať za uverejnenie článku Poľovníci bilancujú uplynulú sezónu. Oceňujem túto možnosť
čiastočne reagovať a doplniť čitateľom
Malackého hlasu niektoré ďalšie súvislosti o dianí v prírode v okrese Malacky. Autor článku M. Kubinec využitím
imperatívu archaickej poľovníckej latiny z informácie vytesnil kritické myslenie a kauzalitu. Nepovažoval by som
za problém predmetnú oddanosť poľovníctvu, pokiaľ by pri tom priamo neznevažoval prácu iných. Konkrétne spochybňuje uplatňovanie zákonnej formy
ochrany vzácnejších hniezdičov ako bociana čierneho, orla kráľovského, orliaka
morského, haje červenej a haje tmavej.
Správa CHKO Záhorie už viac rokov buduje databázu hniezd vzácnych druhov vtákov, evidujeme úspešnosť či neúspešnosť hniezdenia ako aj dôvody
predčasného opustenia hniezda. Na základe analýzy tejto databázy nemôžeme prijať tvrdenie pána Kubinca, že vtákom pri výstavbe hniezda neprekáža
ťažba dreva v okolí a podobne. Prekáža!
Môžeme to dokázať na viacerých prípadoch a dokazujeme to aj predstaviteľom štátnej správy pri našom uplatňovaní zákonného postupu pri ochrane
hniezdenia niektorých extrémne vzácnych druhov vtákov. Iný spôsob ochrany hniezdenia ako časovo limitovaný
zákaz niektorých vybraných činnosti
v okolí hniezda nám zákon neumožňuje. Obmedzenia trvajú počas hniezdnej
doby 5 – 6,5 mesiaca a zákaz pohybu
turistov, hubárov ani poľovníkov medzi nimi nie je. V minulosti bol obmedzovaný aj výkon poľovného práva,
v súčasnosti sa zákaz týka iba stavania a opravy poľovníckych zariadení
a konania spoločných poľovačiek. Na
nich sa loví malá a diviačia zver. Keďže
takmer všetky hniezda s ochrannými
zónami sú v lese, obmedzenie sa netýka malej zveri, kačíc, husí a pod. a dotýka sa iba diviačej zveri. Diviak a diviačica
sa lovia do 15. januára. Od 1. januára má
platnú ochrannú zónu len jeden druh,
a to orliak morský. Pre ostatné druhy sa

ochrana začína 1. marca alebo 1. februára. Je pravda, že diviak lanštiak sa
loví po celý rok. Prax je však taká, že po
15. januári sa nekonajú spoločné poľovačky na diviaka len kvôli lanštiakovi. Reálne sú teda spoločné poľovačky
obmedzené 15 dní aktuálne na 4 lokalitách v okrese Malacky. Aj napriek tomuto upresneniu radi prijmeme od predstaviteľov dotknutých PZ informáciu,
aká reálne vyčísliteľná ujma postihla
PZ pri takejto zákonnej individuálnej
ochrane hniezd.
Prekvapivejšie vyznieva časť textu
venovaná bilancii poľovníctva v uplynulom roku. Autor plne priznáva nedodržiavanie platnej legislatívy a prezentuje pravidelné kŕmenie poľovnej
zveri, ktoré je od 1. 1. 2014 vyhláškou
ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR) zakázané
mimo času núdze. Čas núdze je definovaný klimatickými podmienkami znemožňujúcimi zveri dostať sa k potrave
a vyhlasuje ho okresný úrad. V uplynulom roku čas núdze v okrese Malacky
nebol vyhlásený. Zákaz kŕmenia poľovnej zveri zaviedlo do legislatívy MPaRV
SR, aby aj týmto spôsobom čelilo škodám spôsobovaným poľovnou zverou
najmä poľnohospodárom a lesníkom.
Totiž krmením sa zvyšujú početné stavy zveri nad úroveň, kedy prirodzené
potravné zdroje ich kapacitu nedokážu
pokryť. MPaRV SR v Koncepcii rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike
predloženej na rokovanie vlády SR 26.
júna 2013 dokladá, akým problémom
je nezvládnutie chovu raticovej zveri zo strany subjektov vykonávajúcich
právo poľovníctva.
Autor článku čitateľom ponúka ako
výsledok ochranárskej činnosti poľovníkov nárast raticovej zveri. Najmä
u daniela, diviaka a muflóna, čo MPaRV
SR považuje za dôkaz opaku - zlyhanie
poľovníckej politiky.
Väčšiu časť okresu Malacky tvorí
nížina, na ktorej z hľadiska produkcie
tradične prevažovala malá zver (zajac,
jarabica, bažant). Pomer medzi pro-

Šachistka Adriana
Vozárová sa stala
majsterkou Slovenska
Trojica mladučkých šachistov z Malaciek Adriana Vozárová, Silvia Fajtáková
a Michal Valigurský sa v dňoch 16. - 23. apríla zúčastnila na deväťkolovom
turnaji o majstra Slovenska v šachu, ktorý sa konal v Liptovskom Mikuláši.

Kvartet Malačanov dopĺnil v deň
súťaže aj Michal Sobek. Naše nádeje súťažili v kategórii dievčat
a chlapcov do 12 rokov. Po úspešných

zahrievacích kolách prišli ťažší súperi
a s nimi aj prvé zaváhania. Najlepší výsledok dosiahla Adriana, ktorej v poslednom kole stačila na zisk titulu majsterky Slovenska v šachu remíza.
„Chválim všetky deti za vzorné športové správanie a ďakujem rodičom
a CVČ Malacky za celoročnú podporu, bez ktorej sa špičkové výsledky nedajú dosiahnuť,” hovorí tréner Tomáš
Chabada.
Text, foto: -ts-

dukciou malej zveri k produkcii raticovej pred 50 rokmi sa pohyboval medzi
75 % : 25 %. Dnes pán Kubinec prezentuje za úspech ochrany úplný prelom, zvýšenie produkcie nepôvodných
druhov poľovnej zveri, ktorú doviezli
do územia iba pre zvýšenie produkcie
mäsa a z hľadiska starostlivosti je oproti pôvodným druhom poľovnej zveri
úplne nenáročná, stačí prikrmovať. Pri
bežnom zhliadnutí množstva zajacov
vyskytujúcich sa za západnou hranicou
okresu, v okresoch Gänserndorf a Mistelbach, dokazuje, že rezignácia poľovníkov okresu Malacky je evidentná.
Touto cestou, po vzore pána Kubinca, vyzývam čitateľov Malackého hlasu
k ohlasovaniu nedodržiavania prijatej
legislatívy pre výkon práva poľovníctva
a prosím, aby občania ohlasovali zistené prikrmovanie zveri v dobe mimo
núdze na Okresný úrad Malacky. Pomôžu tým poľnohospodárom čeliť škodám spôsobeným poľovnou zverou,
poľovníkom v dodržiavaní zákonov
a vtákom hniezdiacim na zemi a mladým zajačikom prežiť nájazdy diviakov.
Dušan Valachovič,
Správa CHKO Záhorie
BALOHOŽELANIE

27. apríla sa dožíla 89 rokov
Mária Matúšková.
Nech Ti úsmev na tvári kvitne ako
lúčny kvet, ešte dlho užívaj s nami
tento krásny svet.
Všetko najlepšie k Tvojim narodeninám Ti zo srdca želajú synovia
Dušan a Peter s rodinami, vnuci
Dušan, Ľubomír, Peter a vnučka
Erika, pravnuci Matiasko, Davidko
posielajú veľkú pusu.
BALOHOŽELANIE

Prajeme Ti šťastie, prajeme Ti
zdravie, nech Ti naša láska nikdy
nezhrdzavie.
24. apríla oslávila naša mamička,
babka Anna Lichnovská
62. narodeniny.
Všetko najlepšie praje manžel Anton, rodina Rigáňová, Machová,
Trávničková, Vrbovská, Motúzová.
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Slovenská mažoretková elita roztancovala Malacky
Dokončenie z 1. strany
Športovo i organizačne na úrovni
Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe si nenechal ujsť ani primátor hosťujúceho mesta Juraj Říha.
S mažoretkami bol počas piatkového defilé, ešte v ten istý deň oficiálne

prijal trénerky a rozhodkyne, v sobotu ráno majstrovstvá slávnostne otvoril a počas oboch súťažných dní si pozrel niekoľko vystúpení. „Historicky prvý
raz sme v Malackách hostili majstrovstvá
Slovenska v mažoretkovom športe a som
na to aj patrične hrdý. Videli sme množstvo kvalitných výkonov a hoci nie kaž-

dý tím dosiahol na medailu, všetky nám
ukázali, že majú vášeň v srdci. Hostiteľskú
úlohu zvládli Malacky dôstojne a môžem
povedať, že vďaka šikovným slečnám
a mladým dámam z celého Slovenska
naše mesto opeknelo,“ povedal J. Říha.
Za organizáciu podujatia patrí pochvala a vďaka členkám ELLA Malacky
a všetkým dobrovoľníkom (rodičom,
priateľom, známym, sympatizantom).
Umiestnenia tímu ELLA Malacky
1. miesto – MAJSTER SLOVENSKA miniformácia baton kadet:
Eliška Bačová, Alica Blažková, Júlia Baťková, Alexandra Galovičová, Michaela
Bolfová, Ema Brauneckerová, Natália Šibalíková, náhradníčka Natália Slezáková
2. miesto – VICEMAJSTER SLOVENSKA - veľká formácia baton kadet:
Eliška Bačová, Alica Blažková, Júlia Baťková, Alexandra Galovičová, Michaela
Bolfová, Ema Brauneckerová, Natália
Šibalíková, Natália Slezáková, Júlia Kovárová, Sandra Ritomská, Timea Mo-

ravková, Stella Kovarovičová, Nikola
Kovarovičová, Valentína Vísmeková,
Hanka Fedrová, náhradníčky Aneta Iváková a Johana Badrnová
3. miesto - II. VICEMAJSTER SLOVENSKA– sólo pom-pom kadet:
Alexandra Galovičová
4. miesto - trio baton kadet:
Eliška Bačová, Alica Blažková, Natália Šibalíková

6. miesto - sólo baton kadet:
Eliška Bačová
12. miesto - sólo pom pom junior:
Timea Moravková
Malackým mažoretkám ELLA želáme úspech na majstrovstvách Európy
(júl, Púchov) aj na majstrovstvách sveta
(september, Poreč).


Text: -lubi-, foto: -naty/lubi-

Blíži sa 44. ročník Behu oslobodenia
44. ročník Behu oslobodenia a 10. ročník Pohára Centra voľného času sa uskutoční v sobotu 7. mája od 9.30 h na
futbalovom štadióne v Zámockom parku. Podujatie sa koná pod záštitou Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport pri
MsZ Malacky a na organizácii sa podieľajú: Mesto Malacky, CVČ, STROJÁR, AC, AD HOC Malacky.
Program:
8.00 – 9.30 h
prezentácia, nástup, otvorenie
9.30 – 10.30 h
súťaže žiakov
10.30 – 10.45 h
súťaže dorastu
10.45 – 11.00 h
súťaže dospelých
11.15 h
slávnostné vyhlásenie výsledkov
Žiactvo bude bojovať o Pohár Centra voľného času. Prvých päť pretekárov v každej kategórii sa bude bodovať (5, 4, 3, 2, 1), pričom bodový súčet
určí víťaznú školu.
Podujatie je zaradené do hodnotenia o najaktívnejšiu školu v zapojení
sa do celomestských športových akcií
v Malackách.
Prví traja v každej kategórii získajú
vecnú cenu a diplom. Vecnú cenu do-

Vekové kategórie a dĺžky tratí:
najmladší žiaci
najmladšie žiačky
mladší žiaci I.
mladšie žiačky I.
mladší žiaci II.
mladšie žiačky II.
starší žiaci
staršie žiačky
dorastenky
dorastenci
ženy
muži

stane i najmladší a najstarší účastník
pretekov a ocenia aj rodiny s najväčším počtom účastníkov (min. 1 dospelý a 2 deti). Každý pretekár štartuje na
vlastné riziko a môže bežať len v jednej vekovej kategórii. Protest možno podať u hlavného rozhodcu do

1. a 2. roč. ZŠ
1. a 2. roč. ZŠ
3. a 4. roč. ZŠ
3. a 4. roč. ZŠ
5. -7 . roč. ZŠ
5. - 7. roč. ZŠ
8. a 9. roč. ZŠ
8. a 9. roč. ZŠ
15 - 18-ročné
15 - 18-roční
od 19 rokov
od 19 rokov

200 m
200 m
300 m
300 m
400 m
400 m
800 m
600 m
1000 m
2000 m
1000 m
3000 m

15 minút po skončení preteku danej
kategórie s vkladom 2 €. K dispozícii
budú šatne bez možnosti uzamknutia, vhodné len na prezlečenie. Za odložené veci organizátor neručí.
Organizačný výbor
Behu oslobodenia/-red-

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 je voľný.
II. liga starší dorast ZsFZ (Západoslovenský futbalový zväz)
30. 4. 10.00 h ŠK Žolík Malacky – FK Lokomotíva Trnava
II. liga mladší dorast ZsFZ
30. 4. 12.30 h ŠK Žolík Malacky - FK Lokomotíva Trnava
I. trieda starší žiaci B BFZ (Bratislavský futbalový zväz)
30. 4. 11.30 h ŠK Žolík Malacky B – FC Rohožník

Prípravka A2 BFZ
30. 4. 9.30 h FC Malacky - ŠK Hargašova Záhorská Bystrica
Prípravka B2 BFZ
30. 4. 9.30 h ŠK Žolík Malacky - ŠK Hargašova Záhorská Bystrica
Prvomájový turnaj prípraviek r. 2007/08
1. 5. 9.30 h – 13.00 h
Prípravka C (Scorpions liga)
8. 5. 10.30 h ŠK Žolík Malacky – FK Scorpions Bratislava


ŠK Žolík

Judo: Majstrovstvá
BSK žiakov a žiačok
V sobotu 16. apríla sa v Pezinku konali Majstrovstvá Bratislavského samosprávneho kraja v JUDO žiakov a žiačok. Na súťaži sa zúčastnilo 97
pretekárov z klubov Bratislavského regiónu. Malacky zastupovali pretekári JUDO-clubu TJ Strojár a JUDO-krúžku pri CVČ.
Naši pretekári už pri nástupe na tatami vedeli, že to nebudú ľahké zápasy. Napriek tomu predviedli výborné
výkony a, aj keď sa niektorým nedarilo
tak, ako si predstavovali, nedali sa len
tak ľahko a svojich súperov poriadne
potrápili. V kategórii mini žiakov do 30
kg sme mali počas finálového zápasu hneď troch zástupcov Malaciek –
Michala Bartošeka a Matúša Nehybu
v boji o zlato a Soňu Kunštekovú
v úlohe rozhodcu. Všetci pretekári dokázali, že majú dobrú prípravu, a svoju
trénerku potešili vybojovaním 9 krásnych medailí a majstrovských titulov.

Domov sme si priniesli:
1. miesto: majster BSK v kategórii
starších žiakov Martin Bartošek, majster BSK v kategórii mini žiakov Michal
Bartošek,
2. miesto: vicemajster BSK v kategórii mladších žiakov Matúš Nehyba, vicemajster BSK v kategórii mini žiakov
Simon Stašo,
3. miesto: druhý vicemajster BSK Róbert Kiripolský, Michal Nehyba, Kristína Hamalová, Lenka Martišová, Šimon
Martiš.
Všetkým srdečne blahoželáme.
Text, foto: -JK-
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