vaše noviny · malackyhlas@malacky.sk · www.malackyhlas.sk · 0 €

dvojtýždenník · 3/XXVII · 15. 2. 2017

ÚVODNÍK

Pekné témy
navodia pekné dni
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Odkaz pre starostu má rok
Pred rokom, presne 1. februára 2016, sa Malacky ako jubilejná 100. samospráva v poradí zapojili do portálu Odkaz pre starostu. Tento nový spôsob komunikácie s obyvateľmi mal vo verejnosti obrovskú odozvu. Ihneď od prvého dňa začali prichádzať podnety upozorňujúce na nedostatky
vo verejnom priestore. Za rok a 2 týždne, t. j. za 380 dní sme dostali 436 podnetov. 308 z nich je vyriešených, na ostatných sa pracuje.
Podľa primátora Juraja Říhu sa
ukázalo, že to bolo dobré rozhodnutie:. „Nová forma komunikácie
s Malačanmi sa osvedčila a aj vďaka
Odkazu zlepšujeme tvár nášho mesta
a život v ňom. Pred rokom som po-

Zápisy
detí do ZŠ
Zápisy detí do základných škôl
v Malackách pre školský rok
2017/2018 sa uskutočnia v dvoch
termínoch.
Spojená škola sv. Františka
Assiského:
piatok 7. 4. 2017 14:00 – 18:00
sobota 8. 4. 2017 9:00 – 12:00
Základné školy Dr. J. Dérera,
Štúrova a Záhorácka:
piatok 21. 4. 2017 14:00 – 18:00
sobota 22. 4. 2017 9:00 – 12:00
-MsÚ-

vedal, že ideme s kožou na trh, keďže
všetky odpovede za mesto sú zverejňované. Aj tento rozmer verejnej kontroly
sme ustáli. Vždy je však čo zlepšovať.
Som si vedomý, že máme určité rezervy,
a na nich budeme pracovať.“

Oblasti s najvyšším počtom podnetov
• cesty a chodníky (výtlky, schody,
bariéry, obrubníky)
• verejné služby (kanalizácia,
osvetlenie, školy, MHD)
• parkovanie

• dopravné značenie (priechody
pre chodcov, semafory)
• zeleň a životné prostredie
• mestský
mobiliár
(koše, detské ihriská,
lavičky)
Viac na
strane

Mamičky opäť začali navštevovať
filmové predstavenia v kine spolu so
svojimi deťmi. Mesto onedlho otvorí
zrekonštruovanú plaváreň v športovej
hale Malina. Rubrika Túlavé topánky
nás zavedie na Mešterovu lúku, nad
ktorou bdie medzinárodná Dohoda
o ochrane mokradí. V Mestskom centre kultúry sa páči výstava fotografa
a grafického dizajnéra Jána Hladíka.
Úroveň angličtiny žiakov zo Spojenej
školy sv. Františka Assiského nadchla
native speakerov. Historici organizujú
ďalšie potulky Malackami a stretnutie
k dejinám Rakárenskej ulice. Milé je aj
zistenie z našej ankety – obyvatelia by
privítali zimný štadión v meste...
... a tak sme pri zostavovaní tretieho tohtoročného čísla Malackého hlasu skonštatovali – veď my tentoraz prinášame samé pekné témy. Pozitívnu
atmosféru vydania znásobujú články
o pomoci človeka človeku. Povážte
sami: malackí šípkari finančne podporili mladú ženu, ktorá nedávno tragicky stratila manžela. V právnej poradni,
ktorú sme avizovali v minulom čísle,
odpovedáme na premiérovú otázku
čitateľa. V nádeji, že mu pomôžeme
vyriešiť spor so zamestnávateľom.
A napokon – Malačania zasa môžu
pomôcť svojmu mestu. Že by sme sa
ešte predsa len pokúsili zabojovať
o detské ihrisko Žihadielko?
Kto chce, uvidí vo vyššie uvedenom
množstvo pátosu. A kto chce, ten pochopí, že treba zviditeľňovať a podporovať pekné veci. Veď aj za nimi je kus
ľudskej námahy a práce. Transparency
International Slovensko pri hodnotení
periodík vydávaných samosprávami
tvrdí, že „väčšina titulov vykresľuje
dianie v meste i činnosť samosprávy
len v ružových farbách“. O to nám určite nejde. Podľa nás základnou úlohou mestských médií je informovať.
Neznamená to však vyhýbať sa kritike
a objektívnosti. Avšak uzurpovať si za
každú cenu senzácie, kauzy či ľudské
nešťastia nie je namieste.
Možno v zmysle povestného „do
tretice všetko dobré“ nám číslo 3 prinieslo zhluk pozitív. Popravde, stavať
noviny s peknými témami je príjemné.
Stále sme však otvorení vašim podnetom, otázkam. Majte pekné, už i trocha slnečné dni.
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Odkaz pre starostu má rok
(dokončenie zo str. 1)

Nie všetko sa však musí nahlasovať cez Odkaz pre starostu.
S niektorými podnetmi sa môžete obrátiť priamo na mestský
úrad či Tekos.

Ako funguje Odkaz pre starostu
Podnety sa dajú posielať cez internetovú stránku www.odkazprestarostu.sk alebo prostredníctvom
aplikácie z mobilov s operačnými
systémami Android, iOS alebo
Windows Phone. Podnet by sa mal
týkať verejného priestoru a musí

obsahovať názov, stručný opis, ulicu a fotografiu. Vulgarizmy a osobné útoky voči konkrétnym ľuďom
sú neprípustné. Podnet od občana
sa najskôr dostane do centrály Odkazu pre starostu - k administrátorovi, určenému pre kontakt s Malackami. Skontroluje, či podnet

zodpovedá podmienkam (či neobsahuje vulgarizmy alebo osobné
obvinenia), zverejní ho na webovej
stránke www.odkazprestarostu.sk
a pošle kontaktnému zamestnancovi Mestského úradu Malacky.
Ten určí zodpovednosť konkrétneho útvaru MsÚ za riešenie podne-

tu. Občan by mal do 14 dní dostať
odpoveď, čo sa s problémom bude
robiť. Ak samospráva neodpovie,
podnet na webovej stránke dostane výrazné označenie NERIEŠENÝ. Celá komunikácia samosprávy
s občanom je zverejnená.
Text: Ľ. Pilzová, grafika: S. Osuský

Právna poradňa:
Anketa
neuznaný nárok na dovolenku

Privítali by ste zimný štadión v Malackách? Využívate možnosť korčuľovania na klzisku v Zámockom parku?

Pracujem v súkromnej firme, ktorá k 1. januáru tohto roka zmenila názov aj adresu sídla. Majiteľ zostal ten
istý. Miesto výkonu mojej práce ani pracovná náplň sa nezmenili. K 1. januáru 2017 mi však majiteľ „vynuloval“ počet dní dovolenky. Zostalo mi 11 dní z minulého roka, avšak na výplatnej páske je uvedená nula.
Starú dovolenku nemôžem čerpať a ani mi ju nechce preplatiť. Tak isto postupoval aj voči mojim ďalším
kolegom. Má na to majiteľ právo?
Na uvedený postup nie je váš
zamestnávateľ oprávnený a porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo
zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník
práce). Zmena obchodného mena
a sídla zamestnávateľa nijakým spôsobom neovplyvňuje váš nárok na
dovolenku. Na takéto konanie nie je
zamestnávateľ oprávnený ani v prípade, že by došlo k zmene vášho zamestnávateľa (z dôvodu jeho predaja a pod.). Všetky práva a povinnosti
by v plnom rozsahu prešli na nového
zamestnávateľa, vrátene povinnosti
poskytnúť zamestnancovi dovolenku v zákonnej výmere.
Čo sa týka dovolenky nevyčerpanej v príslušnom kalendárnom roku,
Zákonník práce ustanovuje nasledovné: „Ak si zamestnanec nemôže
vyčerpať dovolenku v kalendárnom
roku preto, že zamestnávateľ neurčí
jej čerpanie, alebo pre prekážky v
práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť
zamestnancovi dovolenku tak,
aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho
roka. Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky
najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby

zamestnanec vyčerpal dovolenku
do konca tohto kalendárneho roka,
čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť
zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota
môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená.“
Zákonník práce zároveň nepripúšťa - s výnimkou prípadu skončenia pracovného pomeru - aby za
nevyčerpané 4 týždne základnej
výmery dovolenky bola poskytnutá
náhrada mzdy. Náhrada mzdy môže
byť poskytnutá len za časť dovolenky, ktorá presahuje 4 týždne, aj to
až po uplynutí kalendárneho roka
nasledujúceho po roku, v ktorom
nárok na dovolenku vznikol.
V uvedenom prípade máte
možnosť podať podnet na miestne príslušný inšpektorát práce
podľa miesta prevádzky, resp.
sídla zamestnávateľa (pre okres Malacky je ním inšpektorát
práce so sídlom v Bratislave).
Môžete podať aj anonymné
oznámenie, ktoré by v uvedenom prípade inšpektorát
práce mal prešetriť, pretože
upieranie nároku na dovolenku je

závažným porušením povinností
zamestnávateľa.
JUDr. František Kurnota,
advokát
Svoje otázky na advokáta posielajte
na mailovú adresu: poradna@malacky.sk; prípadne na poštovú adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.
Redakcia Malackého hlasu zaručuje
anonymitu.

Marta, 63
Zimný štadión do Malaciek nepochybne patrí a veľmi by som ho tu
chcela. Na korčule už síce nemusím,
ale kvôli vnúčatám som z tejto myšlienky nadšená. V Zámockom parku
sme sa boli korčuľovať so šesťročnou vnučkou, je to takisto pekná
možnosť. S ohľadom na vzdialenosť
od Bratislavy a skutočnosť, že sme
okresné mesto a pod Malacky spadá
väčší región, si myslím, že mesto by
malo mať svoj zimný štadión.

Oto, 74
Malackám zimný štadión určite chýba a veľmi by som ho v meste uvítal. Možno by aj moje vnúčatá, ktoré
zväčša sedia za počítačmi, ocenili
nové možnosti športového vyžitia.

Jaroslav, 33
Zimný štadión v Malackách? Určite!
Fandíme hokeju aj korčuľovaniu.
Boli sme sa korčuľovať aj pri kaštieli,
ale tam je to pre nás malé, viete, stále dokola. Máme trojročného syna,
tak sme ho radšej vždy zobrali na
prírodné klziská, napr. pri Veľkých
Levároch, kde je viac priestoru a skôr
sa naučí stáť na korčuliach. Našťastie,
tohtoročná zima takéto korčuľovanie
umožnila. No zimný štadión - to by
bolo niečo, ten by nás naozaj potešil.

Peter, 50
Som síce z Lábu, ale takýto zámer
v Malackách sa mi páči, veď to sem
nemáme ďaleko. Viem aj o možnosti korčuľovania pri kaštieli, ale
nechodím tam.

-ing/otano-
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Prístavba MŠ na Bernolákovej
onedlho privíta deti
Pavilón v areáli Materskej školy na Bernolákovej, známy ako
bývalé jasle, je po rekonštrukcii
v procese kolaudácie. Nezvykle
silné mrazy, ktoré sme zažili v decembri a v januári, stavebné práce

v exteriéri spomalili, avšak v týchto dňoch sa opäť pracuje naplno: dokončujú sa schody, rampa
a chodníky, interiér sa zapĺňa
nábytkom a onedlho sa zaplní aj
detskou vravou a smiechom.

Rodičia detí, ktoré budú mať
triedu v novozrekonštruovanom
pavilóne MŠ Bernolákova, dostanú
informácie o začatí výučby včas.
Text a foto: MsÚ

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky
vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto:

administratívny pracovník
Počet voľných miest: 1
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 20. 3. 2017 – zástup počas MD/RD
Podmienky prijatia:
• prax v oblasti ekonomiky – výhodou,
• znalosti MS Office,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• podpísaný štruktúrovaný životopis,
• overená kópia dokladu o vzdelaní
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o
zdravotnej spôsobilosti.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 6. marca
2017 na adresu: Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky alebo na
e-mailovú adresu: msmalacky@gmail.com. Uchádzači, ktorí spĺnia všetky
požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.
Bližšie informácie o pracovnom mieste poskytneme
na tel. č. 0907 86 44 32.
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Petrášová, poverená riadením MŠ.

S kočíkom do kina!
MCK obnovilo projekt BABYKINO
„Bola to veľmi fajn akcia.“ „Veľmi
dobrý nápad!“ „Podľa mňa to bolo super.“ Takéto a podobné reakcie sme si
vypočuli od mamičiek, ktoré sa v stredu 8. februára zúčastnili na obnovenom projekte Mestského centra kultúry BABYKINO. Ide o premietanie filmov
pre dospelých divákov, najmä rodičov
s malými deťmi, ktorí si nemôžu dovoliť vyraziť do kina vo večerných hodinách. „Babykino malo svojich návštevníkov už v minulosti. Detičky však vyrástli
a ich mamičky museli nastúpiť do práce.
Tento rok sme sa rozhodli projekt obnoviť a teší nás, že sa stretol so záujmom,“
hovorí riaditeľka MCK Jana Zetková.
Počas premietania je v sále znížený zvuk a mierne osvetlenie. Mamičky si môžu do kina priviezť kočík
či priniesť nosiče. Pani Adriana neváhala a pre svoj poklad zabezpečila
aj deku. Jej syn Matúško so svojím
kamarátom Oliverkom sa tak spokojne hrali a mamičky si vychutnávali
film. „Určite sa budeme zúčastňovať
pravidelne. Už teraz sa tešíme,“ prezradila spokojná Adriana. Mamička
Gabika si tiež odniesla pekný filmový
zážitok: „Môj syn takmer celé premietanie takmer celé premietanie spokojne spal a ja som videla nerušene celý
film. Rada by som poďakovala Janke
Zetkovej za to, že myslí aj na mamičky
na materskej či rodičovskej dovolenke,
pre ktoré je dostať sa do kina takmer
nemožné. Pracovníci v kine boli nesmierne ochotní, čo si tiež vážime.“
Prvé babykino patrilo aktuálnemu filmovému hitu Všetko alebo
nič podľa knihy Evity Urbaníkovej,
ktorý láme rekordy v návštevnosti
po celom Slovensku. A Malacky nie
sú výnimkou. Doposiaľ sa film u nás
premietal deväťkrát a videlo ho 1391
divákov. Pre porovnanie: v minulom
roku bol najnavštevovanejším fil-

mom v malackom kine Červený kapitán s 501 divákmi. Rozprávku Doba
ľadová si prišlo pozrieť 935 divákov.
Ďalšie BABYKINO sa uskutoční v stredu 8. marca a premietať sa
bude romantická komédia Miluji tě
modrě. „Ak majú mamičky tipy na
filmy, ktoré by chceli vidieť, pokojne sa
nám môžu ozvať. Radi im vyhovieme.
Pre tento projekt vyberáme slovenské
a české filmy, prípadne filmy s dabingom, keďže popri staraní sa o deti by
mamičky zrejme nestíhali čítať titulky,“
hovorí J. Zetková. BABYKINO sa bude
konať každú druhú stredu v mesiaci
o 10.00 h. Zúčastniť sa môžu aj diváci
bez detí, musia byť však tolerantní.
Na premietaní sme si všimli aj
niekoľko seniorov. Aj pre túto skupinu chystá Mestské centrum kultúry
samostatné premietanie. Seniorkino
sa bude konať každú štvrtú stredu
v mesiaci o 14.00 h, prvýkrát už 22.
marca. Rovnako ako mamičky, aj seniori majú zvýhodnené vstupné 3 €.
Text: N. Jánošová, foto: S. Osuský
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MCK pozýva na
výstavu Jána Hladíka
Galéria MCK predstavuje tvorbu
fotografa a grafického dizajnéra
Jána Hladíka pod názvom V priestore
a čase.
Ján Hladík sa narodil a žije
v Zohore. Profesionálnu dráhu
fotografa a grafického dizajnéra
začal v roku 1978 v Československej televízii v Bratislave v zlatej
ére jej výtvarného oddelenia.
Jeho dominantou v oblasti grafického dizajnu bola knižná tvorba,
kde rovnocenne využíval grafické
(typografia, ilustrácia, dizajn) a fotografické postupy a formy. Jeho
hlboký vzťah ku knihe vyústil do
vlastného vydávania titulov zameraných na nadčasový a silný

obsah, ale vydával aj obsahovo
trvalo hodnotné knihy v čistom
rodnom záhoráckom nárečí. Od
roku 2006 sa plne venuje voľnej výtvarnej tvorbe založenej
na originálnom harmonickom
spojení umeleckej fotografie
s grafickými prvkami. Je členom
Asociácie profesionálnych fotografov Slovenskej republiky
a Umeleckej besedy slovenskej.
Výstavu V PRIESTORE A ČASE si môžete
pozrieť do 5. marca v týchto časoch:
pondelok – štvrtok 9:00 – 17:00
piatok
9:00 – 20:00
sobota
9:00 – 12:00
L. Czagáňová

Seniori plesali
Priestranná jedáleň Základnej
školy na Štúrovej ulici sa 2. februára
premenila na plesovú sálu. Seniori
z Malaciek a okolia tu mali svoj prvý
Senior bál. Všetci prišli, ako sa na bál
patrí: dámy krásne upravené, páni
v oblekoch. Privítali sme aj hostí na
čele s primátorom Jurajom Říhom.
V úvodnom kultúrnom prog-

rame zaspievali speváci zo súboru
malackých dôchodcov a do tanca pozvali členovia folklórneho
súboru Macejko. Hudobníci hrali
odušu a seniori sa nedali zahanbiť. Parket bol stále plný veselých
plesajúcich ľudí. Niektoré dámy aj
črievičky zodrali.
V peknom a príjemnom prostre-

dí, pri dobrom jedle, vínku a veselej
hudbe sme sa všetci veľmi dobre
bavili do skorých ranných hodín.
Rozchádzali sme sa s nádejou, že
v budúcom roku sa stretneme na
druhom Senior bále.
Text: D. Bukovská,
foto: JDS Malacky

Výročná schôdzka
vyslúžených vojakov
V sobotu 28. januára sa konala
výročná členská schôdza odbočky
Zväzu
vyslúžených
vojakov
gen. Milana Rastislava Štefánika
v Malackách. Pozvanie na schôdzu
prijal aj primátor mesta Juraj Říha,
ktorý
prítomných
informoval
o
zámeroch
rozvoja
mesta
v najbližších rokoch.

Rokovanie viedol predseda
miestnej odbočky Zväzu Milan
Johanes. Prítomní si vypočuli
vyhodnotenie aktivít a hospodárenia
za rok 2016 a prijali rozpočet a plán
činnosti na tento rok. Súčasťou
členskej schôdze bolo aj položenie
kytice k pomníku M. R. Štefánika.
Text: F. Šimoník, foto: ZVV

ENGLISH WEEK v Spojenej škole sv. Františka Assiského
Na prelome januára a februára
sa v našej škole konal týždeň s anglickými lektormi. Tento rok sa na
ňom okrem gymnazistov po prvýkrát zúčastnili aj žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ. Priamy kontakt s „native
speakers“ je jedným z najľahších
a najefektívnejších spôsobov, ako
prirodzene precvičovať a používať
anglický jazyk. Mnohí z nás preto
neváhali a využili túto možnosť,
niektorí študenti sa do tejto akcie
zapojili už po tretí raz. Tieto dni,
známe ako Týždeň s lektorom,
každý rok sprevádzajú rôzne pekné zážitky a skvelá atmosféra. Okrem obohacovania slovnej zásoby
prostredníctvom rôznych tém ako
jedlo, hudba, šport, mýty či filmy

sme spolu s lektormi Kathy Morgan a Christianom Prendergastom nahliadli aj do ich typického
anglického slangu.
Týždeň konverzácií ubehol ako
voda, užili sme si veľa zábavy a na
konci sme všetci dostali certifikát.
Kathy, lektorka, ktorá už takto
pracovala so študentmi a žiakmi
v niekoľkých školách na Slovensku
a v ČR, dokonca prezradila, že sa
ešte nestretla so študentmi s tak
dobrou angličtinou a veľmi sa jej
u nás v škole páčilo.
Text: B. Okruhlicová,
žiačka 3. A gymnázia,
foto: Spojená škola
sv. Františka Assiského
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V meste je miesto pre mamičky a ich deti
Prišiel rok so sedmičkou na konci. Dúfajme, že nám toto šťastné číslo prinesie naozaj šťastie v rodine,
v práci, v zdraví, v láske... a Materskému centru Vánok šťastie v podobe nových mamičiek, ktoré nenapĺňa
na materskej či rodičovskej dovolenke iba pranie, žehlenie, varenie a staranie sa o deti, ale ktoré by chceli
svoj „dovolenkový“ čas s deťmi tráviť produktívnejšie.
Áno, je to možné. Svoje
skúsenosti,
ktoré
mamičky
nadobudli prácou, štúdiom či
cestovaním, môžu zužitkovať práve
v MC Vánok. Ide to aj naopak. Mamičky
- členky vo Vánku sú častokrát
vysokoškolsky vzdelané, s mnohými
skúsenosťami z oblasti školstva,
práva, informačných technológií,
personalistiky či sociálnej oblasti
a absolútne prirodzene si medzi
sebou
vymieňajú
skúsenosti
a informácie. „Často sa stretávam
s tým, že mamičky, ktoré k nám
prídu, mi hovoria, že by prišli aj
skôr, ale jednoducho o našom
zariadení nevedeli,“ hovorí Lenka
Straská, štatutár MC Vánok. „Pritom
využívame možnosti propagácie cez
mestské médiá, na sociálnych sieťach
alebo na verejných priestranstvách.
Snažíme sa informovať o našich
aktivitách, ktorých počas roka
skutočne nie je málo.“
Karneval s dobrým koncom
V nedeľu 5. februára sme
mali mať v Spoločenskom dome
Valentínsky karneval s bohatým
programom a darčekom pre
každé dieťa, avšak príroda to
zariadila inak. V ten deň sa na
streche budovy začal topiť sneh,
ktorý spôsobil havarijnú situáciu.
Naše šikovné členky však nelenili
a urobili všetko pre to, aby sa
karneval mohol konať v MC Vánok
a v priľahlej miestnosti Centra
voľného času. Za pomoc zo srdca
ďakujeme riaditeľke CVČ Alžbete
Šurinovej a jej kolegom, ktorí nám
vždy ochotne pomôžu a sú z nich
vlastne naši „skrytí“ členovia –
dobrovoľníci. Nakoniec sa všetko
dobre skončilo ako v správnej
rozprávke. Na Valentínsky karneval
prišlo veľa rodičov, detí a dokonca

aj starých rodičov. Divadielko Kasia
nám zahralo bábkovú rozprávku
o Zajkovi Fajkovi a hadíkovi
Vadíkovi, zabavila nás šaša Dada
a DJ Dušan pripravil minidisco.
Nechýbali tvorivé dielničky, kde
si deti pod vedením našej Majky
Slámovej mohli vyrobiť korunku
princeznej Elzy či masku Batmana
alebo Ninja korytnačky. Na stoloch
boli koláčiky od našej mamičky
- cukrárky Ivetky Ščibrányovej
a k nim aj kopec zdravého ovocia
a džúsov. Vytancovaní, vyhraní a plní
pozitívnych dojmov sme sa rozišli, až
keď už bola vonku poriadna tma.
Objaviteľské kurzy
Veľkej obľube sa tešia Montyho
objaviteľské kurzy pod vedením Katky
Krajčí: „Momentálne máme otvorené
tri kurzy a od marca pripravujeme
ďalšie. Naše kurzy sú spojením
montessori pedagogiky a rešpektujúcej
výchovy. Menšie detičky do 2 rokov
trénujú sústredenie, motoriku a učia
sa základom geometrie, matematiky,
biológie či fyziky. Všetko robíme
hravou formou a naše hodiny sa nesú
v pokojnom duchu – detičky vydržia
aj 30 minút nerušene a s radosťou
pracovať. Pre predškolákov máme
Montyho vedecké objavy pre vekové
rozpätie 2 a pol až 7 rokov. Spolu
s deťmi vytvárame svet a jeho
rozmanitosti: urobili sme búrku, oceán
či dokonca kúsok vesmíru. Pozorujeme,
ako rastú zvieratá a rastliny – je to taká
príprava na školu. Aby naše deti na
vlastné oči zažili to, čo v škole uvidia
len v učebniciach. Naši malí – veľkí
objavitelia si z kurzu vždy odnesú svoje
pokusy, aby mohli aj doma pokračovať
v tvorení.“ Kurzy sú prínosom aj pre
rodičov, ktorí chcú mať doma pokojné
detičky, čo sa vedia samé zahrať a aj si
po sebe upratať.

Plány na celý rok
MC Vánok organizuje trikrát
do roka Burzu detského a tehotenského oblečenia a potrieb.
Tá najbližšia nás čaká už 24. a 25.
februára. V marci plánujeme veľkonočné tvorivé dielne a snáď sa
podarí aj naša ďalšia akcia - zber
veľkonočných vajíčok v apríli. Máj
patrí celoslovenskému podujatiu
Míľa pre mamu a druhej burze
v roku. Mamičky nezabúdajú ani na
Medzinárodný deň detí a aj k tomuto sviatku organizujú pre našich
najmenších krásne akcie. V lete sa
začínajú kúpacie párty, na ktoré sa
vždy tešíme. Letnou aktivitou je aj
Škôločka alebo Hráme sa na škôlku, ktorá je prípravou pre deti od 2 a
pol do 4 rokov na nástup do materskej školy. September sa nesie v znamení tretej burzy v roku, v októbri
máme vo Vánku Týždeň otvorených dverí. November je venovaný
rôznym kurzom, besedám a prednáškam, ktoré vždy súvisia s deťmi a
ich výchovou alebo ich rodičmi.
Sme tu pre všetkých
Dvere do MC Vánok sú pre
všetkých otvorené každý pracovný
deň od 9:00 do 12:00. Čaká vás
vždy usmiaty personál, členky s
roztopašnými deťmi a príjemná
rodinná atmosféra. K tomu výborná
káva a dobroty z kuchýň samotných
členiek. A to všetko len za dobrovoľný
príspevok 1 euro.
Tak si teda želajme navzájom
šťastie v roku 2017 a neprestávajme
veriť hĺbke ducha dobrovoľníctva,
pretože bez neho by nefungovali
organizácie, ktoré za tak málo
dokážu po celý rok dávať tak veľa...
Text a foto: MC Vánok,
www.mcvanok.com
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Túlavé topánky:
Mešterova lúka

Dnes vás pozývame na Mešterovu lúku neďaleko horárne Červený
kríž. Lokalita patrí pod správu CHKO Záhorie. Pomerne hojne sa tu
vyskytujú niektoré vzácne druhy rastlín, ktoré na Slovensku nachádzame už iba zriedkavo, ako napr. papraď hrebenatá, papradník
močiarny, žlto kvitnúce bublinatky. Zo živočíchov je bohatý výskyt
pijavice lekárskej, z obojživelníkov mloka obyčajného, skokanov
(ostropyský, zelený, štíhly), z plazov slepúcha lámavého či jašterice
zelenej. Vzácny je výskyt užovky hladkej. Žijú tu aj niektoré mimoriadne vzácne druhy vážok, napr. vážka jasnoškvrnná, ale najmä ligotavka žltoškvrnná, ktorá je na Slovensku známa iba z niekoľkých
lokalít Záhorskej nížiny. Žiaľ, ani túto lokalitu v minulosti neobišiel
negatívny vplyv ľudskej činnosti, napr. odvodňovanie územia alebo plošný zásah lesných hospodárov, ktorí sa snažili zväčšiť rozlohu
monokultúry borovíc i na plochu zníženiny.

Prečo sú mokrade dôležité?
Mešterova lúka je z biologického hľadiska mokraďou. Tie patria
medzi najproduktívnejšie biotopy
sveta, sú kolískou biologickej rozmanitosti. Na ich vode a primárnej
produktivite je závislé nespočetné
množstvo rastlinných a živočíšnych druhov. Mokrade odstraňujú
z vody prebytočné živiny, predovšetkým fosfor a dusík (zabraňujú
ich hromadeniu a vzniku vodného
kvetu najmä v stojatých vodách),
fungujú ako čističky chemických
a organických odpadov, chránia
krajinu pred záplavami, majú bohatú biodiverzitu a sú dôležité pre
jej zachovanie.
Medzinárodná ochrana mokradí
Aj Mešterova lúka je pod medzinárodnou ochranou. Začiatkom
februára uplynulo 46 rokov od

Mešterova lúka v jesenných farbách

podpísania Ramsarského dohovoru o ochrane mokradí. Dokument
bol podpísaný 2. februára 1971
v iránskom meste Ramsar a do
platnosti vstúpil v roku 1975. Slovenská republika k nemu pristúpila 2. júla 1990. Prostredníctvom
tohto dohovoru sa zabezpečuje
celosvetová ochrana a rozumné
využívanie všetkých druhov mokradí. Dohovor o ochrane mokradí
bol reakciou na zmeny a úbytky
týchto biotopov a s tým súvisiaci
alarmujúci pokles populácií mnohých druhov vodných vtákov.
Text a foto: M. Mráz

Premena larvy na vážku
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MALACKÁ MATRIKA
od 31. 1. 2017
do 13. 2. 2017

SPOMIENKY

4. februára sme si pripomenuli
15. výročie úmrtia nášho drahého
otecka Ľudovíta Andila
a 15. februára pred 10 rokmi nás
opustila milujúca mamička
Helena Andilová.
S láskou spomínajú Ladislav,
Pavel a Marián s rodinami.
Kto ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku.

Už ti nemôžeme ruku
podať, ani Ti blaho zaželať, už len
pri hrobe s kyticou ruží stáť,
pri plamienku sviečky s láskou,
úctou, bôľom v srdci spomínať.
2. februára sme si pripomenuli
nedožité 84. narodeniny našej milovanej mamičky a babičky
Márie Hrúzovej z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú
synovia, dcéry, vnúčatá
a ostatná rodina.

Odišiel tíško, ako odchádza deň,
a v našich srdciach zostáva
spomienka len.
6. februára uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec
a dedko František Chrúst.
S láskou v srdci spomínajú
manželka Edita, vnučka Terezka,
dcéry Katka a Zuzka a ostatná rodina.
Nech s nami spomína každý,
kto ho mal rád.

Vítame medzi nami:
Emil Šefčík, *16. 11. 2016
Hana Štajerová, *26. 1.
Michaela Majerská, *4. 1.

Opustili nás:
Mária Šrámková, Pernek, *1942
Štefan Šuster, Malacky, *1937
Alojz Kura, Studienka, *1957
František Brandejs, Malacky, *1959
Štefan Novák, Malacky, *1942
Milan Ježek, Malacky, *1962
Anna Baďurová, Rohožník, *1931
Alojz Galba, Gajary, *1946
Milan Jurkovič, Malacky, *1955
Anna Kvaková, Malacky, *1934
Daniela Haršániová, Stupava, *1941

BLAHOŽELANIE

16. februára sa dožíva
krásneho životného jubilea
90 rokov naša drahá mamička,
babka a prababka
Anna Michalcová.
Veľa krásnych chvíľ v kruhu
rodiny a hlavne zdravíčko
želajú dcéry, zaťovia, vnuci,
vnučka a pravnuci.
Ponúkame klietky na chov
prepelíc a pasce na líšky a
kuny, liahne na vajíčka. Viac na
www.123nakup.eu.
Tel.: 0907 18 18 00
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak, ako voda tokom plynie,
spomienka na Teba nikdy nepominie.
11. februára sme si pripomenuli
8 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, tatko, dedo a svokor
Ján Kučera.
S láskou spomína manželka
Lujza s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

19. februára si pripomíname
1. výročie úmrtia našej drahej
mamičky, babičky a prababičky
Júlie Babuliakovej.
S láskou v srdci a úctou
spomínajú dcéra Anna,
syn Ľubomír a Ján s rodinami
a ostatná rodina.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

830 - Otvorenie v spoločenskej miestnosti
Vzdelávací program školy
Informácie o štúdiu a prijímačkách

900 - Ukážky výučby
11

00

Odišla tíško, ako odchádza
deň, a v našich srdciach zostáva
spomienka len.
22. februára si pripomíname
3. výročie úmrtia našej drahej
mamičky, babičky
Anny Kratochvílovej.
S láskou v srdci spomínajú dcéra
Jarmila s rodinou, syn Vladimír
s rodinou, ostatná rodina
a priatelia.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

5. februára uplynulo 10 rokov
od úmrtia mojej milovanej matky
Jozefíny Bučekovej.
S láskou a úctou spomína
syn Štefan.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

3. marec 2017

Prehliadka budovy školy

- Konzultácie

Otázky a odpovede pre vedenie školy,
pedagógov a študentov

Kto ho poznal a mal rád, nezabudne.
28. februára si pripomíname
3. výročie úmrtia pána
Alojza Krajčíra.
S úctou naňho spomínajú
manželka, deti a vnuk Miško.

Ďakujeme členom
poľovníckeho združenia
Rudava v Studienke, ktorí
6. februára odprevadili
na poslednej ceste nášho
drahého zosnulého
Alojza Kuru.

T ešíme sa na vás !
Viac info:

Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

www.csmalacky.sk
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Naši atléti znovu úspešní

ZORNO CUP 2017
Prvý februárový víkend nám na Záhorie priniesol hádzanársky sviatok. Uskutočnil sa už 4. ročník
obľúbeného ZORNO Cup-u. Dnes je to už známy pojem medzi chlapčenskou hádzanárskou mlaďou, od
mladších žiakov až po mladších dorastencov.
Hrací formát
Mladší žiaci si svoje sily zmerali
v školskej športovej hale v Stupave,
starší žiaci sa stretávali so svojimi
súpermi v mestskej hale v Stupave
a mladší dorastenci potili svoje
dresy v športovej hale Malina
v Malackách. V každej kategórii
boli družstvá rozdelené do dvoch
skupín. Po zápasoch v skupinách,
systémom každý s každým,
nasledovali zápasy o konečné
umiestnenie. Vzhľadom na to,
že sa nehralo systémom playoff, každý výsledok v základnej
skupine
bol
pre
konečné
umiestnenie veľmi dôležitý. Víťazi
skupín hrali medzi sebou o prvé
miesto, druhí v skupinách o tretie
miesto atď. Práve preto sme už po
malých zaváhaniach v zápasoch
v skupinách mohli vidieť nejedno
Konečné umiestnenie
MLADŠÍ ŽIACI
1. Dukla Praha (CZ)
2. HBC Jičín (CZ)
3. Tatran Prešov (SK)
4. Fivers WAT Margareten Wien (A)
5. STM Olomouc A (CZ)
6. Centrum Haná (CZ)
7. HC Zlín (CZ)
8. STM Olomouc B (CZ)
9. SK Velká Bystřice (CZ)
10. TJ Sokol Úvaly (CZ)
11. HC Tatran Stupava A (SK)
12. Strojár Malacky (SK)
13. SK Kuřim (CZ)
14. HC Tatran Stupava B (SK)

lesklé oko našich malých či mladých
hádzanárov. Chcieť vyhrať je predsa
prirodzené.
Tímy
Fanúšikovia hádzanej si prišli
na svoje. Tímy ako Dukla Praha,
Margareten Wien, Tatran Prešov,
Baník Karviná či ďalšie nemajú
možnosť vidieť každý víkend.
V týchto kluboch sa dnes stretáva
tradícia s kvalitou a práve takéto
zápasy posúvajú družstvá dopredu
a nastavujú im zrkadlo ich vlastnej
výkonnosti.
Dukla Praha
Klub, ktorý sa v každej kategórii
predstavil s jedným tímom
a môžeme povedať, že turnaj
ovládol. Mladší i starší žiaci Dukly
Praha prešli bez zaváhania svojimi
STARŠÍ ŽIACI
1. Dukla Praha (CZ)
2. Fivers WAT Margareten Wien (A)
3. Budaörs Handball (HU)
4. Tatran Prešov (SK)
5. Slavoj Trebišov (SK)
6. HBC Jičín (CZ)
7. HC Tatran Stupava (SK)
8. TJ Sokol Úvaly (CZ)
9. Sokol Sokolnice (CZ)
10. Tatran Litovel (CZ)
11. Strojár Malacky (SK)
12. SK Kuřim (CZ)

základnými skupinami a patrilo im
aj finále. Absolútnu dominanciu
tohtoročného
Zorno
Cup-u
potvrdili aj mladší dorastenci
Dukly Praha, ktorí rovnako
suverénne ovládli turnaj. Bravó
Dukla Praha, blahoželáme!
Poďakovanie
Okrem sponzorov, dobrovoľníkov
a ostatných, čo prispeli k tomuto
turnaju,
patrí
poďakovanie
aj všetkým trénerom, ktorí
mnohokrát ukrajujú zo svojho
voľného času pre napĺňanie
športových
snov
svojich
zverencov. Venujú
tak
čas
dnešným mladým deťom a určite
v kútiku duše dúfajú, že práve pod
ich krídlami rastie reprezentant
či dokonca budúca hviezda
svetových rozmerov.
MLADŠÍ DORASTENCI
1. Dukla Praha (CZ)
2. Baník Karviná (CZ)
3. HC Zlín (CZ)
4. Tatran Prešov (SK)
5. HBC Jičín (CZ)
HC Tatran Stupava (SK)
6.
Strojár Malacky (SK)
7. Slovan Modra (SK)
8. TJ Sokol Úvaly (CZ)
9. Budaörs Handball (HU)
10. Centrum Haná (CZ)

Text: D. Jančár/upr., foto: L. Jánošíková a L. Obžerová

Aj hádzaním šípiek sa dá pomôcť
Komunita malackých šípkarov sa
pravidelne stretáva, aby si v dobrej nálade zahrali svoju obľúbenú hru. Turnaj v sobotu 11. februára mal však ešte

jeden rozmer – peniaze zo štartovného tentoraz venovali mladej žene,
ktorá nedávno vo vysokom štádiu tehotenstva tragicky prišla o manžela.
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Devätnásť hráčov sa teda prišlo nielen
zabaviť, ale zároveň urobiť dobrý skutok. Spolu vyzbierali 300 €. Ďakujeme.
-red-/-otano-

Na halové majstrovstvá Bratislavy všetkých vekových kategórií sme sa
vybrali v početnej zostave. 43 pretekárov, 10 ľudí technickej čaty (náš
klub mal na starosti horizontálne skoky) a veľa rodičov, ktorí prišli podporiť svoje ratolesti, vytvorilo v hale Elán takmer domácu kulisu. Trénerovi
Handlovi neplánovane prischla rola komentátora, takže AC Malacky bolo
vidieť a počuť z každého kúta. A naši pretekári sa nestratili: vybojovali 14
titulov majstra Bratislavy, 10 strieborných medailí a 13 bronzových.
Našou najväčšou oporou je Marcel Žilavý, ktorý sa v hale zameriava
na šprinty a prekážky. Na tieto preteky sme sa špeciálne nepripravovali
a išli sme ich z plného tréningu. Na
Marcelovi to bolo vidieť a pôsobil
unaveným dojmom. Napriek tomu
si vytvoril dva najlepšie tohtoročné
výkony, a to 7,19 s na hladkej šesťdesiatke a 8,21 s na prekážkach.
Zaujali však jeho štartové reakcie,
ktoré boli na úrovni vytrvalcov: 0,199
na oboch tratiach je príliš, takže jeho
výkony musíme pri tejto štartovej reakcii hodnotiť pozitívne.
V behu na 400 m dorastencov zvíťazil Marek Havlík, ktorý si vytvoril kvalitný osobný rekord 52,49 s.
V behu na 800 m dorastencov si osobák tiež vylepšil a zvíťazil Marek Ondrovič výkonom 2:12,40 min. V skoku do diaľky žien zvíťazila Kristína

Martinusová výkonom 504 cm. Čas
4:52,31min dosiahol v behu na 1500
m starších žiakov Matúš Kuma a tiež
zvíťazil. Prvé miesto v skoku do diaľky
starších žiakov si vybojoval Matúš
Kaiser výkonom 459 cm. Mária Šimeková dominovala v behu na 800 m
starších žiačok v čase 2:37,35 min. Zuzana Švejdová ovládla beh na 1500 m
starších žiačok v čase 5:49,25 min.
Medzi mladšími žiakmi zvíťazil
v behu na 60 m Dávid Vrabček výkonom 8,656 s. Anna Koričárová kraľovala vo vrhu guľou výkonom 7,47 m. Michaela Salayová zase zvíťazila v behu
na 1500 m výkonom 5:49,63 min.
Medzi najmladšími žiakmi si víťazstvo vybojoval Eric Houndjo v behu na
60 m časom 9,56 s. To isté sa mu podarilo aj v skoku do diaľky, kde dosiahol
328 cm. Allan Orth-Mertl zase vyhral
skok do výšky výkonom 120 cm.

Druhé miesta:
Boris PRIBIL
Jakub KOPIAR
Aneta HOLLÁ
Marcel ŽILAVÝ
Rastislav HARAMIA
Gabriela JURÍČKOVÁ
Vivien HURBANOVÁ
David VRABČEK
Sarah Alexandra JUROVATÁ
Eric HOUNDJO

800 m
3000 m
200 m
200 m
800 m
výška
guľa
150 m
guľa
150 m

2:04,43 min
9:29,84 min
29,63 s
23,54 s
2:36,31 min
140 cm
8,20 m
21,42 s
5,21 m
24,47 s

Tretie miesta:
Kristína MARTINUSOVÁ
Aneta HOLLÁ
Timotej VASARÁB
Matúš KAISER
Patrik KUMA
Mária ŠIMEKOVÁ
Nicolas GAZDIČ
Teodor VOLEK
Allan ORTH-MERTL
Nicola BRANDISOVÁ
Timea MORÁVKOVÁ
Kristína SABOVÁ
Laura SEDLÁKOVÁ

60 m
400 m
diaľka
150 m
1500 m
60 m prek.
diaľka
60 m
150 m
60 m prek.
600 m
guľa
600 m

8,35 s
1:06,59 min
446 cm
20,09 s
5:15,99 min
10,97 s
411cm
9,68 s
24,67 s
11,75 s
2,01,23 min.
5,20 m
2:15,64 min

Ďakujeme našim učiteľkám, Jane
Blažíčkovej a jej dcére Stephanie, Eve
Vargovej, Norike Handlovej, školníkovi
Vladovi Klempovi, kamarátom Jožovi

Schreiberovi a Kosťovi Tillnerovi
a atlétke Káji Smrekovej za pomoc pri
organizácii týchto pretekov.
Text: V. Handl
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Strojár Malacky privítal Tatran Prešov,
hostia rozhodli až v druhom polčase
Hádzanári Strojára Malacky sa v stredu 8. februára v dohrávke 9. kola hádzanárskej Extraligy mužov stretli s niekoľkonásobným majstrom Slovenska a účastníkom Ligy majstrov Tatranom Prešov. Zverenci Jána
Kordoša podali vynikajúci výkon, Tatran zlomil ich odpor až v druhom polčase a Strojár prehral 18:29.
V tíme Prešova mohli diváci vidieť opory reprezentácie Slovenska
i ostatných krajín, Malačania nastúpili do stretnutia ako absolútni outsideri. Na našom výkone v úvodných
minútach bola cítiť nervozita a rešpekt zo súpera, čo hostia využili na
výraznejší gólový odskok. Po prvej
desaťminútovke svietilo na tabuli
skóre 2:6 v neprospech domácich
a narastal aj počet potrestaných
hádzanárov Malaciek. V dvanástej
minúte vystriedal Dušana Roška,
ktorému v bráne zápas nevychádzal,
Marek Kuklovský. Aj zásluhou jeho
skvelých zákrokov sa začali desať
minút pred koncom prvého polčasu
diať v športovej hale Malina veci. Do
poslednej desaťminútovky šli celky
za stavu 11:6 pre Tatran, no už v 24.
minúte Strojár Malacky viedol nad
úradujúcim šampiónom 13:12. V tejto časti hry predvádzali domáci hráči
tímový výkon a dokázali svojho kvalitnejšieho súpera zatlačiť. No Prešovčania sa prebrali a polčas vyhrali

gólom z poslednej sekundy 14:13.
Úvod druhej polovice zápasu
patril k vyrovnanejším úsekom stretnutia, po čase sa však prejavila skúsenosť a kvalita Tatrana Prešov. Hostia
čoraz častejšie nútili Malacky k chybám. Domáci sa nedokázali presadiť
ani z ponúknutých presilových hier.
Tatran o svojom víťazstve definitívne
rozhodol až v polovici druhého polčasu, keď najlepší strelec hostí Dominik Krok zvyšoval na 23:15. Hoci
Malačania dokázali po zmene strán
prekonať brankára Prešova len päťkrát, stretnutie proti súperovi európskych kvalít dohrali so cťou. Šarišania
si nakoniec zo Záhoria odniesli dva
body za výhru 29:18.
Vo vynikajúcej atmosfére hráči
Malaciek nesklamali a v poslednom
domácom vystúpení základnej časti Extraligy proti Prešovu predviedli
najlepší výkon v sezóne. Za domácich sa najčastejšie strelecky presadzoval Ivan Oslej, ktorý zaťažil konto
Tatrana šiestimi gólmi. Zápas vyšiel

- čo sa počtu gólov týka - aj Adamovi Škodovi, Davidovi Stachovičovi či
mladíkovi Dominikovi Grichovi.
Posledným stretnutím základnej
časti pre Strojár bola odveta s Tatranom, tentoraz na východe. Z Prešova si však priniesli debakel 20:48.
Po základnej časti budú nasledovať
boje v skupine porazených o konečné umiestnenie. Malacky sa stretnú
s Modrou, Pezinkom a ŠKP Bratislava.
Aj naďalej držíme palce!
Strojár Malacky – Tatran Prešov
18:29 (13:14)
Zostava Malaciek: Dušan Roško
(Marek Kuklovský) – Tomáš Stachovič, Tomáš Baláž, Martin Hlaváč, Robert Baláž (2), Ivan Oslej (6), David
Stachovič (3), Tomáš Stachovič (2),
Michal Ichman, Roman Valachovič,
Dušan Frýbert, Peter Stachovič, Dominik Grich (2), Adam Škoda (3), Andrej Dobrocký.
Text: M. Binčík/-MM-

Turnaj v miniľadovom hokeji
Mierne chladné, avšak miestami
aj slnečné počasie vítalo účastníkov turnaja v miniľadovom hokeji.
Na ľadovej ploche v Zámockom
parku súťažilo o Pohár primátora
a o Pohár Cvečka 10 tímov chlapcov,
5 družstiev dievčat a dve študentské
partie. Pre hráčov to zároveň bola
príležitosť otestovať zrekonštruovanú tribúnu aj zázemie ľadovej plochy
(šatne, sociálne zariadenia, sprchy).
Výsledky – miniľadový hokej
O Pohár primátora - žiaci:
1. ZŠ Záhorácka A
2. ZŠ Zohor B
3. ZŠ Dr. J. Dérera
O Pohár Cvečka - žiačky:
1. Gymnázium
2. ZŠ Štúrova B
3. ZŠ Záhorácka A
Študenti:
1. Záhorácky Fénix
2. Gymnázium

-red-/-otano-

Zrekonštruovanú plaváreň

už čoskoro otvoríme
Plaváreň v športovej hale Malina
je pre rekonštrukciu už tri mesiace
zatvorená, ale dobrou správou je,
že onedlho bude už znovu slúžiť verejnosti. O aktuálne informácie sme
požiadali riaditeľa AD HOC Malacky
Dušana Rusňáka: „Pracuje sa veľmi
intenzívne. Bazény máme vyčistené,
voda je napustená a v najbližších
dňoch čakáme kabíny na prezliekanie. Osadili sme nové nerezové scho-

dy s plochými nášľapmi. Zo stropnej
konštrukcie sme povysávali 10-ročný
prach a plavci určite ocenia označenie
polovice a koncov bazéna. S trochou
humoru môžem povedať, že vďaka
tomu si už nebudú udierať hlavy pri
plávaní znaku.“ Plaváreň by mala byť
pre verejnosť otvorená od pondelka
20. februára.
-lubi-/-otano-

Dvojtýždenník Malacký hlas vydáva mesto Malacky, Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. IČO: 00304913 Vedúca redaktorka: Mgr. Ľubica Pilzová, redaktorka: Mgr. Ingrid Sochorová, jazyková redaktorka: Mgr. Gabriela  Krajčírová • Redakčné uzávierky na www.malackyhlas.sk • Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame, vyhradzujeme si právo na úpravu a krátenie rukopisov • Grafika a polygrafická príprava: DIZART, s.r.o. • Tlač: Lapcom
Kiadó Zrt., Győr • Adresa redakcie: Malacký hlas, Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, tel.: 034 796 61 73, malackyhlas@malacky.sk • Registrácia: MK SR, EV 3278/09 • ISSN 1338-967X

