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Škola hrou

Ocenení športovci
za rok 2016
Najlepší športovci – dospelí
• Peter Jurkovič ml., letecké modelárstvo
• Eliška Chvílová, atletika
• Boris Pribil, atletika
• Michal Mecháček, atletika
• Ladislav Čas, tenis
• Vojtech Planka, rekreačný beh

Pietny akt pri príležitosti
72. výročia oslobodenia
mesta Malacky
V utorok 4. apríla o 14:30 si
slávnostným položením vencov k pomníku Červenej armády na Kláštornom námestí
pripomenieme 72. výročie
oslobodenia Malaciek.
Na pietny akt srdečne pozývame širokú verejnosť.
MsÚ

Ocenili sme najlepších športovcov
Stáva sa už tradíciou, že na začiatku roka sa hodnotia úspechy roka predchádzajúceho v rôznych oblastiach. A hoci už máme jar, nezabudli sme na športovcov, ktorí v uplynulom období vzorne reprezentovali naše mesto. Koncom marca sme ocenili jednotlivcov i kolektívy za športové úspechy v roku 2016.
Atletika, beh, box, futbal, futsal,
hádzaná, judo, letecké modelárstvo,
mažoretkový šport, stolný tenis, tenis, turistika, vodný motorizmus
– takýto pestrý je zoznam športov,
o ktorých sa hovorilo na slávnostnom večere v spoločenskom dome.
Mená ocenených každoročne na-

vrhuje Komisia pre vzdelávanie,
mládež a šport pri mestskom zastupiteľstve. Ako povedal predseda
komisie Pavol Tedla, rozhodovanie
bolo náročné, pretože vynikajúcich športových výkonov bolo veľa
a medzi nimi aj niekoľko majstrov
Slovenska. „Vždy vyberáme z 20 až

Najlepší športovci do 18 rokov
• Kristián Viktorín, vodný motorizmus
• David Michálek, box
• Marcel Žilavý, atletika
• Michal Havlík, atletika
• Martin Bartošek, judo
• Daniel Čeřovský, sálový futbal
• Félix Ivančo, stolný tenis

Kolektívy
• FC Žolík – futbal, starší dorast
chlapci
• TJ Strojár – hádzaná, muži
• Mažoretky Ella
Sieň slávy
• Ján Piško, futbal, tréner
• Margita Königsteinová, turistika

Školský šport
• hádzaná dievčatá ZŠ Štúrova

Najaktívnejšia škola
• ZŠ Štúrova

Spúšťame prvú linku MHD!
V sobotu 1. apríla začne premávať linka mestskej hromadnej dopravy
na trase Malacky, železničná stanica
– Priemyselný park a späť. Počas pracovných dní je naplánovaných 8 spojov denne, počas víkendov a sviatkov
denne 3 spoje. Na trase so začiatkom
a koncom na železničnej stanici budú
tieto zastávky: TESCO, HSF, Priemyselná, Basso, Tower, Fritz, IKEA
Components. „Je to prvý krok k spusteniu nového plnohodnotného systému

mestskej dopravy v Malackách, ktorý
plánujeme od 2. septembra tohto roka,“
povedal garant projektu MHD, zástupca primátora Milan Ondrovič.
Na financovaní linky sa podieľa
mesto Malacky a spoločnosť Tower Automotive, a. s. Prepravu zabezpečuje
Slovak Lines, a. s. Linka bude súčasťou
Integrovaného dopravného systému
Bratislavského kraja. Trasu a cestovný
poriadok nájdete na strane 2.
-lp-

30 mien. Našťastie, nemáme presne
stanovený počet, koľkých môžeme
oceniť, preto vlani bolo napríklad
v kategórii do 18 rokov ocenených
8 mladých ľudí, tentoraz ich bolo 7.
Všade inde sa robia rebríčky s poradím prvý – druhý - tretí, u nás je to
bez poradia,“ povedal pre Malacký

hlas P. Tedla. Podpredseda komisie
Anton Pašteka doplnil: „Rozhodovanie nebolo ľahké, lebo niektoré športy ťažko posudzovať navzájom. Ako
napríklad porovnáte úspechy vo futbale a trebárs v boxe?
V tom je práca komisie
zodpovedná.“
Pokr. na
strane

V utorok nám v kalendári svietil
dátum 28. marec. Tento deň patrí všetkým učiteľom a ich sviatok súvisí s tým,
že v tento deň roku 1592 sa narodil Ján
Amos Komenský. Na svoju dobu bol
revolucionárom, pretože hlásal, že školská dochádzka má byť povinná pre každé dieťa – či je bystré alebo hlúpe, či pochádza z bohatých alebo chudobných
pomerov. Navyše, jeho princíp „škola
hrou“ je platný aj po takmer 400 rokoch.
Povolanie učiteľa bolo kedysi mimoriadne prestížne. Nie je naším zámerom
analyzovať, prečo to tak už dnes nie je.
Pravdou ale je, že učiť súčasnú generáciu
detí, ktoré si vedia akúkoľvek informáciu
nájsť takmer okamžite, je oveľa náročnejšie než v minulosti. Múdry učiteľ sa
však učí aj od svojich žiakov. Raz nám
istá pedagogička z Malaciek prezradila,
že ak ju občas deti zaskočia svojimi otázkami, nemá problém priznať sa, že nevie
odpovedať. Práve to ju následne motivuje dohľadať si ďalšie informácie a súvislosti. Takýto prístup vnímavé deti ocenia
a svoju úctu prejavia možno aj kytičkou
na Deň učiteľov. Pedagógov – aktívnych
i tých na dôchodku – si vedenie nášho
mesta uctilo pozvaním na divadelné
predstavenie Divadla na hambálku Tri
letušky v Paríži. Každý z prítomných dostal k umeleckému zážitku aj kvet. Okrem
toho ich vlastnoručný podpis už navždy
zostane v pamätnej knihe mesta.
Aj týmito pár riadkami vzdávame
hold všetkým učiteľkám a učiteľom za
to, že odovzdávajú svoje vedomosti
a poznatky ďalším generáciám. A ak
svoje náročné povolanie robia s láskou, všetka česť. Na takých žiaci nezabúdajú ani po rokoch. Sama som toho
príkladom, pretože s niektorými mojimi učiteľmi stále udržiavam kontakt.
Na záver nechajme ešte raz prehovoriť
učiteľa národov: „Ak sa má človek stať
človekom, musí sa vzdelávať.“
Ľ. Pilzová
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Veľkoobjemový zber
Zber objemného odpadu bude:
• sobota 1. apríl - bytovky
• sobota 8. apríl - rodinné domy
Dôležité informácie:
• odpad musí byť rozdelený na 3
časti: - drevený nábytok rozbitý
na dosky
– elektro odpad
– ostatný odpad
• medzi objemný odpad nepatria
pneumatiky, bio odpad, stavebný

odpad, farby a iné chemikálie
• na ulice, kde zber prebehne, sa
už vracať nebudeme
• žiadny náhradný termín zberu tohto odpadu nebude. Každý
obyvateľ má možnosť doviezť ho na
zberný dvor a ZADARMO odovzdať.
UPOZORNENIE: oba dni zberu (1.
apríl aj 8. apríl) začíname o 6:00.
Žiadame preto obyvateľov, aby
objemný odpad vyložili deň pred
zberom.
TEKOS

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.
14:00 – 18:00
sobota 8. 4.
9:00 – 12:00

Základné školy Dr. J. Dérera,
Štúrova a Záhorácka:
piatok 21. 4.
14:00 – 18:00
sobota 22. 4.
9:00 – 12:00
MsÚ
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Stretnutie s obyvateľmi Lesnej
ulice prinieslo konsenzus
Na pôde mestského úradu sa uskutočnilo stretnutie vedenia radnice s obyvateľmi Lesnej ulice. V pokojnej
a konštruktívnej atmosfére sa obidve strany dohodli na budúcej podobe tejto časti Malaciek.
Stretnutie, cieľom ktorého bol
vzájomný dialóg, inicioval primátor
Juraj Říha. „Určite nechceme ísť proti vôli občanov,“ podotkol v úvode.
Fakt, že sa musí riešiť predovšetkým
dopravná situácia na Lesnej ulici,
nikto nespochybnil, pretože tunajšie parkovanie nie je v súlade so
zákonom. No spôsob riešenia, ktorý
mesto prihlásilo do verejnej súťaže,
celkom nekorešpondoval s predstavami obyvateľov ulice. Jeho súčasťou mali byť zelené ostrovčeky
medzi parkovacími miestami. „Pre
dodávateľa sme do súťaže s dobrým

úmyslom pripravili alternatívu, výsledkom ktorej mala byť krajšia podoba
Lesnej ulice: komfortné zaparkovanie
vozidiel so zelenými ostrovčekmi, ktoré
by umožňovali vstupy do domov, aby
neprichádzalo ku kolíznym situáciám,
deliaca čiara ako hranica odstavného
pruhu, nový asfalt, oficiálne a legálne
parkovanie, jednosmerná premávka,“
priblížil primátor. Počet parkovacích
miest by v tomto prípade bol 36.
Po tom, čo obyvatelia Lesnej
ulice vzniesli námietky predovšetkým voči plánovanej zeleni, mesto
návrh zo súťaže stiahlo. „Chceme sa

vo veci dohodnúť,“ podotkol J. Říha.
Strata svetla a najmä skutočnosť, že
by – podľa občanov – zeleň mala
byť vysadená v blízkosti ochranného pásma plynovodu a pitnej vody,
boli najčastejšími protiargumentmi.
Zároveň by bol počet parkovacích
miest menší - len 32. „Nepotrebujeme
vysádzať ďalšie stromy, zelene máme
dosť v predzáhradkách, chceme svetlo a priestor, problémom by bolo aj
lístie,“ rozprávali obyvatelia Lesnej
ulice. J. Říha vysvetlil, že tento návrh vzišiel na základe trendov, aké
už sú bežné napríklad v neďalekom
Rakúsku. „Veľa cestujem a popri tom
sledujem, ako vyzerajú ostatné obce
či mestá, je v tom kus peknej inšpirácie,“ dodal. Avšak s prihliadnutím na
názory a požiadavky obyvateľov sa
samospráva prikloní k druhej alternatíve rekonštrukcie Lesnej ulice –
bez zelených ostrovčekov. Vyčlenila
na ňu 70 tisíc eur.
Ku konsenzu došlo aj v prípade
cesty, ktorej časť patrí mestu, časť
vojenským lesom a zvyšok obyvateľom. Tí sa rozhodli darovať svoj
podiel mestu, pričom darovacie
listiny dostanú čoskoro. Radnica
sa tak vyhne prípadným podozreniam, že nakladá s cudzím majetkom, a zároveň bude jednoduchšia
údržba Lesnej ulice.
Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský

Zber biologického odpadu odštartoval s komplikáciami

Mestská spoločnosť Tekos začala v utorok 14. marca s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý je vytriedený od zmiešaného komunálneho odpadu. V súvislosti so zberom
biologického odpadu z rodinných domov sme do redakcie dostali kritické reakcie. Konateľovi spoločnosti Tekos Jurajovi Schwarzovi sme preto položili niekoľko otázok.
Stali sa situácie, že pri niektorých
domoch bolo odpadu veľa a vaši
zamestnanci nezobrali všetko.
Prečo?
Pri zbere bioodpadu sme postupovali podľa platného zákona
o odpadoch a v súlade s dohodnutým systémom zberu s mestom
Malacky. Zber biologickej zložky
komunálnych odpadov si nemožno
zamieňať so zberom nadmerného
množstva biologického odpadu
z úpravy, údržby či prerábky záhrad, sadov a parkov. Naďalej platí
pravidlo, že z jedného domu možno
na odvoz pripraviť jedno 120-litrové
vrece a jeden snop konárov alebo
haluzovín.

Ak teda neodveziete spred domu
všetko, môže sa stať, že obyvateľ
svoj odpad odvezie niekam, kde
nepatrí, napríklad do prírody.
V žiadnom prípade nepodporujeme tvorbu čiernych skládok. Biologický odpad v Malackách možno naďalej
odviezť na zberné dvory bezplatne
v akomkoľvek množstve.
Ďalšou výhradou bolo, že obyvatelia o termíne ani podmienkach
zberu nevedeli.
Už od januára majú obyvatelia
mesta Malacky k dispozícii kalendár zvozu na rok 2017, kde sú okrem
termínov aj doplňujúce informácie
o množstve zbieraného dopadu. Ka-

lendár bol distribuovaný do schránok
obyvateľov, bol súčasťou prvého tohtoročného vydania Malackého hlasu,
je zverejnený na webových stránkach
mesta Malacky a na webe i Facebooku
spoločnosti Tekos. Rovnako je stále
k dispozícii v areáli spoločnosti aj na
recepcii mestského úradu. O prvom
termíne biozberu a podmienkach boli
zverejnené opakované informácie na
stránke mesta aj Tekosu.
Čo všetko patrí do biologického
odpadu, resp. čo všetko môžeme
ukladať do vriec?
Do 120-litrových vriec je možné
umiestňovať kvety, štiepky, piliny,
pokosenú trávu, malé kúsky koná-

rov, lístie, burinu bez plastových
vriec a iných obalov, odpad z ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju,
vajíčkové a orechové škrupiny, vlasy atď.

lákova ul.) alebo v areáli Tekosu
(Partizánska ul.)

BIOZBER - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

• Partizánska ulica (areál spoločnosti Tekos)
pondelok – piatok 16:00 – 19:00
sobota
12:00 – 16:00

• zber biologického odpadu každé
2 týždne
• z jedného domu jedno 120-litrové
vrece a jeden snop konárov
• väčšie množstvo odpadu sa dá bezplatne odovzdať na zberných dvoroch (Partizánska ul., Hlboká ul.)
• kalendár zvozu 2017: www.malacky.sk, www.tekosmalacky.sk,
osobne na recepcii MsÚ (Berno-

ZBERNÉ DVORY – OTVÁRACIE HODINY V OBDOBÍ 1. 4. – 30. 9.

• Hlboká ulica
pondelok
utorok, streda
štvrtok
piatok, sobota

voľno
9:00 – 17:00
11:00 – 19:00
9:00 – 17:00
-lp-
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V materskej škole máme miesto pre každé dieťa

Slávnostné otvorenie komplexne zrekonštruovaného pavilónu Materskej školy na Bernolákovej ulici znamená dôležitú skutočnosť: Malacky vyriešili kapacitný problém MŠ. „Stali
sme sa unikátom nielen v Bratislavskom kraji, ale možno aj na celom Slovensku. Naši rodičia nemusia stáť v radoch, aby mohli umiestniť dieťa v škôlke. Dávame im jasne pocítiť, že mesto
za nimi stojí, čím sa napĺňa aj náš slogan - Malacky, dobré miesto pre život,“ zdôraznil primátor Juraj Říha.
zvyšok pokryl mestský rozpočet. „Škôlky sú naša priorita. S
tým, čo sa podarilo, môžeme byť
nielen spokojní, ale máme byť aj
na čo hrdí,“ vyjadril sa primátor.

Hrdosť je namieste
Riaditeľka Materskej školy v Malackách Martina Novotová poďakovala za rozsiahlu obnovu. „Verím, že
sa uvidíme na pôde ostatných pracovísk,“ povedala. Jej slová naznačili ďalšiu významnú skutočnosť: zo
šiestich elokovaných pracovísk MŠ
sú tri zrekonštruované, aktuálne sa

pripravuje verejné obstarávanie na
obnovu MŠ Hviezdoslavova, zvyšné
dve škôlky sú v pláne budúci rok.
Počas tohto volebného obdobia tak
bude vyriešená nielen kapacita školy, ale všetky jej pracoviská prejdú
komplexnou rekonštrukciou. Uplynulé dva roky mesto investovalo do
materského školstva milión eur, čo je

historicky najvyššie číslo. „Splácame
modernizačné dlhy, keďže v tejto oblasti sa dlhé roky neinvestovalo,“ priblížil J. Říha.
Rekonštrukcia bývalých jaslí na Bernolákovej ulici začala
v októbri 2016 a stála 196 728
eur. Z tejto sumy poskytlo ministerstvo školstva 55 tisíc eur,

Výrazné rezervy v kapacite
Nový pavilón pre 46 detí je v prevádzke od pondelka 20. marca, pričom do škôlky nastúpilo aj ďalších
22 detí, ktoré dosiahnu 3 roky do
konca júla. Materská škola má ešte
ďalšie kapacity, a preto v septembri
môžu nastúpiť už deti mladšie ako
2,5-ročné.
Dve nové triedy svojím vybavením zaujali aj dospelákov. Asi každý
si vyskúšal vodovodný kohútik v tvare káčera v šiltovke. „Jedným slovom
nádherný, veľký, presvetlený priestor
pre deti,“ vyjadrila sa Nataša Špelicová, členka Rady Materskej školy.
Rekonštrukcia MŠ Bernolákova
vyvolala pozitívnu diskusiu aj na
malackom facebooku. Skvelé, pekné, potrebné, tešíme sa. Kus roboty
– ako s obnovou škôlok, tak aj so
zvýšením stavu – píšu respondenti. Niekoľkí v daných súvislostiach
poukázali na absenciu špeciálnej
škôlky v Malackách. „Teraz je ideálna príležitosť otvoriť otázku vyčlenenia časti kapacity pre deti so špeciálnymi potrebami, keďže k tomu
musia byť osobitné priestory,“ dodal
aj týmto rodičom nádej J. Říha.

Stálo to za to
Pavilón na Bernolákovej bol
v havarijnom stave a niekoľko rokov sa nepoužíval. Z pôvodnej budovy sa zachoval iba železobetónový skelet a strešná konštrukcia.
Všetko ostatné vrátane rozvodov
je nové (steny, obklady, izolácie,
vnútorné vybavenie). Novú tvár
dostalo aj okolie pavilónu, kde
pribudli chodníky so záhonmi
a nájazdová rampa pre kočíky.
Zostáva dorobiť len fasádu, keďže
počas rekonštrukcie zaúradovali
tuhé mrazy.
Kus obrovskej práce je zreteľný. Záverečné slová prednostky
Mestského úradu v Malackách
Ľubice Čikošovej hovoria za všetko: „Počas rekonštrukcie som tu
bola veľakrát. Nechali sme tu mnoho našej energie a úsilia, ale stálo
to za to.“
Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský

Ocenili sme najlepších športovcov Samo Tomeček –
(dokončenie zo str. 1)
Tradičné mená i športy doplnili
nové
Potešujúce je, že mladí športovci
vedia zopakovať svoje výkony aj vo
vyšších vekových kategóriách. Tak
napríklad atléti Boris Pribil a Michal Mecháček, v minulých rokoch
pravidelne oceňovaní v kategórii do
18 rokov, sa nestratili ani medzi dospelými. Ďalší ako Eliška Chvílová,
Marcel Žilavý, David Michálek, Félix Ivančo, Michal Havlík či futbalisti FC Žolík bývajú tradičnými ocenenými. Objavili sa však aj nové mená, aj
nové športy. Jedným z „nováčikov“ je
rekreačný bežec Vojtech Planka. „Beh
mi prináša radosť, potešenie, eufóriu.
Nemusím vyhrať, stačí absolvovať. Už
to považujem za víťazstvo samého
nad sebou,“ povedal. Je príkladom
toho, že nikdy nie je neskoro. S rekreačným behom začal ako 48-ročný: „Môj prvý tréningový beh meral
2200 metrov a zvládol som ho s troma
prestávkami.“ Mimochodom, Plankovci sú veľká športová rodina, veď zaťom pána Vojtecha je náš extraligový
hádzanársky brankár Dušan Roško.
Do Siene slávy malackého športu
vstúpili futbalový tréner Ján Piško
a turistka Margita Königsteinová.
Ako nám prezradila, najradšej má Vysoké Tatry. A čo lokality v okolí Malaciek? „Tak tie mám rada úplne všetky,“
odpovedala so širokým úsmevom
pani Margita.
Šport, mládež a budúcnosť
A. Pašteka ako pedagóg vníma spojenie „mládež a šport“ aj

v širších súvislostiach: „Podmienky
na športovanie sú lepšie ako v minulosti, ale dnes je ťažšie mladých
motivovať, aby sa hýbali. Veľkou
konkurenciou sú mobily a počítače.
Navyše, rodič dá ochotne žiakovi
ospravedlnenku na telesnú výchovu,
aby necvičil. Tradičný antický ideál
– symbióza tela a ducha – má svoj
význam a mali by sme sa k nemu
vrátiť.“ Našťastie jeho kritické slová neplatia na tých, s ktorými sme
sa stretli v spoločenskom dome.
A ešte jeden mimoriadne príjemný poznatok sme si odniesli: malackí športovci si fandia navzájom.
Ocenený V. Planka

„Vytvorila sa tu prajná atmosféra,
kde nie je dôležité, kto kedy skončil
prvý, druhý alebo tretí. Slávnostným
večerom sme zároveň vytvorili aj
možnosť neformálnych kontaktov,
na ktoré nie je na športoviskách
počas súťaženia možno toľko času,“
uzavrel P. Tedla.
Veľké poďakovanie patrí Centru voľného času v Malackách, ktoré pripravilo podujatie po stránke umeleckej
i organizačnej. Väčšina prítomných
sa zhodla, že každým rokom sa jeho
úroveň zvyšuje.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

hudobník a športovec s dušou Záhoráka
Niet pochýb o tom, že šport a hudba k sebe patria. A tak sa úspešní
malackí športovci na pódiu striedali s úspešným spevákom Samom
Tomečkom. Na naše otázky odpovedal milo a ochotne.

Aký je tvoj vzťah k športu?
Veľmi pozitívny. Bol som aktívnym tenistom, ale musel som s ním
prestať kvôli problémom s ramenom
a lakťom. K športovcom mám veľmi
blízko, mojím najlepším kamarátom
je olympijský víťaz v chôdzi Matej
Tóth. Som aj členom futbalového
tímu MUFUZA a trikrát po sebe som
spieval na celoslovenskom vyhlasovaní športovca roka...
Si aj dobrý fanúšik?
Rád si pozriem šport v telke. Milujem hokej. Každé ráno, keď sa zobudím, skontrolujem výsledky NHL
a našich hokejistov. Vždy som chcel
byť športovcom alebo hudobníkom.

Ako naberáš kondíciu, ktorú potrebuješ počas vystúpení?
Dvakrát do týždňa hrám futbal
a chodím do posilňovne. A manuálne
pracujem na našej chalupe na Záhorí.
Teraz si mi ako správny tenista nahral na smeč, respektíve na otázku. Už na pódiu si hovoril o svojom
vzťahu k Záhoriu. Ako to teda je?
Moji rodičia pochádzajú zo Záhoria – mama zo Zohoru, otec zo Skalice.
Ešte než som prišiel na svet, naši bývali
v Malackách a starší brat sa tu aj narodil. Ja som sa síce narodil v Bratislave,
ale srdcom som Záhorák.
-lp-/-otano-
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Z rokovania MsZ 23. marca 2017
Pre čitateľov Malackého hlasu vyberáme z programu rokovania MsZ niektoré body. Kompletný informačný servis, vrátane programu, materiálov, zápisnice, zvukového záznamu a videozáznamu je dostupný na
www.malacky.sk, časť MESTO – SAMOSPRÁVA MESTA – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.
Úhrady na sociálne služby poskytované mestom
Mestské centrum sociálnych služieb (MsCSS) navrhlo viac možností
pri využívaní denného stacionára
a pri hradení tejto služby. Doteraz sú
úhrady za denný stacionár stanovené
na jednu hodinu pobytu, pričom s
každým klientom má MsCSS uzavretú
osobitnú zmluvu, v ktorej je presne
zadefinovaný rozsah poskytovanej
služby. Tento spôsob je pre niektorých klientov obmedzujúci. Ak má
napríklad klient zmluvne určené, že
dochádza do denného stacionára
dva dni do týždňa na 5 hodín a chcel
by ho navštíviť viackrát, musí byť k
zmluve vypracovaný dodatok. Od 1.
mája budú mať klienti možnosť vybrať si typ úhrady – hodinovú (ako
doteraz) alebo paušálnu mesačnú. Pri
paušálnej úhrade sa nemusí prísne
sledovať počet využívaných hodín.
• úhrada za hodinu pobytu a služieb denného stacionára zostáva
0,70 €
• paušálna mesačná úhrada za denný stacionár bude od 1. mája 35 €
Prevod verejného osvetlenia s príslušenstvom v obytnej zóne Padzelek v prospech mesta
Doterajší vlastník verejného osvet-

lenia v časti Padzelek – Vodohospodárske stavby Malacky, a. s. – ponúkol
mestu odplatný prevod vlastníckeho
práva na uliciach Stromová, Lipová,
Agátová, Jelšová, Gaštanová a Brezová. Obstarávacia cena v roku 2007 bola
18 304 € a vzhľadom k verejnoprospešnému účelu verejného osvetlenia bola
dohodnutá kúpna cena 1 euro. Poslanci MsZ s návrhom prevodu súhlasili.
Doplnenie nadačného imania Nadácie Pro Malacky
Nadácia vznikla v roku 2005
s cieľom podporovať rozvojové projekty s trvalým prínosom pre mesto.
Od roku 2012 však nevyvíjala žiadnu
činnosť a jej finančný stav na účte je
výrazne nižší ako stanovená hodnota nadačného imania. Nová správna
rada nadácie sa rozhodla jej činnosť
oživiť. Poslanci MsZ schválili na návrh správnej rady 3200 € na dofinancovanie nadačného imania a 5000 €
na financovanie činnosti nadácie.
Dotácie pre športové kluby na rok
2017
Mestské zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie na rok 2017
týmto klubom:
• TJ Strojár
24 253 €
• Žolík
3 898 €

• Alfa boxing club
3 627 €
• ČSFA
3 465 €
• Boxing Club RTJ
3 760 €
• Mestský stolnotenisový klub
		
4 289 €
• AC Malacky
6 801 €
Komisia pre kultúru a cestovný ruch
Doterajšia predsedníčka komisie
Katarína Trenčanská sa vzdala funkcie predsedníčky aj členstva v komisii. Novou predsedníčkou sa stala
Lucia Vidanová.
-lp-/-otano-

Oznamy MsÚ: doručovanie úradných zásielok,
oznámenia o zrušení trvalého pobytu
1) Oznámenie o doručení úradnej zásielky na meno (písomnosť) je zverejnené na elektronickej tabuli mesta na
www.malacky.sk.
Bližšie informácie o oznámení o doručení úradnej zásielky na meno (písomnosť) poskytnú v úradných hodinách
v Klientskom centre na podateľni Mestského úradu Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, Malacky, tel. číslo: 034/796 61 00,
kde si písomnosť môžete vyzdvihnúť.
2) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu na návrh vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti
je zverejnené na elektronickej tabuli mesta na www.malacky.sk.
Bližšie informácie o oznámení o zrušení trvalého pobytu na návrh vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov budovy
alebo jej časti poskytnú v úradných hodinách v Klientskom centre na referáte evidencie obyvateľov Mestského úradu
Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, Malacky, tel. číslo: 034/796 61 41.
MsÚ

Právna poradňa: pracovné právo Do práce na bicykli
Pracujem ako operátor v jednom podniku už viac ako desať rokov. Mám zdravotné problémy, pre ktoré
nemôžem ďalej vykonávať prideľovanú prácu. Ako mám postupovať vo vzťahu k zamestnávateľovi?
V zmysle zákonníka práce je
zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný
stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej
vykonávať doterajšiu prácu, alebo
ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania, alebo pre ohrozenie
touto chorobou. Uvedené musí vyplývať z lekárskeho posudku, v ktorom lekár posúdi zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na všetky činnosti,
ktoré sú vyžadované v rámci náplne
práce zamestnanca. Zamestnanec
musí lekársky posudok predložiť
zamestnávateľovi, a ten je následne povinný takéhoto zamestnanca
preradiť na inú prácu, ale iba v rámci
platnej pracovnej zmluvy. Na práce
iného druhu, ako bol dohodnutý
v pracovnej zmluve, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca iba
po dohode, a to iba v prípade, ak
nemožno dosiahnuť účel preradenia
preradením zamestnanca v rámci
pracovnej zmluvy. Ak zamestnávateľ
nemôže preradiť zamestnanca na
inú, preňho vhodnú prácu, resp. ak
zamestnanec nesúhlasí s preradením na prácu iného druhu, ako bol
dohodnutý v pracovnej zmluve, mal
by zamestnávateľ so zamestnancom
ukončiť pracovný pomer výpoveďou
alebo dohodou. Ak tak zamestnávateľ neurobí, nemôže zamestnancovi
prideľovať prácu a zamestnanec
žiadnu prácu nevykonáva, no napriek tomu je zamestnávateľ povinný vyplácať zamestnancovi mzdu.
Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany za-

mestnávateľa alebo dohodou
z dôvodu, že zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo
stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí zamestnancovi odstupné. Za daného stavu,
keď pracovný pomer trval viac ako
10 rokov, je odstupné v prípade
skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa
v sume 3-násobku zamestnancovho
priemerného mesačného zárobku.
Pri skončení pracovného pomeru
dohodou patrí zamestnancovi odstupné v sume 4-násobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ak by
išlo o chorobu z povolania, pre ktorú zamestnanec nesmie vykonávať
danú prácu, patrí zamestnancovi pri
skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa
alebo dohodou z tohto dôvodu odstupné v sume najmenej 10-násobku jeho priemerného mesačného zárobku. Pretože pracovný pomer trvá
viac ako päť rokov, výpovedná doba
bude - pri skončení pracovného pomeru výpoveďou - 3 mesiace.
Zákonník práce zároveň umožňuje zamestnancovi okamžite
skončiť pracovný pomer, ak podľa lekárskeho posudku nemôže
ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia
a zamestnávateľ ho nepreradil do
15 dní odo dňa predloženia tohto
posudku na inú, preňho vhodnú
prácu. V takomto prípade však
zamestnancovi nevzniká právo
na odstupné. Zamestnanec, ktorý
okamžite skončil pracovný pomer,

má však nárok na náhradu mzdy
v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu
dvoch mesiacov.
Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam, aby ste si zabezpečili
lekársky posudok, ktorý predložíte zamestnávateľovi. Ďalšie rokovanie so zamestnávateľom, ako
aj výška odstupného v prípade
skončenia pracovného pomeru,
bude závisieť od záveru lekárskeho posudku. Teda či z neho bude
vyplývať, že ste dlhodobo stratili
spôsobilosť vykonávať doterajšiu
prácu, alebo že pre chorobu z povolania nesmiete vykonávať danú prácu. Samozrejme máte vždy možnosť
skončiť pracovný pomer aj výpoveďou. Táto možnosť je však najmenej
výhodná, pretože nedostanete žiadne odstupné a budete povinný u zamestnávateľa vykonávať prácu až do
skončenia výpovednej doby.
JUDr. František Kurnota,
advokát
Máte právny problém? V spolupráci
s advokátom F. Kurnotom odpovieme na vaše otázky, poradíme v zložitých situáciách. Právna poradňa je
bezplatná, diskrétnosť zaručujeme.
Kontaktovať nás môžete aj anonymne. Otázky na právnika posielajte na
mailovú adresu: poradna@malacky.
sk, prípadne na poštovú adresu:
Mestský úrad Malacky,
Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky

S jarným obdobím opäť prichádza celoslovenské podujatie
Do práce na bicykli, ktoré podporuje cyklistickú dopravu, čistejšie ovzdušie a krajšie prostredie. Malacky sú už zaregistrované, tak neváhajme, zapojme sa a zmerajme si sily s tímami
z iných miest!
Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy
(inštitúcie) a tímom študentov
z rovnakej školy, ktorí budú počas
mája dochádzať do práce, resp.
do školy na bicykli. U študentov
je podmienka, aby v deň začiatku
súťaže, t. j. 1. mája 2017, dosiahli
vek minimálne 15 rokov. Výsledky
sa zapisujú do systému na stránke www.dopracenabicykli.eu. Zaregistrovať sa treba najneskôr do
5. mája.
Viac informácií:
www.dopracenabicykli.eu

www.facebook.com/dopracenabicykli
Hlavnou motiváciou by mal byť
dobrý pocit každého, že robí niečo
pre svoje zdravie, svoje mesto a životné prostredie. Kampaň Do práce
na bicykli je však aj súťaž, a preto je
pripravených aj niekoľko hodnotných cien. Organizačným a odborným garantom súťaže je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica,
www.ocibb.sk.
G. Bedard, koordinátorka
kampane za MsÚ Malacky

Jarná deratizácia
Mestský úrad Malacky určuje termín na vykonanie jarnej preventívnej
celoplošnej deratizácie na území mesta Malacky od 1. apríla do 15. mája.
Povinné subjekty na vykonanie
preventívnej deratizácie sú najmä vlastníci, prípadne správcovia:
zariadení spoločného stravovania,
zdravotníckych zariadení, obchodných a podnikateľských prevádzok,
školských a predškolských zariadení,
prevádzkových a administratívnych
budov, obytných domov, rodinných
domov - v prípade chovu hospodárskych zvierat, kanalizačnej siete, výrobných a prevádzkových objektov,
vojenských objektov.
Tieto subjekty sú povinné vykonať
deratizáciu vo svojich objektoch,

prípadne v objektoch, kde na území
mesta vykonávajú funkciu správcu, a to prostredníctvom firiem. Po
vykonaní deratizácie treba zaslať
pracovný list, resp. iný vierohodný doklad o výkone týchto prác na
mail jana.jezkova@malacky.sk, prípadne poštou na adresu:
MsÚ Malacky
Útvar výstavby a životného prostredia
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky
Nedodržanie týchto povinností
bude postihované v zmysle platných
právnych predpisov.
Útvar výstavby
a životného prostredia MsÚ
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Vyberáme z programu
53. Malackej hudobnej jari
Nedeľa 2. apríla: ENSAMBLE MUSICA PER VOI
V nedeľu 2. apríla o 16:00 sa
v Kultúrním domečku (kino) predstaví hudobné zoskupenie ENSAMBLE
MUSICA PER VOI. Jeho produkcia
je určená pre všetkých ľudí milujúcich vážnu hudbu. Repertoár tvoria
skladby od obdobia renesancie až
po hudbu 21. storočia, ktorá je pretransformovaná a podaná inak, ako
ju poznáme.
Pondelok 3. apríla: FRAGILE
Prvý aprílový pondelok bude
patriť hudobnej formácii FRAGILE,
a to hneď dvakrát. Vystúpia o 17:30
a 20:00 v Kultúrním domčeku (kino).
Fragile interpretujú a capella (bez
hudobných nástrojov) známe hity

v štýle rock – pop – jazz. Ich vystúpenia sú plné nielen výborných výkonov, ale aj skvelého humoru – a to
všetko pod taktovkou Braňa Kostku.
Štvrtok 6. apríla: SAXOPHONE SYNCOPATORS
Vo štvrtok 6. apríla o 18:00 v Kultúrním domečku (kino) vystúpi
medzinárodne uznávané saxofónové kvarteto SAXOPHONE SYNCOPATORS. Čaká na vás hudba obdobia
medzi rokmi 1900 a 1920. Súčasťou
bude aj premietanie nemej grotesky
Charlieho Chaplina so živým sprievodom dobovo štýlovej hudby - ragtime. Účinkujúci vystupujú v kostýmoch, ktoré sa na podobné účely používali aj začiatkom minulého
storočia. Tento koncert ponúkame

v dopoludňajších hodinách aj pre
školy.
Nedeľa 9. apríla: ROZPRÁVKA
O SLÁČIKOVOM KVARTETE
Ďalším z podujatí 53. Malackej hudobnej jari venovaných deťom bude
divadelné predstavenie ROZPRÁVKA
O SLÁČIKOVOM KVARTETE v rámci
pravidelného cyklu Rozprávková nedeľa. Príbeh je postavený na hudbe W.
A. Mozarta a hovorí o konflikte medzi
deťmi a rodičmi, ktorý vďaka sile a kráse hudby všetci prekonajú.
Nezabudnite si priniesť svoje
preukazy, aby ste sa mohli zúčastniť
na súťaži o titul Super divák. Stretneme sa v nedeľu 9. apríla o 17:00
v Kultúrním domečku (kino).
MCK

Vstupáci tancovali až do rána bieleho
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Andrea Zimányiová:

Som veľmi rada, že sme otvorili
Malackú hudobnú jar
V nedeľu 26. marca otvorila
slovenská multižánrová speváčka
Andrea Zimányiová svojím koncertom už 56. ročník festivalu Malackej hudobnej jari. Diváci v kine
si vypočuli piesne z jej debutového albumu Okno do duše, ale aj
známe francúzske šansóny.
„Nevystupovala som síce v Malackách po prvýkrát, ale naposledy
to bolo niekedy 1. mája pod holým
nebom. Dnes to bola moja premiéra v malackej kinosále. Je tu
naozaj krásna akustika. Bola som
tu pred mnohými rokmi ako divák,
čiže som vedela, do čoho idem. Som
veľmi rada, že sa nám podaril vybaviť takýto termín, dokonca v rámci
Hudobnej jari, navyše, že festival
otvárame,“ priznala speváčka po
koncerte.

Keďže koncert Andrey Zimányiovej bol pomyselným otváracím gongom pre festival Malacká
hudobná jar, spýtali sme sa, aký
vzťah k tomuto obdobiu má: „ Narodila som sa na jar, dokonca v apríli, čiže pozitívny. Jediné, čo mi na
tomto ročnom období prekáža, je
alergia. Mám sennú nádchu, takže
keď kvitnú topole, je to trochu obmedzujúce, ale inak jar mám veľmi
rada. Priznám sa, že zimu a sychravé počasie neobľubujem, takže som
veľmi rada, keď slniečko konečne
vykukne.“
Jar je tu a s ňou aj Malacká hudobná jar. Želáme vám veľa príjemných kultúrnych zážitkov.
Text: M. Binčík,
foto: MCK

Kultúrny dom vo Veľkých Levároch
hostil už 6. reprezentačný ples neziskovej organizácie Vstúpte. Opäť tu
„explodovala“ energetická bomba zo
spontánnej radosti, ktorú nakumulovalo takmer 130 plesajúcich hostí.. Nechýbala ani bohatá tombola s benefičným
rozmerom. Vďaka desiatkam sponzorov,
ale aj dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali
na organizácii samotného večera, tak na
účte Vstúpte pribudol výťažok 1800 €.
Peniažky poslúžia na nákup rehabilitačných pomôcok a dovybavenie interiéru
centra. Všetkým ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ples opäť o rok.
Text: L. Vidanová,
foto: D. Pospíšilová

S Jozefom Banášom o politike, živote i mystike
Idioti v politike, Zóna nadšenia, Kód 1, Kód 7, Kód 9, Zastavte Dubčeka – pod týmito a ďalšími knihami je
podpísaný Jozef Banáš. Úspešný spisovateľ a bývalý politik sa zastavil v Malackách už po niekoľkýkrát,
tentoraz bol hosťom našej knižnice v rámci Mesiaca knihy.
V priestoroch galérie MCK sa
hovorilo o cestách Jozefa Banáša po
svete, o okolnostiach vzniku jeho
kníh, ale aj o mysticizme a svetových
náboženstvách – teda o témach,
ktoré spisovateľ vo svojich dielach tlmočí čitateľom. Dozvedeli sme sa aj
rôzne „pikošky“ zo zákulisia politiky
a diplomacie či zaujímavosti z jeho
osobných stretnutí so spisovate-

ľom Danom Brownom a tibetským
dalajlámom. Na besede sme stretli aj pána Ladislava z Prieval, ktorý
je nadšeným čitateľom J. Banáša
a pozná všetky jeho knihy takmer
naspamäť. Už vlani sa spolu stretli
na besede v Senici, kam si priniesol
všetky Banášove knihy na podpis.
Spisovateľ si ho aj v Malackách hneď
všimol a srdečne sa pozdravili. „Jeho

knihy nie sú ľahkým čítaním. Ale nútia
čitateľa rozmýšľať, a to sa mi na nich
páči,“ povedal pre Malacký hlas pán
Ladislav.
Jozef Banáš prezradil, že ďalší
„kód“ už pravdepodobne nebude,
ale pripravuje divadelnú hru a určite
sa znovu dočkáme ďalšej knihy.
Text a foto: Ľ. Pilzová

Túlavé topánky:

rodinný výlet na Sandberg
Z hrebeňa Devínskej Kobyly je
nádherný výhľad na Viedenskú kotlinu.
V neďalekom Weitovom lome si pozrieme obnovu tradičného pasenia kôz.

Centrum voľného času v Malackách v spolupráci so správou
CHKO Záhorie pozýva na ďalší
rodinný výlet, ktorý sa uskutoční v sobotu 1. apríla. Naša vychádzka bude tentoraz smerovať
na Sandberg, kde budeme pozorovať a fotografovať botanické
skvosty - poniklece a hlaváčiky jarné. Sandberg je zároveň významnou paleontologickou lokalitou,
preto sa vo výklade zameriame
i na obdobie, keď tam nebola rieka
Morava, ale more.

Spoje TAM:
Malacky, ž. st.
11:05
Dev. Nová Ves, ž. st.
11:25
Zo železničnej stanice Devínska
Nová Ves linka MHD č. 20 na zástavku Hradištná.
V prípade vlastnej dopravy sa
stretneme na zastávke Hradištná
v Devínskej Novej Vsi o 12:00.
Spoje SPÄŤ:
linka MHD č. 20 Hradištná – ž. st. Devínska Nová Ves
Dev. Nová Ves, ž. st.
16:31
Malacky, ž. st.
16:54
-mm-
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Autor nových skautských piesní
Oliver túži vydať cédečko
Skautovať začal koncom 60. rokov minulého storočia, za takzvanej dubčekovskej éry, v Prievidzi. Kde sa
vzal rodený Malačan na strednom Slovensku? „Vyštudoval som vysokú školu v Košiciach – odbor baníctvo.
V tej dobe sa dávali umiestnenky do zamestnania, a tak som začal pracovať v Bani Nováky,“ spomína Bonaventúr Osuský, nestor skautskej organizácie v Malackách. Tohto oldskauta, ako sa sám nazýva, však chceme predstaviť predovšetkým ako autora nových skautských piesní.
Z Prievidze späť do Malaciek
Bonaventúr Osuský spoznal počas neľahkej práce v baniach niekoľkých medzivojnových skautov
a najmä staršieho učiteľa, ktorý mu
odovzdal dôležité informácie. Cez
svoje zážitky, rozprávanie a myšlienky Roberta Baden-Powella, zakladateľa skautingu, ho doviedol až
k nezlomnej láske k tomuto hnutiu.
V roku 1969 pri Prievidzi zorganizovali skautský tábor v starom štýle.
„Prišlo nákladné auto plné nepotrebných, odpadových dosiek. Zohnali
sme vojenskú celtovinu, deti dali do
dvojíc a s výstavbou tábora sa mohlo
začať. Nebojte sa, naučili sa pracovať.
Kto si zle postavil podsadu alebo posteľ, do rána spal na zemi,“ spomína
s úsmevom.
Politické udalosti však zapríčinili, že tento tábor bol nielen prvým,
ale zároveň na dlhé desaťročia posledným. „Všetko to netrvalo ani rok,
potom skauting zakázali a ďalších
dvadsať rokov tu nebol,“ pokračuje
v rozprávaní B. Osuský. Medzitým sa
vrátil do Malaciek.
S prevratným rokom 1989 prišla
aj možnosť obnovenia skautingu.
B. Osuský neváhal ani chvíľu. Dal
dokopy niekoľko detí, avšak preňho
samého bolo organizačne všetko náročné. Situácia sa zmenila s príchodom manželov Máríe a Kamila Ftáčnikovcov, alias Mariky a Gordona. „Ja
som odovzdal svoje skúsenosti, oni
boli od začiatku skvelí manažéri. Bol
som rád, že sa stali vodcami zboru,“
priblížil B. Osuský, po skautsky Oliver. V roku 1995 zorganizovali prvý
tábor na Tančibokoch - spolu s pani
učiteľkou Zvolenskou, ktorá priviedla celú triedu nadšených žiakov.
A tak prišlo i na táborové pesničky.
Piesne pre dnešných skautov
„Keď sme začínali, náš spevník
tvorili len historické, zastarané pesničky. Chcel som, aby sa viac priblížili
a boli viac zrozumiteľné súčasným

deťom. Moja prvá skautská pesnička bola Uvítanie nováčika, potom už
prichádzali ďalšie nápady. Pre vznik
piesne vždy potrebujem príbeh, inšpiráciu. Pomaly padá tma, tábor zhasína, skauti sa ukladajú k spánku. Len
rieka stále zurčí, bez prestávky tečie do
diaľky. Pri týchto myšlienkach sa zrodila pieseň o Rudave. Múza zaúradovala
aj vtedy, keď som bol svedkom príbehu
lásky mladej skautky: skaut, čo ukradol mi srdce, býval v stane oproti,
cítila som niečo vrúcne, ten čas už
sa nevráti... a tak by som mohol pokračovať,“ rozpráva B. Osuský.
Svojich piesní má asi dvanásť,
ďalšie vznikli úpravami textov po
známych autoroch skautských piesní, bratoch Ozábalovcoch. B. Osuský
spravidla píše slová, ktoré sa potom
spievajú na rôzne nápevy, najčastejšie svetovo známych pesničiek. „Tak
je to bežné všade. Text musí byť dlhší,
treba si uvedomiť, že sú to prevažne
piesne k táboráku, možno do klubovne, a spievajú sa s gitarou. Slová musia byť chytľavé, rovnako tak melódia,“
vysvetlil.
Múza ho vraj najčastejšie kopne
zrána, ale i počas prechádzok Malackami. Už sa poučil, zvykne so sebou
nosiť papier a pero, alebo si vnuknutý verš opakuje, kým príde domov,
aby ho nezabudol.

Zrod každej piesne je podľa
neho ťažký. Niektoré texty overil
rokmi a upravoval, až potom zverejnil. „Nedokázal by som robiť pod tlakom, s presne stanovenými termínmi,“
priznáva a podotýka dôležitú vec:
„Každá pieseň musí obsahovať niečo
skautské, taký je postulát. Aj preto je
rozdiel medzi skautskými a trampskými piesňami.“ Aktuálne skladá pieseň
pre roverov.
Verí, že nájdu filantropa
B. Osuský je členom 69. zboru
M. R. Štefánika v Malackách. Skauting považuje za najlepšiu organizáciu, aká kedy pre deti a mládež vznikla, pretože uplatňuje družinový systém: „Deti – kamaráti vytvoria najprv
družinu, z družín vzniknú oddiely a tie
vytvoria zbor. Všetci sa navzájom veľmi dobre poznajú,“ hovorí oldskaut
Oliver s tým, že zbor pracuje celoročne a nezištne. Jeho snom či métou je
vydať CD so skautskými pesničkami
a zachovať ich tak pre ďalšie generácie. Držíme mu päste, aby našiel
ústretového človeka, ktorý sa k nahraniu pesničiek postaví rovnako
filantropicky, ako sa stavia oldskaut
Oliver a ostatní skauti k svojim aktivitám v prospech všetkých.
Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský

Deň vody v Spojenej škole
Pri príležitosti Svetového dňa
vody (22. marec) sme zaranžovali pre
naše deti pestré zážitkové a tvorivé
environmentálne aktivity. Jednoducho - projektové vyučovanie v rytme
kreativity, vedy a výskumu.
Skúmať vodu a život v nej sa
vybrali už naši najmladší žiaci. Prváci a druháci putovali k Maline, aby
pozorovali vodný hmyz a rastliny.
Tretiaci strávili deň s ekoaktivistom
Martinom Mrázom, s ktorým v lokalite Rakáreň pozorovali vodné vtáctvo, skúmali kolobeh vody a pomohli pri čistení okolia.
Pre štvrtákov pripravili program
o vode lektori z Inštitútu aplikovanej
ekológie – Daphne. Piataci putovali
k Marheckým rybníkom, kde už na
nich čakali lektori z Daphne s ďalekohľadmi na pozorovanie vodného
vtáctva a sieťkami na lovenie vodné-

ho hmyzu. Žiaci sa zahrali na bádateľov a zisťovali tvrdosť vody, faktor
kyslosti ph, prítomnosť dusičnanov,
dusitanov a fosforečnanov vo vode.
Ostatní žiaci ZŠ súťažili na šiestich
stanovištiach, ktoré pripravili učitelia
fyziky, geografie, biológie, chémie,
informatiky a výtvarnej výchovy.
Školáci sa naučili vyrábať vodné
mlyny, bublifuky, mikroskopovali ná-

levníky, filtrovali vodu, maľovali do
vody a vyskúšali si mnoho ďalších zaujímavých aktivít s vodou a o vode.
Najväčší úspech u žiakov mala súťažná disciplína Potápači. Do modra
odetý deň bol súčasťou nášho celoročného humanitno-ekologického
programu s názvom Červenáčik.
Text a foto:
Spojená škola sv. F. Assiského

pozýva deti a rodičov s deťmi
na podujatie

Netradičné techniky zdobenia vajíčok,
veľkonočné dekorácie.
Poplatok za materiál: 1,- €

Talentovaní speváci
v CVČ
Pred pár dňami sa Cvečko ozývalo nadšeným spevom mladých
umelcov. V rámci súťažnej prehliadky
Spevácky talent CVČ si každý účastník
pripravil jednu pesničku podľa vlastného výberu. Atmosféra bola skvelá:
deti sa navzájom povzbudzovali a podávali výborné výkony. Krásne melódie potešili ucho každého diváka.
Odborná porota hodnotila intonáciu
aj celkový umelecký dojem.
Chuť a odvahu spievať prejavili
aj naši najmenší, preto organizátori
rozšírili súťaž o kategóriu detí predškolského veku.
I. kategória (MŠ)
1. Nikoleta Hýllová
2. Nina Jánošová

II. kategória (1. - 5. trieda ZŠ)
1. Alica Hušková
2. David Harcula
3. Jakub Škápik
3. Viktória Krajčovičová
III. kategória (6. – 9. trieda ZŠ)
1. Tereza Vašková
2. Ema Antičová a Dominika Matoková
3. Tomáš Kapryš
3. Aurélia Ružičková a Nicola Novotná
4. Martin Schnitzer
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.
Text a foto: CVČ
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Záhoráčka dobyla
svetové móla i srdce futbalistu
O tom, že zo Záhoria pochádza veľa úspešných ľudí, niet pochýb. Študentka 4. ročníka Gymnázia v Malackách Katarína Winklerová oslovila troch z nich – modelku Magdalénu Šebestovú, herca a speváka Jána
Slezáka a herečku a speváčku Soňu Norisovú. Jej autorské rozhovory
vám v našich novinách postupne prinesieme. Dnes prvý z nich.

Ako sa nestať
obeťou podvodu
– prednáška
Jednota dôchodcov v Malackách pozýva na stretnutie s riaditeľom odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR
Jozefom Halcinom na tému:
PODVODY PÁCHANÉ NA SENIOROCH
Prednáška sa uskutoční v pondelok 3. apríla o 15:00 v zasadačke bývalého Mestského úradu
na Radlinského 1.
JDS

robia náš
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Dakujeme!

www.vstupte.org

Vstúpte, n.o. - zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v Malackách

Názov:
Vstúpte, n.o.

Sídlo: 1. mája 15, 901 01Malacky
Právna forma: nezisková organizácia

IČO:
37924664

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Najbližšie číslo vyjde v stredu
12. apríla.
Želáme vám príjemné dni.
MAGDALÉNA ŠEBESTOVÁ pochádza z malej dedinky Bílkove
Humence. V roku 2006 vyhrala
titul Miss Slovensko, ale zároveň
sa stala aj Miss Sympatia a Miss
Internet. Je životnou partnerkou
reprezentanta SR vo futbale Jána
Ďuricu, ktorý momentálne hrá za
turecký klub Trabzonspor. Majú
spolu dcéru.
Spomínaš si ešte na svoje začiatky
vo svete modelingu?
Bola som veľmi mladá, keď ma
oslovili na fotenie titulky časopisu
Zdravie. Potrebovali mladú a neopozeranú tvár. To bolo moje prvé profesionálne fotenie, a dokonca platené.
A tie fotky mi otvorili cestu do sveta modelingu. Dovtedy som o niečom takom
nesnívala. Chcela som byť učiteľkou.
Sleduješ nové ročníky Miss Slovensko?
Teraz som mamičkou na plný úväzok so všetkým, čo k tomu patri. Žijeme väčšinu času v zahraničí. Keď mám
možnosť, pozriem si každý ročník.
Spolupracuješ a prepožičiavaš
svoju tvár rôznym značkám.
Z akých dôvodov – ak vôbec –
zvykneš ponuku odmietnuť?
Čisto z časových dôvodov. Som
v Turecku a nejaké ponuky prichádzajú zo Slovenska. No neoplatí sa mi, aby
som kvôli nim vycestovala. Prehliadky
a slovenské móla ma už nelákajú.
Tlačil ťa niekto niekedy do toho,
aby si sa zmenila?

Jubilanti
v apríli

Nikdy. Vždy som bola sama sebou.
Mám dobrú výchovu, som zodpovedná a spoľahlivá. Na druhej strane som
tvrdohlavá a nenechám sa do ničoho
dotlačiť. Každú svoju prácu robím najlepšie, ako viem.
Existuje niečo, čo na ženách obdivuješ a čo, naopak, neznášaš?
Obdivujem ženy vzdelané, rozhľadené, ktoré niečo dokážu svojou
šikovnosťou, múdrosťou a nie s niekým vplyvným za chrbtom. Neznášam ženy, ktoré idú za svojím cieľom bez ohľadu na svoju dôstojnosť
a hrdosť.
Si hrdou mamičkou rozkošnej Ninky, ako vnímaš povolanie mamy?
Deň máš určite nabitý. Ako vyzerá
bežne ten váš?
Vyzerá ako bežný deň mamičky.
Ninka bude mať 2 roky a snažím sa
jej robiť pestrý denný program. Spoznávame krajinu, v ktorej práve žijeme.
Troška aj športujeme.
Chcela by si, aby išla Ninka v tvojich šľapajach?
To bude len na nej. Všetko, čo ju
bude v živote baviť a bude zároveň jej
koníčkom, bude najlepšou voľbou do
budúcnosti.

Najkrajšia kraslica
MALACKÁ MATRIKA
od 12. 3. 2017 do 27. 3. 2017

Vítame medzi nami:
Oliver Bisák *5. 2. 2017
Opustili nás:
Valeria Poláková, Malacky, *1937
Iveta Chorvátová, Malacky, *1967
Anna Malíková, Pernek, *1927
Karol Kadlec, Malacky, *1946
Margita Jagnešáková, Sološnica, *1924
Jozefa Pešková, Bratislava - Rača, *1937
Milan Obranec, Malacky, *1948
Viera Reháková, Malacky, *1952
Darina Konczová, Malacky, *1960
Marta Galbová, Gajary, *1958
Mária Kopřivová, Malacky, *1925
František Valovič, Zohor, *1940

SPOMIENKY

To, čo je viac ako láska, je mlčanie
plné porozumenia, súhlasíš?
Život je o kompromisoch, porozumení a láske. Dala by som to všetko do
jednej roviny.
Text: K. Winklerová,
foto: Instagram M. Šebestovej
80

85

90
94
95

Františka Hurbanová
Mária Ifková
Ján Izakovič
Etela Mináriková
Anna Valachovičová
Oskar Dobrovodský
Emília Ležovičová
Ružena Polláková
Matej Prokeš
Rudolf Tomanec
Jana Valentová
Anna Králová
Mária Linderová
Mária Matúšková
Adam Hafera
Mária Greifová

Srdečne blahoželáme!

MsCSS vyhlasuje III. ročník súťaže

Klub filatelistov ZSF 52 – 32 ,
Mestské centrum kultúry, Centrum voľného času,
Základná škola Dr. J. Dérera Malacky
vás pozývajú na

JARNÚ ZBERATEĽSKÚ BURZU
26. marca uplynulo
2. výročie náhleho úmrtia
Dušana Ďuriša z Malaciek.
Spomínajú manželka, deti,
vnúčatá, mama, ostatná rodina,
priatelia a kamaráti.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.

Ponúkame klietky na chov
prepelíc a pasce na líšky
a kuny, liahne na vajíčka. Viac na
www.123nakup.eu.
Tel.: 0907 18 18 00

stretnutie zberateľov všetkých zberateľských
odborovznámky, mince, bankovky, pohľadnice,
telefónne karty, kalendáriky, pivné, suveníry,
starožitnosti, figúrky z kinder vajíčok, hokejové
kartičky, odznaky a pod.
v sobotu

1. apríla 2017

od 8.00 do 12.00 h
v školskej jedálni ZŠ Dr. J. Dérera,
Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky
(parkovisko na školskom dvore)
vstupné 0,50 € , mládež do 15 rokov zdarma
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Extraliga hádzanárov: dve
domáce prehry počas troch dní
Štvrtok 23. marca
Strojár - ŠKP Bratislava 20:30
Hostia z Bratislavy mali výborný
vstup do stretnutia: nezaskočili ich
ani udelené žlté karty pre ich hráčov a po siedmich minútach boli vo
vedení 3:0. Prvý gól Strojára padol
až po sedem a pol minútach hry, čo
svedčí o výbornej pripravenosti hráčov ŠKP. Malačania sa ale dokázali
presnými zásahmi v tesnom slede
dotiahnuť na súpera a po štvrťhodine hry bol stav nerozhodný 6:6. Aj
napriek vyrovnaniu išli Malačania do
druhého polčasu so stratou šiestich
gólov, v prestávke prehrávali 8:14.
Prvý polčas priniesol značnú nervozitu na domácej strane vrátane početných faulov a vylúčení.
V druhej polovici tempo zápasu
opadlo, keďže hostia už len kontrolovali svoj náskok, a Strojáru sa nedarilo gólovo priblížiť. Nezmenil to
ani tréner Ján Kordoš, ktorý sa v priebehu druhého dejstva snažil hráčov
Strojára povzbudiť počas oddychových časov. Stretnutie nevychádzalo
ani brankárovi Malaciek Dušanovi
Roškovi, ktorý sedem minút pred
koncom stretnutia prenechal svoje
miesto Romanovi Piačekovi. Počas
celého priebehu polčasu si ŠKP držalo od súpera odstup, Bratislavčania
ho zvyšovali a zápas sa skončil pre-

hrou Strojára 20:30.
V nepodarenom stretnutí bol najlepším strelcom Ivan Oslej s 9 gólmi.
Strojár – ŠKP Bratislava 20:30 (8:14)
Zostava Malaciek: Dušan Roško (Roman Piaček) – Tomáš Stachovič, Vladimír Pavlík (1), Tomáš Baláž (1), Martin
Hlaváč, Robert Baláž (2), Ivan Oslej (9),
David Stachovič (1), Tomáš Stachovič
(3), Martin Sedláček, Michal Ichman,
Peter Stachovič, Dominik Grich (1),
Adam Škoda (1), Andrej Dobrocký (1).
Sobota 25. marca
Strojár - ŠKP Bratislava 22:26
Hádzanári Strojára Malacky potrápili Slovan Modra na domácej
palubovke, no ich dobrý výkon na
body nestačil. Pred posledným domácim zápasom s Pezinkom (sobota 1. apríla, 18:00) podľahli Slovanu
Modra 22:26.
Malačanom výborne vyšiel vstup
do zápasu: do 10. minúty pustil
brankár Roško za svoj chrbát len jednu modranskú strelu, a tak stav bol
4:1 pre Strojár. Po štvrťhodine hry
domáci viedli 7:2 a dlho si náskok držali. Ďalšie góly však pribúdali ťažko
a Slovan Modra sa postupne vrátil
do zápasu, v 20. minúte už bolo len
7:6. Modrania sa napokon chopili
zápasu, do šatní sa išlo za stavu 9:13

v neprospech domácich hráčov.
Začiatok druhého polčasu priniesol malackú snahu o vyrovnanie skóre. Súperi sa doťahovali, ale
Modra mala vždy o gól navrch. V 40.
minúte boli hostia v tesnom vedení
14:13. Asi v polovici druhého dejstva urobil domáci tréner Ján Kordoš
zmenu v bráne, keď Dušana Roška
vystriedal Marek Kuklovský. Strojáru sa ani napriek taktickým oddychovým časom nepodarilo vrátiť sa
do zápasu. Rozhodujúci náskok si
Modra vytvorila päť minút pred koncom stretnutia, keď hostia zvýšili na
25:19. Strojár nakoniec v predposlednom domácom stretnutí extraligy
podľahol Slovanu Modra 22:26.
Ťahúňmi domácich boli šesťgóloví Ivan Oslej a Robert Baláž. Malacky s istotou končia v skupine o záchranu na predposlednom mieste,
posledný zostane Pezinok.
Strojár – Slovan Modra 22:26 (9:13)
Zostava Malaciek: Dušan Roško
(Marek Kuklovský) – Tomáš Stachovič
(2), Vladimír Pavlík, Tomáš Baláž (2),
Martin Hlaváč, Robert Baláž (6), Ivan
Oslej (6), Martin Sedláček (1), David
Stachovič (1), Tomáš Stachovič (3),
Dušan Frýbert, Peter Stachovič, Dominik Grich (1), Andrej Dobrocký
M. Binčík

Riaditeľ AD HOC Malacky
odpovedá na pripomienky

Už viac ako mesiac je v ŠH Malina znovu otvorená plaváreň, ktorej časť (šatne, pánske sprchy a WC) prešli rekonštrukciou. Na facebookovej stránke mesta sme sa vás pýtali, ako sa vám plaváreň páči. Medzi
pozitívnymi ohlasmi sa našlo aj niekoľko negatívnych, a preto sme požiadali riaditeľa AD HOC-u Dušana
Rusňáka o reakciu.

Lenka reagovala: „Je to super,
konečne to vyzerá na úrovni, moderne a vkusne.“ Ďalej ale podotkla, že
niektorí návštevníci nerešpektujú
prevádzkový poriadok a chodia po
šatniach obutí. D. Rusňák odpovedal: „Ďakujeme za upozornenie.
Zatiaľ sme takéto správanie návštevníkov nezaznamenali. Pri vstupe
každému vysvetľujeme, kde sa majú
vyzúvať a ako sa treba správať v šatniach či vo vnútorných priestoroch.
Je na návštevníkoch, aby sa kontrolovali navzájom, keďže sme do šatní
nechceli dávať kamery. Ak niekto
zaregistruje akékoľvek porušenie
prevádzkového poriadku v priestore
šatní a spŕch, mal by to nahlásiť plavčíkovi alebo recepčnej.“
Monike sa nepozdáva zmena,
keď sa z čisto ženských a mužských
šatní stali spoločné. D. Rusňák:
„V dnešnej dobe sú štandardom spoločné šatne s kabínami na prezliekanie. Takto môže ísť celá rodina spolu
a každé pohlavie sa dostane do bazéna cez príslušnú sprchu.“ Monika
dodala, že v ženských sprchách pokračujú problémy s neodtekajúcou
vodou, a upozornila aj na znečistené
držiaky na mydlá a odtrhnuté vešia-

ky na uteráky. „Ženské sprchy neboli
predmetom rekonštrukcie, takže sa im
nevenovalo toľko pozornosti, ale na
odstránení nedostatkov pracujeme.
Na držiakoch na mydlá nebola pleseň,
ale vodný kameň. Skúšame použiť silnejší čistiaci prostriedok. Odtoky spŕch
sa pravidelne čistia, upchávajú ich
najmä dlhé vlasy. Vešiaky na uteráky
budú vymenené za nové, nerezové,“
reagoval riaditeľ AD HOC.
Objavili sa aj sťažnosti, že v prezliekacích kabínach nie je svetlo.
D. Rusňák ale všetko uviedol na správ-

nu mieru: „Osvetlenie v kabínkach
samozrejme nechýba, ale občas niektorý návštevník svetlo v kabínke vypne, a tak ďalší nemusí nájsť vypínač.“
Summa summarum: na odstránení niektorých nedostatkov
sa pracuje. Dôležitá je vzájomná
ohľaduplnosť, ale ak uvidíte, že
sa porušuje prevádzkový poriadok, nahláste to plavčíkovi alebo
recepčnej. Všetkým návštevníkom
našej plavárne želáme príjemné
chvíle.
-mb-/-otano-

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

1.

Prípravka A2 BFZ (Bratislavský futbalový zväz)
9.30 h
ŠK Žolík – FA Bratislava
Prípravka B2 BFZ
9.30 h
ŠK Žolík – FA Bratislava

2.

II. liga starší žiaci BFZ
9.30 h
ŠK Žolík – FC Ružinov
II. liga mladší žiaci BFZ
11.30 h
ŠK Žolík – FC Ružinov

8.

II. liga starší dorast ZsFZ (Západoslovenský futbalový zväz)
10.00 h
ŠK Žolík – FKM Karlova Ves
II. liga mladší dorast ZsFZ
12.30 h
ŠK Žolík – FKM Karlova Ves

8.

I. trieda starší žiaci B BFZ (Bratislava - vidiek)
9.30 h
ŠK Žolík B – ŠK Lozorno
I. trieda mladší žiaci B BFZ (Bratislava - vidiek)
11.30 h
ŠK Žolík – ŠK Lozorno

apríla
SOBOTA

apríla
NEDEĽA

apríla
SOBOTA

apríla
SOBOTA

ŠK Žolík

Mladšie žiačky úspešné
na turnaji v Otrokoviciach
Hádzanárske družstvo mladších
dievčat TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník absolvovalo ďalší kvalitne
obsadený turnaj v Českej republike,
tentoraz vycestovali do Otrokovíc
neďaleko Zlína. V turnaji Jarní cena
města Otrokovice si opäť počínali
veľmi úspešne. Za tri dni odohrali
7 kvalitných zápasov, 5-krát zvíťazili,
raz remizovali a raz tesne prehrali.
O víťazstvo na turnaji prišli až v predposlednom zápase, avšak napriek
veľkej snahe a bojovnosti v ňom
uhrali iba remízu, ktorá ich nakoniec
posunula na celkové 2. miesto.
Výsledky družstva na turnaji Jarní
cena města Otrokovice:
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník –
HC Zlín A (ČR)
16:12
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník –
Sokol Kobylisy II (ČR)
20:8
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník –
Jiskra Otrokovice (ČR)
14:15
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník –
HC Tatran Stupava
17:9
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník –
Astra Praha (ČR)
12:8
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník –
HC Zlín B (ČR)
10:10
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník –
TJ Jiskra Havlíčkův Brod (ČR) 16:9

Celkové poradie turnaja:
1. HC Zlín A
2. TJ Strojár Malacky/ŠHK Rohožník
3. Jiskra Otrokovice
4. HC Tatran Stupava
5. HC Zlín B
6. Astra Praha
7. Sokol Kobylisy II
8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
V spoločnom družstve hrali: Aylin Eginová, Sarah Kujanová, Barbora Šmahlíková, Vanda Kuračková, Linda Olivová, Lea Kolandrová,
Vanessa Kimličková, Eva Balaščíková, Laura Walterová, Karolína
Šperglová, Nikola Nemcová, Natália Tomaškovičová, Sandra Mitrišinová, Aneta Mrázová, Adriana
Vozárová.
Dievčatám sa od jesene 2016
darí i v ďalších dlhodobých súťažiach. V majstrovstvách Bratislavského kraja sú po základnej časti na
1. mieste o bod pred Stupavou
a o 7 bodov pred ŠKP Bratislava. Takmer totožné družstvo – avšak pod
hlavičkou ZŠ Štúrova Malacky – postúpilo zo základnej skupiny do semifinálovej časti aj v celoslovenskej
súťaži základných škôl.
Text a foto: D. Šuster
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