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Veľká noc alebo
čo je podstatné
Predveľkonočný supermarket. Rozčarovaná pani je najskôr smutná, potom
začne zvyšovať hlas a napokon kričať –
ako je to možné, že sa jej neušiel akýsi zajac na baterky. Decibely gradujú a všetci
navôkol nadobúdame reálny dojem, že pri
absencii inkriminovaného zajaca vo svojej
domácnosti počas nastávajúcich sviatkov
je dotyčná pani schopná zblázniť sa.
Veľká noc je najväčším kresťanským
sviatkom v roku. Už samotná jej symbolika je gigantická. „Ak chceš spoznať Božiu veľkosť, obdivuj vesmír. Ak chceš
spoznať Božiu lásku, tak sa pozri na
kríž...“, napísal mi vo veľkonočnom pozdrave kamarát, farár z neďalekej obce.
Akýmsi samospádom mi tieto slová preblysli hlavou práve pri účasti na kauze „zajac na baterky“. Akí prízemní dokážeme
byť. Tok myšlienok pokračoval smerom
k nedávnej významnej udalosti. 5. apríla
1945 sa naše mesto dočkalo oslobodenia.
Po 72 rokoch, pri kladení vencov k pomníku Červenej armády na Kláštornom
námestí, stála zobďaleč hŕstka zástupcov
verejnosti – kam sa hrabe návštevnosť supermarketu. Mier sa stal samozrejmosťou
- chvalabohu. Skúsme však niekedy vidieť
veci v širších súvislostiach.
Tento mesiac sme spustili prvú linku
MHD, koncom apríla sa pôjdu do škôl zapísať naši prváci a Mestské centrum kultúry naďalej pozýva na podujatia v rámci
Malackej hudobnej jari. Zástupcovia samosprávy riešia problémy spolu s občanmi, chodíme na krásne výlety do okolitej
prírody a znova začneme jazdiť na bicykli
do práce. Kde by všetko toto bolo pred
72 rokmi? Vážme si, čo máme, a s dobrým
pocitom oslávme veľkonočné sviatky.
V pohľade na kríž nájdu symboliku aj ateisti, veď ako sa vraví, každý si odnesie ten
svoj. Neriešme preto zajace na baterky. Prajeme vám zdravie, pokoj a veselú šibačku.
I. Sochorová

Dopravné obmedzenia
na Duklianskych hrdinov
V stredu 19. apríla sa začne výstavba kanalizácie na Ulici Duklianskych hrdinov. Stavebné a výkopové práce si vyžiadajú určité
obmedzenia dopravy. Prosíme
vodičov, aby rešpektovali dočasné
dopravné značenie. Ďakujeme za
pochopenie.
-red-

Zápisy do MŠ
Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa bude
v termíne 30. 4. – 31. 5. 2017. Žiadosť
o prijatie dieťaťa do MŠ môže zákonný zástupca dieťaťa podať osobne
v kancelárii riaditeľky MŠ na ul.
Štúrova č. 139 v Malackách alebo
poštou na adresu: Materská škola,
Jána Kollára 896, 901 01 Malacky.
Bližšie informácie na webe:
www.msmalacky.edupage.org
MŠ Malacky
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Redakcia Malackého hlasu vám želá pokojné prežitie Veľkej noci

72. výročie oslobodenia mesta
Sa spýtajte,
ó, spýtajte sa materí,
či túžia za vojnou, keď deti uspávajú,
či túžia zas blúdiť od dverí do dverí
s batôžkom perín k tým, čo strechu dajú!

Detí sa spýtajte!
Ich očiek ako studne...
Nuž?... kto si trúfa ich zavaliť pohromou?
Kto túži zbaviť ich matiek ruky vľúdnej,
priniesť im hlad a strach –
dať trosky za domov!

Otcov sa spýtajte!
Tých otcov skúpej reči,
čo s tajnou pýchou rast synov sledujú či sa im chce do múk, hrôz a nebezpečí
rozbíjať svet, čo sami tak budujú!

Úryvok z básne Všetkým, čo vojnu
chcú od autorky Márie Rázusovej–
Martákovej v podaní učiteľky Jany
Pagáčovej otvoril spomienku pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta.

Na pietnom akte pri pomníku Červenej armády na Kláštornom námestí
sa zúčastnili predstavitelia Mestského
úradu, Okresného úradu, Dopravného leteckého krídla M. R. Štefánika Kuchyňa, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, Dobrovoľného hasičského zboru v Malackách, Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR, Mestskej polície či
politických subjektov pôsobiacich na
území mesta, ale aj členovia spolo-

Malacké školské jedálne
nevaria z brazílskeho mäsa
Školský úrad Malacky v súvislosti s aktuálnymi výsledkami kontrol
mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie ubezpečuje rodičov, že v zariadeniach školského stravovania
v meste sa tieto produkty nevyskytujú. „Skontrolovali sme jedálne základných škôl v našej zriaďovateľskej
pôsobnosti – Dr. J. Dérera, Štúrova,
Záhorácka, ale aj v Spojenej škole sv.
Františka Assiského a v Materskej ško-

le Malacky. Všetky mäsové produkty
sú od slovenských, prevažne miestnych dodávateľov,“ informoval Blažej
Pišoja zo Školského úradu v Malackách s tým, že úrad bude v týchto
dňoch vo väčšej miere dozerať na
dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov pre oblasť školského stravovania.
Pri obstarávaní potravín sa
malacké jedálne riadia Materiál-

Najbližšie termíny
zberov odpadu

no-spotrebnými normami pre
školské stravovanie na aktuálny
rok, pričom preferujú čerstvé regionálne produkty.
-ing-

Opäť budeme chodiť do práce na bicykli
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 zamest-

nancov 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.

čenských organizácií a obyvatelia.
„Každoročné stretnutie pri tomto
pamätníku oživuje spomienky na osudy
účastníkov bojov v II. svetovej vojne. Priami účastníci bojov v Malackách už nie
sú medzi nami. Všetci si želáme, aby už
nikdy na svete ľudia nepociťovali hrozby
a útrapy vojen a nepokojov a aby bolo
národom dopriate žiť v pokoji a mieri,“
povedala obradníčka Jana Sedláková,
ktorá pietnym aktom sprevádzala.
-lp-/-otano-

Zaregistrovať sa treba najneskôr
do 5. mája.
Viac informácií:
www.dopracenabicykli.eu
www.facebook.com/dopracenabicykli
-red-

• STREDA 19. 4.
plasty
rodinné domy III. obvod
(Továrenská, Dielenská, Pezinská, Jesenského, Záhradná, Dubovského, Sadová,
Duklianskych hrdinov, Tichá, Rakárenská, Táborisko, Vajanského, Nová, Sasinkova, Legionárska, Oslobodenia, Nad
výhonom, Hurbanova, R. Dilonga, Lesná,
B. Němcovej, J. Kráľa, Hlboká, Vysoká,
Džbankáreň, Písniky, M. námestie, Na majeri, Hodžova, O. Kožucha, Priemyselná)
• UTOROK 25. 4.
bioodpad
rodinné domy – celé mesto
Stále platí, že z jedného domu sa odváža jedno 120-litrové vrece a jeden
snop konárov. Väčšie množstvo odpadu sa dá bezplatne odovzdať v zberných dvoroch (Partizánska, Hlboká)
Bližšie informácie nájdete v kalendári
zvozu 2017, prípadne ich radi poskytneme na telefónnych číslach:
034/796 61 84 (MsÚ, referát životného prostredia)
034/772 20 60 (Tekos)
Tekos
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Štátna tajomníčka ministerstva
školstva O. Nachtmannová:
Malacky mám úprimne rada
Elokované pracoviská materskej školy na Štúrovej a Bernolákovej, Základná škola Dr. J. Dérera a Základná
škola na Štúrovej – na tieto adresy viedli kroky štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR Oľgy Nachtmannovej počas nedávnej pracovnej cesty do Malaciek. Pracovný vzťah k nášmu
mestu má už 11 rokov a osobný ešte o niečo dlhšie.

„Keď som sa v roku 2006 stala
poslankyňou Národnej rady, dostala
som do „patronátu“ okres Malacky,“
povedala O. Nachtmannová a prezradila podrobnosti: „Aj predtým som
tu mala veľa priateľov, ale často som
sem nechodievala. Väčšinou sme sa
stretávali v Bratislave. Od spomínaného roku 2006 som v meste aj obciach
vášho okresu spoznala fantastických
ľudí.“ Počas nedávnej návštevy si
v dvoch elokovaných pracoviskách
materskej školy prezrela nové a zrekonštruované priestory – nadstavbu
na Štúrovej a kompletne opravený
pavilón bývalých jaslí na Bernolákovej, pričom nešetrila slovami chvály:
„Za svoj profesijný život som videla
veľa školských zariadení, avšak Malackami som nefalšovane nadšená.
Chodila som sem aj roky predtým, ale
je vidno, že mesto žije. Je pozitívne, že
je tu veľa detí.“
Počas prehliadky ZŠ Dr. J. Dérera
prekvapil O. Nachtmannovú jeden
smelý žiak, ktorý ju požiadal o autogram. Štátna tajomníčka si prezrela
nielen moderné učebne, ale aj priestory, kde je nevyhnutná modernizácia: telocvičňu a školský dvor. Škola
na Štúrovej, ktorá sa hrdí prívlastkom
„najmodernejšia v Malackách“, náv-

števe z ministerstva školstva okrem
iného predstavila chladenie unikátneho preskleného átria. Na oboch
základných školách sa stretla s pedagógmi. Diskutovalo sa o testovaní
Monitor, duálnom vzdelávaní či masovom odlive žiakov po 5. ročníku,
ktorí idú na osemročné gymnáziá.
„Z návštevy v Malackách mám pozitívne pocity. Riaditelia škôl a predškolských zariadení v spolupráci s vedením
mesta ukazujú, ako sa veci robiť dajú,
a hľadajú spôsoby, ako riešiť prípadné
problémy,“ zhodnotila štátna tajomníčka. Dominantou diskusií s pedagógmi na oboch školách bola aktuálna téma –Národný program rozvoja
výchovy a vzdelávania Učiace sa
Slovensko. Ide o dokument, ktorý by
mal byť východiskom k zásadnej reforme školstva a práve v tomto období ho môže pripomienkovať odborná
i široká verejnosť. Riaditeľka ZŠ Dr.
J. Dérera Katarína Habová za všetkých svojich zamestnancov povedala, že ich škola dá k programu svoje
pripomienky: „Zistili sme, že na riešenie viacerých diskutovaných problémov základného školstva máme
rovnaké názory. Zhodne kladieme
najväčší dôraz na dôsledné prepracovanie obsahového a výkonového

štandardu vo vzdelávaní s ohľadom
na medzipredmetové väzby a psychický vývin dieťaťa. Dúfame, že budeme
mať príležitosť sa s pani štátnou tajomníčkou opätovne stretnúť.“ Rovnako pozitívne sa vyjadril aj riaditeľ
ZŠ Štúrova Dušan Šuster, podľa ktorého však bude náprava v školstve
veľmi náročná. „Oceňujem snahu
o diskusiu. Učiteľská verejnosť po neustálych mikroreformách už pomaly
stráca vieru, že tí, čo v školstve rozhodujú, majú ujasnené, kam má školstvo kráčať,“ skonštatoval. V návrhu
reformy školstva vidí dobré aj horšie
pasáže: „Tie dobré sú závislé od prísunu financií do školstva, avšak zatiaľ
nemám pocit, že sa to dá zabezpečiť
v takom rozsahu, ako to je v dokumente napísané. To by naozaj štát musel
zmeniť priority a výrazne zvýšiť rozpočet školstva. Reforma je potrebná, ale
musí byť jedna a dlhodobá - aby o rok
nebola iná – ďalej musí byť systematická a zabezpečená finančne. Inak k
náprave podľa mňa nepríde.“ Štátna
tajomníčka rezortu školstva vyzvala
učiteľov, aby využili možnosť dať svoje podnety a pripomienky k návrhu
školskej reformy, pretože, ako povedala: „Akých vzdelaných bude mesto
mať, tak bude o pár rokov vyzerať.“
Na záver návštevy v Malackách
pridala Oľga Nachtmannová aj svoje
veľmi osobné pocity:„Vždy som tvrdila, že raz sa sem vrátim, možno aj žiť
natrvalo. Malacky mám úprimne veľmi rada.“
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Prichádzajú
kandidáti na župana
V novembri nás čakajú voľby do vyšších územných celkov. Verejnosti
sa preto postupne predstavujú kandidáti na predsedu BSK, ktorí zároveň navštevujú jednotlivé samosprávy v kraji. O prijatie vedením
mesta požiadali bývalý primátor Bratislavy Milan Ftáčnik a súčasný
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý.
Prijatie Milana Ftáčnika
Primátor J. Říha a viceprimátor M. Ondrovič informovali o príprave dvoch nových diaľničných
križovatiek – Rohožník a Studienka – pričom návrh prvej z nich už
prešiel náročným procesom EIA,
t. j. posudzovania vplyvov na životné prostredie. „Riešenie dopravy vo vzťahu k Malackám znamená
znížiť tranzit cez centrum. BSK by
mal podporiť iniciatívu samosprávy
mesta na vybudovanie dvoch diaľničných križovatiek na D2, ktoré vytvoria prirodzený obchvat mesta,“
vyjadril sa M. Ftáčnik.
V rozhovore rezonovala aj
zdravotná starostlivosť pre obyvateľov nášho regiónu, predovšetkým poplatky za vyšetrenie:
„Chcem sa pozrieť, prečo ten, kto
zaplatí, má prednosť a ostatní čakajú 2-3 mesiace. To sa mi nezdá
fér. Nemôže to byť tak, že keď zaplatím, budem sa mať lepšie. To nie
je odpoveď pre ľudí, ktorí zaplatiť
nemôžu.“
Treťou prioritnou témou rokovania bolo stredné školstvo. Keďže
v našom regióne sa začína prejavovať nedostatok kvalifikovaných
odborných pracovníkov, primátor
predstavil koncepciu, ako posilniť odborné vzdelávanie: mesto
iniciovalo dialóg medzi firmami
z priemyselného parku a strednými odbornými školami v Bratislave. Ich výsledkom je začínajúci
systém duálneho vzdelávania,
ktorý by mládež z Malaciek a okolia pripravoval na budúce povolanie priamo podľa potrieb spoločností pôsobiacich v priemyselnom
parku.
M. Ftáčnik pre mestské médiá povedal, že cestovanie po regióne považuje za kľúčové: „Stokrát vám bude niekto rozprávať,
stokrát si pozriete mapu a môžete
analyzovať vzťahy cez tabuľky či
diagramy, avšak keď priamo navštívite mesto alebo obec, pochopíte, ako fungujú so svojím okolím.
Mojou filozofiou je kraj ako celok,
kde sa jadro - Bratislava – rozvíja
v prepojení s jednotlivými okresmi

a veci sa riešia spoločne.“
Prijatie Rudolfa Kusého
Doprava, kapacity materských
škôl, nemocnica, kultúra – predovšetkým tieto témy dominovali na
rokovaní R. Kusého a primátora J.
Říhu v Malackách. Keďže obaja sú
štatutármi samospráv, veľa problémov majú spoločných. Jeden
zásadný – umiestňovanie detí do
materských škôl – však Malacky už
vyriešili a vďaka investíciám do kapacít dokonca prijímajú deti aj vo
veku 2,5 roka, čo je unikát nielen
v rámci Bratislavského kraja, ale
aj na Slovensku. „V tomto môžem
primátorovi iba v dobrom závidieť,“
povedal R. Kusý a dodal, že za posledných 7 rokov vznikli v Bratislave-Novom Meste 4 nové škôlky:
„Napriek tomu to nestačí. Vtedy
sme mali 42 tisíc obyvateľov, dnes
ich je oficiálne 47 tisíc. Veľa ďalších
ľudí u nás nemá nahlásený trvalý
pobyt.“
Starosta i primátor hovorili
v širších súvislostiach o nemocnici
v Malackách. R. Kusý ako poslanec
zastupiteľstva BSK v druhom volebnom období vníma opakujúce
sa problémy, ktoré sa týkajú predovšetkým pohotovosti pre spádovú
oblasť s vyše 60 tisíc obyvateľmi.
„Pri téme nemocnice by už župa
nemala znervózňovať Malačanov
a obyvateľov regiónu, či sa zachová pohotovosť. Treba jasne povedať áno, pohotovosť je potrebná, a
uzavrieť zmluvu na 15 až 20 rokov,“
načrtol svoju predstavu. Rovnako
kritický voči BSK bol aj v súvislosti
s návrhom diaľničnej križovatky
D2 – Rohožník, ktorá by zásadným spôsobom odľahčila Malacky
od tranzitnej nákladnej dopravy:
„Malacky ponúkajú dobré a reálne
riešenie; na rozdiel od nápadov,
ktoré má župa.“
Ako vyštudovaný učiteľ dejepisu vyzdvihol fakt, že Malacky kúpili
do svojho vlastníctva kaštieľ a rekonštrukciou sa ho snažia zachovať pre Malačanov i celý región.
-lp-

Hľadáme riešenie dopravnej situácie v obytnej zóne Hlboká - Hurbanova
Vedenie mesta a spoločnosti Tekos sa stretlo s obyvateľmi obytnej zóny ulíc Hlboká a Hurbanova. Reagovalo tak na petíciu adresovanú Mestskému úradu v Malackách v súvislosti
s dopravnou situáciou v tejto lokalite.
V petícii, ktorú podpísalo 70 obyvateľov nielen Hlbokej a Hurbanovej,
ale aj R. Dilonga a ulice Písniky, sa sťažujú predovšetkým na prejazdy ťažkej
nákladnej techniky. Hluk a vibrácie
z prechádzajúcich áut sú ešte intenzívnejšie kvôli poškodenej vozovke.
Je faktom, že ulicou prechádzajú zberové vozidlá, keďže na konci Hlbokej
ulice je Zberný dvor mesta Malacky,
a využívajú ju aj ďalšie nákladné autá,
ktoré smerujú do depa spoločnosti
Regionálne cesty Bratislava (RCBA),
ktoré tiež stojí na Hlbokej.

„Vítame predbežné opatrenia mesta,“ uviedli obyvatelia zóny a zároveň
spísali niekoľko požiadaviek na systémové riešenie dopravnej situácie
v lokalite. Ako na stretnutí s obyvateľmi informoval zástupca primátora
Milan Ondrovič, maximálna povolená rýchlosť v častiach s poškodeným
povrchom vozovky bola obmedzená
na 30km/h a pripravuje sa zavedenie
“zóny 30” v celej lokalite Rádek, kam
patria aj ulice Hlboká a Hurbanova.
„Pre dopravnú komisiu pripravíme návrh na schválenie vylúčenia nákladnej

dopravy nad 3,5 tony okrem dopravnej obsluhy. Zároveň sa v letných mesiacoch opraví cesta a výtlky. Kritické
úseky by sme radi opravili v máji,“ povedal M. Ondrovič. Dodal, že mesto
Malacky komunikuje o dopravnej
situácii aj s RCBA: „Dohodli sme sa,
že vedenie spoločnosti poučí vodičov
o nevyhnutnom dodržiavaní tridsiatky a prerozdelí dopravu tak, aby sa
celý objem ich dopravy nesústredil
iba na Hurbanovu ulicu. Hovorili sme
aj o možnej spolupráci mesta a RCBA
na oprave cesty Hlboká v úseku od Ho-

džovej smerom k areálu RCBA.“
Konateľ spoločnosti Tekos Juraj
Schwarz vysvetlil filozofiu prevádzkových hodín zberného dvora: „Zberný dvor Hlboká je otvorený od utorka
do soboty, čím sa vychádza v ústrety
občanom, ktorí v pracovných dňoch
nemôžu využiť jeho služby. Ťažká zvozová technika je mimo pracovných dní,
okrem kolízie so štátnymi sviatkami,
z areálu Hlboká vylúčená.“ Časť nákladných vozidiel sa chodí do zberného dvora iba vážiť. Tekos v tejto
súvislosti pripravuje opatrenia, ako

odľahčiť dopravu o tieto autá. Ako
informoval primátor Juraj Říha, Tekosu zadal úlohu pripraviť tento rok
zmenu lokality prekládkovej stanice.
Dotknutá časť Malaciek sa nepríjemností s prejazdom zberových vozidiel
zbaví, avšak časový horizont sa zatiaľ
presne určiť nedá. „Stratégia nakladania s odpadom v meste Malacky
dlhodobo nepočíta s areálom Hlboká,
ale s dvomi lokalitami na okraji mesta,“
ubezpečil obyvateľov primátor.
-lp-
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V meste už premáva prvá linka MHD
Autobusy „D“ vás pohodlne odvezú do Tesca. Sú klimatizované a majú wifi
Začiatkom apríla začala premávať prvá linka mestskej hromadnej
dopravy v Malackách. Linka s označením D na trase železničná stanica
– priemyselný park a späť má tieto
zastávky: TESCO, HSF, Priemyselná,

Basso, Tower, Fritz a IKEA Components.
Na trase jazdia typické červené
autobusy Slovak Lines. Sú plne klimatizované a poskytujú wifi zadarmo.

Od septembra plánujeme spustiť
plnohodnotný systém mestskej hromadnej dopravy, pričom jednotlivé
linky by mali spájať železničnú stanicu, školy, nemocnicu, obchodné
strediská a cintoríny.

Ceny cestovných lístkov

Linka

D

MHD v Malackách je zaradená do
Integrovaného dopravného systému
Bratislavského kraja (IDS BK), to znamená, že na nej platia tarifné podmienky IDS BK:
• ak má niekto zakúpený predplatný cestovný lístok na zónu
Malacky, linkou D môže cestovať
v rámci predplatného cestovného
lístka,

• ak si cestujúci kupuje lístok na
jednu cestu, v hotovosti zaplatí
0,70 €. Ak platí z dopravnej karty,
lístok ho stojí 0,63 €,
• zľavnené cestovné v hotovosti je
0,35 €, z dopravnej karty 0,32 €.
Podrobnejšie informácie:
www.idsbk.sk.

Odchody autobusov linky D
zo zastávky Malacky, žel. stanica
Počas pracovných dní jazdí 8 spojov denne, v priebehu víkendov a sviatkov
sú spoje tri.
PRACOVNÉ DNI

VÍKENDY a SVIATKY

5:30
6:35
7:10
13:25

5:30
13:25
21:25

15:10
16:10
18:10
21:25

000004 Malacky,žel.st. - Priemyselná - Ikea - Malacky,žel.st.

Platí od 1. apríla 2017

Prepravu zabezpečuje : Slovak Lines, a.s., , Mlynské nivy 31 821 09 Bratislava, tel.18 211; info@slovaklines.sk; www.slovaklines.sk
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Malacká hudobná jar: úspech
Fragile, ešte príde folklór a džez
Braňo Kostka z Fragile: Pozitívne detské spomienky na Malacky
Zoskupenie Fragile, ktoré je
známe pretváraním piesní do formy a capella, vypredalo dva svoje
koncerty v rámci Malackej hudobnej jari. Okrem Malačianky Sone
Norisovej sa divákom predstavil aj
neodmysliteľný líder kapely Braňo
Kostka, rodák z Lábu. „Malacky sú
mi blízke, pretože som sem dvakrát
do týždňa chodil do ľudovej školy
umenia, a navyše tu žili aj moji krstní
rodičia. Mali sme tu bratranca a sesternicu zhruba v takom veku, ako sme
boli ja so sestrou, nesmierne sme si
rozumeli. Navyše, dnes to už ťažko
niekto pochopí, ale v Malackách bola

vtedy skvelá jadranská zmrzlina. To
bolo vtedy pre nás ako cestovanie na
iné planéty: bicyklom do Malaciek
a za ušetrené peniaze štrnásť kopčekov zmrzliny. Naozaj, na Malacky
mám len pozitívne spomienky,“ povedal nám B. Kostka.
Predstaví sa záhorácky folklór
V nedeľu 23. apríla od 15:00
si v Kultúrním domečku (kino)
v Malackách pripomenieme
folklórne tradície, ktoré nám zanechali naši predkovia. Čaká nás
trojhodinová prehliadka starodávneho záhoráckeho folklóru „Pra-

meňe“. Vystúpi sedem folklórnych zoskupení a budeme môcť
ochutnať aj lokálne špeciality, a
to pečené, tekuté, suatké, suané aj
kiseué.
Na záver vystúpi džezová legenda
Záver 53. Malackej hudobnej jari
bude patriť Petrovi Lipovi a jeho
skupine. Privítame ho vo štvrtok
27. apríla o 19:00 v Kultúrním domečku (kino). Nenechajte si ujsť
jedinečný zážitok v podaní džezovej
legendy!
Text: M. Binčík, foto: MCK

Naša ZUŠ ocenená
Malou Táliou
Koncom marca sa v Senci uskutočnila Krajská prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre
deti s názvom Stretnutie s malou Táliou. Literárno-dramatický odbor Základnej umeleckej školy v Malackách
sa na prehliadke súťažne zúčastnil
s inscenáciou Nebeská reklamná
a informačná agentúra v réžii Petra Weincillera. Spomedzi 12 súborov
sme obsadili 2. miesto. Okrem toho
žiaci Tomáš Kapryš a Karolína Sirotová získali osobitné ceny za detský
herecký výkon. Odborná porota vyzdvihla vhodnosť dramaturgického

výberu textu pre danú vekovú skupinu, moderné spracovanie biblického
námetu súčasným jazykom, zvládnutú charakterizáciu a typológiu
postáv, kultivovaný rečový a hlasový
prejav, dynamiku inscenácie i jej humorný charakter. Porota tiež ocenila
úroveň divadelných produkcií ZUŠ
v Malackách aj z predchádzajúcich
rokov a ich stálu kvalitu.
Počas dňa prehliadky sme si pozreli aj vystúpenia iných súborov. Prežili sme spoločne pekný deň v Senci
a tešíme sa z úspechu našich žiakov.
Text a foto: P. Weinciller

Nová cyklomapa Malaciek
Jarné počasie láka sadnúť na
bicykel, a preto prichádzame s užitočnou pomôckou pre všetkých
cyklistov. V spolupráci mesta s OZ
Malacké pohľady a iniciatívou
Malacky na kolo vznikla cyklomapa Malaciek. Cyklisti na nej nájdu
vyznačené trasy (hlavné, vedľajšie
i rekreačné), ale aj dôležité inštitúcie
či parkoviská. Zaujímavosťou sú užitočné informácie, ktoré formou pik-

togramov označujú miesta ako „nebezpečný prejazd križovatkou“, „poľná
cesta“, „zlý výhľad“, „hlboký piesok“,
„strmé stúpanie“ a ďalšie.
Cyklomapa mesta Malacky je
k dispozícii v Turisticko-informačnej kancelárii (budova Mestského
centra kultúry, Záhorácka 1919). Želáme vám príjemné a bezpečné chvíle na dvoch kolesách!
-lp-/-otano-

Výsledky ankety

k cyklozásahom v Malackách sú známe
Verejnosť rozhodla, ktoré
opatrenia by mohli zlepšiť život
cyklistov v našom meste. V rámci
projektu Cyklozásahy mohli hlasovať za niektorý z navrhnutých
projektov. Podmienkou bolo
neprekročiť náklady 10 tisíc eur,
ktoré na cyklozásahy vyhradilo
mestské zastupiteľstvo na návrh
mesta.
Hlasovanie verejnosti prinieslo takéto poradie:
• vyznačiť cyklotrasy vo vojenskom výcvikom priestore – 65%
hlasujúcich – 750 €
• dopravné značenie v okolí slimáka – 44% hlasujúcich – 750 €
• prepojenie chodníkov na námestí SNP – 40% hlasujúcich – 1 200 €

• dopravné ihrisko pre školy – dovybavenie – 38% hlasujúcich –
5 000 €
• cyklostojany pred MsÚ – 35% hlasujúcich – 1 000 €
• značenie – cyklisti v jednosmerkách – 28% hlasujúcich – 4 000 €
Ak by sa pri predchádzajúcich opatreniach podarilo znížiť náklady, do
úvahy pripadajú ešte tieto návrhy:
• stojan prvej pomoci pre cyklistov – 26% hlasujúcich – 1 500 €
• 4 bicykle pre mestskú políciu –
25% hlasujúcich – 2 500 €
Víťazné návrhy sa po schválení budú
realizovať do konca tohto roka.
M. Konečný, -red-
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5

INZERCIA / SPEKTRUM

6

7/2017

Vánok hľadá novú
štatutárnu zástupkyňu

Papa Grill podporuje Vstúpte
10. marca sa uskutočnil slávnostný krst sály s kapacitou 200
hostí, ktorú otvorila mladá prosperujúca spoločnosť PAPA GRILL.
V Malackách na Priemyselnej ulici
sme tak získali dovtedy chýbajúci
priestor, ideálny na organizovanie
rôznych veľkých spoločenských
udalostí, svadieb či konferencií.
Konatelia spoločnosti Adam a Adrián Perneckí a Kristian Kandaras
oslovili našu neziskovú organizáciu Vstúpte s neodolateľnou ponukou.
Počas podujatia usporiadali
tombolu, do ktorej venovali poukazy na cateringy v hodnote 3200 €
a výťažok z nej v sume 1220 € odovzdali Vstúpte. Poukaz priniesli
osobne v týždni po otvorení sály
do nášho rehabilitačného strediska. Prezreli si priestory, porozprávali sa s našimi klientmi a dohodli
ďalšie možnosti budúcej spolupráce. Chránená dielňa Vstúpte pripravila k tombole drobné keramické darčeky – srdce a štvorlístok ako
symbol symbiózy lásky a šťastia,

L. Straská: „Vánok opúšťam, ale zostáva tam kus mojej práce a srdca.“
Materské centrum Vánok v Malackách založilo pred 16 rokmi niekoľko mamičiek na materskej a rodičovskej dovolenke, ktoré sa spolu
s deťmi stretávali u jednej zo zakladateliek. Časom založili občianske
združenie a to sa rozrástlo do dnešnej podoby. Vánok funguje stále
rovnako. Vedú ho mamičky, ktoré sa stávajú členkami a volia si jednu
štatutárnu zástupkyňu, tá Vánok „vedie“ spolu s členkami. Momentálne má centrum našliapnuté na peknú budúcnosť: má zaistených
sponzorov, ktorých členky prácne získavali. „Mesto Malacky je naším
veľkým fanúšikom na čele s primátorom Jurajom Říhom, čo si nesmierne vážime,“ hovorí nadšene aktuálna, avšak odchádzajúca štatutárna
zástupkyňa Vánku Lenka Straská, s ktorou vám prinášame rozhovor.
Prečo sa končí vaše štatutárstvo?
Moje radosti spojené s rodičovskou dovolenkou sa sčasti končia a už
teraz sa pripravujem na pracovný život. Moja dcérka v septembri nastúpi
do materskej školy a ja sa musím začať starať o to, aby som sa uplatnila
na trhu práce. Ako štatutárka končím
v závere apríla, avšak do septembra
budem aktivačnou pracovníčkou cez
úrad práce, a tak budem novej štatutárnej zástupkyni plne k dispozícii
a so všetkým jej pomôžem.
Kto by sa mohol stať novým štatutárom?
Štatutárnou zástupkyňou MC Vánok sa spravidla stáva mamička na
materskej či rodičovskej dovolenke,
ktorá má čas a najmä chuť sa popri
dieťatku venovať aj niečomu inému.
Taká, čo by chcela využiť svoj potenciál a chcela by sa realizovať, a tiež
nezabudnúť, aké je to pracovať. To ale
neznamená, že to musí byť za každých
okolností mamička na materskej/rodičovskej dovolenke. Mali sme aj zástupkyňu, ktorá sa nechystala do práce, len
sa chcela niekde uplatniť a vôbec jej
neprekážalo, že to bolo bez finančnej
odmeny. Práve v MC Vánok môže mamička získať cenné skúsenosti a možno i priateľstvá na celý život. Cez túto
inštitúciu sa jej môžu - podobne ako
mne - otvoriť nové dvere.
Čo je úlohou štatutára?
Osobne som považovala za samozrejmosť, že ak som na čele nejakej
organizácie, mojou snahou by malo
byť čo najlepšie hospodáriť s financiami, šíriť dobré meno a starať sa o Vánok ako o svoju vlastnú firmu. Aj keď
to v skutočnosti tak nie je. Vánok patrí
všetkým, čo je aj odkazom jeho zakla-

Lenka Straská

dateliek a nesie sa jeho existenciou už
od konca 90. rokov. A práve preto by
prístup k nemu mal byť citlivý a úctivý.
Úlohou štatutára je aj stmeľovanie kolektívu mamičiek. Členstvo
je o spolupráci, súdržnosti, pomoci,
priateľstve. Potom je to už jednoduché: vymýšľať aktivity a diskusie,
pozývať rôznych hostí či organizovať
pravidelné podujatia, ako sú napríklad burzy alebo Míľa pre mamu.
Vánok však nepracuje len na lokálnej úrovni. Úlohou štatutárky je
aj komunikácia s Úniou materských
centier.
Kde sa môže záujemkyňa o členstvo či štatutárstvo prihlásiť?
Každá záujemkyňa o členstvo vo
Vánku by nás mala navštíviť. Sídlime
na Ulici Martina Rázusa 30 v Malackách v areáli Centra voľného času.
Informácie o otváracích hodinách
a o všetkom, čo mamičky zaujíma, nájdu na www.mcvanok.com. Členkou či
štatutárkou vo Vánku sa môže stať mamička z Malaciek, ale aj z okolia.
Na mieste je i rozlúčka... Čo vám
práca vo Vánku priniesla?
Toto milé obdobie života ma
priviedlo bližšie k mojim pracovným
snom. Získala som skúsenosti, bez
ktorých by som sa pravdepodobne
nikdy nepokúsila naplniť svoje ciele.
Naučila som sa obrovské množstvo
vecí vrátane komunikácie s úradmi,
ale aj s rôznymi ľuďmi. Získala som
veľa užitočných kontaktov. Ale najviac si vážim cenné priateľstvá na
celý život. Vánok síce opúšťam, ale
zostáva tam kus mojej práce a srdca.
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Zhovárala sa: N. Jánošová
Foto: -naty-
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Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

ktoré sú vždy v každom čase potrebné.
Štedrosť preukázal aj účastník
slávnosti Michal Maxián, ktorý vyhral 3. cenu v tombole – poukaz
na catering v hodnote 450 €. A venoval nám ho. Tiež zo srdca ďakujeme. Veľmi si vážime filantropický

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

prístup spoločnosti PAPA GRILL,
želáme im veľa nielen podnikateľských úspechov a tešíme sa na
ďalšie nové výzvy, ktoré budeme
spoločne zdolávať.
Text: Lucia Vidanová, Vstúpte, n. o.,
foto: PAPA GRILL
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Rozprávkové popoludnie na Štúrovej
V školskom klube na Štúrovej
v Malackách sme si zorganizovali
zaujímavé rozprávkové popoludnie s cieľom zábavnou formou
podporiť vzťah detí k čítaniu
a záujem o knihy. Rozhodli sme
sa nacvičiť divadielka s námetmi
známych rozprávok, dať deťom
možnosť prezentovať sa pred spolužiakmi. Celý mesiac sa zodpovedne pripravovali, učili sa texty,
chystali kulisy a kostýmy. Deň D

prišiel v piatok 31. marca – a bol
naozaj rozprávkový.
Priestory átria školy zaplnili rozprávkové bytosti a naladili všetkých
na čarovnú náladu. Bohatý program
predviedli všetky oddelenia klubu.
Videli sme rozprávky O Snehulienke
a siedmich trpaslíkoch, O perníkovej chalúpke, Ako psíček a mačička
piekli tortu, O Červenej čiapočke,
Chrobák Gusto, O dvoch mačiatkach,
O dvoch myškách, Mucha a ne-

zabudli sme ani na prírodu s rozprávkou Jarné kvietky. Deti pridali
aj uspávanky a básničky. Diváci so
záujmom sledovali a malých hercov
odmenili potleskom.
Je potešujúce, že naše deti čítajú
a počúvajú rozprávky, ba dokonca si
ich s nadšením aj zahrali. Za úžasné
popoludnie si zaslúžili veľkú sladkú
odmenu.

Druhý rodinný výlet
viedol na Sandberg

Text a foto: ŠKD Štúrova
V sobotu 1. apríla sa uskutočnil
druhý rodinný výlet Centra voľného času v Malackách v spolupráci
so správou CHKO Záhorie, tentoraz
bola cieľom známa lokalita Devínska
Kobyla. Počasie opäť vyšlo takmer
ako na objednávku: bolo krásne slnečno, len trochu fúkalo.
Na Devínskej Kobyle sme sa ko-

BLAHOŽELANIE

farebným špagátom, čím vytvoríme
nádhernú pavučinu. Lektor Juraj
Výboh priviedol chalanov k perfektným výsledkom a všetky skončili
doma na stene. Obdrôtovaný svet
ponúkla lektorka Gabriela Martinovičová. Žiaci za pomoci drôtikov
a korálikov vytvorili krásne stromy.
Technika obdrôtovania veci je nesmierne stará. V dávnych vekoch slúžila na záchranu hrncov, dnes prináša krásu. Šálovanie pletením bolo
určené tým, ktorú sa chcú naučiť
narábať s ihlicami. Naša pani učiteľka Mária Húšťavová viedla svoj tím
bravúrne. Sústredenie, rátanie, ale aj
páranie - nebolo jednoduché skrotiť
svoje prsty a niečo vytvoriť. Dlažba,
obklad – mozaika, túto techniku si
zobrala pod patronát pani učiteľka

chali rozkvitnutými hlaváčikmi jarnými, kosatcami nízkymi a poniklecmi.
Prírodné krásy dopĺňal krásny výhľad
na rieku Moravu a Viedenskú panvu
s impozantným zámkom Schlosshof. Na výlete sme sa dozvedeli, že
Devínska Kobyla bola v „nedávnej“
minulosti - pred 16 miliónmi rokov
- brehom mora. V neďalekom lome
sa nám dokonca podarilo nájsť i odtlačky pravekých ulitníkov. Výlet sme
ukončili pod známou zrúcaninou hradu Devín pri sútoku Moravy a Dunaja.
Tešíme sa na ďalší výlet. Kedy bude?
V sobotu 22. apríla. A kam nás povedú
túlavé topánky? Nechajte sa prekvapiť!
Text a foto: M. Mráz

MALACKÁ MATRIKA
od 27. 3. 2017 do 12. 4. 2017
Povedali si ÁNO:
Zuzana Gajdárová a Ondrej Kozlovský
Soňa Rajnová a Tomáš Urbanovič

Naše „Kumštobraní“
Aj tento rok sme na Spojenej škole sv. Františka Assiského zorganizovali jedinečný projekt „Kumštobraní
2017“. Žiaci 7. a dvoch 8. ročníkov sa
na dva dni ponorili do dobrodružného spoznávania remesiel a ručných
prác. Pozvali sme lektorov, ktorí sa
im snažili ponúknuť iný pohľad na
ručnú tvorbu a rozvinúť pozítívny
vzťah k umeniu, kultúre a remeslám.
Tento rok sa žiaci zapojili do
6 kurzov. Prvým bol Šikdizajn - redizajn trička a šperkovanie, kde
lektorka Jana Martinovičová dala
veciam druhú šancu, podnietila originalitu a vkus dievčat. String/art
je technika, pri ktorej si na drevenú
dosku nakreslíme jednoduchý vzor
a zatlčieme podľa neho po obvode
klinčeky, ktoré navzájom pospájame

7

Denisa Olexová Bogdalíková. Chalani sa poriadne narobili, aby vytvorili aj nalepili mozaiku. Artštúdio
viedla lektorka Ruženka Habová a
žiaci sa oboznámili s dekoračnými
technikami maľovania pastelom.
Úplne novým zážitkom bola maľba
na sklo a najpodivnejšia technika
bola modelovanie toaletným papierom. Chlebáreň - pečieme chlieb
s pani učiteľkou Miroslavou Čutkovou bola voňavá a deti hneď mohli
otestovať, resp. ochutnať svoje výtvory. Žiaci si odniesli nové skúsenosti, zážitky a poznanie, že aj oni
sa vedia pre niečo nadchnúť, niečo
vytvoriť. Už teraz sa tešíme na Kumštobranie 2018.
Spojená škola
sv. Františka Assiského

14. apríla oslavuje pani
Otília Pastvová 65 rokov.
Dnešný deň je v roku jediný,
keď sláviš krásne narodeniny.
Prajeme Ti všetko, po čom Tvoje srdce túži,
dobrého si veľa uži.
Šťastia, zdravia a veľa lásky
po celý rok želá kamarátka Jarka
s rodinou a Tvoje deti Martinka
a Radko s rodinami.

Vítame medzi nami:
Adam Chrenko * 20. 3.
Tereza Kupčuliaková * 27. 3.
Jakub Kriška * 29. 3.
Opustili nás:
Jaroslav Holeš, Malacky, *1928
Eva Mihoková, Rohožník, *1965
Milan Hamburg, Malacky, *1955
Vladimír Nižňanský, Malacky, *1959
Augustín Blažek, Kuchyňa, *1957
Jozef Gardoš, Bílkove Humence, *1956
Terezia Caunerová, Malacky, *1943
Anna Valášková, Sološnica, *1928
Eduard Chudík, Malacky, *1951
Helena Baumgartnerová, Závod, *1945
Jozefína Hrúzová, Závod, *1942
Ľubomír Rešetka, Kuchyňa, *1950

SPOMIENKY

Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
Zhasli oči, utíchol hlas, mal rád život
a všetkých nás.
24. apríla si pripomenieme
1. smutné výročie, keď od nás
navždy odišiel milujúci manžel
a starostlivý otec Peter Furian.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Eva, dcéra Erika a syn
Rastislav s manželkou.

15. apríla uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustila naša
drahá a milovaná krstná mama,
teta a sesternica
Mária Šelbická z Malaciek.
S láskou a úctou
na Teba spomíname.

22. apríla si pripomenieme
2. výročie úmrtia našej drahej
mamky, babky a prababky
Márie Osuskej.

Odišla si od nás ako tichý sen,
nepovedala si zbohom, už neprídem.
Len kytičku kvetov na hrob môžeme Ti dať,
zapáliť sviečku a ticho spomínať.

Kto ste ju poznali, venujte jej
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
dvaja synovia a dcéra
s rodinami.

10. apríla sme si pripomenuli
2. výročie úmrtia našej milovanej
mamičky a babky
Márie Hrúzovej z Malaciek.
S láskou v srdciach spomínajú
synovia, dcéry, vnúčatá
a ostatná rodina.

Tá rana v srdci bolí
a zabudnúť nedovolí.
19. apríla uplynú 2 roky od chvíle,
čo nás opustila naša drahá
Marcelka Dávidová z Malaciek.
S úctou a láskou spomína manžel
Emil a blízka rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
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ZŠ Štúrova zvíťazila

Dotácie pre športové kluby

v okresnom kole vo vybíjanej
Minulý týždeň sa v športovej
hale Malina v Malackách konalo
okresné kolo vo vybíjanej mladších žiačok za účasti 10 družstiev.
Najskôr sa odohrali 3 základné
skupiny a víťaz každej z nich postúpil do finálovej skupiny. Dievčatá zo Štúrky si vo svojej základnej skupine poradili s družstvom
ZŠ Gajary 17:5, so ZŠ Záhorácka Malacky 18:3 a so ZŠ Závod
18:6. Do finálovej skupiny tak išli
z 1. miesta. Tam najskôr porazili tím Gymnázia Malacky 16:5.
V poslednom zápase sa podľa
očakávaní a výsledkov v priebehu turnaja stretli dve najlepšie
a dovtedy neporazené družstvá
– naše dievčatá a Stupava. Bol
to určite najťažší zápas, ale od
začiatku až do konca nepustili súperky do vedenia a vyhrali
jednoznačne 19:10. Stali sa tak
majsterkami okresu a postúpili
na majstrovstvá kraja.
Našu školu reprezentovali
Vanessa Kimličková, Eva Balaščíková, Sarah Kujanová, Laura
Walterová, Aylin Eginová, Aneta

Mrázová, Petronela Vallová, Melánia Kršková, Vanesa Horváthová, Aneta Vanišová, Kristína
Sabová a Miriam Pavlačičová.
K úspechu aj k postupu im bla-

hoželáme. Držíme palce, aby sa im
darilo aj v krajskom kole, ktoré sa
uskutoční 25. apríla.
Text a foto: P. Ondruš

Organizácia

Boxer Marián Ružička

majstrom SR mladších dorastencov
Začiatkom apríla sa v Galante konali Majstrovstvá Slovenska
v boxe žiakov a mladších dorastencov. Náš klub BC RTJ Malacky
reprezentoval Marián Ružička.
V hmotnostnej kategórii do 80 kg
mladších dorastencov súperil s Nikolasom Ježíkom z Aero Box Club
Bratislava. Keďže v tejto kategórii
boli iba dvaja boxeri, hneď medzi
sebou zviedli finálový duel. Marián mal celý zápas vo svojej réžii:

bol technicky, kondične a psychicky lepšie pripravený ako jeho súper, ktorého porazil jednoznačne
v pomere 5:0 na body.
M. Ružička začal boxovať
v roku 2008. Odvtedy je už držiteľom dvoch titulov majstra SR,
trikrát bol finalistom majstrovstiev SR a dvakrát majstrom Únie
boxerských klubov Slovenska.
Text a foto: A. Reisenauer

19. kolo
FC Malacky – FC Lokomotíva Devínska Nová Ves 2:3 (0:0)

lovič, Miroslav Beňa – Peter Haľko,
Rastislav Havlík (Miroslav Išunin),
Róbert Kuklovský (Denis Michálek)

Góly: 75. Miroslav Beňa (11 m),
76. Peter Haľko – 51. Jozef Lacko,
58. Maroš Pilát, 84. Andrej Hrdlička
(11 m)
Zostava FC Malacky: Martin Preis – Jaroslav Zváč, Peter Mikula (C),
Pavol Uhrinec, Lukáš Rupec (Tomáš
Čikoš) – Matej Režný, Pavol Micha-

20. kolo
MŠK Kráľová pri Senci – FC Malacky 0:6 (0:3)
Góly: 6., 62., 75. Rastislav Havlík,
3. Tomáš Čikoš, 30. Denis Michalek,
57. Miroslav Beňa
Zostava FC Malacky: Martin Preis –

Jaroslav Zváč, Pavol Uhrinec, Lukáš
Rupec, Daniel Sakar – Pavol Michalovič (Štefan Kovárik), Peter Haľko,
Denis Michalek, Miroslav Beňa (Samuel Molek), Rastislav Havlík, Tomáš Čikoš (Miroslav Išunin)
Najbližšie stretnutie bude v nedeľu 16. apríla o 17:00. FC Malacky
na domácom ihrisku privíta ŠK
Tomášov.
-mb-

Výsledky hádzanárov TJ Strojár Malacky

v Extralige – nadstavbová skupina B

Hádzanárska sezóna mužov sa pre Strojár Malacky skončila. Naši hádzanári obsadili v Extralige 9. miesto.
Dušan Frýbert (1), Peter Stachovič (ČK),
Dominik Grich (3), Andej Dobrocký (4)
6. kolo
ŠKP Bratislava – Strojár Malacky
37:20 (16:10)
Zostava Malaciek: Dušan Roško (Marek

stvo schváliť každú dotáciu nad
3 319 €, ktorých bolo v tomto prípade sedem. Poslanci MsZ ich schválili.
Ostatné dotácie – ktoré neprekročili spomínanú sumu – odhlasovala
priamo komisia. Tu je prehľad všetkých schválených dotácií pre športové kluby na rok 2017:
-lpVýška dotácie

TJ Strojár
LK Sagittarius
TK Tie break
SPZ - klub streleckých nádejí
1.SC Malacky florbal
Žolík
1. SFC Canaria Team
leteckí modelári - RC LMK
Alfa boxing club
ŠK Buldoci
ČSFA
Boxing club RTJ
ACC - cykloklub
VOMO vodný motorizmus
Športovo-strelecký klub ZTŠČ
SCK Záhorák
TK Grande
FC Malacky
Mažoretky ELLA
Klub vojakov v zálohe
Mestský stolnotenisový klub
Klub VOMO MA-JAK
Auto klub Malacky
AC Malacky

24 253 €
1 912 €
1 118 €
538 €
2 975 €
3 898 €
2 710 €
1 672 €
3 627 €
184 €
3 465 €
3 760 €
455 €
2 708 €
1 955 €
404 €
1 662 €
1 814 €
1 076 €
1 523 €
4 289 €
1 436 €
94 €
6 801 €

SPOLU

74 330 €

Pozvánka na futbalové
zápasy ŠK Žolík

Výsledky zápasov FC Malacky v III. lige BFZ

5. kolo
Strojár Malacky – ŠHK Agrokarpaty Pezinok 28:28 (12:12)
Zostava Malaciek: Dušan Roško –
Tomáš Stachovič (3), Tomáš Baláž (4),
Robert Baláž, Ivan Oslej (8 + ČK), David
Stachovič (1), Tomáš Stachovič (4 + ČK),

Jedným z bodov rokovania mestského zastupiteľstva 23. marca bol
aj návrh na schválenie dotácií pre
športové kluby na rok 2017. Návrh
predložila komisia pre vzdelávanie,
mládež a šport, ktorá z mestského
rozpočtu rozdelila 24 klubom spolu
74 330 €. Podľa VZN mesta Malacky
č. 16/2016 o dotačnej a grantovej
politike musí mestské zastupiteľ-

Kuklovský) – Tomáš Stachovič (1), Vladimír Pavlík (4), Tomáš Baláž (1), Robert
Baláž (3), Ivan Oslej (3), David Stachovič
(3), Tomáš Stachovič (2), Michal Ichman,
Roman Valachovič (2), Dušan Frýbert,
Peter Stachovič (1), Andrej Dobrocký
-mb-

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

22.

apríla
SOBOTA

23.

apríla
NEDEĽA

I. trieda starší žiaci B BFZ (Bratislava - vidiek)
9.30 h ŠK Žolík B – FC Rohožník
II. liga starší dorast ZsFZ (Západoslovenský futbalový zväz)
10.00 h ŠK Žolík – FC Baník HN Prievidza a Handlová
II. liga mladší dorast ZsFZ
12.30 h ŠK Žolík – FC Baník HN Prievidza a Handlová
II. liga starší žiaci BFZ
9.30 h ŠK Žolík – ŠK Vrakuňa
II. liga mladší žiaci BFZ
11.30 h ŠK Žolík – ŠK Vrakuňa
ŠK Žolík

Ospravedlnenie
V predchádzajúcom vydaní
Malackého hlasu sme v článku
o oceňovaní najlepších malackých športovcov za rok 2016
nesprávne uviedli meno Mareka
Havlíka. Za chybu sa mu ospravedlňujeme. Marekovi želáme
veľa športových úspechov a kedykoľvek o nich radi napíšeme.
-red-

Marek Havlík bol jedným z ocenených športovcov za rok 2016
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