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ÚVODNÍK

Ahoj, leto!

I. Sochorová

Najbližšiu nedeľu piknikujeme
Po Prvomájových Malackách
a Dni detí prichádza v rýchlom slede
ďalšie mestské podujatie – MALACKÝ PIKNIK. V nedeľu 25. júna o 14.
hodine sa na lúke pri fontáne v Zámockom parku začne popoludnie
plné pohody a dobrej nálady. Prineste
si deku a piknikový košík (v ňom, samozrejme, niečo pod zub), o ostatné

sa postaráme my: rozprávkové víly
budú čítať z knižiek, Detské štúdio
a Štúdio mladých Divadla na hambálku zahrá rozprávky, na deke sa
môžete stretnúť s Pani Históriou,
požičiame vám športové potreby
a spoločenské hry, deti si môžu
kresliť alebo zacvičiť jogu a kto
chce, môže si čítať knihy z našej pik-

nikovej knižnice, alebo iba tak relaxovať na tuli vakoch. Nebude chýbať
chutné letné občerstvenie: melón
a čaj. Súčasťou Malackého pikniku
bude aj vyhodnotenie celoslovenskej
súťaže DO PRÁCE NA BICYKLI za naše
mesto. K tomu všetkému nám bude
v štýle ragtime príjemne hrať kvarteto
SAXOPHONE SYNCOPATORS. Podu-

jatie spoluorganizujú mesto Malacky,
centrum voľného času, mestské centrum kultúry, mestské centrum sociálnych služieb a Tekos.
V nedeľu 25. júna popoludní pozývame do Zámockého parku rodiny, partie kamarátov i jednotlivcov.
Príďte privítať leto a prázdniny!
-lp-

Do škôlky berieme aj 2 a polročné deti
Naša samospráva je slovenským unikátom. Ako jedna z mála
na Slovensku nemá problém
s umiestňovaním detí do materskej
školy. „Dvojročná snaha o stabilizovanie kapacity bola úspešná. Tak,
ako som sľúbil, k novému školskému
roku prijímame deti vo veku 2 a pol
roka,“ informoval primátor Juraj
Říha s doplnením, že ide o deti, ktoré dovŕšia tri roky vo februári 2018.
Mesto si drží princíp, že dieťa musí

mať trvalý pobyt v Malackách.
„K 1. septembru máme celkovú
kapacitu 663 miest, pričom k tomuto
dátumu nastupuje do materskej školy
170 novoprijatých detí,“ hovorí riaditeľka MŠ Martina Novotová a dodáva, že Malacky tento rok zaviedli
novinku smerom k transparentnosti
prijímacieho procesu: „Každé dieťa
dostalo pri podaní prihlášky jedinečný
kód.“ Dôvod tohto kroku vysvetľuje
primátor: „Nepoznám lepší nástroj

proti akýmkoľvek myšlienkam či nebodaj podozreniam o neférovom
prijímacom konaní, ktoré by prípadne mohli rodičom napadnúť.“ Podľa
prideleného kódu si vie rodič na internetovej stránke škôlky vyhľadať,
na ktoré elokované pracovisko bolo
dieťa prijaté. „Transparentnosť a vek
– to sú naše jediné kritériá, ktorými sa
riadime. Žiadne iné pre
nás neexistujú,“ uzavrel
J. Říha.
Pokr. na
strane

Chladné nápoje, zmrzlina či naopak horúci vietor vo vlasoch, prímorské melódie a predovšetkým žiarivé
slnko zvádzajú k letným útekom za
hranice všedných dní. Mnohí z nás išli
dovolenkovať v predstihu, iní čakajú
na júl či august. Viacerým stačí jednoducho len to, že je leto. Najnetrpezlivejší sú asi naši školáci, ktorí sa už nemôžu dočkať blížiacich sa veľkých letných prázdnin. „Peter, Pavol, kde ste?“
úpejú aj pedagógovia, pre ktorých je
najväčším relaxom predovšetkým ticho. Nech ide o ľudí akýchkoľvek profesií, malých či veľkých, mužov alebo
ženy, jedno je isté – mnohé letné dni
budú tráviť v našom meste. A nebudú
sa nudiť.
Kultúrne leto v Malackách bude
tradične bohaté. Začne sa už najbližšiu nedeľu piknikom, na ktorý ste všetci srdečne vítaní. O ďalších kultúrnych
a spoločenských podujatiach sa dočítate priamo v čísle.
Malacké mažoretky ELLA sú už
v týchto chvíľach v talianskom meste
Giulianova. Nie, nešli tam na rekreáciu, naopak, budú nás reprezentovať
na Majstrovstvách Európy v mažoretkovom športe a každý úspech si
treba vydrieť. Každopádne je fajn odštartovať leto na východnom pobreží
Apeninského polostrova, za šumenia
mora, v prítomnosti zaoceánskych
lodí, veď práve to v mnohých evokuje
milované leto. Našim dievčatám silno
držíme päste! Stredoškolák, atlét Marek Havlík splnil účastnícky limit na
EYOF (European Youth Olympic Festival), neoficiálne majstrovstvá Európy
do 17 rokov. Preteky sa uskutočnia
koncom júla v maďarskom Györi. Jeho
prvý prázdninový mesiac teda bude
tréning, tréning a zase len tréning.
Fandíme a veríme, že slová „ťažko na
cvičisku, ľahko na bojisku“ sa naplnia
do bodky! Čítajte aj o ďalších úspechoch malackých športovcov.
Nechceme preskočiť dlhoočakávané dni voľna, bolo by to neodpustiteľné, avšak predsa len je nevyhnutné
spomenúť aj september. Minimálne
rodičia našich škôlkarov sa môžu už
dnes tešiť na prvý školský mesiac, veď
materská škola prijíma deti od dva
a polroka, čo je slovenským unikátom!
O tejto fantastickej skutočnosti sa viac
dočítate v článku, ktorý hrdo začína
na titulnej strane vášho obľúbeného
dvojtýždenníka.
Malacký hlas pred letnou prestávkou vyjde ešte raz – 5. júla. Okrem iného vám v ňom prinesieme tipy, ako sa
dá tráviť leto na Záhorí. Neraz máme
tie najkrajšie zákutia rovno za humnami. Len ich treba objaviť.
Tento Malacký hlas vychádza práve
v deň letného slnovratu. Prvý letný
deň je najdlhším v roku. Koľkokrát si
povzdychneme - kiež by mal deň viac
hodín. Ani 21. jún ich nemá viac, ale
slnko vyjde najskôr a zapadne najneskôr, ako je možné. Vezmime si z tohto
dlhotrvajúceho svetla čo najväčší kus
a prenesme minimálne na celé leto.
Aby bolo krásne, hrejivé, nekonečné.

Malacky fandia mažoretkám ELLA
Koncom tohto týždňa sa v talianskom meste Giulianova konajú
Majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe. V silnej konkurencii
sa predstavia aj naše mažoretky
ELLA, ktoré si účasť vybojovali na
nedávnom republikovom šampionáte v Spišskej Novej Vsi. Súťažiť
budú v troch zoskupeniach: trio
junior, miniformácia junior a veľká
formácia junior. Vedúca mažore-

tiek ELLA Daniela Bukovská pre
našu redakciu povedala, že odchádzajú so zmiešanými pocitmi,
avšak sú plné očakávaní: „Zvláštnosťou je, že súťažiť sa nebude
v hale, ale na pódiu pod otvoreným
nebom pri pláži.“ Ich cieľom je, aby
každá z troch formácií skončila do
5. miesta a aspoň jedna medaila.
Držíme palce!
-lp-

Najbližšie číslo vyjde v stredu
5. júla 2017.
Želáme vám príjemné dni.
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Kvapka krvi
SČK Miestny spolok Malacky
pozýva na odber krvi,
ktorý sa uskutoční v pondelok
26. júna od 8.00 do 11.00
v priestoroch Gymnázia
Malacky (Ul. 1. mája).
Na odber si prineste občiansky
preukaz, kartu poistenca
a preukaz darcu.
Kontakty pre záujemcov:
mobil 0949 12 33 62
alebo klaudiakov@centrum.sk.
Info:
www.ntssr.sk – darcovstvo krvi.

DARUJ KRV – ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!
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Do škôlky berieme aj 2 a polročné deti Vďaka absolventom
ZUŠ sú chodby mestského
(dokončenie zo str. 1)

Materská škola v Malackách
pripravuje kapacity na prijatie ešte
ďalších 15 detí vo veku pod 2 a pol
roka (tri roky budú mať v máji 2018).
Ak bude dostatočný záujem rodičov,
MŠ pre ich deti vie zabezpečiť starostlivosť na pol dňa.
Súčasné vedenie samosprávy
za prvé dva roky svojho pôsobenia investovalo do materskej školy

vyše milióna eur, tento rok sa počíta so sumou okolo 450 tisíc. „Problém s kapacitami materskej školy,
ktorý trápi množstvo samospráv na
celom Slovensku, sme zodpovedne
vyriešili sami. Dnes môžeme hrdo
povedať, že investície sa vyplatili,“
dodal primátor. Prioritou vedenia
mesta je postupne splácať modernizačné dlhy vo všetkých 6 elokovaných pracoviskách MŠ (Jána
Kollára, Hviezdoslavova, Bernolá-

kova, Rakárenská, Štúrova a Záhorácka). Vlani počas leta a jesene
bol zrekonštruovaný hlavný pavilón MŠ na Bernolákovej, aktuálne
prebieha verejné obstarávanie na
rekonštrukciu MŠ Hviezdoslavova,
cez letné prázdniny sa plánuje zateplenie budovy na Rakárenskej
a dokončenie rekonštrukcie areálu na Bernolákovej.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Mesto chcelo zachrániť Pálffyovskú pálenicu
Jedným z bodov rokovania mestského zastupiteľstva vo štvrtok 22. júna
mala byť kúpa Pálffyovskej pálenice na
Vinohrádku do rúk mesta. Vznikla okolo
roku 1918 v blízkosti majera (hospodársky dvor), ktorý sa spomína už v roku
1885. Areál patrí súkromným vlastníkom a bol v ponuke za 500 tisíc €, avšak
mesto po niekoľkých kolách rokovaní
dohodlo kúpnu cenu 270 tisíc €. „Každá
pamiatka môže predstavovať bremeno,
ale osobne to vnímam ako výzvu pre našu
generáciu,“ povedal pred niekoľkými
dňami primátor Juraj Říha. Tesne pred
uzávierkou tohto čísla sme sa však dozvedeli, že pálenica je predaná niekomu
inému. Ako povedal primátor, najnovšia
situácia ho mrzí, avšak treba ísť ďalej.
„Upozornil som doterajších vlastníkov, že
pokým budem sedieť v stoličke primátora mesta, nepodpíšem sa pod akúkoľvek
zmenu územného plánu v tejto časti mes-

ta. Zároveň som požiadal kolegov, aby
akcelerovali zápis liehovaru do zoznamu
národných kultúrnych pamiatok.“
Keďže na Slovensku pod tlakom
výstavby nezvratne miznú najmä
technické pamiatky, Malacky sa

Malacky opäť rozdali potravinové a hygienické balíčky ľuďom
v hmotnej núdzi a viacdetným
rodinám. Distribútorom bola Bratislavská arcidiecézna charita, balíčky sprostredkoval mestský úrad.
Ide o druhú potravinovú pomoc
v tomto roku, nasledovať majú
ešte dve.
Vedúca Klientskeho centra MsÚ
Alena Kmecová informovala, že
spolu odovzdali 45 potravinových
a 25 hygienických balíčkov. Potravi-

nový balíček obsahoval múku, cukor,
cestoviny, konzervy, instantné polievky, sušené mlieko a iné potraviny s predĺženou zárukou. Súčasťou
hygienického balíčka boli základné
predmety každodennej osobnej hygieny. Zoznam ľudí odkázaných na
takúto formu pomoci určil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a nebolo
treba predkladať žiadosti ani iné potvrdenia.
Hmotná núdza je stav, keď príjem
domácnosti nedosahuje jej životné

chceli svojím prístupom opäť stať
vzorom a unikátom. Mesto si preto
počká, kto je novým vlastníkom pálenice a podľa jeho predloženého
zámeru zváži ďalšie kroky.
-lp/otano-

Mesto rozdalo druhú
potravinovú pomoc v tomto roku
minimum a jej členovia si nemôžu
zabezpečiť príjem, alebo si ho zvýšiť.
Pomoc patrí:
• rodinám s nezaopatrenými deťmi,
ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi,
• dôchodcom (aj invalidným a ťažko zdravotne postihnutým), ktorí nemajú príjem zo zárobkovej činnosti,
• iným osobám v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii.
-ing-

úradu útulnejšie
Ak v týchto dňoch prídete do
budovy mestského úradu, privíta
vás umenie. Chodby úradu skrášľujú
práce absolventov výtvarného odboru ZUŠ. Absolventskou témou pre
tento školský rok bol Architektonický prvok vo výtvarnom prejave. „Tento školský rok sme mali na výtvarnom
odbore 27 absolventov. Ich práce okrem MsÚ vystavujeme aj v reštaurácii

Fine na Ulici generála M. R. Štefánika
a v optike Arte na Mierovom námestí. Považujeme to za dobrý spôsob,
ako širokej verejnosti priblížiť nielen
umenie, ale predovšetkým šikovnosť
našich žiakov,“ hovorí riaditeľka Základnej umeleckej školy v Malackách
Lívia Spustová.
-lp/otano-

Fotopasce proti
nelegálnemu
vývozu odpadu
Mestská polícia dostala v poslednom období od obyvateľov niekoľko
upozornení na nelegálny vývoz
odpadu ku kontajnerom, určeným
na separovaný odpad. Problémové
miesto sa nachádza pri spojovacej
ceste ulíc Dubovského a Rakárenská (Padzelek – Rádek). Stalo sa, že
vodiči tam pristavili auto a ku kontajnerom odložili bežný komunálny
odpad, hoci neďaleko tohto miesta

(na Hlbokej) je odpadový dvor, kde
môžu bezplatne komunálny odpad
vyviezť. Fotopasce vyhotovili množstvo fotografií, z ktorých sa dá vyselektovať, ktorí obyvatelia sú svedomití a odpad triedia, a naopak takí,
ktorí znečisťujú mesto. Tejto druhej
skupine bude MsP venovať svoju pozornosť.
Text a foto: MsP Malacky
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ANKETA:

„Prvomájka“: prvý vnútroblok hotový
Ak ste nevideli vnútroblok na
Ulici 1. mája č. 65 – 67 viac ako mesiac, teraz ho možno ani nespoznáte.
Parkovacia plocha vysypaná štrkom,
jamy a stojaca dažďová voda je už
minulosťou: dnes tam svieti nová
prístupová cesta, spevnená parkovacia plocha pre 34 vozidiel, nové
spojovacie chodníky a stojisko pre
kontajnery. Pribudli mladé stromčeky a budú aj nové trávniky.
Ako sme informovali v minulom
vydaní Malackého hlasu, v spolupráci
s poslancami MsZ za tento obvod Katarínou Trenčanskou a Pavlom Tedlom
sa pre túto lokalitu podarilo vyčleniť
350 tisíc eur. Poslanec P. Tedla upozornil, že nevyhovujúci stav miestnych
komunikácií a chodníkov sa v meste
dlhodobo riešil nesystémovo. „Uvedomujem si, že ide o problém vo všetkých
obvodoch mesta. Ako poslanec za 5. obvod som prijímal od občanov sťažnosti,
ale aj návrhy na opravy a rekonštrukcie.
Som rád, že vedenie mesta podporilo
našu dlhodobú poslaneckú iniciatívu
k rekonštrukciám komunikácií a vnútroblokov na Ulici 1. mája, Pribinovej
a Rázusovej,“ povedal P. Tedla a dodal,
„vyjadrujem presvedčenie, že postupnou
rekonštrukciou v jednotlivých obvodoch
mesta sa stane naše mesto krajším
a jeho obyvatelia spokojnejšími.“
Do opráv ciest a chodníkov pôjde aj časť prebytku minuloročného

rozpočtu. Podľa záverečného účtu
za rok 2016, o ktorom budú poslanci MsZ rokovať vo štvrtok 22. júna,
mesto dosiahlo prebytok takmer milión eur. „V súčasnosti sa v Malackách
cesty a chodníky opravujú nielen vo
volebnom roku, ale priebežne. V roku

2015 sme na opravu komunikácií
vyčlenili 500 tisíc eur, o rok neskôr to
bolo 650 tisíc eur. V tomto roku máme
v rozpočte 770 tisíc eur a na budúci rok
by sme túto sumu radi zaokrúhlili na
800 tisíc,“ povedal pre Malacký hlas
primátor Juraj Říha.

Po vnútrobloku na Ulici 1. mája
65 – 67 budú na „Prvomájke“ pokračovať ďalšie dva: za mestským
centrom sociálnych služieb (práce
sa začnú už 27. júna) a pri spojenej
škole.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Ako budete
tráviť toto leto?

Miriama, Malacky
Pri vode v okolí Malaciek. Keďže som
na materskej dovolenke, celé leto sa
bude točiť okolo malej. Často chodíme aj na kúpalisko v Malackách, kde
sa nám veľmi páči, ale mohla by byť
čistejšia voda.

Milan, Kuchyňa
Cez leto budem chodiť na rehabilitácie na Juh, pretože po zranení
mám problémy s rukou. Inak zvyknem robiť vychádzky na priehradu,
ktorú mám „za rohom“, keďže bývam v Kuchyni.

Ďalšia zóna so zníženou rýchlosťou
K existujúcim zónam so zníženou rýchlosťou pribudne už čoskoro ďalšia. Novo regulovanou oblasťou bude lokalita Riadok vrátane
časti Ulice Duklianskych hrdinov
pri nemocnici. Mesto tak reaguje
na požiadavky obyvateľov tejto lo-
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kality a odporúčania polície, ktorá
upozorňovala na zvýšenú nehodovosť v okolí parkoviska nemocnice.
Podľa zástupcu primátora Milana
Ondroviča je bezpečnosť chodcov
v obytných zónach prvoradá: „Pri
kolízii s chodcom v rýchlosti 50km/h

je pravdepodobnosť jeho usmrtenia
viac ako 60%, pri rýchlosti 30km/h
táto pravdepodobnosť klesá pod
10%. Rozsah regulácie sme si uvedomili, až keď sme si existujúce
a navrhované zóny zakreslili do jednej mapy. Pomaly sa blížime k rakús-

kemu mestu Graz, kde Zónu 30 majú
od roku 1992 zavedenú celoplošne, s
výnimkou najväčších ciest.“ Tridsiatka na Riadku bude realitou v najbližších týždňoch.
-lp-/ÚSR

Marta, Sološnica
V lete sa snažím svoj čas tráviť aktívne a byť čo najviac s rodinou.
S vnúčatami sa chystáme cez prázdniny nájsť Kuchynský hrad. Mám
veľmi rada turistiku, zvykneme
chodiť na okolité zrúcaniny hradov.
Niektoré vnúčatá neboli na Bielom
Kameni, iné na Ostrom Kameni,
čiže si urobíme takéto viac či menej náročné vychádzky. Mám radšej trávenie leta v prírode, nie som
veľký milovník vody.

Stanislav a Eva, Malacky
Plánujeme chodiť na výlety a pobyty po Slovensku. V Malackách bývame len tri mesiace, pochádzame
z Oravy. Už teraz je tu príliš teplo,
na čo nie sme zvyknutí, ale inak sa
nám tu veľmi páči. Boli sme zatiaľ
na všetkých akciách, ktoré v meste boli, takže dúfame, že podobné
budú aj v lete.
-mb/otano-
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Tešte sa na leto, nuda v Malackách nehrozí
Letné dni sa nesú v znamení prázdnin, dovoleniek, relaxu, oddychu. Mnohí vyhľadávajú kultúrne vyžitie
a práve to v našom meste zastrešuje predovšetkým mestské centrum kultúry (MCK). O tom, na čo sa s prichádzajúcimi dňami môžeme tešiť, nás informovala jeho riaditeľka Jana Zetková.
Bohaté Kultúrne leto v Malackách
odštartujeme Malackým piknikom,
ktorý sa bude konať v nedeľu 25. júna
od 14.00 do 18.00 v Zámockom parku. Bude to pokojné, pohodové podujatie venované rodinám v duchu príjemnej nedeľnej atmosféry.
Aj keď sme po ostatné roky Kultúrne leto v Malackách robili na rôznych
miestach - v Zámockom parku, na terase kina, pred spoločenským domom,
v kostole, v priestoroch MCK na Záhoráckej ulici a podobne – minulý rok sa
udomácnilo v priestoroch Pálffyovskeho kaštieľa, najmä na jeho nádvorí.
Ukázalo sa, že to bola správna voľba.
Pokiaľ rekonštrukčné práce pôjdu ako
treba, už od polovice júla sa sem s podujatiami vrátime.
UTORKY budú venované príjemným posedeniam, akými sú
napríklad Stretnutia s históriou.
Môžeme sa tešiť na prednášku o rekonštrukcii kaštieľa alebo o archeológii.
V Čarovni budeme debatovať o rôznych zaujímavých témach, napríklad
o zdravej výžive, bylinkách a podobne.
Pútavé určite budú i Chillouty by Štúdio mladých Divadla na hambálku so
zaujímavými hosťami.
ŠTVRTKY NA NÁDVORÍ budú
v tomto roku patriť hudbe. Okrem iných
privítame flamengového virtuóza
Martina Biesa, Szidi Tobias a jej skupinu, pesničkárku Lýdiu Novotovú a iné
hudobné osobnosti.
Tohtoročnou novinkou sú FILMOVÉ
STREDY – KINO POD HVIEZDAMI. Na nádvorí kaštieľa sa budú premietať zaujímavé filmy - nové, staršie, ale i celkom
staré, doslova pamätnícke, nechajte sa
prekvapiť.
LETNÉ DOPOLUDNIA budú patriť
detskému Knihohraniu v knižnici či
free výtvarnej zóne vo výtvarnom ateliéri v MCK na Záhoráckej ulici.
Pre milovníkov výtvarného umenia pripravujeme VÝSTAVY - či už
v galérii alebo v knižnici. V štádiu
prípravy je i výtvarný plenér, ktorý
by sa mal konať 16. a 17. júla v Zámockom parku. V sobotu 12. augusta
prežijeme na nádvorí kaštieľa „noc
s hviezdami”, ktorá bude pokračovať
v synagóge nedeľným hviezdnym koncertom Viva Musica!
Pre deti
V rámci Kultúrneho leta budú ne-

dele tradične patriť deťom. Začíname
už 9. júla. Vždy v nedeľu od 16.00
budú pre detičky pripravené tvorivé
výtvarné dielničky a o 17.00 príde
divadielko s rozprávkami. Na rodičov
čaká posedenie na tulivakoch, knihy na
dekách a najmä nedeľná pohoda. Cyklus rozprávkových nedieľ skončia 20.
augusta malackí dobrovoľníci, ktorí pre
našich najmenších už teraz pripravujú
prechádzku Rozprávkovým lesom.
Aj v tomto roku sme pre deti pripravili organizované Letné dni, venované
zoznamovaniu sa s jednotlivými oddeleniami MCK, histórii Malaciek, knihám,
výtvarnej tvorivosti, divadlu, kinu, ale
i prázdninovej zábave.
Múzeum
Cele leto bude múzeum žiť prípravou ďalšieho zborníka o Malackách, ktorý bude tentoraz venovaný Pállfyovcom. Tak ako v minulom
roku, súčasťou tohtoročného prázdninového času budú znovu Historické potulky po Malackách. Začnú vždy v podvečer v „mestečku“
a skončia sa v nočných hodinách
v kaštieli. Po mnohých mesiacoch kaštieľ opäť sprístupníme verejnosti
a práve z tohto dôvodu budú pracovníci múzea, TIK, ale aj naši externí sprievodcovia pre návštevníkov pripravovať komentované prehliadky kaštieľa
v dobových kostýmoch. Sprístupnené
budú i krypty vo františkánskom kostole a expozícia Múzea Michala Tillnera.
V priestoroch Malackého kaštieľa bude
nainštalovaná výstava venovaná rozvoju športu v Malackách.
Knižnica
Pracovníčky knižnice pripravujú
pre svojich malých čitateľov utorkové
„knihohrania“. Knižnica bude otvorená
v zmenenom režime:
PONDELOK
8.00 – 16.00
UTOROK
8.00 – 16.00
STREDA
10.00 – 18.00
ŠTVRTOK
8.00 – 16.00
PIATOK
8.00 – 16.00
SOBOTA
9.00 – 12.00
Kino
V lete budeme premietať každý deň.
Pre detských divákov máme pripravené
Prázdninové detské kino, kde budeme
premietať rozprávky za zníženú cenu.
Čakajú na nich aj dva rozprávkové

Mestské centrum kultúry Malacky
srdečne pozýva na výstavu

prázdninové týždne za ľudovú cenu.
A samozrejme sú pripravené i rozprávkové novinky. V lete budú mať Malačania možnosť vidieť premiéry všetkých
dostupných filmových noviniek.
Zážitky ponúknu aj iné organizácie
Ak hovoríme o podujatiach leta,
treba spomenúť i tie, ktoré pre verejnosť nepripravuje priamo MCK. Medzi
takéto patrí i Poľovnícky deň, ktorý sa
bude konať v sobotu 26. augusta.
Netreba zabudnúť ani na tradičný
Záhorácky výstup na vrch Vysoká Memoriál Zuzky Krajčírikovej, ktorý
sa uskutoční v nedeľu 13. augusta.
Festivalový september
Kultúrne leto pokračuje aj v septembri. Prvá nedeľa bude patriť Bábkovému Žihadleniu, ktoré pre všetky deti pripravuje Divadlo Žihadlo
a jeho principál Vlado Zetek. Ide o prehliadku českého a slovenského bábkového divadla.
Druhý víkend bude patriť novinke
s názvom Malacký Macek, festivalu
hudby pre všetky vekové kategórie,
ktoré organizuje Madison event, s. r. o.
23. septembra príde Hambáljarmok, tradičné sprievodné podujatie
divadelného festivalu Zejdeme sa na
hambálku. V ten istý deň sa môžeme
tešiť i na Malackú šošovicu a, ako sa
hovorí – do tretice všetko dobré – 23.
septembra do Malaciek zavíta i Októberfest, ktorý pripravuje malacká
Dvadsaťtrojka.
A napokon posledný septembrový víkend bude patriť už 10. ročníku
divadelného festivalu Zejdeme sa
na hambálku. V Malackách privítame Radošinské naivné divadlo, Divadlo Fanny Praha, Teatro Colorato, Túlavé divadlo či významného
českého herca Mirka Táborského
s jeho monodrámou. Tohtoročným festivalom oslávi naše Divadlo na hambálku svoje 15. narodeniny.

NA VLNE RADOSTI
Výstava členov
výtvarného klubu Rozálie Habovej

MCK – galéria, Záhorácka 1919
Výstava potrvá do 31. 7. 2017.

Kultúrne leto sa môže konať vďaka
finančnej podpore mesta Malacky
a Bratislavského samosprávneho kraja. Ďakujeme všetkým návštevníkom
letných kultúrnych podujatí za účasť
a veríme, že si vyberú aj z tohtoročnej
ponuky.
-red-/MCK

Opernej dive s väzbou na Malacky odhalili bustu
Lucia Popp bola prvou slovenskou speváčkou na scéne Viedenskej štátnej opery aj na festivalovom javisku v Salzburgu, prvou Slovenkou
v milánskej La Scale, parížskom Palais Garnier, v londýnskej Covent Garden aj v newyorskej Metropolitnej opere. Operná diva mala silnú
väzbu aj na Malacky – žili tu jej rodičia. V pondelok 12. júna nezabudnuteľnej slovenskej opernej legende odhalili bustu, informuje portál
www.operaplus.cz v článku Natálie Dadíkovej.
Podujatie organizoval Slovenský
inštitút vo Viedni a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rakúsku a nechýbali na ňom medzinárodné osobnosti
z oblasti hudobného umenia. Samotná
busta Lucie Popp však nezostane vo
Viedenskej štátnej opere, umiestnia ju
v 18. viedenskom obvode. Tento priestor bude v ďalších rokoch miestom
koncertov pod holým nebom a kultúrnych podujatí pripomínajúcich si našu
významnú opernú legendu. Slovenský
inštitút vo Viedni chce zároveň iniciovať
pomenovanie jednej z ulíc v tomto
viedenskom obvode po Lucii Popp –

v tesnej blízkosti lokality, kde bude busta umiestnená.
Za zmienku stojí spomienka na úplný začiatok jej závratnej medzinárodnej
kariéry, ktorá sa začala práve vo Viedni:
„Lucia dostala víza, respektíve povolenie
vycestovať z Československa do Viedne,
len na jediný deň. Využila to na to, že
zaspievala Herbertovi von Karajanovi
Kráľovnú noci z Čarovnej flauty. Karajan
si ju vypočul a v momente ju angažoval.
Síce najprv poznamenal, nech príde predspievať v iný deň – chcel, aby si dohodla
riadny termín, ako bolo zvykom. S okamžitým predspievaním súhlasil, až keď sa

dozvedel, že Luciu pustili spoza železnej
opony do zahraničia len na niekoľko
hodín a najbližšia príležitosť vycestovať
do Rakúska sa jej môže naskytnúť až
o niekoľko rokov,“ povedal nám pred
dvoma rokmi v rozhovore vdovec po
Lucii Popp, dnes 63-ročný nemecký heldentenor Peter Seiffert.
„Lucia pricestovala do Viedne aj so
svojou mamou a hneď ráno utekali do
opery. Zaujímavé na tom bolo, že Kráľovnú noci spievala Karajanovi po slovensky.
V takejto verzii to asi nikdy predtým nepočul. Pamätám si ešte, že tam spolu s Karajanom sedel aj režisér Otto Schenk, takže

o angažovaní Lucie rozhodovala silná
zostava. Získala angažmán a už sa v ten
deň do Československa nevrátila. Musela
sa na mnoho rokov rozlúčiť s mamou,
ktorá sa v ten deň vrátila naspäť. Keďže
existoval paragraf trestný čin nedovoleného opustenia republiky, znamenalo to,
že Lucia sa po emigrácii nemohla domov
ani prísť pozrieť, lebo by ju zadržali a súdili. Prvé roky – od roku 1963 takmer 20
rokov – nemohla naspäť do Československa cestovať vôbec. Bolo to pre ňu dosť
ťažké. Neskôr sa postupne veci nejako
urovnali. Bol som s ňou neskôr v Bratislave a viackrát som bol aj v Malackách, kde

žili jej rodičia. Zažil som vtedy na hraniciach veľmi tvrdé kontroly,“ zaspomínal si
Peter Seiffert.
Lucia Popp sa symbolicky po 44 rokoch,
dnes už ako objekt výtvarného umenia,
do Viedne vrátila. Autorom jej busty je
akademický sochár Juraj Čutek, absolvent Vysokej školy umelecko-priemyslovej v Prahe. Záštitu nad podujatím
prevzal minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, uzatvára Natália Dadíková na portáli operaplus.cz.
-red-/operaplus.cz
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Psíkovia opäť bodovali

Naša škola je EKO

Lúka Pri mlyne patrila jednu príjemnú júnovú nedeľu deťom a ich
štvornohým kamarátom. Centrum
voľného času v spolupráci so Signum Laudis, Úniou kynologických
klubov a Kynologickou revue zorganizovalo 3. ročník Výstavy mladých
vystavovateľov psích miláčikov.
Podujatie sa nieslo v znamení

Aj tento školský rok sme pripravili
pre žiakov našej Spojenej školy veľký
celoročný školský humanitno-ekologický projekt, ktorý sme nazvali tento
rok Červenáčik, lebo jeho maskotom
bola červená kvapka krvi.
Projekt bol určený pre všetky triedy
ZŠ a zasahoval do všetkých vyučovaných predmetov. Prostredníctvom
deviatich disciplín sa žiaci zapojili do
rôznych zbierok so spoločným heslom Podeľme sa!, z ktorých výťažok
putoval pre postihnutých chorobou
AIDS, na podporu práce mladých saleziánov v južnom Sudáne, pre ľudí
trpiacich onkologickými chorobami
a pre klientov z nízkoprahového azylového centra Betánia v Malackách.
Presvedčili sme žiakov, že najlepší
odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne,
že bez vody niet života, že zbieraním
starého papiera chránime ubúdajúce
stromy a že aj staré elektrozariadenia
a použité batérie sa dajú separáciou
jednotlivých častí zužitkovať.

pohody a hlavne malých i väčších
chlpáčov. Porota v zložení Vladimír
Ďurišin, Henrieta Kopiarová a Alena
Jančovičová pri hodnotení zohľadňovala zdravotný stav, stavbu tela
a poslušnosť psíkov. Najúspešnejší
súťažiaci dostali ako odmenu poháre, praktické ceny, krmivo a diplomy.
Naprázdno však neodišli ani ostatní

majitelia chlpáčov. Ako odmenu za
predvedené výkony si odniesli krmivo od partnera podujatia a vecné
ceny, ktoré venovalo CVČ.
Popoludním nás sprevádzala
sympatická moderátorka Ivanka
Potočňáková. Odborný veterinárny
dohľad zabezpečil MVDr. Ondriska.
Poďakovanie patrí taktiež MUDr. Michalíkovej za poskytnutie priestoru,
p. Harculovi za ozvučenie a mestskej
firme Tekos za spoluprácu pri úprave
priestoru.
Šampióni výstavy psíkov 2017:
sučky
1. LULU (majiteľ Leonard Vrabček) –
celkový šampión
2. UMBRIA (Emma Hladíková)
3. TINA (Lucia Rybárová)
psíci
1. BOBEŠ (majiteľka Nelka
Trendlová)
2. RYILY (Katarína Skýpalová)
3. DŽANGO (Richard Kopiar)
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Spoločne sme vyzbierali a odovzdali
rekordných 15 486,5 kg papiera, čo je
o 1 500 kg viac ako v minulom školskom roku. Celá škola spolu nazbierala 3483 elektrozariadení a 16 289
batérií, čo je v porovnaní s minulým
školským rokom dvojnásobok. Zanietenosť, s akou žiaci separovali,
recyklovali a zbierali odpad, je dôkazom toho, že budúcnosť našej planéty im nie je ľahostajná.
Jednotlivé triedy počas projektových
dní v rámci Dňa vody a Dňa Zeme
mali možnosť súťažiť a získavať body
za jednotlivé disciplíny. Projekt sme
vyhodnotili tradične počas osláv
MDD na našej škole. Najlepšie tri triedy s najvyšším počtom bodov dostali
vstupenky na kúpalisko v Malackách
a sladkú tortu. Prvou cenou boli vstupenky do Aquaparku Senec pre celú
triedu.
Text a foto:
Spojená škola sv. F. Assiského

Ocenenie NAJPOSLUŠNEJŠÍ PSÍK si
odniesla labradorka SALLY a jej majiteľ Tibor Prachár.
Text a foto: CVČ

Žiaci z Dérerky na ďalekých cestách
47 žiakov so štyrmi vyučujúcimi sa zo ZŠ Dr. J. Dérera nedávno
vydalo na ďaleké cesty. Ich kroky
za poznaním viedli po trase Bruggy – Londýn – Stonehenge – Windsor – Disneyland. Účastníci jazykovo-poznávacej exkurzie využili
poznatky z cudzích jazykov v praxi,
doplnili si vedomosti z geografie,
dejepisu, biológie či výchovy umením. Žiakov z Dérerky očarilo aj
flámske historické mesto Bruggy.
V Londýne sa pokochali pohľadom
z London Eye, navštívili starobylý
Tower, dopriali si pohľad na mesto z rieky Temža, okúsili atmosféru hlavnej nákupnej ulice Oxford
Street, s mnohými slávnymi osobnosťami sa stretli v múzeu voskových figurín Madame Tussaud,
obdivovali morské akvárium... Na
mladých cestovateľov zapôsobila jedinečná stavba postavená
v mladšej dobe kamennej - Stonehenge. Nemenej zaujímavou bola
aj návšteva rezidencie britského
panovníka. Veď Windsor Castle
v grófstve Berkshire je najdlhšie
sústavne obývaným hradom už od
doby Viliama I. Dobyvateľa. Deti
z Dérerky navštívili i Greenwich,

kde v roku 1675 postavili prvú budovu z komplexu Old Greenwich
Royal Observatory. V roku 1884
tam vyhlásili nultý poludník, ktorý rozdelil Zem na dve pologule.
Jedinečnú možnosť stáť na oboch
pologuliach odrazu využili aj žiaci

z Dérerky. V zázračnej krajine Disneyland vo Francúzsku sa aj učiteľky opäť stali deťmi. Účastníci zájazdu sa vrátili unavení, no nadšení
z mnohých spoločných zážitkov.
Text a foto: ZŠ Dr. J. Dérera

Podstatné je očiam
neviditeľné
12. júna sa v Malackách na
Kláštornom námestí uskutočnil Deň
krivých zrkadiel. Podujatie spoluorganizovali neziskové organizácie,
ktoré sa venujú ľuďom s mentálnym
a kombinovaným znevýhodnením –
Vstúpte z Malaciek a Dom Svitania
z Jakubova.
Súčasťou akcie bola prezentácia
aktivít združení, ale aj tvorivé dielničky, na ktorých sa zúčastnili žiaci
zo školských klubov. Deň krivých zrkadiel je osvetovou akciou s cieľom

Preventívne protipožiarne kontroly
Oznamujeme občanom mesta
Malacky, že v roku 2017 sa zmysle § 23 a § 24 zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov
vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly v rodinných
domoch okrem bytov a v iných
stavbách vo vlastníctve alebo
v užívaní fyzických osôb.
Kontroly budú vykonávať členovia Dobrovoľného hasičského
zboru. Žiadame všetkých občanov, aby im umožnili kontrolu, aby
im boli nápomocní a rešpektovali

ich požiadavky. Kontroly sú vykonávané na základe zvereného
výkonu štátnej správy na úseku
ochrany pred požiarmi. Účelom
preventívnych požiarnych kontrol
je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom
o ochrane pred požiarmi, preventívna činnosť a poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi.
Kontrolné skupiny mesta Malacky sú povinné preukázať sa
poverením od primátora mesta
a občianskym preukazom. Preventívne protipožiarne kontroly sú

vykonávané v zmysle plánu preventívnych kontrol a v roku 2017
sú plánované na týchto uliciach:
Kalista Orgoňa, kpt. Miloša Uhra,
Jánošíkova, Príjazdná, Budovateľská, Robotnícka, Vlastenecká,
Rastislavova, Mojmírova, Svätoplukova, Kláštorné námestie,
Stromová, Gaštanová, Brezová,
Lipová, Jelšová, Agátová, Ľuda
Zúbka, Partizánska, Radlinského.
Za pochopenie a spoluprácu ďakuje preventivár mesta Malacky
P. Mackovich.

zblížiť zdanlivo odlišné svety, pretože ľudia s hendikepom sú rovnako
talentovaní, komunikatívni a krásni,
hoci niekedy na prvý pohľad fyzicky
odlišní. Treba však mať srdce (a nielen oči) otvorené a pocítite bezprostrednosť a nepodmienenú lásku,
ktorú dokážu rozdávať svojmu okoliu.
Organizátori ďakujú Mestskému
centru kultúry v Malackách za ozvučenie podujatia.
Text a foto: L. Vidanová
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Ako zlepšiť v kraji
vzdelanie našich detí?
Asi vás neprekvapím, keď poviem, že vzdelanie, jeho kvalita a úroveň sa týkajú celej spoločnosti. Menej známe
už je, že sú to práve samosprávne kraje, ktoré zodpovedajú za výchovu a vzdelávanie na stredných školách. Celkove
platí, že výsledky našich žiakov v medzinárodných meraniach sa zhoršujú. Stále viac stredoškolákov odchádza študovať na vysokú školu do zahraničia, najmä do susednej Českej republiky. A zamestnávatelia sa sťažujú, že im chýba
kvalifikovaná pracovná sila. To si vyžaduje koncepčné riešenie. Som rád, že som dostal ponuku, aby som sa podieľal
na vypracovaní dokumentu Učiace sa Slovensko, ktorý navrhuje zásadné zmeny vo výchove a vzdelávaní na
najbližších 10 rokov.
Rozvoj potenciálu každého žiaka
a kvalitní, dobre motivovaní a lepšie zaplatení učitelia
Dokument má 220 strán, ale keby
som ho mal zhrnúť do niekoľkých
hlavných myšlienok, tak poviem, že
navrhuje individualizované vzdelávanie, zamerané na rozvoj potenciálu každého dieťaťa. Na to treba
v školách vytvoriť podmienky. Zlepšiť postavenie učiteľa aj zvýšením
jeho finančného ohodnotenia. Poskytnúť učiteľovi podporu zo strany
odborníkov, ako sú asistenti, psychológovia a ďalší. A dať školám viac
slobody a dôvery v tom, ako si budú
organizovať výchovno-vzdelávací
proces, ale kontrolovať ich na výstupe, akí kvalitní sú absolventi, ktorí
školu končia.
Pomoc od samosprávneho kraja
a poskytnutie eurofondov na rozšírenie kapacít MŠ
Dokument hovorí o dôležitosti práce
s deťmi už vo veku 0 až 3 roky. Navrhuje garantovať miesto v materskej škole od 3 rokov veku dieťaťa.
Navrhuje povinné vzdelávanie od
5 rokov veku dieťaťa, ktoré sa bude
plniť primárne v materskej škole. To
si vyžaduje dobudovať kapacity, najmä tam, kde pribúdajú deti. A to je
aj Bratislavský kraj. Mnohí starostovia mi hovoria, že to majú vyriešené
z vlastných peňazí, prípadne s podporou štátu, ale mnohí by mohli využiť európske fondy. Bude to treba
riešiť systémovo vo väzbe na demografický a územný rozvoj.
V Bratislavskom kraji platí: remeslo
má zlaté dno
Cieľom vzdelávania na strednej
škole je rozvinúť osobnosť študenta a pripraviť ho na budúce
uplatnenie. Tým môže byť úspešný
vstup na vysokú školu, ale rovnako úspešné uplatnenie sa na trhu
práce, pretože v Bratislavskom kraji má remeslo zlaté dno. Dosiahnuť
sa to dá ponukou kvalitného vzdelávania na gymnáziách aj na stredných odborných školách. Z hľadiska obsahu vzdelávania menej
faktov, ale viac priestoru na diskusie, rozvoj kritického myslenia,
rozvoj tvorivosti, rozvoj mäkkých
zručností. Učiteľ ako sprievodca
na ceste poznania, ktorý usmerňuje žiakov pri rozvoji ich potenciálu.
Odborné vzdelávanie si vyžaduje
silnejší vstup zamestnávateľov,
ktorí dokážu ponúknuť študentom praktickú prípravu na život.
Kraj by mal pokračovať v optimalizácii a profilácii siete škôl vrátane
8-ročných gymnázií. Zhodujem sa
s primátorom Malaciek Jurajom
Říhom, že treba robiť konkrétne
kroky spolu so zamestnávateľmi
v priemyselnom parku pre postupné vytvorenie strednej odbornej
školy v Malackách.

V kraji treba dať vzdelávanie na
popredné miesto
Ak sa podarí schváliť Učiace sa Slovensko na úrovni vlády a vláda vyčlení na výchovu a vzdelávanie viac
prostriedkov, tak aj v kraji bude
priestor na aktívne uplatňovanie
reformných zmien. Aby sme žiakom

stredných škôl v kraji ponúkli vzdelanie s vysokou kvalitou a šancou uplatniť sa na trhu práce. Považujem to
aj za svoju osobnú prioritu.
Milan Ftáčnik, kandidát
na župana Bratislavského kraja
www.ftacnik.sk

Nové farmárske
potraviny už aj
v Malackách
Slovenskú zeleninu a ovocie od farmárov či mäsové a mliečne výrobky dodáva firma Svet Bedničiek už aj do nášho regiónu.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Nedeľa 2. júla 2017
Habánsky dvor

Habánsky
hodový jarmok

VEĽKÉ LEVÁRE

Program:

Od 9.00 Remeselnícky jarmok
10.00 Slávnostná svätá omša pred habánskou kaplnkou
13.30 do 15.30 Borovienka – Dychová hudba
14.00 Slávnostné otvorenie
15.30 Habáni v minulosti – Skupina historického šermu
URSUS zo Stupavy
16.00 O hlúpom Janovi – rozprávka pre deti – Divadlo z domčeka
17.00 Peter Tokoš
18.00 Historická súťaž pre malých aj veľkých – SHŠ URSUS
18.15 Leváranky
18.30 DFS Leváranek
Ukážky stredovekého šermu
a súťaž – SHŠ URSUS
19.30 Koncert a zábava s hudobnou skupinou
Bečkovi chlapci

Chcete poctivú a chutnú čerstvú
zeleninu a ovocie zo záhrady? Kvalitné mäso od slovenských chovateľov?
Alebo pravé maslo, mlieko či mliečne
výrobky z fariem na Slovensku? Svet
Bedničiek je internetový obchod
(www.svetbedniciek.sk), na ktorom
bezpečne nakúpite poctivé produkty z fariem. Od júna 2016 ich firma
dodáva aj do Malaciek a okolitých
miest a obcí každý utorok popoludní.
Tento systém sa nazýva debničkovanie. Prečítajte si, čo je jeho podstatou
a aké výhody prináša.
DEBNIČKOVANIE spočíva v dodávkach potravín (zelenina, ovocie,
mliečne výrobky a pod.) od lokálnych prvovýrobcov (fariem) k spotrebiteľom. Tento systém vznikol
v 60. rokoch 20. storočia v západnej Európe. Dodávateľ („debničkár“)
zozbierané potraviny od prvovýrobcov uskladní v sklade a podľa objednávok zákazníkov ich rozdelí do
debničiek (príp. papierových tašiek),
ktoré im následne doručí až domov
(prípadne do práce), čím šetrí zákazníkom čas.
Ovocie, zelenina a ostatné farmárske produkty by mali byť pestované čo najprirodzenejšie. Napríklad
pri zelenine a ovocí by malo platiť,
že necestuje mnohé kilometre zo
zahraničia, nepoužíva sa zbytočná
chémia, hnojí sa prírodným hnojom,
používa sa ručný zber škodcov alebo prírodné insekticídy a podobne.

Sprievodné akcie:

9.00 – 19.00 Otvorené Habánske múzeum,
prehliadky múzea so sprievodcom
o 15.00, 16.00 a 17.00 hod.
9.00 – 19.00 Výstava na plote – Peter Kovarovič
14.00 – 18.00 Tvorivé dielne pre deti – výroba hlinených predmetov
na hrnčiarskom kruhu, maľovanie na tvár a iné
15.00 – 18.00 Prehliadka rímskokatolíckeho kostola
so sprievodcom – výstup na vežu

Vstup na všetky podujatia voľný
realizované s finančnou
podporou

Obec

Veľké Leváre

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Niekde sa zaužíva stále ručné okopávanie a plienenie buriny alebo ručná
výroba produktov. Preto sú tieto produkty čerstvé, voňavé a intenzívnej
chuti.
Svet Bedničiek ponúka okrem
farmárskych sezónnych plodín aj
niektoré zahraničné plodiny, ktoré
sa momentálne na Slovensku nedajú
dopestovať, alebo nie je ich sezóna.
V ich sortimente nájdete aj trvanlivé
potraviny: domáce džemy, medy od
včelára, tiež čerstvé chladené produkty: BIO mäso z fariem, mäsové
výrobky vyrábané podľa tradičných
receptúr a iné. Výhodou je, že si zákazník môže objednať takzvanú
predzloženú debničku (napríklad
šalátovú, ovocnú, mini debničku a i.),
ktorej zloženie ovocia a zeleniny sa
každý týždeň v závislosti od sezóny
mení. S predzloženou debničkou má
zákazník automaticky dopravu zadarmo. Do debničky si môže pridať
akékoľvek ďalšie farmárske produkty.
Firma Svet Bedničiek je najväčším
internetovým obchodom s farmárskymi potravinami na Slovensku. Objednať farmárske produkty je možné na
www.svetbedniciek.sk. V prípade, že
by ste chceli debničku objednať pre
niekoho, kto internet nepoužíva, môžete nás kontaktovať a my vám poradíme, ako postupovať ďalej. Do 1. júla
môžete využiť zľavu 2 € na váš prvý
nákup.
Viac info na www.svetbedniciek.sk.
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Právna poradňa: Dodatočné konanie
o dedičstve - novoobjavený majetok poručiteľa
Zistil som, že časť majetku po mojom nebohom otcovi nebola zahrnutá v osvedčení o dedičstve. Ide
o nehnuteľnosti, o ktoré mám záujem. Ako mám postupovať, aby som predmetné nehnuteľnosti získal do
svojho vlastníctva?
Ak sa po tom, ako bolo pôvodné
konanie o dedičstve právoplatne skončené, zistí, že v konaní nebol prerokovaný všetok majetok, ktorý poručiteľ ku
dňu smrti vlastnil, súd vykoná o tomto
majetku dodatočné konanie o dedičstve. Na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo pôvodné konanie o dedičstve
skončené.
Konanie o novoobjavenom majetku vášho otca (poručiteľa) začne súd
predovšetkým na návrh poručiteľových
dedičov, v odôvodnených prípadoch
sa však konanie môže začať aj bez návrhu. Návrh musí okrem všeobecných
náležitostí podania obsahovať údaje
o poručiteľovi, doklad o smrti poručiteľa, dátum smrti, okruh dedičov
a údaje o pôvodnom konaní o dedičstve (kto vykonával pôvodné konanie
a pod akou spisovou značkou). Ďalej
je potrebné konkretizovať majetok,
ktorý má byť predmetom dodatočného konania a doložiť listinné dôkazy
preukazujúce vlastníctvo poručiteľa. Ak
súd zistí, že majetok označený v návrhu
nebol vo vlastníctve poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve zastaví.

Dedenie majetku, ktorý je predmetom dodatočného konania, sa spravuje
rovnakou právnou úpravou ako majetok prerokúvaný v pôvodnom konaní.
To znamená, že ak poručiteľ zanechal
závet, v ktorom určil dedičov a ich
dedičské podiely ku všetkému jeho
majetku, tento závet sa vzťahuje aj na
majetok objavený po právoplatnom
skončení pôvodného konania. Ak sa
poručiteľov závet nevzťahuje na dodatočne objavený majetok alebo ak poručiteľ závet nezanechal vôbec, novoobjavený majetok sa dedí podľa pravidiel
dedenia zo zákona.
Je dôležité upozorniť, že dôvodom
dodatočného konania o dedičstve nie
je porušenie procesných zásad pri konaní alebo nesprávne skutkové zistenie, ktoré mohlo mať vplyv na pôvodné
rozhodnutie, ale neúplnosť podkladov
týkajúcich sa rozsahu aktív a pasív dedičstva. Dodatočné konanie len nadväzuje na výsledky pôvodného konania,
pričom pôvodné usporiadanie vzájomných právnych vzťahov medzi dedičmi
zostáva zachované. Okruh účastníkov
je teda rovnaký ako v pôvodnom konaní, keďže objavenie ďalšieho poručite-

ľovho majetku nemôže byť príležitosťou k tomu, aby ten, kto nevyužil alebo
premeškal možnosť domáhať sa svojho
práva, dosiahol touto cestou uspokojenie svojho prípadného nároku na dedičstvo alebo jeho časť.
V zmysle vyššie uvedeného sa môžete obrátiť na príslušný súd s návrhom na začatie dodatočného konania o dedičstve, v ktorom súd, resp.
poverený notár prerokuje novoobjavený majetok.
JUDr. František Kurnota, advokát
mail: kurnota.f@gmail.com
mobil: 0908 33 29 60
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
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky

Cvečko malo HAPPY DAY
Centrum voľného času slávnostne, ale predovšetkým veselo ukončilo krúžkovú činnosť
v tomto školskom roku. Súčasťou HAPPY DAY bola burza hračiek a detských kníh, hojdačky,
spoločenské hry, mimoni či žonglér. Svoju šikovnosť predviedli
aj deti z krúžkov CVČ, ktoré sa
predstavili v hudobno-tanečnom programe.
Školský rok 2016/2017 zhodnotíme v budúcom vydaní Malackého hlasu spolu s riaditeľkou
CVČ Alžbetou Šurinovou, ktorá
prezradí aj plány na budúcu sezónu.
-lp/otano-

SPOMIENKY

BLAHOŽELANIE
Našej babi
Elenke Matulovej
želáme ku krásnemu životnému
jubileu veľa zdravia, šťastia a lásky,
žiadne starosti, žiadne vrásky.
Ďakujeme za všetko,
čo si pre nás urobila.
Bozkávajú dcéry s vnučkami
Veronikou a Miškou.

23. júna si pripomenieme
16. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, tatka, dedka a pradedka
Františka Gegáňa.
Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, dve dcéry
a syn s rodinami.

MALACKÁ MATRIKA
od 5. 6. 2017 do 20. 6. 2017
Povedali si ÁNO:
Mária Hancová a Jozef Klein
Martina Baginová a Martin Latinák
Vítame medzi nami:
Viktória Králová, * 22. 4.
Adam Forman, * 1. 5.
Miroslav Hrebeň, * 30. 5.
Opustili nás:
Štefánia Štipanitzová, Malacky *1951
Stanislav Krajčírik, Malacky *1954
Mária Gabrišová, Studienka *1929
Zdenko Ďurďovič, Sološnica *1955
Stanislav Kolla, Malacky *1941
Júlia Mikolášiková, Žilina *1926
Vladimír Haba, Kostolište *1967
František Horváth, Bratislava *1934
Elena Besedičová, Marianka *1930
Terezia Danková, Marianka *1933
Štefan Žáček, Malacky *1935
Mária Štefanovičová, Malacky *1930
Ján Rybár, Sološnica *1943
Peter Kleinedler, Veľké Leváre *1963
Alžbeta Vallová, Malacky *1945
Juliana Beňková, Malacky *1927
Pavol Slezák, Záhorská Ves *1950
Rudolf Mucha, Borský Sv. Jur *1934
Ferdinand Barkóczy, Kuklov *1947
Mária Varcholová, Malacky *1941

18. júna 2004 dotĺklo láskavé
a starostlivé srdce našej mamičky
a starenky Kornélie Trenčanskej,
rod. Šípovej.
V našich spomienkach
je stále s nami.
Tóno, Elena a Andrej s rodinami.

Dni a roky ubiehajú,
no spomienky v našich srdciach
zostávajú.
21. júna uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil Jozef Kollár.
S úctou s láskou spomínajú
manželka Marta a synovia
Dodi a Peťo s rodinami.

Deň otvorených dverí v záchrannej brigáde
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva na
Deň otvorených dverí, ktorý
sa uskutoční v utorok 27.
júna v čase od 8.30 do 12.00
v priestoroch brigády na Továrenskej ulici č. 1 v Malackách.

Od 9. hodiny budú pripravené praktické ukážky zásahovej
činnosti:
• vyslobodzovanie raneného pomocou hydraulického náradia,
• poskytnutie prvej pomoci,
• transport raneného sanitkou,
• hasenie vodou a penou,
• ukážková činnosť odboru kyno-

lógie a hipológie Prezídia Policajného zboru.
Aktivity pre návštevníkov:
• ukážky prvej pomoci,
• hod šiškou na cieľ,
• prehliadka hasičskej zásahovej
techniky.
Záchranná brigáda
HaZZ Malacky

Ako psychológovia odhaľujú tajomstvá nášho mozgu?
Chceli ste si niekedy vyskúšať, ako psychológovia testujú pamäť, pozornosť či reč, alebo zisťujú niečo o vašom prežívaní a osobnosti? Staňte sa súčasťou zaujímavého projektu!
Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Centrum Memory realizuje výskum Štandardizácia
neuropsychologickej
batérie NEUROPSY na slovenskej
populácii, cieľom ktorého je vytvoriť normy k viacerým testom pamäti.
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Tento projekt dáva 500 ľuďom možnosť
sa bezplatne zúčastniť na približne 90-minútovom individuálnom testovaní so psychológom. To spočíva vo vypĺňaní dotazníkov,
odpovedaní na otázky a riešení rôznych úloh.
V súčasnosti hľadáme ľudí, ktorí majú viac ako
50 rokov a nemajú zistené poruchy pamäti.

7

Výsledky sú anonymné a pomôžu rozvoju neuropsychológie na Slovensku. Vašu
účasť na projekte si veľmi vážime, a aj preto
sú odmenou za váš čas zošity na trénovanie pamäti v hodnote 20 €. Pre ďalšie informácie volajte psychologičke Simone
Krakovskej na t. č. 0944 53 39 66.

Testovanie v Malackách prebieha v spolupráci s mestským centrom sociálnych služieb v dennom stacionári. Prídite a využite
váš čas zmysluplne pre dobrú vec.
Centrum Memory, n. o.
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Najrýchlejší stredoškolák Slovenska
v behu na 400 m študuje v Malackách
Na majstrovstvá SR v atletike stredných škôl, ktoré sa pod názvom Gaudeamus Igitur uskutočnili v Trnave, sa na
základe víťazstva v krajskom kole kvalifikovalo až päť študentov Spojenej školy
sv. Františka Assiského v Malackách. V individuálnych disciplínach si právo štartu
vybojovali Michal Mecháček (200 m),
Boris Pribil (400 m) a Marek Havlík
(800 m). Michaela Zbořilová a Mária
Krchňavá boli súčasťou zmiešanej švédskej štafety (400 – 300 – 200 – 100 m).
O úspešnú reprezentáciu školy
i mesta na celorepublikovej úrovni
sa zaslúžil najmä Boris Pribil, ktorý
časom 49,25 s zvíťazil vo finále študentov na 400 m a stal sa stredoškolským majstrom SR. Druhý medailový
úspech, tentoraz bronzový, pridali
naši študenti vo švédskej štafete v zložení Boris Pribil, Michaela Zbořilová,
Michal Mecháček a Mária Krchňavá.
V behu na 200 m skončil Michal
Mecháček na 5. priečke, ktorý v tak-

mer 3-metrovom protivetre dosiahol
výkon 23,79 s. Najmladší účastník
výpravy Malačanov, Marek Havlík,
finišoval v taktickom súboji bežcov
na 800 m časom 2:08,77 min. na veľmi peknom 5. mieste.

švédska štafeta
1. ŠG Banská Bystrica 2:15,72 min.
3. SŠ sv. Fr. Assiského Malacky
2:16,47 min.
Text a foto: P. Filip

Z výsledkov majstrovstiev SR v atletike stredných škôl:
200 m
1. Matej Lánik (SPŠ Dopravná, Trnava) 22,29 s
5. Michal Mecháček (SŠ sv. Fr.
Assiského Malacky)
23,79 s

Najrýchlejší stredoškolák na 400 metrov Boris Pribil.

Malackám na definitívnu záchranu
výhra nad Lozornom nestačila
Futbalisti FC Malacky v zápase posledného kola tretej ligy BFZ v domácom prostredí porazili ŠK Lozorno 2:1.
Napriek plnému bodovému zisku zostali na predposlednom mieste tabuľky,
pretože ich súperi vo svojich zápasoch
rovnako nezaváhali. Z druhej najvyššej
súťaže vypadávajú Svätý Jur a ŠK Slovan Bratislava B, ktorí sa zaradia medzi
tímy v III. lige. Keďže Malačania skončili
na predposlednom mieste, definitívne
zachránení ešte nie sú a stále sú v zóne
zostupu. O tom, v ktorej súťaži budú
malackí futbalisti hrať v ďalšej sezóne,
sa rozhodne v najbližších dňoch.
Zápas proti Lozornu, ktorému
o nič nešlo, sa začal zvýšenou aktivitou hostí. Prvú príležitosť v stretnutí
však mali naši. Miroslav Beňa svoj
hlavičkový pokus trafil mimo. Malačania si boj o záchranu skomplikovali
v 21. minúte, keď si hosťujúci Roman

Sirota našiel ideálne miesto na strelu
spoza šestnástky. Na jeho pokus Martin Preis v malackej bráne nemal šancu zareagovať a domáci museli otáčať
skóre z 0:1. K vyrovnaniu mali Malačania blízko po polhodine hry, ale strela
Daniela Sakara skončila len na tyčke
brány hostí. Skóre sa menilo v 36. minúte po efektnom uvoľnení sa a strele
Rastislava Havlíka zvnútra šestnástky,
čím najlepší malacký strelec v sezóne
vyrovnal na 1:1. Malačania mali príležitosť otočiť stav ešte v prvom dejstve, ale hlavička Jaroslava Zváča po
rohovom kope 5 minút pred prestávkou smerovala tesne nad brvno.
Čo sa nepodarilo v prvom polčase, skompletizovali malackí futbalisti
v druhom. Rovnaký strelec Rastislav
Havlík strelou zvnútra šestnástky prekonal brankára hostí a Malacky sa ujali
vedenia. V 66. minúte oň takmer prišli:

Pretekár Atletického klubu AC
Malacky Marek Havlík splnil účastnícky limit na EYOF (European Youth
Olympic Festival), ktorý sa uskutoční
23. – 29. júla v maďarskom Györi. Požadovaný výkon 50,80 s v behu na
400 m dosiahol v Hodoníne počas
2. kola II. českej národnej ligy mužov.
O jeho definitívnej nominácii
rozhodne koncom júna výkonný
výbor Slovenského olympijského výboru. EYOF sa koná každé dva roky
a považujú ho za neoficiálne maj-

strovstvá Európy do 17 rokov.
Text: P. Filip, foto: M. Havlík

Športové správy z Dérerky

400 m
1. Boris Pribil (SŠ sv. Fr. Assiského
Malacky)
49,25 s
800 m
1. Andrej Mitašík (SPŠ Považská
Bystrica)
2:06,80 min.
5. Marek Havlík (SŠ sv. Fr. Assiského Malacky)
2:08,77 min.

Marek Havlík
s európskym limitom

brankár Preis ale najprv zneškodnil únik
hráčov Lozorna, ktorí v rovnakej minúte
trestuhodne zahodili ponúknutý pokutový kop. Domácim sa tesný náskok
podarilo udržať do konca zápasu, no
keďže Pezinok zdolal Vajnory a Most pri
Bratislave, tiež uspel s Račou, zostali naši
futbalisti na pätnástej priečke. O ich zotrvaní v III. lige BFZ, resp. o zostupe, sa
bude rozhodovať v najbližších dňoch.

Družstvo ZŠ Dr. J. Dérera uspelo
v okresnom kole súťaže v prehadzovanej trojíc a postúpilo do oblastného kola. V ňom sa stretlo 16 finalistov
jednotlivých kôl z Bratislavského
a Trnavského kraja. Našu školu reprezentovali Jakub Kováč, Katarína Pazúriková, Daniel Švarc, Petra Pavleová,
Janka Ničová a Alex Pollák. Zmiešané
družstvá chlapcov a dievčat sa postavili pod vysokú sieť v areáli ZŠ s MŠ
v Studienke. V skupine C si prvostupniari z Dérerky zmerali sily so zástupcami ZŠ na Bieloruskej ulici v Bratislave, ZŠ na Ul. I. Bukovčana v Bratislave
a ZŠ na Komenského ulici v Senici.
Z prvého miesta postúpili do najlepšej štvorky a ani v najtajnejších snoch
nedúfali v zisk medaily. A predsa:
túžba, nadšenie, kolektívny a disciplinovaný výkon priniesli svoje ovocie.

Mladí športovci hrali vo finále! Premožiteľa našli v žiakoch zo ZŠ v Stupave. Súťaž v prehadzovanej pre deti
základných škôl 1. – 4. ročníka pripravila Slovenská volejbalová federácia.
Táto hra predstavuje prípravu nielen
na volejbal, ale aj na iné loptové hry.
Tento výkon je ďalším zo športových úspechov žiakov ZŠ Dr. J. Dérera
v tomto roku. Medzi najvýznamnejšie patrí účasť v celoštátnom kole vo
volejbale chlapcov, 4. priečka v celoslovenskom kole stolnotenisového
turnaja, výkony šachistov, postup
bežkyne Timey Morávkovej do jesenného finále súťaže Hľadáme nových
olympionikov či jej 2. miesto v krajskom kole behu na 300 metrov.
Text a foto: ZŠ Dr. J. Dérera

FC Malacky – ŠK Lozorno FO 2:1
(1:1)
Góly: 36.,49. Rastislav Havlík – 22.
Roman Sirota
Zostavy: Martin Preis – Daniel Sakar
(Róbert Kuklovský), Peter Mikula (C),
Pavol Uhrinec, Jaroslav Zváč – Martin Sloboda, Miroslav Beňa (Jakub
Mráz), Matej Režný – Pavol Michalovič, Rastislav Havlík, Peter Haľko
M. Binčík

Dievčatá ZŠ Štúrova majsterkami Slovenska vo vybíjanej
Účasťou na Majstrovstvách Slovenska vo vybíjanej mladších žiačok
základných škôl, ktoré sa konali 7. – 8.
júna v Považskej Bystrici, vyvrcholila celoročná snaha žiačok ôsmich víťazných
družstiev z krajských kôl. Účasť na tohtoročných majstrovstvách si vybojovali
aj žiačky zo Základnej školy Štúrova
v Malackách. Už len prejsť cez všetky
postupové kolá a postúpiť na tento záverečný turnaj je veľký úspech. Na Štúrovej už sa to stáva tradíciou, pretože za
posledných 7 rokov sme sa tam prebojovali 4-krát. Najúspešnejšia bola doteraz generácia dievčat 2011, ktoré si priviezli domov zlaté medaily. V roku 2015
ďalšia generácia vybojovala striebro.
Tento rok sme mali z nášho pohľadu asi najlepšie zložené družstvo,
s akým sme sa na majstrovstvá prebojovali, a veľmi sme túžili zopakovať zlatý úspech z roku 2011. Dievčatá svoju
kvalitu potvrdzovali v priebehu celého
školského roka. Vo finále okresného

kola porazili ZŠ Stupava 19:10 a vo finále krajského kola zdolali ZŠ Bukovčana
z Bratislavy ešte jednoznačnejšie 19:8.
Dievčatá zo Štúrovej si tak zaslúžene
vybojovali účasť na júnových majstrovstvách Slovenska. Čakala ich už len posledná skúška, posledných päť zápasov
v tomto školskom roku.
Dievčatá nenechali od prvého momentu na finálovom turnaji nikoho na
pochybách a všetkých svojimi výkonmi
presviedčali, že sú v Považskej Bystrici zaslúžene. Víťazstvá 16:8, 16:10 a 16:14 v skupinovej fáze vyzerali až príliš jednoznačne,
ale družstvá, s ktorými sme hrali, mali bezpochyby svoju kvalitu. Do semifinále sme
tak postúpili ako víťazky skupiny.
Hra našich dievčat bola pekná aj na
pohľad. Niektorí z prítomných dokonca
povedali, že takú parádnu vybíjanú ešte
nevideli. V semifinále sme však narazili
na ťažké súperky zo ZŠ Čiližská Radvaň,
ktoré nám na ihrisku nedarovali vôbec
nič bez tvrdého boja. Prvý polčas sme

vyhrali o dva body my, druhý však o dva
súperky, a tak sme za stavu 17:17 išli do
predĺženia. Baby dokázali ustáť aj dvojité predĺženie a v strhujúcom závere
2 sekundy pred koncom vybili súperku
a strhli víťazstvo 24:23 na našu stranu. Bol to jednoznačne najťažší súper,
s akým sme tento rok hrali, ale vedeli
sme, že vo finále nás čaká ešte ťažší.
Žiačky zo ZŠ Nitrianske Rudno sú pravidelným účastníkom majstrovstiev
Slovenska a zakaždým si so sebou odnášajú nejakú medailu. Pred dvomi rokmi sme práve s touto školou neuspeli
o jediný bod vo finále.
Finálový zápas však našťastie zastihol naše dievčatá vo vrcholnej forme.
Predviedli parádny taktický boj s minimom chýb, keď nepustili súperky ani
raz do vedenia. Bol to po fyzickej aj
psychickej stránke veľmi ťažký zápas,
v ktorom sme viedli maximálne o dva
body. V závere sme ale udržali jednobodové víťazstvo 14:13 a mohli si naplno

užívať pocit byť majsterkami Slovenska.
Explózia radosti bola úžasná. Tešili sa
baby a tešili sme sa aj my. Byť najlepšie na Slovensku je nádherný úspech
a nádherný pocit. Pri vyhlasovaní výsledkov boli baby usmiate od ucha
k uchu. Pomaly im dochádzalo, čo sa
im vlastne podarilo dosiahnuť. O tento
úspech ZŠ Štúrova Malacky sa zaslúžili
Melánia Kršková, Vanesa Horváthová, Aneta Vanišová (5. A), Kristína Sa-

bová, Miriam Pavlačičová (5. B), Sarah Kujanová, Eva Balaščíková, Laura
Walterová, Lea Kolandrová, Aneta
Mrázová, Aylin Eginová (6. A), Petronela Vallová (6.B), Barbora Šmahlíková a Vanessa Kimličková (7. B).
Srdečne im blahoželám. Bolo mi cťou
ich tento školský rok viesť a získať s nimi
krásnu zlatú medailu.
Text a foto: P. Ondruš
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