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Letné úlety
Milí priatelia, Malacký hlas, ktorý
práve čítate, je posledným vydaním
pred letnou prestávkou. To ale neznamená, že redakcia mestských médií
bude zaháľať: práve naopak, je to pre
nás čas na vyčistenie mailových schránok, upratanie pracovných stolov či
zamyslenie sa nad novými témami do
článkov. Okrem toho, nielen čert nikdy
nespí, ale ani internet. Preto budeme
aj počas prázdninových týždňov napĺňať webovú i facebookovú stránku
mesta ďalšími informáciami.
Ani mesto neupadne do letného
spánku: začína sa Kultúrne leto plné
rozprávok, histórie i koncertov. V rámci Premietania pod hviezdami sa stretneme so slovenskou filmovou klasikou
a ako prví prídu 19. júla Skalní v ofsajde. Ozaj, viete, kde bude hlavná časť
programu Kultúrneho leta? No predsa
v kaštieli! Stavebný ruch tam už čoskoro utíchne a robotníkov vystriedajú
návštevníci. Kaštieľ teda znovu ožije
a veľmi sa na to tešíme. Od kultúry si
môžete odskočiť k aktívnemu pohybu, pretože sme otvorili školské dvory.
Areály základných škôl na Štúrovej
a Záhoráckej čakajú na rekreačných
športovcov denne od 9. do 20. hodiny.
Možno práve na otvorených školských
ihriskách vyrastú nové talenty a budú
nám robiť radosť tak ako úspešní športovci, o ktorých píšeme v tomto vydaní: atléti, futsalisti, mažoretky či malí
futbalisti.
Redakcia mestských médií vám
všetkým želá pekné, veselé, voňavé
a farebné leto. A ak si myslíte, že slová
LETO a ÚLET majú niečo spoločné, je
to tak. Užite si slniečko, oddych a načerpajte nové sily do druhej polovice
tohto roka. Na stránkach Malackého
hlasu sa opäť stretneme 30. augusta.
Ľ. Pilzová

Pošta na Juhu je
dočasne zatvorená
Od 1. júla je pošta na sídlisku Juh
dočasne zatvorená. Ako nás informovala Slovenská pošta, dôvodom je „využitie letného obdobia s priemerne
najnižším počtom zákazníkov v roku na
efektívne riadenie a koncentráciu zamestnancov pôšt na rozhodujúce pošty s vyššou koncentráciou zákazníkov
a s dlhšou časovou dostupnosťou“. Poštové služby zabezpečuje pobočka na
Zámockej ulici. Predpokladané obdobie
dočasného zatvorenia je do 31. augusta.
-ts/sp-

V sobotu

4. novembra volíme
Voľby do orgánov samosprávnych
krajov (vyšších územných celkov,
VÚC) budú v sobotu 4. novembra
2017. O predsedoch VÚC a zložení zastupiteľstiev sa bude rozhodovať v jednom kole. Bližšie informácie nájdete na
stránke mesta www.malacky.sk, časť
VOĽBY DO VÚC alebo na stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk.
-red-

Redakcia Malackého hlasu želá všetkým čitateľom pekné leto.

So školským rokom sme sa lúčili na Dérerke
Atmosféra v našich uliciach sa od piatka 30. júna citeľne zmenila. Chýbajú v nich školáci. Prázdniny sú zrejmé aj v obchodoch či dopravných
prostriedkoch. Školský rok 2016/2017 je navždy v nenávratne. Aký bol a ako sa s ním žiaci a pedagógovia rozlúčili, sme sa prišli pozrieť na najstaršiu základnú školu v našom meste.
Na školskom dvore ZŠ Dr. J. Dérera je rušno, sústredila sa tu celá
škola. Záverečné slová riaditeľky
Kataríny Habovej povzbudzujú,
tešia i dojímajú. Keď sa dav začne
trieštiť na jednotlivé triedy, pridáme
sa k 5. A. Práve tu sme sa rozhodli zažiť neopakovateľnú atmosféru
odovzdávania vysvedčení. Triedna
učiteľka Jana Pagáčová v úvode
slávnostného aktu najprv upozorní
svojich žiakov na nebezpečenstvo

požiarov a apeluje na ich celkovú
obozretnosť počas dlhodobého voľna. A potom to nastane – deti podľa
abecedy pristupujú ku katedre, aby
si prevzali vysvedčenie. Niekoľkým
sa po zásluhe ujde aj pochvala riaditeľky školy. Atmosféru podčiarkuje
omamná vôňa kvetov, ktoré rad za
radom končia v rukách pani učiteľky.
Katedra je o chvíľku zaplavená kyticami, musí ich klásť aj na oblok. Pre
každé „svoje“ dieťa má originálne

slová, všetkých má prečítaných - od
školských záležitostí až po osobné
a osobnostné. Dlhodobým maródom zaželá veľa zdravia, odchádzajúcim budúcim gymnazistom veľa
zdaru. Posledné zvonenie príde nečakane rýchlo a s ním i záverečný potlesk všetkým z 5. A, hurónske ahoj
a posledné objatia.
„Bola to veľmi dobrá trieda, vedomostne aj v správaní. Náročný
prechod na druhý stupeň zvládali

Kaštieľ už čoskoro ožije
Rekonštrukcia strechy kaštieľa sa
pomaly blíži k záveru. Ako posledné
sa dokončujú dva špeciálne komíny, ktoré museli byť pre zlý technický stav odstránené, avšak v týchto
dňoch už dostávajú svoju pôvodnú
podobu. Strecha podstúpila rekonštrukciu v dvoch etapách; aktuálna
2. etapa sa začala vlani na jeseň.
Kaštieľ s kompletne opravenou
strechou na všetkých štyroch krídlach odovzdá zhotoviteľ prác ešte
tento mesiac. Už čoskoro sa v ňom
znova budú konať rôzne podujatia.
Prvých návštevníkov privíta v rámci
Kultúrneho leta 2017.
-lp-/-otano-

niektorí ťažšie, ale konečná bilancia je vynikajúca – z 29 detí je
13 čistých jednotkárov a 27 ich
skončilo s vyznamenaním, teda nemali na vysvedčeniach žiadnu trojku. Odnášame si mnoho krásnych
spoločných zážitkov, napríklad výlet na Železnú studienku, na ktorý si
žiaci sami zarobili peniažky predajom svojich výrobkov počas vianočnej Dérerky,“ zhodnotí
Jana Pagáčová.
Pokr. na
strane
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Zisťujeme príčinu
zápachu v meste
V posledných dňoch sa na
mestský úrad obrátilo viacero
obyvateľov Malaciek s upozornením, že v rôznych častiach mesta
cítia zápach. Situáciu preveruje
Referát životného prostredia MsÚ
v spolupráci s Odborom starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Malacky. Doteraz preverili niekoľko firiem vrátane tých
najväčších (priemyselných i poľnohospodárskych), avšak pôvod
zápachu sa zatiaľ nikde nezistil.
Hľadanie prípadných znečisťovateľov ovzdušia pokračuje. Podnet
už dostala aj Slovenská inšpekcia
životného prostredia.
-red-
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Primátor odmieta aroganciu sieťarov
Na niekoľkých miestach Cesty
mládeže sa objavili rozkopávky. To,
že sa niečo bude diať, sa vedenie
mesta dozvedelo z nakreslených
žltých štvorcov na vozovke. Až následne prišlo na MsÚ oznámenie, že
nastala havária a je potrebné rozkopať komunikáciu. V tom čase však
už bol povrch vozovky rozkopaný.
Oznámenie napísala dodávateľská
spoločnosť, ktorá pre plynárov robí
rozkopávky.
Primátor Juraj Říha neskrýva svoj hnev a otvorene hovorí
o arogancii a hrubosti: „Sieťové
monopoly si robia, čo sa im zachce.
Z ničoho nič si napríklad vyznačia
na novej komunikácii Cesty mládeže štvorce, ktoré idú rozkopať. Bez
riadneho oznámenia, bez nášho súhlasu... A je im úplne ukradnuté, že
sa táto ulica prednedávnom komplexne rekonštruovala. Nezaujíma
ich, že poškodia záruku.“
Primátor nespochybňuje, že
v prípade havárie musí správca
siete konať. Poukazuje však na niekoľko diskutabilných skutočností:
1. nikto nepreukázal haváriu
2. cesta bola rozkopaná na viacerých miestach, znamená to, že
haváriu iba hľadajú 3. ak zákon
umožňuje, že najprv sa urobí
rozkopávka a až následne sa
oznamuje, prečo to mestu oznámila dodávateľská spoločnosť,
a nie správca siete? J. Říha: „Pod
slovíčkom „havária“ sa vstupuje na
cudzie pozemky. Mám podozrenie,
že sa zneužíva cestný zákon, aby sa
takýmto necitlivým spôsobom mohlo vstupovať na cudzí pozemok.“

Cesta mládeže sa vlani na jeseň rekonštruovala až na podložie.
Jej opravu požadovali Malačania
niekoľko rokov. Zlý technický stav
vozovky bol dlhodobo zdrojom
konfliktov medzi obyvateľmi a majiteľmi firiem z neďalekej priemyselnej zóny. Preto sa jej oprava
stala pre samosprávu prioritou
minulého roka a Malacky za ňu zaplatili 400 tisíc eur z vlastnej kasy.

Mesto si bude v zmysle cestného
zákona uplatňovať náklady na obnovu a bude žiadať opravu cesty
v širšom rozsahu, než boli sieťari
doposiaľ zvyknutí. Ak firma, ktorá
poškodila novú komunikáciu, nebude reagovať, mesto podá žalobu a bude si svoje nároky uplatňovať prostredníctvom súdu.
-lp-/-otano-

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00304913,
zastúpené primátorom mesta Jurajom Říhom, podľa § 9a ods. 1 písm.
a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na lesné pozemky v k.
ú. Malacky a Plavecký Štvrtok s rozlohou 230,8969 ha, z čoho lesné
porasty majú rozlohu 225,5969 ha a ostatné lesné pozemky 5,3600 ha.
Všetky podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej
tabuli mesta a na webovej stránke mesta. Súťažné návrhy je možné podávať do 30 dní odo dňa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, t. j. do 2.
augusta 2017 vrátane.
-red-

Novinky na Rádku
V časti Rádek pribudlo niekoľko dopravných noviniek: takmer celá lokalita vrátane frekventovanej Ulice Duklianskych hrdinov má obmedzenú rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu, vyasfaltovala sa časť Hlbokej ulice od križovatky smerom na zberný dvor a opravená je aj spojnica medzi Rakárenskou
a Dubovského. Veríme, že tieto zmeny potešia obyvateľov lokality a prispejú
k väčšej bezpečnosti chodcov i vodičov.
MsÚ

Podpora športu rastie: navýšenie
financií, otvorenie školských dvorov,
rekonštrukcie športovísk
Hádzaná, atletika, futbal –
k týmto športom, zaradeným
v Malackách medzi reprezentačné,
pravdepodobne pribudne ďalší.
Vyzerá to tak, že už v nadchádzajúcej sezóne 2017/2018 sa do najvyššej ligy vrátia malackí stolní tenisti. „Môžem potvrdiť, že podporím
návrat mestského stolnotenisového
klubu do extraligy, čím zároveň potvrdíme jeho historicky pevné zakotvenie v našom meste,“ povedal
primátor Juraj Říha.
Práve primátor navrhol na začiatku svojho funkčného obdobia
vyčleniť niektoré športy do kategórie „reprezentačné“. Ako hovorí, šport patrí medzi jeho osobné
záujmy: „Vyše dvoch rokov pracu-

Obchodná verejná súťaž

jeme nielen na zlepšení podmienok
tradičných športových klubov, ale
zároveň sa snažíme podporiť aj
menšie, ale o to úspešnejšie kluby
ako napríklad mažoretky či akvabely. Verím, že už čoskoro budem môcť
prezentovať aj výsledky nového projektu zapojenia firiem do financovania športu v našom meste. Kľúčovým heslom však nesmie byť trieštenie, ako sme svedkami v niektorých
druhoch športu, ale spolupráca, ako
sa nám to podarilo napríklad vo futbale.“ Aj preto je dôležitá podpora
mesta vo forme financií i opravy
športovísk. Zatiaľ čo na začiatku
aktuálneho volebného obdobia
bola finančná podpora zo strany samosprávy okolo 70 tisíc eur,

v súčasnosti to je takmer 180 tisíc.
Súčasťou podpory športovania
je aj otvorenie školských dvorov,
o ktorom píšeme na inom mieste
Malackého hlasu. Mesto bude zároveň pokračovať v rekonštrukcii
športovísk. Realitou sú športoviská v Domkoch a Zámockom
parku, automatické závlahy na
futbalovom štadióne a tenisových a volejbalových kurtoch
v Zámockom parku či nové
osvetlenie v stolnotenisovej
hale. Pripravuje sa rekonštrukcia
futbalového štadióna a výstavba zimného štadióna (o téme
píšeme na inom mieste).

Obmedzená rýchlosť na 30 km/h.

Nový koberec na časti Hlbokej.

-red-

Otvorili sme školské dvory pre verejnosť
Možnosti športového vyžitia
sa rozšírili: od pondelka 3. júla sú
otvorené školské dvory. Pre rekreačných športovcov sú zatiaľ
prístupné areály dvoch základných škôl: na Štúrovej (multifunkčné ihrisko s umelou trávou,
ihrisko na volejbal s umelou
trávou, asfaltové ihrisko na hádzanú a basketbal, doskočisko
pre skok do diaľky a preliezačky)

a na Záhoráckej (atletická dráha s doskočiskom, hádzanárske
asfaltové ihrisko, detské pieskovisko, hojdačky a preliezačky).
Športovisko na ZŠ Dr. J. Dérera
čaká na rekonštrukciu, po ktorej
ho chce mesto takisto otvoriť pre
širokú športujúcu verejnosť.
Ihriská a školský areál sú
v čase prázdnin otvorené denne
od 9. do 20. hodiny. Vstup je bez-

platný, avšak športovci musia dodržať niekoľko pravidiel: vstupovať na
ihrisko sa dá iba v čistej športovej
obuvi, zakázané sú bicykle, kolieskové korčule a psy; zákaz platí
aj pre drogy, alkohol či cigarety.
Kompletné prevádzkové poriadky
sú k dispozícii v areáloch oboch základných škôl. Dodržiavanie pravidiel kontroluje mestská polícia.
-lp-

Spojnica medzi Rakárenskou a Dubovského už nepripomína tankodrom.
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Právna poradňa:
Mesto vlani hospodárilo
s prebytkom takmer milión eur neplatenie výživného
Mestské zastupiteľstvo na rokovaní vo štvrtok 22. júna malo na programe prevažne ekonomické témy –
záverečný účet mesta za rok 2016, VZN o prenájme pozemkov, prevody vlastníckych práv a spoluvlastníckych podielov, správy o hospodárení mestských organizácií či schválenie dlhodobého investičného úveru.
Rezervný fond pôjde na investície
Mesto vlani hospodárilo s prebytkom 982 235,70 €. Po očistení tejto
sumy o nevyčerpané prostriedky zostalo 895 343,15 €, ktoré sa stali zdrojom rezervného fondu mesta. Jeho
celkovú výšku 1 005 000 € poslanci
rozdelili takto:
• rekonštrukcia ciest a chodníkov
361 tisíc €,
• rekonštrukcia futbalového ihriska 84 tisíc €,
• rekonštrukcia kaštieľa 260 tisíc €,
• rekonštrukcia materskej školy
200 tisíc €,
• zateplenie ZŠ Záhorácka 100 tisíc
€ (v prípade, že nebude úspešná
žiadosť o dotáciu z Envirofondu).
Veľké mestské projekty: záchytné
parkovisko, MHD, zimný štadión
Poslanci schválili zmluvu o budúcej
kúpnej zmluve o prevode pozemku
pre vybudovanie záchytného parkoviska v areáli Píla spoločnosti
FUNDUS, s. r. o. Schválili tiež odplat-

ný prenájom pozemkov určených na
vybudovanie nových prístreškov
na autobusových zastávkach s reklamnými panelmi citylight v prospech spoločnosti ELOSTA, s. r. o.
Naopak, neschválili odplatný prenájom pozemku pre vybudovanie
zimného štadióna spoločnosti H+H
TECHNIKA, s. r. o.
Dlhodobý úver
Msz odsúhlasilo dlhodobý investičný
úver so splatnosťou 20 rokov vo výše
1,5 milióna eur, z ktorého sa bude
hradiť rekonštrukcia verejného
osvetlenia, nadstavba mestského
centra sociálnych služieb a kúpa
pozemku na Píle pre vybudovanie
záchytného parkoviska.
Rozvoj mesta musí byť vyvážený
Ako sme písali v úvode tohto článku,
na rekonštrukciu ciest a chodníkov
pribudne z vlaňajšieho prebytku 361
tisíc eur. Mesto tak môže pokračovať
v obnove verejných priestorov. Ten-

to rok už dostala novú tvár Lesná
ulica, aktuálne sa obnovujú vnútrobloky na Ulici 1. mája a pripravuje sa rekonštrukcia druhej časti
Cesty mládeže až po nový cintorín.
Zároveň sa opravia aj priľahlé parkoviská a chodníky v areáli cintorína. Mimochodom, mestský úrad
si spracoval odhad, koľko peňazí by
bolo treba na kompletnú obnovu
ciest a chodníkov v meste. Suma je
závratná: viac ako 17 miliónov eur! Ak
by mesto nerobilo nič iné, iba opravovalo komunikácie, toľko financií by
nazbieralo za 15 rokov. „Som všetkými
desiatimi za, aby sme sa venovali obnove ulíc. A aj to robíme. Dva roky som vo
funkcii a zvýšili sme ročné investície do
ciest oproti minulosti z 90 tisíc na 750
tisíc €,“ povedal primátor Juraj Říha.
Zároveň ale upozorňuje, že rozvoj
mesta musí byť vyvážený: „Musíme
súbežne modernizovať školy, budovať
ihriská a športoviská, opravovať kaštieľ
či verejné osvetlenie.“
Ľ. Pilzová

Malačania relaxovali
v Zámockom parku na pikniku
Nielen vôňa melónov, čerešní, ľadovej kávy, letného čaju a pestrofarebných ovocných nápojov prilákala v nedeľu 25. júna do Zámockého parku na tradičný Malacký piknik. Trávnik zaplavili deky, karimatky, tulivaky
i rybárske stoličky. Pre niektorých sa dočasným pohodlným „divánom“ stala samotná zámocká trávnatá plocha. Ľudia prišli pešo, na bicykloch a nespočetne veľa bolo „zaparkovaných“ detských kočíkov. Všetci si v košíčkoch či batôžtekoch priniesli proviant a užívali si príjemný a pohodový program.
V divadielku určenom pre najmenších sa predstavili členovia Detského štúdia a Štúdia mladých
Divadla na hambálku. Uviedli rozprávku o záhoráckych permoníkoch,
ktorá deťom priblížila záhorskú prírodu - povestný bor, hubársky raj
a ďalšie originálnosti nášho regiónu.
Deti sa mohli zabaviť aj na tematicky
zameraných stanovištiach Farbičkovo či Knižnicovo, k dispozícii mali
športový kútik a nechýbali ani hojdacie siete. Kto chcel, mohol si nechať
pomaľovať tvár alebo si zacvičiť detskú jogu. Dospelých potešil hudobný štýl ragtime v podaní kvarteta
Saxophone syncopators. Milovníci
dejepisu mali možnosť dozvedieť sa
viac na deke, kde sa konalo stretnutie s Pani históriou.

Malacký piknik spoluorganizovali mesto, Mestské centrum
kultúry, Centrum voľného času,

Mestské centrum sociálnych služieb a Tekos.
Text a foto: I. Sochorová

Vyhodnotili sme Do práce na bicykli
Na Malackom pikniku sa dočkala svojho vyhodnotenia aj kampaň Do práce na bicykli. Zdá sa, že svoje miesto už má aj u nás, pretože tento rok sa zapojilo 39 malackých tímov, čo je o 10 viac ako vlani. Hlavná výhra
v rámci celého Slovenska – elektrický bicykel – putovala do Malaciek Ľubomíre Jánošíkovej z tímu ladies.
Najviac najazdených kilometrov
Peter Holúbek - MsÚ Malacky, 942 km
Najviac jázd
Ján Švorec - Malackí strýci, 46 jázd
Najviac kilometrov v priemere na
počet členov
Frišké kúby - Michal Vajči, Jana
Guteková, Eva Križanová a Eva
Libušová, priemer na každého
436 km

Najviac jázd v priemere na počet členov
Malackí strýci - Ján Švorec, Ján Haniačik a Rudolf Štefanovič, priemer
na každého 43 jázd

• Frišké kúby, Záhorácky
Blesk, Zdravé pľúca (Nemocničná)
• Rómeo a Júlia, Traja kamaráti, Traja veteráni (Dom Svitania)
• Sovy (Správa Povodia Moravy)

Najkreatívnejšie názvy malackých
tímov:
• Cyklomloci (Addsen)
• Hnojári (First Farms)
• Ikea a Iskroši (Ikea Industry)
• Dzífčence s dúhýma jazykama
(Jazykové centrum Jazyčnice)

Mali sme dva LADIES tímy - jeden s
malým l, druhý s veľkým L.
Najviac súťažiacich zamestnancov
– 22 - mala Nemocničná.
G. Bedard/M. Binčík

Bývalý manžel mi už vyše roka neplatí výživné na syna. Pôvodne bol
po rozvode súdom zaviazaný platiť 1000 slovenských korún mesačne,
po prechode na euro to bolo 33 €. Neskôr sa mi podarilo súdnou cestou zvýšiť na 80 €, čo mimochodom stále nepovažujem za adekvátne,
ale nedostávam ani to. Bývalý manžel argumentuje, že je dlhodobo PN
a okrem nemocenskej nemá stály príjem. Mám čakať, kým začne pracovať a dlh na výživnom mi doplatí? Obávam sa, že to potrvá veľmi dlho.
V prípade neplnenia si vyživovacej
povinnosti právny poriadok ponúka
niekoľko možností, ako docieliť úhradu výživného, a to: podanie návrhu
na vykonanie exekúcie, podanie
trestného oznámenia a podanie
žiadosti o náhradné výživné.
Návrh na vykonanie exekúcie môžete podať bezprostredne po tom, ako
sa váš bývalý manžel dostal do omeškania s platením výživného. K návrhu
je potrebné priložiť rodný list dieťaťa
a exekučný titul, teda právoplatný
a vykonateľný rozsudok súdu, ktorým
bol váš manžel zaviazaný platiť výživné na dieťa. Pokiaľ je dieťa plnoleté,
návrh na vykonanie exekúcie podáva
dieťa vo vlastnom mene. Exekútor po
splnení zákonných podmienok vykoná exekúciu napríklad zrážkami zo
mzdy, predajom hnuteľných vecí či
predajom nehnuteľností.
Ak si povinný rodič neplní uloženú
vyživovaciu povinnosť najmenej tri
po sebe nasledujúce mesiace od
splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá
najmenej tri mesiace od doručenia
návrhu na vykonanie exekúcie a povinná osoba nezačala platiť výživné,
oprávnený rodič môže podať žiadosť
o náhradné výživné. Zároveň je
však potrebné spĺňať podmienku,
že priemerný mesačný príjem oprávnenej osoby a spoločne posudzovaných osôb za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich
kalendárnemu mesiacu, v ktorom
bola podaná žiadosť o náhradné
výživné, nepresahuje 2,2-násobok
sumy životného minima. Náhradné
výživné je dávka poskytovaná štátom na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa, ak si niektorý
z rodičov neplní vyživovaciu povinnosť. Žiadosť sa podáva na úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý
vám poskytne bližšie informácie. Ak
je dieťa plnoleté, žiadosť podáva vo
vlastnom mene.
Ďalšou zákonnou možnosťou v súvislosti s neplnením vyživovacej povinnosti je podanie trestného oznámenia na povinného rodiča. Neplatenie

výživného najmenej tri mesiace v období dvoch rokov je trestným činom
zanedbania povinnej výživy podľa
Trestného zákona. Orgány činné v trestnom konaní nevymáhajú dlžné výživné, ale podanie trestného oznámenia
môže povinného rodiča motivovať
k splneniu jeho povinnosti, nakoľko dodatočné zaplatenie dlžného výživného
pred tým, než sa súd pobral na záverečnú poradu, spôsobuje zánik trestnosti.
K zániku trestnosti dôjde aj vtedy, ak
bolo poskytnuté náhradné výživné
a povinný rodič poskytol príslušnému
úradu náhradu takéhoto výživného.
Zdravotný stav povinného rodiča
ani dlhodobejšia práceneschopnosť
nezbavujú vášho bývalého manžela
jeho vyživovacej povinnosti. Zároveň
je dôležité upozorniť, že v prípade
zmeny pomerov môže povinný rodič
požiadať o zníženie vyživovacej povinnosti a súd môže upraviť výživné
aj spätne od času, kedy došlo k zmene pomerov. Spotrebované výživné
sa však pri maloletom dieťati nevracia. Je samozrejme na vašom zvážení,
či pristúpite k vymáhaniu výživného
v exekučnom konaní. Ak to však neurobíte, nemôžete žiadať ani o tzv. náhradné výživné a rovnako môže dôjsť
k premlčaniu starších splátok výživného. Právo na výživné sa síce nepremlčuje, avšak jednotlivé opakujúce
sa plnenia výživného sa premlčujú
v trojročnej premlčacej dobe.
JUDr. František Kurnota, advokát
mail: kurnota.f@gmail.com
mobil: 0908 332 960
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
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Centrum voľného času
bilancuje: stovka podujatí,
takmer 600 detí v krúžkoch

Výstava psíkov, spevácke či športové súťaže, šachové turnaje – pravdepodobne ste sa na niektorej
z týchto akcií zúčastnili a určite viete, že ich organizátorom je centrum voľného času. V tomto školskom
roku zorganizovali stovku podujatí, na krúžkoch odučili 582 detí a na príležitostných akciách, určených pre celé rodiny, sa zúčastnilo takmer 8 000 ľudí. Nad rámec tohto čísla sú ešte účastníci veľkých
celomestských akcií ako Deň detí, Malacký piknik a ďalších, ktoré CVČ spoluorganizuje s mestom
a inými organizáciami. O zhodnotenie práve skončeného školského roka sme požiadali riaditeľku CVČ
Alžbetu Šurinovú.

Nedávno ste mali Happy Day,
ktorým ste zakončili aktuálny
školský rok plný podujatí. Aký
bol z pohľadu CVČ?
Každoročne v polovici júna ukončujeme činnosť našich krúžkov
a urobíme spoločné vystúpenie
z toho, čo sa deti naučili. K tomu
pridáme malé poďakovanie pre
všetky aktívne deti vo forme darčekov - sladkosti, cukrová vata,
kľúčenky a samozrejme prekvapenie v podobe zaujímavých hostí.
Posledné 2 týždne sa venujeme
uzatvoreniu školského roku a pripravujeme letné tábory.
CVČ každoročne vyhodnocuje
najlepších žiakov - účastníkov
vedomostných olympiád. Máme
šikovné deti?
V meste a v okrese máme veľmi
veľa talentovaných detí. Časť
z nich, rovnako aj učitelia a rodičia s týmto talentom pracujú
ďalej a rozvíjajú ho. Pre tento
typ detí organizujeme umelecké,
vedomostné a športové súťaže. V minulých rokoch sme mali

aj víťazov celoslovenských kôl,
tento rok sme taký úspech nezaznamenali, možno s výnimkou
športových súťaží. Treba však
veľmi oceniť deti, ktoré nesedia
len za počítačom, ale pracujú na
svojom talente. Toto je aj hlavná
myšlienka nášho centra: neponúkame žiadne počítačové krúžky,
ktoré by viedli k pasívnej činnosti
na počítači, ale chceme rozvíjať deti v ich nadaní a možno to
bude raz ich povolanie.
Ako každý rok, aj tentoraz CVČ
pripravuje denný letný tábor. Je
oň vždy veľký záujem. Čo čaká
deti tieto prázdniny?
V našom zariadení pracuje iba
5 pedagogických zamestnancov,
pričom naša činnosť je nielen cez
pracovný týždeň, ale aj počas sobôt a nedieľ. Musíme si nechať
aj čas na oddych a dovolenky.
Z tohto dôvodu máme iba 4
turnusy, ktoré boli tento rok za
3 hodiny obsadené. Veľmi nás
teší, že sa deťom u nás páči,
a každý rok pre ne vymýšľame

Veľký požiar neďaleko Malaciek
Les medzi Jakubovom a Lábom
zasiahol pred pár dňami požiar. Na
miesto boli privolaní profesionálni
i dobrovoľní hasiči z Malaciek a okolia, ale aj z ďalších okresov. 150 príslušníkov Hasičského a záchranného
zboru (HaZZ) a 70 kusov techniky
bojovalo s ohňom vyše 20 hodín.
Požiar zasiahol viac ako 77 hektárov
lesa.
Od 29. júna až do odvolania vyhlásilo Okresné riaditeľstvo HaZZ čas
zvýšeného nebezpečenstva požiaru.

ZAKAZUJE SA najmä:
- fajčiť, odhadzovať horiace alebo
tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov
a stromov,
- zakladať oheň na miestach, kde by
mohol vzniknúť požiar a kde hrozí
nebezpečenstvo jeho šírenia,
- spaľovať horľavé látky na voľnom
priestranstve.
-lp-/HaZZ/-otano-

niečo nové a zaujímavé. Cez
prázdniny ich čaká turistika, cyklistika, vojenská technika, opekačka, kúpanie, jazda na koňoch,
záchranári a hasiči, rôzne farmy,
ranč, salaš, mlyn a gazdovstvá,
jaskyňa, múzeá a, samozrejme, dobrodružné hry. Dúfame,
že každý si tam niečo nájde.
Čo chystáte do budúceho školského roka?
Budeme pokračovať v doterajších
krúžkoch. Ako novinku budeme
mať strelecký krúžok a teším sa
aj na gymnastický krúžok, ktorý
povedie majsterka republiky pani
Zuzana Selešová. Podrobnejšie
budeme informovať všetkých na
konci augusta prostredníctvom
mestských médií a našej stránky.
Na záver chcem v mene centra
voľného času všetkým poďakovať za spoluprácu. Deťom želám
krásne prázdniny a dospelým oddych a pohodu s ratolesťami.
Za rozhovor ďakuje Ľ. Pilzová

Dym z požiaru medzi Jakubovom a Lábom bolo vidno aj v Malackách.

Pozor na zavádzajúce
informácie o čistení komínov
Veľa obyvateľov mesta dostalo
v posledných dňoch oznámenie od
spoločnosti AA Správa, s. r. o., o termíne vykonania čistenia a kontroly
komínov. Toto oznámenie je zle formulované a uvádza ľudí do omylu
tým, že vyžaduje, aby firmu kontaktovali a dohodli si termín. Obyvatelia
nie sú povinní kontaktovať konkrétne túto spoločnosť. V oznámení je
tiež zle citovaný § 23 ods. 1 vyhl. MV
SR č. 401/2007 Z. z., ktorý v skutoč-

nosti nehovorí o povinnosti zabezpečiť kontrolu a čistenie komínov,
ale o vystavení potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komínov.
Podľa zákona môže čistiť komín
nielen kominár, ale za stanovených
podmienok aj vlastník, resp. nájomca. V prípade nejasností môžete
kontaktovať preventivára požiarnej ochrany mesta Malacky na telefónnom čísle 0903 10 61 42.
-red-
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Kam na výlety v okolí Malaciek? So školským rokom
Prázdniny – to je aj čas cestovania či výletov. Ponúkame vám tipy na prázdninové výlety do okolia Malaciek.
Niekedy sa totiž stáva, že spoznávame ďaleké kraje, pričom krásy, ktoré máme doslova „za rohom“, čakajú iba
na to, kedy ich objavíme.
ŠAŠTÍN
HRAD PAJŠTÚN
Pútnická dominanta Záhoria okZrúcanina gotického hradu z 13. storočia, ktorého krása vydržala do roku rem Baziliky Sedembolestnej Panny
1810, keď ho zničilo napoleonské vojsko, ponúka príjemnú vychádzku Márie dokáže ponúknuť aj rekreačnú
s prudším stúpaním z obce Borinka. Výlet je vhodný pre rekreačných turistov a chatovú oblasť na Gazárke. Práve
a rodiny s deťmi. Trasa na hrad vedie najmä zalesnenými cestami, preto sa táto oblasť sa dá využiť na športové
tam môžete vybrať aj počas horúcich letných dní.
a oddychové aktivity ako člnkovawww.obecborinka.sk
nie, plávanie či tenis. Šaštín-Stráže je
teda ideálnym spojením letnej turistiky, kúpania i duchovného zážitku.
www.mestosastinstraze.sk

VÁPENNÁ - ROŠTÚN
Nad obcami Sološnica a Plavecké
Podhradie, v nadmorskej výške 748
metrov, kraľuje Vápenná – Roštún.
Keď ho nočný mráz sfarbí dobiela,
Sološničania zvyknú vravieť: „Roštún
má bíú čepicu, bude mrznút.“ Bralá
Malej a hrebene Veľkej Vápennej
spolu s Čertovou dolinou tvoria
štátnu prírodnú rezerváciu rovnakého mena. Najväčším podzemným
priestorom Plaveckého krasu v sološnickom katastri je jaskyňa Haviareň, ktorú domáci volajú Hevírňa.
Má umelo vytvorený vchod, ktorý
dal vystrieľať gróf Pálffy. Haviareň je
významnou lokalitou s výskytom netopierov, pričom popredné miesto
zaujíma kolónia vrápenca veľkého
a zimná kolónia netopiera čierneho.
Skrátka, majestátny Roštún obľubujú netopiere aj ľudia.
www.kamnavylety.sk/vapenna-rostun

SEKULE – štrkovisko Oširíd
Jazero Oširíd je obľúbeným miestom
oddychu pre celé Záhorie i jeho okolie. Výhodnú polohu a možnosť kempovania rovno pri vode často využívajú aj zahraniční turisti. Štrkovisko
okrem rekreantov obľubujú aj rybári.
www.obecsekule.sk

PLAVECKÝ HRAD
Zrúcanina hradu nad obcou Plavecké Podhradie patrí medzi najznámejšie opevnenia na Záhorí. Aj vďaka
nenáročnému prístupu po označených cestách v dobrom lesnom teréne je tento výlet ideálny pre všetky vekové kategórie. Z hradu sa pri
peknom počasí otvára krásny výhľad
nielen na celé dolné Záhorie, ale aj
do Rakúska, preto je dobré pribaliť
si ďalekohľad. Do Plaveckého Podhradia okrem autobusových spojov
v letných mesiacoch pravidelne jazdí
turistický vlak Záhoráčik zo Zohoru
a Záhorskej Vsi.
www.plpodhradie.sk

JAKUBOVSKÉ RYBNÍKY
Cyklovýlet na Jakubovské rybníky
prináša okrem športovania v príjemnom prostredí aj možnosť vidieť
mnohé druhy vtákov v ich prirodzenom prostredí. Asi tri kilometre
od malackého Vinohrádku môžete
pozorovať labute a relaxovať v tichu
tamojšieho ekosystému.
www.jakubov.sk

sme sa lúčili na Dérerke
(dokončenie zo str. 1)
Samé jednotky aj pre školu
So želaním krásnych prázdnin aj
pani učiteľke odchádzame do riaditeľne, kde nás už očakáva K. Habová. Aké záverečné vysvedčenie
dáva svojej škole? „Je ťažké vybrať
najväčší úspech ZŠ Dr. J. Dérera.
Má ním byť niektoré z umiestnení v predmetových olympiádach,
v súťaži v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko či v detskom
prednese poézie a prózy Zúbkove
pramene, literárne úspechy v slovenskom i anglickom jazyku? Vyzdvihnem účasť v celoštátnom kole
vo volejbale chlapcov, 4. priečku
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, úspech prvostupniarov v prehadzovanej? Spomeniem
celoslovenské testovania piatakov a deviatakov, v ktorých sme
dosiahli výsledky presahujúce celoslovenský priemer. Za najväčší
úspech považujem výsledky prostej
každodennej systematickej práce
našich 716 žiakov pod vedením
pedagogických
zamestnancov
v spolupráci s nepedagogickými
zamestnancami našej školy. Verte,
nie je vždy jednoduché zosúladiť
predstavy a očakávania žiakov,
rodičov a učiteľov. Ideme však spoločne po jednej ceste, a tak sa musíme všetci usilovať.“
Blíži sa okrúhle výročie
Dérerka má pred sebou mnohé
výzvy. Niektoré sa týkajú materiálno-technického zázemia ško-

ly, ktoré skvalitňujú postupnými
krokmi. V lete upravia bočný vstup
do hlavnej budovy i vstupy do budovy ŠKD. „Budúci školský rok sa
bude niesť v znamení osemdesiateho piateho výročia otvorenia školy
na mieste, kde Malačania pásavali
húsky. Ak sa i vyskytnú dajaké komplikácie, verím, že sa nám ho podarí
úspešne otvoriť,“ hovorí odhodlaná
riaditeľka.
Vráťte sa šťastlivo a oddýchnutí
A čo by K. Habová zaželala sebe,
svojim kolegom a tiež žiakom na
nastávajúce prázdniny? „Záver
každého školského roka sa nesie
v znamení bilancovania. Hodnotíme výchovno-vzdelávacie výsledky, oceňujeme úspechy. Lúčime
sa s tými, ktorí vykročia do ďalšej
etapy svojho života už bez nás.
Všetkým žiakom prajem šťastné
dni plné slnka, dobrej nálady v kruhu najbližších. Kolegom želám
pokojný dovolenkový čas, aby sa
oddýchnutí a s tvorivým nadšením
vrátili do školy. Na tomto mieste by
som chcela popriať mnoho zdravia
a spokojnosti kolegyni Terézii Sopóciovej, bývalej riaditeľke ZŠ Dr.
Jozefa Dérera. V našej škole začala
pôsobiť ako učiteľka v roku 1980.
Od roku 1990 bola takmer štvrťstoročie na jej čele. Po týchto prázdninách sa pani učiteľka Sopóciová
stane dôchodkyňou. Nesmierne si
cením spoluprácu s naším zriaďovateľom a partnermi na miestnej
úrovni. Nech všetci prežijú príjemné
letné dni!“
Text a foto: I. Sochorová

DARUJ KRV
S OLYMPIONIKOM
MARIANKA
Najstaršie pútnické miesto na Slovensku má v inventári mnoho národných kultúrnych pamiatok, ktoré
padnú do oka nielen nadšencom
histórie. Barokový komplex Kostola
Narodenia Panny Márie a sústava
kaplniek či súsoší v panoráme krížovej cesty so sebou nesie neopakovateľnú atmosféru pokoja. Marianku
navštevujú turisti a pútnici z celého
Slovenska i okolitých štátov.
www.marianka.sk

Srdečne vás pozývame do Nemocnice Malacky
na Olympijskú kvapku krvi za účasti slovenských
olympionikov. Darovanie prebehne v spolupráci so
Združením darcov krvi Malacky, Nemocnicou Malacky,
Občianskym združením dziMÄ a Nadáciou Slovenského
olympijského výboru. Cieľom Olympijskej kvapky krvi je
pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú krv na záchranu svojho
života. Tak neváhajte a darujte krv spolu s olympionikom!
PROGRAM

AUTOGRAMIÁDA

Dátum: 13. júla 2017 (štvrtok)
O koľkej: 8.00 h – 12.00 h
Kde:
zasadačka pri MR v nemocnici Malacky
Martina Kohlová (rýchlostná kanoistika)
Jakub Grigar (vodný slalom)
Jana Dukátová (vodný slalom)
Dominika Nestarcová (plážový volejbal)
Záujemcov o darovanie krvi prosíme, aby sa prihlásili
na telefónnom čísle 0902 211 070 alebo na adrese
darcakrvimalacky@gmail.com.

Texty: I. Sochorová a M. Binčík,
foto: www.obecborinka.sk,
www.plpodhradie.sk,
M. Binčík, M. Mráz,
www.marianka.sk,
G. Krajčírová

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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JC Jazyčnice prišlo v roku 2015
s novinkou – poldennou anglickou
škôlkou. Dnes má naša škôlka úspešne za sebou už druhý školský rok,
čomu sa veľmi tešíme. Radi by sme
vám priblížili našu poldennú anglickú
škôlku a prezradili aj niečo o jej cieľoch.
Poldenná anglická škôlka je určená
deťom vo veku od 2 do 4 rokov. V triede máme maximálne 7 detí, aby sa im
lektorka mohla plne venovať a rešpektovať ich individuálne potreby.
Škôlka je otvorená denne od 8.00
do 12.30. Ponúkame vám 2 možnosti návštevy:
A. 5 x do týždňa
B. 3 x do týždňa
Je na vás, rodičoch, ktorý variant
si zvolíte.
Cieľom našej poldennej anglickej škôlky je vytvoriť deťom prirodzené prostredie anglického jazyka. To znamená, že sa deti neučia
angličtinu ako na kurze angličtiny,
ale prirodzenou formou: tak, že lektorka hovorí s deťmi len v anglickom
jazyku. Dieťa si osvojuje frázy bežných činností, ktoré počas dňa robí.
Spoznáva svet okolo seba, svoje okolie, predmety vo svojom okolí, rozvíja si hrubú a jemnú motoriku.
Malým kolektívom sa snažíme
deti naučiť, ako nadväzovať sociálne
vzťahy s rovesníkmi a zároveň nemať
strach z množstva nových tvárí. V našej poldennej anglickej škôlke sa pri
deťoch striedajú len dve učiteľky, čím

si dieťatko vie vytvoriť blízky vzťah
a cíti sa bezpečne. Naša škôlka je
vhodnou prípravou pre vstup dieťatka
do bežnej škôlky s veľkým kolektívom.
Často sa stretávame s otázkou,
prečo nie sme celodenná škôlka. Tu
je náš dôvod: sme toho názoru, že
dieťatko v ranom veku má tráviť čas
so svojou matkou. V tomto veku potrebuje len úzky okruh ľudí, pretože
vytváranie skutočných sociálnych
vzťahov nastáva až po 4. roku veku
dieťaťa. Rodičia mali záujem o kurzy
anglického jazyka pre malé detičky,
lenže urobiť niečo s takým malým
dieťatkom za 45 minút raz do týždňa
je nereálne, a preto sme prišli s myšlienkou poldennej anglickej škôlky.
Dieťatko je u nás len pár hodín,
kedy si mamičky môžu trošku oddýchnuť alebo niečo vybaviť. Dieťatko sa za ten čas zabaví, niečo nové
naučí a osvojí si angličtinu postupne
a najmä prirodzene. Deti v tomto
veku sú naozaj malé a už po obede si
uvedomia, že zábavy bolo dosť, a čakajú na svoje mamičky, s ktorými si
ľahnú na obedný spánok. A toto vám
ani vašim deťom zobrať nechceme.
Predpoludnie stačí na to, aby
sme ho plnohodnotne využili a zároveň „nezobrali“ deťom mamy.
Ak sa vám myšlienka našej škôlky páči, radi vás privítame v novom
školskom roku 2017/2018.
Nezabudnite na dni otvorených
dverí počas júla.
Bližšie informácie a prihlasovanie: spevakova@jazycnice.sk alebo
telefonicky 0948 20 67 81.

JC Jazyčnice came up with a fresh
idea in 2015 - it was our Half day English Nursery. It has been two years
now since the opening and undertaking of this successful endeavour. This
makes us very proud and happy. We
take this opportunity to introduce our
Half day English Nursery and share the
purpose and our intentions with the
Nursery.
Our Half day English Nursery is
aimed at children from 2 up to 4 years
of age. There is a maximum of 7 children in one classroom in order for „Ms
Lecturer“ to be able to pay all her attention to children and respect their
individual needs.
The nursery is open daily from 8.00
to 12.30. We offer two options for
parents and children as to the number of visits per week:
Option A: 5 times per week
Option B: 3 times per week
Dear parents, the choice is yours,
feel free to choose whichever suits you
best.
The objective of our Half day English Nursery is to create a natural English language speaking environment
for children. This means that children
do not learn English the way they would
learn it when attending English courses.
The form is natural, so Ms Lecturer only
speaks with children in English. This
way the child learns English phrases
for common activities that he/she
does during the day. The child is getting
to know the world, envirnonment and
objects surrounding him or her and developing fine and gross motor skills.
By creating children‘s groups

where there are only few children, we
are able to take more time teaching
them how to form social relationships
with their peers; and they are also less
likely to be afraid of new faces in such
small groups. In our Half day English
Nursery only two female teachers take
turns caring for the children. This way
the child is able to form a close relationship with them and feel safe. Our
nursery is an excellent grounding for a
child‘s later entry into a common nursery with larger groups of children.
Very often we are approached
by parents who ask why we are not
a day-long nursery. Our opinion is that
a small child at such early age should
spend as much time with their mother
as possible. At this age any child needs
only a small circle of people, as formation of more complex social relationships begins after the fourth year of
age. Parents have been interested in
English courses for small children but
to work efficiently in this field with
such a small child in a time span of
45 minutes once a week is unrealistic.
Thus the reason for coming up with
the idea of a half day English nursery.
Children spend only a few hours
with us which gives an opportunity to
mothers to get some rest or arrange
what is needed. In the meantime the
child would have fun, learn something
new and will be acquiring knowledge
of English gradually and most imporatantly - in a natural way. Small children
tend to realize in the afternoon that
there has been enough fun for the day
and are keen on seeing their mummies
who they can take their afternoon nap

with. We do not want to take these enchanting moments away from either
you or your children.
Utilising the full morning means
that there is enough time to be able
to spend it to the full, and at the same
time not too long that mothers don‘t
spend enough time with their children.
If you like the idea of our nursery,
we shall be happy to welcome you to
the upcoming school year 2017/2018.
Don‘t forget the Open Days during
July.
For more information and registration you can contact spevakova@
jazycnice.sk or should you prefer a
conversation, please don’t hesitate to
call on 0948 206 781.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Stretnutie po rokoch
„Je priam neuveriteľné, ako rýchlo tie roky uplynuli,“ zaznelo z úst
viacerých účastníkov stretnutia
9. A. a 9. B. triedy ZDŠ po 50 rokoch,
ktoré sa konalo v sobotu 24. júna
v obradnej sieni mesta. V čase školských lavíc bolo v triedach po 42 až
44 žiakov. V roku 1967 sa rozišli po
svete za svojimi cieľmi. V súčasnosti
už štvrtina z obidvoch tried zomrela, podaktorí slávili okrúhle životné
jubileum v rodinnom kruhu a tí ostatní boli prítomní na slávnostnom
obrade v sobášnej sieni. Priebeh

obradu pozitívne ocenili najmä
z B. triedy, pretože sa videli prvý raz
po 50 rokoch. Prekvapilo ich slávnostné prijatie za sprievodu hudby
s podpismi v pamätnej knihe a na
záver aj darček – propagačné materiály od mesta a kvety.
Poslanec MsZ Pavol Tedla v príhovore pripomenul milé spomienky
zašlých školských čias, ktoré vyvodili na tvárach prítomných blažený
úsmev a slzičky dojatia. Po slávnostnom akte vyjadrili úprimnú vďaku
organizátorom a pobrali sa na spo-

ločné posedenie pri večeri. Vzájomné rozhovory pedagógov s účastníkmi nemali konca kraja. Najviac bolo
otázok: „Pamätáš sa ...?“ Všetci si oživovali spomienky - aj dobré aj horšie,
no vždy okorenené smiechom. Bolo
o čom rozprávať, veď každý má svoju
rodinu, dosiahol životný sen, alebo
využil ponúkanú šancu. Oslava stretnutia sa skončila s predsavzatím do
budúcna opäť sa zísť a zaspomínať
si na krásnu minulosť, ak to zdravie
dovolí.
Text: J. Sedláková, foto:
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Brezu na Partizánskej ulici
obsadil ďateľ
Partizánska ulica má nového obyvateľa: na suchej breze pri bytovom dome oproti areálu Tekosu sa
zahniezdil ďateľ. Strom, určený na
výrub, je nateraz vďaka novému
podnájomníkovi zachránený. „Je neobvyklé, že zvyčajne plachý ďateľ sa
prispôsobil ruchu ľudského prostredia

a umelo vytvoreného parku,“ povedala pre mestské médiá Jana Chválová
z Referátu životného prostredia MsÚ.
Motto z loga nášho mesta „Malacky
– dobré miesto pre život“ tak zjavne
oslovuje všetkých, nielen ľudí.
-mb-/-otano-

Dedko, babka, mama, tato, poďme na to!
Pod touto výzvou sa na futbalovom štadióne v Zámockom parku
v Malackách konalo nevšedné podujatie – na Rodinnej olympiáde sa stretli tri vekové generácie. Zorganizovali
ju seniori Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Malackách spolu
s Klubom dôchodcov v Malackách.
Už od skorého rána nadšenci
z radov seniorov pripravovali na
štadióne súťaže starých rodičov
s vnúčatami. Stanovíšť bolo deväť:
kop do bránky, beh, prekážková
dráha, nosenie tenisovej loptičky
a pohára s vodou na rakete, hod na
cieľ, preťahovanie lanom, petangue,
bowling, súťaž na bicykloch, kolobežkách či odrážadlách a v lezení.
Súťažilo 28 rodín so 42 deťmi vo
veku od roka do 14 rokov. Malých
a veľkých športovcov prišli povzbudiť celé rodiny a vytvorili skutočne
vynikajúcu atmosféru. Všetky výkony sme odmenili perníkovými medailami, balíčkom sladkostí a vecný-

mi cenami. Ďakujeme všetkým, ktorí
podujatie pripravili a zorganizovali.
Nultý ročník Rodinnej olympiády sa
teda vydaril a pred nami je výzva na

zorganizovanie 1. ročníka Rodinnej
olympiády na budúci rok.
Text: D. Bukovská, foto: JDS

MALACKÁ MATRIKA
od 21. 6. 2017 do 4. 7. 2017

Na cestách života 50 rokov kráčate spolu,
či vedú do kopca alebo dolu.
O seba opretí v každučký čas,
v láske a svornosti až zbledol vlas.
SPOMIENKY

1. júla uplynulo 9 rokov
od úmrtia našej drahej manželky
a matky Janky Kupcovej.
Kto ste ju poznali a mali radi,
spomínajte spolu s nami.
Manžel Milan s rodinou.

Nie je medzi nami, ale v srdciach
našich a s nami...
27. júla si pripomenieme 1. výročie
úmrtia našej milovanej manželky,
mamičky a babky
Terézie Šúrekovej.
S láskou a úctou spomínajú manžel,
syn Michal, dcéra Zuzana a vnúčatá
Nicol a Sofia. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

1. júla oslávili 50. výročie
sobáša manželia
Mária a Štefan Žáčkovci.
Želáme vám zdravie a silu,
oslávenci milí, by ste v láske
a šťastí ešte dlho spolu žili.
K vášmu výročiu vám blahoželajú
syn Martin s rodinou
a ostatná rodina.
Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali...
29. júna sme si pripomenuli
3. výročie úmrtia nášho syna
Milan Hulmana z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú syn
Milan, dcéra Lenka, mama, Michal,
sestra Jana a Marta a neter
s rodinami, celá rodina a kamaráti.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

Najbližšie vydanie Malackého
hlasu vyjde 30. augusta 2017.

V nebeskom raji pokoj večný maj,
buď naším anjelom na Zemi a nás chráň.
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
27. júna by sa náš drahý
Ladislav Matúšek dožil 76 rokov.

16. júla uplynú 4 roky, čo nás
opustila naša milovaná babka
a sestra s veľkým srdcom
Františka Gašparová.

Kto ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku.
Spomína celá rodina.

S láskou spomína manželka Edita
a deti. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

Spomínajú sestra Irenka a vnuci
Roman a Vlado. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

Vítame medzi nami:
Matias Sabol *23. 6.
Teodor Rybár *16. 6.
Opustili nás:
Anna Polakovičová,
Plavecký Štvrtok, *1925
Pavel Ulehla, Lozorno, *1949
Jiřina Chmelová,
Plavecký Štvrtok, *1930
Jozef Baumgartner, Malacky, *1953
Mária Hurbanová, Malacky, *1936
Mária Reisenauerová, Kuchyňa, *1940
Ľubomír Hlavenka, Rohožník, *1959
Bohumil Suchánek, Závod, *1951
Igor Betka, Moravský Sv. Ján, *1964

Júloví

jubilanti

80

Odišli ste tíško spať,
zaplakal každý, kto mal vás rád.
Tá rana v srdci bolí, zabudnúť nedovolí.
4. júla si pripomíname
11. výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný otec
Mikuláš Kimlička,
a 21. júla 2. výročie, čo nás
opustila mamička
Pavlína Kimličková.

Povedali si ÁNO:
Daniela Litomerická a Andrej Wirth
Kristína Králová a Peter Varhaník
Soňa Soboličová a Patrik Hrebík
Dominika Velická a Róbert Filípek
Sabina Maršálková a Tomáš Benda

85

Mária Caunerová
Marta Fritzová
Alexander Ftáčnik
Matej Jarábek
Libuše Jurkovičová
František Novotný
Margita Padyšáková
Anna Skalická
Marta Švecová
Michal Vaškovič
František Vykydal
Anna Žáčková
Anna Hrebeňová
Jozef Jursa
Mária Kovariková
Mária Lysá
Anna Orlická
Augustín Smolinský

90
91
92
93
94
95

Františka Šimková
Anna Špazierová
Rozália Zúbková
Anna Havlíková
Anna Živicová
Ján Hyža
Irena Paštiaková
Vlastimila Šujanová
Anna Pecinová
Jana Spuchláková

Srdečne blahoželáme!
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Naši futsalisti vyhrali
Slovenský pohár juniorov
Mladí malackí futsalisti dosiahli historický úspech: vyhrali Slovenský pohár juniorov. Záverečný turnaj
mládežníckej sezóny – Final Four – sa konal v Mestskej športovej hale v Leviciach. Malacky v semifinále
porazili Banskú Bystricu a vo finále šokovali všetkých, najmä však favorizovaný tím Grizzly Košice. Finálový zápas sa v riadnom hracom čase skončil remízou, a tak rozhodovali penalty – v nich Malacky vyhrali 4:3.
Futsalisti Malaciek tak napriek krátkej histórii klubu zaznamenali už dva
historické úspechy. Okrem najnovšieho víťazstva v Slovenskom pohári
juniorov sa k nim radí aj 2. miesto
v extralige juniorov.
Semifinále Final Four
MIBA B. Bystrica - 1. SFC Canaria
Team Malacky 1:1 (0:1), na penalty 3:4
zostava Malaciek:
Závoník – Čeřovský C, Foltýn, Buzek, Vaniš, Ronec, Hitmar, Haramia,
Lörinczi
strelec gólu za Malacky: Haramia
strelci pokutových kopov za Malacky:
Ronec, Haramia, Foltýn, Vaniš
ŽK: Hitmar, ČK: Lörinczi

Vaniš, Ronec, Hitmar, Haramia
strelci gólov za Malacky: Foltýn, Čeřovský, Haramia
strelci pokutových kopov za Malacky:
Ronec, Haramia, Foltýn
Konečné poradie Final Four
1. 1. SFC Canaria Team Malacky

2. Grizzly Slovakia Košice
3. MIBA Banská Bystrica
4. Futsal Team Levice
Za najlepšieho hráča 1. SFC Canaria
Malacky vyhlásili Daniela Čeřovského.
Text: P. Fehér,
foto: 1.SFC Canaria Team Malacky

Finále Final Four
1. SFC Canaria Team Malacky Grizzly Slovakia Košice 3:3 (1:1),
na penalty 3:2
zostava Malaciek:
Závoník – Čeřovský C, Foltýn, Buzek,

Mažoretky ELLA
v európskej špičke
V dňoch 22. až 25. júna sa v talianskom meste Giulianova stretlo viac
ako 100 súborov zo 14 európskych krajín. Mažoretky z celého kontinentu si prišli zmerať sily na majstrovstvá Európy.
Mažoretky z Malaciek tento rok
prvýkrát bojovali v staršej vekovej
kategórii junioriek. Aj napriek tomu,
že spomedzi tímov boli vekovo najmladšie, na majstrovstvá Európy sa
prebojovali až s 3 choreografiami.
Postúpiť sa im podarilo z majstrovstiev Slovenska, kde získali dva tituly
majsteriek a dva tituly prvých vicemajsteriek.
Výprava z Malaciek vyrazila do
Talianska o pár dní skôr, aby si dievčatá stihli užiť slnko a more, ale aj aby
si stihli zopakovať choreografie. Súťaž sa oficiálne začala slávnostným
nástupom súborov pár krokov od
pláže. Pre mažoretky ELLA sa začal
šampionát na druhý deň, keď začali
súťažiť juniorské miniformácie. Ako
prvé sa pred porotu postavilo trio
junior Eliška Bačová, Alicka Blažková a Julka Baťková – tohtoročné
majsterky Slovenska. Naše dievčatá
obsadili v ťažkej konkurencii 17 súborov krásne 5. miesto! Po nich prišla na rad miniformácia junior Eliška

Bačová, Alicka Blažková, Julka
Baťková, Nikolka Kovarovičová,
Stellka Kovarovičová a Natálka
Slezáková. Po krásnom výkone
si taktiež v obrovskej konkurencii
17 súborov vybojovali skvelé 6. miesto a patria tak do TOP 6 v Európe.
Predposledný deň čakalo dievčatá pochodové defilé pri slnečnej
pláži. Malačianky odtancovali svoju
choreografiu krásne. Ďalšia súťaž,
tentoraz veľká formácia s choreografiou Mníšky v akcii, bola na programe v posledný deň. Čakanie na výsledky bolo dlhé, no oplatilo sa - za
veľkú formáciu spolu s defilé získali
prekrásne 4. miesto. Hoci si dievčatá z Talianska nepriviezli medaily,
spokojné a šťastné sa vrátili domov.
Vedúca a trénerka Daniela Bukovská s trénerkou Kristínou Horeckou
a manažérkou Martinou Danihelovou sú na svoje zverenkyne nesmierne hrdé.
Text a foto: K. Horecká

Prípravky Žolíka víťazne
Na konci sezóny 2016/17 sa tri družstvá prípraviek predstavili na turnajoch v blízkom okolí. Malí žolíci si
počínali vynikajúco a všetky prípravky skončili na 1. miestach.
Vynikajúco si počínala najmä prípravka ročník narodenia 2007, ktorá sa predstavila na turnaji v Lábe určenom pre chlapcov o rok starších (t. j. narodených v r. 2006). Naši malí futbalisti sa zápasov a súbojov proti
starším súperom nezľakli a po vynikajúcom kolektívnom výkone sa tešili z celkového víťazstva. Chlapcom
z r. 2007 sa darilo aj v súťaži organizovanej BFZ, kde v konečnej tabuľke obsadili 2. miesto.
Prípravka ročník narodenia 2008
odohrala počas sezóny 14 zápasov
v Lige malých šampiónov, kde medzi sebou súťažilo 8 družstiev z blízkeho okolia. Chlapci vyhrali všetky
svoje zápasy a zaslúžene skončili na
1. mieste. Marcus Foltín sa stal so 42
gólmi najlepším strelcom Ligy malých šampiónov.
Výsledky na turnaji prípraviek r.
2006 v Zohore
Žolík r. 2006 – FK TJ Kúty
4:3
Žolík r. 2006 – ŠK Lozorno
3:2
Žolík r. 2006 – FK Sološnica
3:4
Žolík r. 2006 – FC Zohor
5:3
Žolík r. 2006 – FK Sološnica
2:1

UEFA licencia C) a Daniel Peceň.
• Skončili sme na 1. mieste zo 7 tímov.
• Jakub Kováč bol vyhlásený za najlepšieho brankára celého turnaja.
Výsledky na turnaji prípraviek r.
2008 v Lábe
Žolík r. 2008 – OŠK Láb
4:0
Žolík r. 2008 – MFK Záhorská
Bystrica		
2:0
Žolík r. 2008 – FKP Dúbravka
2:0
Žolík r. 2008 – TJ Záhoran Jakubov 1:1
Žolík r. 2008 – FKM Stupava
2:1

• Tréneri: Branislav Sedlák (držiteľ
UEFA licencia C), Pavel Rak
a Jaroslav Vopienka.
• Skončili sme na 1. mieste z 9 tímov.
• Marcus Foltín s 11 gólmi bol najlepším strelcom celého turnaja.
Ďakujeme všetkým mládežníckym
trénerom a rodičom, ktorí sa počas
celej sezóny zúčastnili na jednotlivých
zápasoch a na turnajoch, pomohli
s dopravou a vytvorili počas zápasov
výbornú a pozitívnu atmosféru.
Text a foto: ŠK Žolík

• Tréneri: Andrej Hýll (držiteľ UEFA
licencia C) a Martin Vician.
• Skončili sme na 1. mieste z 9 tímov.
• Mário Gbelský bol vyhlásený za
najlepšieho hráča celého turnaja.
Výsledky na turnaji prípraviek r.
2006 v Lábe
Žolík r. 2007 – OŠK Láb
1:0
Žolík r. 2007 – OFK Vysoká
pri Morave		
2:0
Žolík r. 2007 – SK Rakvice (CZ)
0:0
Žolík r. 2007 – FKM Karlova Ves 2:1
Žolík r. 2007 – FKM Stupava
1:0
Žolík r. 2007 – MFK Záhorská
Bystrica		
0:1
• Tréneri: Rastislav Balaščík (držiteľ

Prípravky 2007 a 2008. Tréneri zľava: D. Peceň, R. Balaščík, B. Sedlák a P. Rak.

Marek Havlík tretíkrát po
sebe majstrom Slovenska!
Pretekár Atletického klubu AC
Malacky Marek Havlík sa stal majstrom SR v behu na 400 m dorastencov. Na domácom šampionáte
do 17 rokov v Dubnici nad Váhom
zvíťazil výkonom 51,22 s a okrem
majstrovského titulu si vybojoval
právo reprezentovať Slovensko na
medzištátnom stretnutí v atletike
dorastencov v maďarskom Miskolci.
Po triumfoch z rokov 2015 a 2016,
keď na šampionáte republiky v atletike žiakov nenašiel premožiteľa
v behu na 800 m, sa Marek presadil
aj na polovičnej vzdialenosti v kategórii dorastencov.
Z ďalších členov AC Malacky potešil osobným rekordom v behu na
3000 m Marek Ondrovič, ktorý tesne zaostal za stupňom víťazov a časom 9:48,57 min. obsadil 4. miesto.
V behu na 800 m dorasteniek mali
Malacky dvojité zastúpenie. Vekom
ešte len mladšia žiačka Michaela
Salayová sa umiestnila na veľmi

peknom 6. mieste, keď si výkonom
2:32,09 min. utvorila svoj nový
osobný rekord. Svoj najlepší výkon
v tejto disciplíne zabehla aj Timea
Morávková, ktorá v celkovom hodnotení obsadila 13. miesto. V skoku
do diaľky dosiahla Mária Šimeková
výkonom 452 cm na 14. priečku.
Text: P. Filip, foto: M. Havlík

Marek s mamou.
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