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ÚVODNÍK

Prichádza
fenomén veľkých
metropol

I. Sochorová

Začína sa komplexná obnova verejného
osvetlenia za takmer milión eur
Malacky sa ešte tento rok stanú žiarivejším a bezpečnejším mestom. Onedlho sa totiž začne II. etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorá
spolu s I. etapou pokryje takmer celé územie mesta.
Primátor Juraj Říha po podpise zmluvy s dodávateľom pripomenul, že
prípravy projektu trvali dva roky.
„Som rád, že po kaštieli spúšťame realizáciu ďalšieho projektu z tých najväčších predvolebných plánov. Vymeníme
rozvádzače a viac ako 1400 svietidiel,
čo bude predovšetkým znamenať
okamžitú bezpečnosť pre každého Malačana a zároveň aj úsporu nákladov
na elektrinu. Ide o mimoriadne nákladný projekt: investícia predstavuje vyše
950 tisíc eur, ktoré máme kryté bankovým úverom. Je to síce záväzok, avšak
splátky úveru máme nastavené vo výške úspor,“ povedal primátor.

Zostanú špecifické lokality
Práce budú trvať pol roka a výraznejšie neobmedzia pohyb či dopravu.
Spolu s I. etapou rekonštrukcie, ktorá
prebehla vlani na jar (ulice Stupavská, M. R. Štefánika, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova,
arm. gen. L. Svobodu, K. Orgoňa,
A. Veselého, kpt. Uhra, J. Murgaša,
V. Clementisa, J. Gabčíka a Kukorelliho), bude mať mesto nové LED
svietidlá na takmer celom území.
„Zostáva nám 12 špecifických lokalít,
kde nie je osvetlenie vôbec, prípadne
majú stožiare rozmiestnené v nevyhovujúcom rozstupe,“ upozorňuje

J. Říha a zároveň dodáva, že mesto
už pre ne má spracované samostatné projektové dokumentácie: „Potrebovali by sme ďalší milión eur – a ten
zatiaľ v rozpočte nemáme. Hoci tieto
lokality nie sú rozsiahle, náklady navyšuje fakt, že v nich treba začať takpovediac „od nuly“ – územné rozhodnutie, osadenie stožiarov, kabeláž atď.
Vzhľadom na ostatné priority mesta
sa budeme týmto lokalitám venovať
postupne.“
Po II. etape sa bude pokračovať
ďalej
Slovo „postupne“ neznamená ne-

určitú ďalekú budúcnosť, práve
naopak. Po skončení aktuálnej II.
etapy už príde na rad spomínaných zvyšných 12 lokalít. Prvou
z nich budú ulice Továrenská,
Pezinská a Dielenská. Verejné
osvetlenie tam bude stáť vyše
300 tisíc eur a, ak všetko dobre
pôjde, budovanie sa začne v budúcom roku. Druhým projektom
bude výrazné samostatné nasvietenie 14 priechodov pre chodcov
na frekventovaných
miestach (Záhorácka,
Pezinská, M. R. Štefánika).
Pokr. na
strane

Asi všetci zvádzame boj s časom.
Náhlime sa, večne niekam letíme. Nechodíme pešo neraz nie preto, že by
sme boli leniví, ale s človečou rýchlosťou by sme mnohokrát nestihli
dôležité veci. Vyvstáva ďalší problém
– pribúda áut a my sa ocitáme v začarovanom kruhu. Ako z neho von?
Fenomén mestskej hromadnej
dopravy je starý viac ako storočie. Už
dávno sa stal prirodzenou súčasťou
veľkých metropol. Časy sa však menia
a hoci v nedávnej minulosti by nám
ani nenapadlo, že mestské autobusy
dorazia aj do okresných miest, je to tu
– v pondelok 18. septembra spúšťame
hromadnú dopravu aj v Malackách.
Tento historický medzník posúva naše
mesto ešte viac do 21. storočia. Zasa
budeme o čosi modernejší, progresívnejší a pružnejší. MHD nás oslobodí
nielen od kolón a zápch, čím nám
v mnohom ušetrí drahocenný čas, ale
bude ohľaduplná aj k životnému prostrediu, ktoré všetci zdieľame. Autobusy zároveň preveria naše správanie,
zásady toho slušného sa zrkadlia práve v dopravných prostriedkoch.
MHD symbolicky spúšťame v rámci Európskeho týždňa mobility, ktorého cieľom je povzbudiť obyvateľov
využívať multimodálnu dopravu. Privítajme ju ako sa patrí, navyše prvých
päť dní jazdíme zadarmo!
Ak som pripravovanú MHD nazvala
historickým medzníkom, tento názov
si určite zaslúži aj projekt modernizácie
verejného osvetlenia. Onedlho spustíme
druhú etapu, ktorej výsledkom bude moderné a bezpečné osvetlenie na území
celého mesta. Takže si smelo dovolím zopakovať vlastné slová, ktoré som použila
o pár riadkov vyššie: aj tento historický
medzník nás posúva do 21. storočia.
Popri práci nezaostáva ani kultúra.
Srdečne vás pozývame na 10. ročník
divadelného festivalu Zejdeme sa na
hambálku a prehliadku ľudskej tvorivosti a zručnosti Malacká šošovica.
V meste máme aj veľkého jubilanta –
Gymnázium Malacky oslavuje 90 rokov!
Jedna detská riekanka hovorí: Jeseň,
pani bohatá, farbí stromy do zlata. A my
v redakcii k tomu dodávame: v Malackách bude naozaj bohatá jeseň. Podujatí bude dosť, nech sú vám len pre radosť.
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23. september: mesto plné podujatí Štartuje mestská
ločenským domom bude patriť
tradičnému Hambáljarmoku a na
Sasinkovej sa stretnú milovníci zlatistého moku a ľudovej zábavy na
Záhoráckom Októberfeste.

Všetky podujatia sa začínajú
o 9. hodine.
Viac informácií na strane 5.

-red-

Nebezpečenstvo vzniku požiarov už nehrozí
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách odvolalo čas zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiarov

na lesných pozemkoch a v ich
ochrannom pásme v územnom
obvode okresu Malacky, ktoré
bolo vyhlásené 28. júna. Od 12.

septembra nie je potrebné zabezpečovať opatrenia proti požiarom.
OR HaZZ

hromadná doprava!
Srdečne pozývame verejnosť na slávnostné spustenie mestskej hromadnej dopravy v Malackách. Stretneme sa v pondelok 18. septembra o 15. hodine na autobusovej stanici.

MHD v skratke:
• od pondelka 18. septembra
• 4 linky: A, B, C, D
• prvých 5 dní zadarmo (pondelok
18. 9. – piatok 22. 9.)

• klimatizované autobusy s wi-fi
• súčasť Bratislavskej
integrovanej dopravy
Pokr. na
strane

V sobotu 23. septembra ožije centrum mesta troma veľkými
spoločenskými akciami. Kláštorné
námestie hostí obľúbenú Malackú šošovicu, priestor pred spo-
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Začína sa komplexná
obnova verejného osvetlenia
za takmer milión eur
Dokončenie zo str. 1
Treťou vytipovanou lokalitou, kde
je nevyhovujúce, resp. žiadne verejné osvetlenie, je časť Ulice Duklianskych hrdinov alebo alternatívne Cesta mládeže. Ostatné lokality,
ako napríklad Vinohrádok, bytovky medzi Štúrovou a Jánošíkovou,
Táborisko či Zámocká, sa budú
dávať do poriadku v závislosti od

finančných možností mesta.
Mimo projektu II. etapy mesto v súčasnosti buduje verejné osvetlenie
na Pribinovej, časti Záhoráckej a na
novom cintoríne.
Nová kvalita života
Vďaka blížiacej sa rozsiahlej obnove
verejného osvetlenia tak čaká obyvateľov nášho mesta nová kvalita
života. Okamžitým benefitom bude

zvýšená bezpečnosť v uliciach. Mesto očakáva aj finančný efekt, keďže
investícia sa bude splácať sama
z úspor nákladov na energie. Rovnako dôležité je aj to, že Malacky
budú žiarivejšie. Krajšiu tvár určite
prinesú aj historické svietidlá, ktoré
pribudnú na Kláštornom námestí
a v Zámockom parku.
Text: Ľ. Pilzová, foto: I. Sochorová

Časť projektovej dokumentácie k rekonštrukcii verejného osvetlenia.

Malackí prváci rozbehli školský rok bez bázne a naplno
V novom školskom roku nastúpilo do prvých ročníkov základných škôl v Malackách takmer 250 detí. Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta začalo navštevovať 192 prvákov, z toho
ZŠ Dr. J. Dérera 83, ZŠ Štúrova 65 a ZŠ Záhorácka 44. Spojená škola sv. Františka Assiského hlási 50 a Spojená škola na Pribinovej ulici 5 detí v prvom ročníku.
Obnovy a zmeny
Školské zariadenia sa obnovovali aj
v čase voľna. Základnú školu na Záhoráckej počas prázdnin postupne
rekonštruovali, bola zateplená fasáda a obvodový plášť, upravený
bol aj vstup. Keďže ide o najväčšiu školskú budovu v Malackách,
rekonštrukcia je rozdelená na dve
etapy. Po tohtoročnej prvej je nasledujúca naplánovaná o rok – ta-

kisto cez letné prázdniny. Obnovu
v hodnote 246 tisíc eur financuje
mesto. ZŠ Záhorácka zároveň začína pracovať so zmenou vo vedení
– novou riaditeľkou školy sa stala
Alena Číčelová.
K obnove sa schyľuje aj na ZŠ Dr. J.
Dérera. Mestské zastupiteľstvo aktuálne schválilo podanie eurofondového projektu na výstavbu novej
telocvične.

Chýbajú učitelia I. stupňa a angličtinári
Skladba pedagogických zborov je
kompletná. Riaditelia škôl zatiaľ dokázali nájsť potrebných vyučujúcich,
avšak opakovane je nedostatok učiteľov pre prvý stupeň a učiteľov anglického jazyka.
V rámci školskej premiéry aj divadielko
Našim prvákom spríjemnilo pre-

miéru v škole bábkové divadlo.
Rozprávku Kohútik a sliepočka
pre nich pripravilo mesto Malacky
a Divadlo Žihadlo. Známy príbeh
o lakomom kohútikovi, ktorému
obetavá sliepočka spolu s deťmi
– divákmi zachráni život, si od začiatku získal všetečné publikum.
Zaslúžil sa o to bábkar a principál
Divadla Žihadla Vlado Zetek, ktorý
do tradičného scenára zakompo-

noval aj súčasné, trefné a vtipné
komentáre.
Ďalším prekvapením bol darčekový
balíček, v ktorom si všetky malacké
prváčence odnášali domov farbičky,
vymaľovánku a bublifuk. Každému
školákovi ho osobne odovzdal primátor mesta Juraj Říha, ktorý zároveň
deťom zaželal veľa úspechov v škole.
Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy, Štúrova 142/A, 901 01 Malacky
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa požadované podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61
ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Iné požadované predpoklady:
• občianska bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Ďalšie požiadavky a kritériá:
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja ZŠ Štúrova 142/A v Malackách,
• znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva,
• organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti.

Poslanci schválili ďalšie projekty
Vo štvrtok 7. septembra rokovalo mestské zastupiteľstvo. Poslanci mali na programe 4 body, týkajúce sa
dôležitých mestských projektov, okrem iného mestskej cyklotrasy či novej telocvične na Dérerke. Všetky
materiály a uznesenia sú dostupné na webovej stránke mesta www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO.
Mestská cyklotrasa
Poslanci súhlasili s návrhom, aby
mesto podalo žiadosť o eurofondy
na financovanie projektu Cyklotrasa
Družstevná – Radlinského. Jeho cieľom je vybudovanie hlavnej diagonály, ktorá prepojí Kostolište, ZŠ Záhorácka, MCK, okresný úrad, daňový
úrad, ZUŠ, mestský úrad, autobusovú stanicu, železničnú stanicu a priemyselný park. Diagonála bude akousi „chrbticou“, na ktorú sa budú na-

pájať menšie cyklotrasy, čím vznikne
cyklistická sieť. Celkové náklady na
projekt diagonály sú rozpočtované
na 910 tisíc €, z čoho sa mesto musí
podieľať sumou vo výške minimálne
5 % (45 tisíc €).
Výstavba novej telocvične pre ZŠ
Dr. J. Dérera
Mesto bude podávať žiadosť o príspevok z eurofondov na výstavbu
novej telocvične. Tá súčasná už dl-

hodobo nestačí kapacitne pokryť
potreby školy s vyše 700 žiakmi.
Výstavbou druhej telocvične škola
naplní zákonom stanovené požiadavky na plochu vnútorných priestorov, určených na telesnú a športovú výchovu. Náklady na projekt
sú rozpočtované vo výške 224 tisíc
€, z čoho bude spolufinancovanie
mesta 74 tisíc €.
-lp-

Požadované doklady na výberové konanie:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní 1. atestácie,
• podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis (aj telefonický a mailový
kontakt),
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja školy.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do piatka 22. septembra 2017 do
14.00 (rozhoduje dátum doručenia) na adresu zriaďovateľa: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky v obálke s označením VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa ZŠ Štúrova - NEOTVÁRAŤ.
Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, oznámime písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania jeho termín, miesto a čas.
-red-
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Zo začiatku jazdíme zadarmo
Prvých 5 pracovných dní po spustení, t. j. od pondelka 18. septembra do piatka 22. septembra, bude nová MHD
zadarmo. Cestovný lístok si ale treba kúpiť, bude mať hodnotu 0 € a cestujúcim ho vydá vodič priamo v autobuse.
Počet vydaných lístkov je dôležitý údaj pre štatistiku.

Trasy liniek MHD

A
B
C
D

Malacky, železničná stanica –
sídlisko Juh – Malacky, železničná stanica
Malacky, železničná stanica – Gymnázium – Vinohrádok – Malacky,
železničná stanica
Malacky, železničná stanica – TESCO –
Nemocnica – Malacky, železničná stanica
Malacky, železničná stanica –
Priemyselná – IKEA –
Malacky, železničná stanica

Pokračujeme v opravách budov a ciest
Keď sa zima opýta, čo sme v Malackách robili počas leta, odpoveď bude celkom rozsiahla: mesto opravovalo školské zariadenia aj verejné priestranstvá. Opravuje sa ďalší úsek Cesty
mládeže či nový cintorín, začali sa stavebné úpravy pred starou budovou MsÚ na Radlinského ulici, vynovené priestory majú deti v materskej škole i žiaci v ZŠ na Záhoráckej.
Materská škola
Malý pavilón v MŠ na Bernolákovej (bývalé jasle) má kompletnú novú fasádu a obklad. Hlavný pavilón, takisto na Bernolákovej, už má zrekonštruované všetky sociálne zariadenia, kuchynky i zázemie pre zamestnancov. Deti na
Rakárenskej chodia do novo zateplenej budovy s opravenou fasádou. Rekonštrukciou prešli aj všetky chodníky a terasy v areáli tejto škôlky. Aktuálne sa
opravuje pracovisko na Hviezdoslavovej ulici, ktoré bude hotové v októbri.
„Všetkým rodičom patrí naša veľká vďaka za trpezlivosť. Rovnako ďakujeme zamestnancom materskej školy za obrovskú pomoc pri čistení zrekonštruovaných
priestorov,“ povedal pre Malacký hlas primátor Juraj Říha. Zároveň potvrdil svoj
sľub, že do konca aktuálneho volebného obdobia budú zrekonštruované všetky pracoviská materskej školy v Malackách.

ZŠ Záhorácka
Základná škola na Záhoráckej ulici
hlási skončenú prvú etapu rekonštrukcie: bola zateplená fasáda a obvodový plášť, upravený bol aj vstup,
kde je položená nová zámková dlažba a pribudol aj bezbariérový vstup.
Vedenie mesta sa zaviazalo, že o rok
– znova cez letné prázdniny – zrealizuje druhú etapu obnovy tejto najväčšej školskej budovy v Malackách.
Radlinského ulica
Výsledkom stavebných prác, ktoré
aktuálne prebiehajú pred bývalou
budovou mestského úradu na Radlinského ulici, bude nový chodník.
Keďže oproti pôvodnému bude
mierne posunutý, vznikne možnosť
kolmého parkovania pre 16 áut.
Podľa pripravovaného projektu by
mala po Radlinského viesť nová cyklotrasa. Mesto preto bude túto ulicu
postupne upravovať.
Nový cintorín
Nový cintorín dostane kompletne zrekonštruované parkovisko
i vstup. Mesto opravuje aj verejné osvetlenie v areáli a na parkovisku – staré svietidlá budú
nahradené modernou LED technológiou.
Cesta mládeže
Mesto pokračuje v rekonštrukcii Cesty mládeže. Po prvom úseku - od Záhoráckej po Veľkomoravskú - ktorý sa opravoval
vlani na jeseň, teraz nasleduje časť od Veľkomoravskej (napojenie na nový asfalt) až po hlavný vstup na novom cintoríne.
S rekonštrukciou sú spojené aj čiastočné dopravné obmedzenia. Práce sa budú vykonávať po cca 50-metrových úsekoch,
pričom doprava bude vždy regulovaná v jednom pruhu. „Najskôr sa budú osádzať obrubníky na pravej strane cesty smerom
k novému cintorínu. Na ľavej strane medzi krajom cesty a chodníkom pribudne kamenivo, ktoré bude zakrývať nový drenážny
systém na odvádzanie dažďovej vody. Vyfrézujú sa nerovnosti, opravia výtlky, niektoré časti sa spevnia geomrežou a na celom
úseku bude napokon položený nový asfaltový koberec,“ informoval Marek Gašpar z Útvaru strategického rozvoja MsÚ Malacky.
Vysúťažená cena je 174 tisíc eur, dodávateľom je Doprastav Asfalt, a. s. Práce by mali byť hotové v polovici októbra. Keďže
Cesta mládeže vedie pri cintoríne, mesto chce aktuálne rekonštruovaný úsek odovzdať do užívania ešte pred Dušičkami.
Pripravili Ľ. Pilzová a S. Osuský
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Právna poradňa: zaplatil som
pivnicu, ktorú nemám
Minulý rok som kúpil byt od realitnej kancelárie v Malackách, ale nedostal som pivnicu, ktorú som tiež zaplatil, a v zmluve sa píše, že mi patrí. Už viac ako pol roka tlačím na realitku (telefonicky, mailom, osobne), aby
mi zabezpečili pivnicu, ktorú som zaplatil, a oni to úplne ignorujú, že tu nemôžu nič spraviť. Ako sa zachovať
v takejto situácii? Ja žiadam, aby si realitka splnila svoju povinnosť alebo aby mi nahradila škodu.
V prvom rade je potrebné upozorniť, že realitné kancelárie v rámci
svojej činnosti nehnuteľnosti zvyčajne nepredávajú, ale ich predaj, kúpu
alebo prenájom sprostredkúvajú na
základe sprostredkovateľskej zmluvy. Predávajúcim teda nebýva realitná kancelária, ale vlastník nehnuteľnosti, a to aj v prípade, ak by vlastník
nehnuteľnosti udelil realitnej kancelárii plnú moc na všetky právne úkony týkajúce sa predaja bytu, vrátane
podpisu kúpnej zmluvy. Na plnenie
povinností vyplývajúcich z kúpnej
zmluvy je teda zaviazaný predávajúci v zmysle kúpnej zmluvy, nie
realitná kancelária (ak nebola sama
predávajúcim).
Pivnica máva zvyčajne povahu
príslušenstva bytu podľa § 121 ods.
2 OZ, pretože ide o vedľajší priestor
určený na užívanie s bytom. Pivnica,
resp. právne vzťahy k nej sa samostatne v katastri nehnuteľností neevidujú. Výmera pivnice sa však započítava do podlahovej plochy bytu.
Niekedy je však pivnica aj samostatným nebytovým priestorom - vtedy
je rovnako ako byt zapísaná na liste
vlastníctva.

Ak teda bola v zmysle kúpnej
zmluvy ako príslušenstvo bytu označená aj pivnica, stali ste sa jej vlastníkom nadobudnutím vlastníckeho
práva k bytu, teda povolením vkladu
do katastra nehnuteľností. Na príslušnom liste vlastníctva musíte teda
byť zapísaný ako vlastník bytu. V prípade, že je pivnica samostatný nebytový priestor, tak musíte byť ako jeho
vlastník zapísaný na liste vlastníctva.
Ak pivnica nie je v kúpnej zmluve
na byt uvedená ako jeho príslušenstvo a k nadobudnutiu vlastníckeho
práva k pivnici nedošlo ani na základe samostatnej zmluvy (ak by išlo
o nebytový priestor), nie je pivnica
vo vašom výlučnom vlastníctve.
Za predpokladu, že ste sa stali
vlastníkom bytu spolu s pivnicou,
máte všetky práva a povinnosti vlastníka vrátane práva užívať byt a jeho
príslušenstvo. Vo vašej otázke však
nešpecifikujete, čo konkrétne vám
v užívaní pivnice bráni. Ak ide o situáciu, že niekto iný pivnicu užíva, ide
o zásah do vášho vlastníckeho práva
a môžete sa domáhať jeho ochrany.
Neoprávneného užívateľa môžete
písomne vyzvať, aby v stanovenej

lehote pivnicu vypratal a riadne ju
odovzdal. Zároveň upozorňujem aj
na možnosť vymáhania bezdôvodného obohatenia z dôvodu užívania
pivnice bez právneho dôvodu vo
výške obvyklého nájomného. Máte,
samozrejme, možnosť domáhať sa
vypratania pivnice ako aj prípadných
peňažných nárokov súdnou cestou.
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 Malacky,
Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky

Aj biela pastelka má svoj zmysel
Čo si už človek počne s bielou pastelkou, keď chce písať či
kresliť? Riešenie môže byť vlastne
úplne jednoduché. Netradičné,
inovatívne, ale jednoduché. Farebný papier.
A čo si už nevidiaci počne, keď
chce študovať, pracovať, sám si
variť, upratovať, komunikovať cez
maily či SMS, čítať si dennú tlač,
nebodaj sám chodiť po meste?
Takisto sa môže zdať, že sú to situácie, pri ktorých ani nemá zmysel
skúšať hľadať cestu. A predsa je
aj v tomto prípade riešenie pomerne jednoduché – s počítačom
s hlasovým výstupom sa študovať,
pracovať, pohybovať na internete
poľahky dá, pri varení a upratovaní to chce len sem-tam nejakú
kompenzačnú pomôcku a pár
jednoduchých grífov a samostatná chôdza s bielou palicou, príp.
s vodiacim psom je výsledkom absolvovaných kurzov.
Na tmavej ceste preto kreslí
čiaru práve biela pastelka. Za 16
rokov svojej existencie u nás sa
stala symbolom sveta nevidiacich, symbolom riešení často na
prvý pohľad bezvýchodiskových
situácií.
Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom Bielej
pastelky je možné do 31. decembra
niekoľkými spôsobmi:
• príspevkom na účet verejnej
zbierky SK23 1111 0000 0014
3025 8006,
• do stacionárnych pokladničiek
umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy
a pod.),

• zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných
operátorov,
• on-line na www.bielapastelka.sk.
V uliciach miest a obcí po ce17_06_017 BP_A4_210x297.ai
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02.08.17

lom Slovensku sa stretneme
22. a 23. septembra pri verejnej
zbierke. Za akúkoľvek podporu ďakujeme. Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska.

14:02

VÍŤAZSTVÁ,
KTORÉ POMÁHAJÚ

Centrum voľného času, M. Rázusa 30, 901 01 Malacky
pozýva deti od 4 rokov
do nového krúžku

Marek Hamšík

FUTBALISTA ROKA

doobedná skupina : streda od 9.30 h
poobedná skupina: utorok od 15.30 h

POMÔŽTE NEVIDIACIM A SLABOZRAKÝM. POŠLITE
SMS V HODNOTE 2 € NA ČÍSLO 820 ALEBO PRISPEJTE
V ULICIACH 22. a 23. SEPTEMBRA.

Lektor: Zuzana Selešová /Krajčiová/, majsterka ČSFR /1990/
v športovej gymnastike

Lektor: Mgr. Eva Hašková
www.bielapastelka.sk

PRISPIEŤ MÔŽETE
AJ NA ČÍSLO ÚČTU
ZBIERKY
IBAN: SK23 1111 0000
001430258006

HLAVNÝ PARTNER

MOBILNÍ PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

PARTNERI

Prihlasovanie do krúžkov prebieha v Centre voľného času osobne,
alebo mailom: cvcmalacky.zborovna@gmail.com
Tel. číslo : 034 / 772 22 28.

Ponuku všetkých krúžkov na nový školský rok, poplatky a prihlášky si
môžete vyhľadať na našej webovej stránke: www.cvcmalacky.sk

BOHATÁ SOBOTA 23. SEPTEMBRA

15/2017

Záhorácky Októberfest
Kedy: sobota 23. september
Kde: Sasinkova ulica (uzavretá od
piatka 22. septembra od 22.00 do
nedele 24. septembra do 8.00)
Začiatok: ráno o 9. hodine
V sobotu 23. septembra sa pri
športovej hale Malina uskutoční 3.
Záhorácky Októberfest. Začína sa už
o 9.00 vystúpením moravskej cimbalovky Galán z Podluží a skončí sa
večernou tanečnou zábavou s Bečkovými chlapcami.
Na podujatí sa predstaví osem
pivovarov zo Slovenska a Česka. Najznámejším z nich je Beer Factory
z Plzne, vlastníkom ktorého je jeden
z najväčších českých sládkov a dlhoročný sládek plzenského Prazdroja Josef Krisl. Ten postavil okolo 100 pivovarov po celom svete. Ďalšími účastníkmi

Októberfestu budú pivovary Sessler z
Trnavy, Sandorf z Prieval, Frankies
z Břeclavi, Svätojánsky pivovar z
Moravského Svätého Jána či Živel z
Piešťan. „Na návštevníkov už tradične
čaká obľúbený írsky stánok. Tento rok
posilníme stánky s občerstvením a budú
aj mobilné toalety. Pred športovou halou Malina budú mať deti skákací hrad,“
informoval organizátor Záhoráckeho
Októberfestu Branislav Orth.
Program:
9.00 cimbalová muzika Galán
12.00 dychová hudba Kuklovanka
14.00 Vlado Handl so sprievodom
17.00 oficiálne otvorenie
Večer: tanečná zábava, Bečkovi
chlapci
Celým podujatím sprevádza DJ LEO.
-red-

Zejdeme sa na hambálku
pri dvoch výročiach: festival
má 10 rokov, divadlo o 5 viac
Od 21. septembra do 1. októbra Malacky opäť ožijú divadelným festivalom. Diváci sa môžu tešiť na profesionálne i ochotnícke divadelné súbory
zo Slovenska a Českej republiky, ale aj na bohatý sprievodný program.
Jubilejný 10. ročník Zejdeme sa na hambálku prinesie zábavu pre všetky generácie. „Srdečne pozývam na celý festival,
všetko má svoje čaro,“ vyjadril sa umelecký vedúci Divadla na hambálku Vlado
Zetek. Domáci divadelníci zároveň oslavujú 15. výročie založenia súboru.
Prídu rodáčky Badinková a Norisová
Ako prvé si budú môcť diváci vychutnať
komediálnu lahôdku „Manželský čtyřúhelník“ z dielne profesionálnych hercov
z Prahy, medzi ktorými sa predstaví aj
rodáčka z Malaciek Michaela Badinková. K ďalším lákadlám nepochybne
patrí Radošinské naivné divadlo s Malačiankou Zuzanou Norisovou, obľúbené Túlavé divadlo, novinky v podobe
profesionálov z Teatro Colorato a GP-Art
Praha s monodrámou známeho českého herca Miroslava Táborského. Chýbať
nemôže ani najnovšia hra Tri letušky
v Paríži v podaní domáceho Divadla na
hambálku, ktoré festival organizuje spolu s Mestským centrom kultúry Malacky.
Množstvo sprievodných podujatí
„Zejdeme sa“ aj na zaujímavých
sprievodných podujatiach – na výstave Divadelného ústavu Bratislava,
hambálkovskej tancovačke či diskusii Chill out by Štúdio mladých DNH,
ktoré bude hostiť Patrika Hermana.
Do vonkajších priestorov sa festival
presunie vďaka Hambáljarmoku,
ktorý sa bude konať v sobotu 23.
septembra pred budovou Inkubátora. Návštevníci sa môžu tešiť na rozprávky, choduliarov, bubnovú show,
tvorivé dielne, detské hry, hambálkovskú vtipnú kašu a ďalšie dobroty.

Jubiluje aj samotné divadlo
V týchto dňoch oslavuje Divadlo na
hambálku svoje 15. narodeniny. 28.
augusta 2002 sa jeho členovia stretli
v priestoroch spoločenského domu
na prvej skúške. „Osobne vyzdvihujem, že stále fungujeme, lebo nie je to
jednoduché. Klobúk dolu pred všetkými z divadla a, samozrejme, aj pred
všetkými divákmi,“ povedal V. Zetek.
Webová stránka divadla www.divadlonahambalku.sk prináša pri tejto
príležitosti niekoľko pikošiek. Dozvedáme sa napríklad, že:
• v predstavení Ženský zákon si zahrala zaslúžená umelkyňa, rodáčka
zo Záhoria Marína Kráľovičová,
• šaty postave Miriam z hry Vietor v korunách sasafrasu navrhol a ušil známy
slovenský návrhár Lukáš Kimlička,
• v predstavení Stálo ti to zlato za to
pravidelne hráva známy slovenský rozhlasový, dabingový, divadelný i filmový herec a zároveň krstný otec divadla,
čestný občan Malaciek Alfréd Swan,
• za 15 rokov existencie divadelníci
odohrali viac ako 330 predstavení,
• v repertoári divadla je len jedna tragédia a trinásť komédií,
• hambálkovcom sa po dobu fungovania divadla narodilo 8 detí,
• v predstavení Muž mojej ženy môžete počuť hlas známej herečky a zabávačky Petry Polnišovej,
• na inscenáciách DNH sa za 15 rokov
podieľalo viac ako 70 ľudí (herci, muzikanti, technici, scénografi, choreografi...).
Veľa zdaru do ďalších rokov, milí
hambálkovci!
TS, -ing-

ZEJDEME SA NA HAMBÁLKU - info
Predstavenia sa budú odohrávať v Kultúrním domečku (kine)
a Spoločenskom dome MCK
v Malackách.
Kompletný program festivalu:
www.divadlonahambalku.sk
Vstupenky na jednotlivé predstavenia 10. ročníka festivalu Zejdeme

sa na hambálku je možné zakúpiť
v pokladnici kina vždy hodinu pred
akýmkoľvek filmovým či divadelným
predstavením alebo elektronicky cez
stránku www.mckmalacky.sk.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj a Mesto Malacky.
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Malacká šošovica v jesennom prevedení
V sobotu 23. septembra sa po štyroch mesiacoch opäť otvorí brána do sveta remeselných trhov. Kláštorné námestie bude od 9.00 do 15.00 žiť Malackou šošovicou. Podujatie pre Malačanov prvýkrát zorganizovali v roku
2014, toto bude už desiaty raz. Viac o podujatí s Luciou Vidanovou, predsedníčkou OZ Malacká šošovica.

Dve podujatia do roka
„Spočiatku sme mali Šošovíc viac do
roka. V roku 2014 to boli až štyri, ak
počítame s prezentačným kolom počas Prvomájových Malaciek. Skúšali
sme aj rôzne miesta, no usídlili sme sa
na Kláštornom námestí v parku. Veď
to máme aj v logu, takže je to logické,“
hovorí L. Vidanová. „Časovo už druhý
rok Šošovicu „pasujeme“ na Deň detí
a tretíkrát bude v čase divadelného
festivalu Zejdeme sa na hambálku.
Myslíme, že je veľmi príjemné pre návštevníka, ak prirodzene prechádza
z podujatia na podujatie a žije celé
centrum. Aj organizačne si vypomáhame. Vzájomná synergia je na nezaplatenie,“ dodáva.

Záujemcov o Šošovicu je stále viac
Na jesennej Šošovici sa zúčastní vyše
40 predávajúcich a prezentujúcich. Na
koho sa môžeme tešiť? „Pôjde o taký
náš tradičný okruh šikovných Malačanov/Záhorákov. Na Šošovici nájdete
prírodnú kozmetiku, kvalitný domáci
med, rôznymi technikami robené remeselné výrobky, bižutériu a veľmi nás teší,
že príde aj bylinkárka. Návštevníci si
môžu zdravo zamaškrtiť, ochutnať vegánske špeciality. Napriek tomu, že na
jeseň je vždy veľa podujatí, mnohí predajcovia nám dávajú prednosť. Vravia
o osobitej domácej atmosfére, ktorá ich
vždy stiahne na našu stranu. Ak o nej
povedia ďalej, tak počet záujemcov sa
násobí. Aj preto sme dnes v situácii, že
nie každý, kto sa na Malackú šošovicu
prihlási, je prijatý. Kapacitne by sme to
nepokryli a takisto máme svoje pravidlá, ktorých sa pri výbere držíme.“
Program so sprievodnými aktivitami
Program jesennej Malackej šošovice

otvorí Sara Portier a kapela Zverzia
(o 9.00), zatancuje folklórny súbor Juránek (10.00), zaspieva Branko Malina
(10.40), absolútny víťaz Malokarpatského slávika 2017, a ukončí ho pesničkárka Lýdia Novotná (11.00). „Od
hambálkovcov by si k nám mali „odskočiť“ okolo obeda Funny Fellows. Poobede už bude hrať len prísluchová hudba.
Rušno bude oproti na Hambáljarmoku,
ľudia budú prirodzene prechádzať na
pivný festival na Sasinkovej ulici. Dobré
je, ak sa s programom nevybíjame, ale
harmonizujeme. Pri veľkom počte aktivít, účinkujúcich, návštevníci „nestíhali“.
V úvodných ročníkoch Malackej šošovice
sme skúšali aj sprievodné prednášky, no
to sa nám neosvedčilo. Potvrdzuje sa, že
menej je niekedy viac,“ ozrejmuje organizátorka. „Môžete sa tešiť aj na zónu
bez peňazí či stanovisko odvážnych objaviteľov. A viac neprezradíme, príďte sa
pozrieť. 23. septembra ste všetci srdečne
vítaní na Malackej šošovici.“
-red-
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Zapoj sa a vyhraj
športové pomôcky pre svoju školu!
Viac info a pravidlá súťaže na www.sportujucemesto.sk
Európsky týždeň športu

Európsky
týždeň športu
na školách Bratislavského kraja

23. - 30.9. 2017
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Jubilanti

v septembri
80

85

Anna Červenková
Ľudmila Horínková
Margita Horváthová
Zdenko Ivan
Rudolf Kozel
Alena Kukučková
Lukáč Rybár

BLAHOŽELANIE
92
93
94
97

Emil Polák
Anna Kainrathová
Rozália Gajdárová
Hermína Labudová

Srdečne blahoželáme
súrodencom Šmigrovským,
ktorí sa dožívajú okrúhlych
životných jubileí:
Alena 85 rokov,
František 80 rokov
a Vlasta 70 rokov.

Srdečne
blahoželáme!

Veľa zdravia do ďalších dní
želá Ivan Studenič s rodinou.
SPOMIENKY

Najbližšie číslo Malackého hlasu vychádza v stredu 27. septembra 2017.

Čas plynie a život sa končí,
zostanú len smútok a spomienky.
17. septembra si pripomíname
6 rokov od úmrtia Jozefa Klasa
z Malaciek.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

19. septembra si pripomíname
nedožité 67. narodeniny nášho
drahého manžela, otca a brata
Vladimíra Salavu z Malaciek.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú
manželka Antónia, dcéry Zuzana,
Janka, Ivetka a Katka s rodinami,
ako i sestra Oľga.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.

20. septembra uplynie
10 rokov, čo nás navždy
opustila naša matka, stará matka
a svokra Irena Salavová,
rod. Makytová, z Malaciek.

Pri oslave deväťdesiatky človeka zvykneme vravieť, že sa dožil významného životného jubilea. Je to čas
pre spomienky i bilancie a pri dobrej kondícii oslávenca zostáva priestor aj na malé, z pochopiteľných dôvodov už trocha skromnejšie a opatrnejšie plány. V prípade oslavy deväťdesiatky školy je to opačne. Inštitút, ktorý to dotiahol až po toto nepochybne úctyhodné číslo, ktorý čelil dejinným udalostiam, množstvu
spoločenských zmien, ideologických tlakov a ďalších vplyvov, tento inštitút má právo na tie najodvážnejšie plány do ďalekej budúcnosti.
Gymnázium v Malackách oslavuje 90. výročie svojho založenia. Do ďalších dní sa uberá v zmysle svojho
sloganu „Pracujeme s najcennejšou devízou budúcnosti, pracujeme s deťmi“. Napĺňanie týchto slov je každodennou realitou v živote školy. Riaditeľke gymnázia Elene Krajčírovej sme pri tejto príležitosti položili
niekoľko otázok.

Priblížte nám v skratke aktuálne
projekty, medzinárodné programy a aktivity.
Naše gymnázium ponúka študentom viacero originálnych programov. V rámci školského vzdelávacieho programu ponúkame predmety
s unikátnymi učebnými osnovami,
napríklad Experimentálne vedy zamerané na bádateľské aktivity, predmet Interaktívne spracovanie informácií alebo Človek v ohrození.
Od roku 2004 sme školou s medzinárodnou akreditáciou u Interna-

tional Education Society, London.
V rámci tejto akreditácie ponúkame
študentom bezplatné trojročné kurzy ekonómie a jednoročné kurzy
obchodnej angličtiny. Naša škola má
v súčasnosti priznaný rating A+
(špičková inštitúcia s medzinárodnými skúsenosťami).
Sme zaradení do medzinárodnej siete škôl, ktoré realizujú program DSD
– Deutsches Sprachdiplom. Program
prebieha pod záštitou Ministerstva
kultúry a školstva Nemeckej spolkovej republiky. V rámci neho žiaci
po úspešnom vykonaní skúšky získavajú nemecký jazykový diplom
I. a II. stupňa - štátna jazyková skúška
z nemeckého jazyka.
Pomerne novým programom je
projekt Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - The Duke of
Edinburgh’s International Award.
Ide o vzdelávací nesúťaživý program
s takmer 60-ročnou tradíciou, ktorý
sa uskutočňuje pod záštitou britskej
kráľovskej rodiny. Stali sme sa pilotnou školou tohto programu na Slovensku a prvou školou, na ktorej bol
tento program v roku 2016 úspešne
realizovaný.
Na aké vysoké školy najčastejšie
odchádzajú vaši absolventi?
Gymnázium je školou so všeobecným vzdelávaním, takže pripravujeme študentov na všetky typy vysokých škôl. Napriek tomu sa študenti
môžu od tretieho ročníka profilovať

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

MALACKÁ MATRIKA
od 28. 8. do 11. 9. 2017
Povedali si ÁNO:
Miloslava Vitteková a Peter Ocharovich
Drahomíra Doskočilová a Rudolf Rusňák
Lucia Kovárová a Tomáš Procházka
Michaela Bahledová a Tomáš Zajíc
Miroslava Romanová a Stanislav Majerovič
Vítame medzi nami:
Tamara Osuská *15. 8.
Lucia Zajíčková * 5. 9.
Opustili nás:
Marta Šelcová, Malacky, *1941
Irena Horáková, Veľké Leváre, *1934
Miroslav Jurica, Malacky, *1948
Vladimír Šagala, Malacky, *1921
Janka Matúšková, Malacky, *1941
Marta Škopková, Malacky, *1939
Mária Benkovičová, Bratislava, *1937
Pavel Krenčík, Kostolište, *1954
Mária Planková, Malé Leváre, *1939
Adam Hafera, Malacky, *1923

S úctou spomínajú dcéra Oľga,
nevesta Antónia a vnúčatá
s rodinami.

Na narodeninovej torte Gymnázia
Malacky horí už 90 sviečok

Ako vnímate skutočnosť, že gymnázium oslavuje úctyhodných
90 rokov, s ohľadom na súčasnosť?
Gymnázium v Malackách vzniklo
v roku 1927 ako Súkromné gymnázium rádu sv. Františka s právom verejnosti v Malackách so sídlom v kláštore. V roku 1945 ho zoštátnili. Škola
naďalej sídlila v priestoroch kláštora
až do roku 1964, keď sa presťahovala do súčasných priestorov na Ulici
1. mája v Malackách.
Gymnázium bolo dlhé roky jedinou
strednou školou v Malackách. Preto
prevažná väčšina pedagógov, lekárov, právnikov, ekonómov, inžinierov či primátorov z celého regiónu
sú absolventmi práve našej školy.
Toto je jeho najväčší a najdôležitejší prínos nielen pre Malacky, ale pre
celú spoločnosť. Dnes má naša škola
obrovský kapitál: vynikajúcich pedagógov a skvelých študentov.

Výroba a montáž:
altánky, prístrešky, záhradné
domčeky, chatky.
Kontakt: 0908 12 64 55

prostredníctvom voliteľných predmetov. Veľa našich študentov po
absolvovaní kurzu ekonómie pokračuje v štúdiu na vysokých školách
s ekonomickým zameraním, máme
veľa medikov, zaznamenali sme
nárast záujmu o technické a prírodovedné smery. Naši absolventi sú
na vysokých školách úspešní, veľa
z nich študuje v zahraničí. Môžem
spomenúť Rakúsko, Holandsko, Nemecko či Anglicko.

Do hotela Eminent v Stupave hľadáme šikovných
a pracovitých ľudí na tieto pozície:
• recepčná
• kuchár
• pomocná sila do kuchyne
• chyžná
• čašník do bowlingu
• čašník na akcie (brigádne)
Svoje životopisy posielajte na info@hotel-eminent.sk.
Viac informácií na telefónnom čísle 0907 16 33 61.
www.eminent.sk
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Čo čaká gymnázium v práve začatom novom školskom roku?
Je toho veľa. Začíname populárnymi
vodáckymi aktivitami, máme vlastnú
lodenicu. Koncom mesiaca to budú
školské olympijské hry a aktivity
k 90. výročiu založenia školy. Počas
roka prídu výmenné medzinárodné
jazykové pobyty, dobrovoľnícke aktivity, školské projekty a konferencie.
Pokračujeme v spolupráci s Jazykovým inštitútom Rakúskej armády
vo Viedni, s ktorým pripravujeme
väčší projekt k 100. výročiu ukončenia 1. sv. vojny.
Verím však, že nás čaká predovšetkým pohoda, príjemná tvorivá atmosféra a úspešný jubilejný
školský rok.
Z redakcie už len dodávame: „Vivat
Gymnázium Malacky!“
Za rozhovor ďakuje
Ingrid Sochorová.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Behu vďaky SNP počasie prialo
Pekné počasie prilákalo v piatok
8. septembra 243 bežcov na 34. ročník
Večerného behu zdravia – Behu vďaky
SNP v Malackách. Po položení kytice
k pamätníku SNP a príhovore prednostky MsÚ Ľubice Čikošovej sa na trať do
Zámockého parku dlhú vyše 2 km vydali
spoločne pretekári v 13 kategóriách.
Podujatie pod záštitou Komisie
pre vzdelávanie, mládež a šport MsZ
spoluorganizovalo mesto Malacky,
CVČ a ZŠ Dr. J. Dérera v spolupráci
s AC, AD HOC, Dobrovoľným hasičským zborom a Klubom zdravotne
postihnutých detí a mládeže Malacky.
Poďakovanie príslušníkom MsP a PZ,
ktorí pomáhali zaisťovať bezpečnosť
pretekárov pri behu cez mesto. Organizátori veria, že s účastníkmi behu sa
určite budú stretávať i na ďalších bežeckých podujatiach v Malackách.

Futbalisti Žolíka
navštívili poľský Žnin
Každoročne koncom augusta organizuje poľské mesto Žnin stretnutie
partnerských miest. Pozvanie okrem Malaciek prijalo aj Veselí nad Moravou.
Naše deti sa veľmi potešili, keď v škole, kde sme boli ubytovaní, objavili tabuľu venovanú Malackám. Našli tiež prospekty, letáčiky, články a fotografie,
ktoré na diaľku propagujú naše mesto.

Text: A. Pašteka, foto: S. Osuský

34. ročník Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP
Rodičia s deťmi
1. Lenka Kováriková s otcom,
MŠ Malacky, Štúrova
2. Teodor Janko s otcom,
MŠ Klubík Malacky
3. Lukas Busch s otcom,
MŠ Malacky, Rakárenská
Žiačky 1. - 2. roč.
1. Barbora Cvečková,
ZŠ Dr. Dérera Malacky
2. Andrea Mrázová, ZŠ Malacky,
Štúrova
3. Melissa Spustová, ZŠ Malacky,
Záhorácka
Žiaci 1. - 2. roč.
1. Jakub Čahoj, ZŠ Malacky, Štúrova
2. Martin Chamraz, ZŠ Dr. Dérera
Malacky
3. Filip Šebo, ZŠ Malacky,
Záhorácka
Žiačky 3. - 4. roč.
1. Natália Šarníková,
SŠ sv. Františka Assiského Malacky
2. Hana Hladíková,
SŠ sv. Františka Assiského Malacky
3. Eva Slezáková
SŠ sv. Františka Assiského Malacky

Žiaci 3. - 4. roč.
1. Adam Boškovič,
ZŠ Dr. Dérera Malacky
2. Dávid Kovár, ZŠ Sološnica
3. Teodor Volek, ZŠ Studienka

3. Martin Bartošek
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky

Žiačky 5. - 6. roč.
1. Laura Sedláková,
ZŠ Malacky, Záhorácka
2. Karen Grígelová,
ZŠ Malacky, Záhorácka
3. Simona Hájniková, ZŠ Lozorno

Dorastenci
1. Jakub Kopiar, Gymnázium Malacky
2. Marek Trnka,
SŠ sv. Františka Assiského Malacky
3. Michal Mecháček,
SŠ sv. Františka Assiského Malacky

Žiaci 5. - 6. roč.
1. Simon Ftáček, ZŠ Sološnica
2. Simon Frühauf, ZŠ Sološnica
3. Viktor Sojka, ZŠ Sološnica

Ženy
1. Petra Pazderová, Malacky
2. Aneta Hollá, AC Malacky
3. Patrícia Místecká, Malé Leváre

Žiačky 7. - 9. roč.
1. Zuzana Švejdová,
ZŠ Borský Svätý Jur
2. Michaela Salayová,
ZŠ Malacky, Záhorácka
3. Timea Morávková,
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky

Muži
1. Jakub Valachovič, AC Malacky
2. Ivan Došek, Motigo Bratislava
3. Ján Beňa, AC Malacky

Žiaci 7. - 9. roč.
1. Peter Prokop,
ZŠ Dr J. Dérera, Malacky
2. Timotej Olšovský, ZŠ Sološnica

Dorastenky
1. Margita Koričárová, SSOŠOOM BA

Najmladšia pretekárka
Sára Havlíková, nar. 2014,
MŠ Malacky, Kollárova
Najstarší pretekár
Vojtech Plánka, nar. 1955,
BKVP Malacky

Rodí sa nový atletický talent
V celoslovenskom finále súťaže Hľadáme nových olympionikov
2017, ktoré sa uskutočnilo v sobotu
9. septembra na mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom, vybojoval
žiak ZŠ Záhorácka David Vrabček bronzovú medailu v behu na
60 m. Napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam, ktoré negatívne ovplyvnili výkony šprintérov, si ako
jeden z mála pretekárov časom 8,37 s
výrazne vylepšil svoj osobný rekord.
Z 13. miesta, ktoré mu v štartovej listine patrilo spomedzi všetkých účastníkov finále (na základe výsledkov z krajských kôl), sa prepracoval až na stupne
víťazov, čím potvrdil zmysel súťaže,
svoj talent a predpoklady na rýchlostné disciplíny. Pohár, diplom a medailu
za 3. miesto prevzal z rúk aktuálneho
majstra Európy v behu na 200 m do 23
rokov a halového vicemajstra Európy
v behu na 60 m Jána Volka.

Blízko úspechu bola aj Nikola
Brandisová (ZŠ Záhorácka), ktorú
od medaily v behu na 60 m dievčat
delili iba 3 desatiny sekundy. Podobne ako David aj ona dokázala
v nepriaznivých podmienkach posunúť svoje osobné maximum na 8,61
s a v súťaži dosiahla veľmi pekné
7. miesto.
Do prvej desiatky sa výkonom
1:53,79 min. zmestila ďalšia žiačka
športových tried na Záhoráckej ulici
Michaela Salayová v behu na 600 m.
Na tej istej trati štartovala aj Timea
Morávková (ZŠ Dr. J. Dérera), ktorá
v čase 1:56,45 min. finišovala na 12.
priečke.
V behu na 1000 m chlapcov mali
mať Malacky taktiež dvojité zastúpenie. Timotej Kotrla (ZŠ Záhorácka)
obsadil 21. miesto, Daniel Danihel
(SŠ sv. F. Assiského) pre svalové zranenie do súťaže nenastúpil.

Žnin je veľkosťou a počtom
obyvateľov podobný Malackám.
V okolí mesta sa nachádza 40 jazier a prekrásne borovicové lesy.
Naši malí futbalisti z prípravky počas pobytu spoznali novú krajinu,
videli peknú prírodu, dozvedeli sa
aj niečo z histórie a našli si nových
kamarátov. Počas prvého dňa si
chlapci prešli historické centrum
mesta, prezreli si kostol a navštívili
múzeum – baštu, kde v minulosti
zasadali miestni panovníci. Popoludní sa konal turnaj vo futbale medzi partnerskými mestami,
z ktorého si každé družstvo odnieslo pohár a individuálne ceny
pre dvoch najlepších hráčov z každého tímu.
Na druhý deň chlapcov čakala
vyhliadková jazda historickým vláčikom do železničného múzea vo
Weneciji. Nasledovala prehliadka
ruín zámku, odkiaľ sa pokračovalo
do archeologického skanzenu v Biskupine. Tu bolo možné vidieť, aké
obydlia si ľudia v minulosti stavali

a ako sa žilo pred 4500 rokmi. Poobede bol pre chlapcov pripravený
ďalší futbalový turnaj. Bol zaujímavý tým, že sa vytvorilo päť zmiešaných družstiev z hráčov zo všetkých
troch krajín. Malí futbalisti sa však
veľmi rýchlo zoznámili, prekonali
rečovú bariéru, sami sa dohodli, kto
na akom poste bude hrať, a snažili
sa zvoliť tú správnu taktiku. Po vzájomnej dohode si chlapci zvolili aj
fiktívny názov mužstva. A tak sme
v akcii mohli vidieť Žilinu, Sláviu
Praha, Plzeň, Poznaň a Varšavu.
Návštevu Žninu sme ukončili
večernou prehliadkou centra mesta
spojenou s nákupom suvenírov. Počas celého pobytu sa nám venoval
pán Jurek Krynicki, ktorý vždy pripraví
bohatý kultúrny a športový program.
Práve on spolu s Antonom Paštekom
sa dlhodobo venujú rozvoju našich
vzťahov a vďaka nim k nám pravidelne v júni chodia malí žninskí futbalisti.
Už teraz sa tešíme na ich návštevu.
Text a foto: R. Balaščík, ŠK Žolík

Projekt Hľadáme nových olympionikov je celoslovenskou postupovou súťažou pre žiakov základných
škôl. Zameriava sa na vyhľadávanie
talentov na rýchlostné (60 m) a vytrvalostné disciplíny (600 m a 1000
m) s cieľom objaviť budúcich úspešných reprezentantov SR. Do aktuálneho ročníka súťaže sa zapojilo 3130
žiakov a žiačok (ročník nar. 2004
a mladší) z 249 škôl. Patrónmi projektu boli úspešní slovenskí reprezentanti v atletike Jozef Repčík a Ján
Volko, s ktorými sa talentovaní atléti
osobne stretli, mohli sa ich pýtať počas besedy a absolvovali aj spoločný
obed. Všetci účastníci celoslovenského finále si okrem cenných skúseností zo súťaže a upomienkových
predmetov odnášajú aj motiváciu do
ďalšej športovej činnosti.
Text: P. Filip, foto: AC Malacky

Bronzový dobeh Davida Vrabčeka.
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