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ÚVODNÍK

Už je to tu opäť

Ľ. Pilzová

Mikuláš s deťmi
rozsvieti
vianočný strom
Blíži sa dlhoočakávaný moment,
keď do mesta príde Mikuláš. Odmení všetky dobré deti a spolu
s nimi rozsvieti mestský vianočný
strom. Program sa začína v utorok 5. decembra o 17.30 h na
parkovisku na Mierovom námestí v centre mesta.
Srdečne pozývame všetky deti!

MŠ na Hviezdoslavovej: históriu už
pripomínajú iba detaily fasády

Ďalšie elokované pracovisko materskej školy hlási HOTOVO! Po niekoľkotýždňovej rekonštrukcii sa skvie v plnej kráse MŠ na Hviezdoslavovej
ulici. Okrem nej dostali v nedávnej minulosti nový šat aj pracoviská na Štúrovej, Záhoráckej, Bernolákovej i Rakárenskej. Výzvou pre budúci rok
tak zostáva ešte Kollárova.

Kompletnú rekonštrukciu podstúpili
oba objekty MŠ na Hviezdoslavovej
ulici: dostali novú strechu, okná, zateplenie fasády, nové vstupy, interiér (šatne, podlahy, nátery, sociálne zariadenia). Suma summarum
270 tisíc eur. Mestu pri financova-

ní pomohli aj partneri. Spoločnosť
Financ Progres poskytla 10 tisíc
€, Pozagas venoval 33 tisíc. „Som
spokojný, keď vidím, že peniaze boli
dobre investované. Rodičom, ale
predovšetkým deťom želám, aby sa
tu dobre cítili,“ povedal pri slávnost-

I. adventná nedeľa
ADVENTNÝ KONCERT
Vystúpenie miešaného speváckeho
zboru TIRNAVIA z Trnavy
slávnostne otvorí
Adventné Malacky 2017.
Zároveň zapálime prvú sviecu
na mestskom adventnom venci.
Dátum:
nedeľa 3. decembra
o 16.00 h
Miesto:
Kostol Nepoškvrneného
počatia Panny Márie
vstup voľný

nom otvorení generálny riaditeľ
Pozagasu Ivan Vaškor.
Primátor Juraj Říha spomenul všetkých, ktorí sa zaslúžili o rekonštrukciu
škôlky: „Ďakujem kolegom z útvaru strategického rozvoja, ekonomického oddelenia a z referátu verejného obstarávania,

Rade materskej školy, Komisii pre vzdelávanie mládež a šport, všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom
i finančným partnerom. V neposlednom
rade naše veľké poďakovanie patrí rodičom detí za
trpezlivosť.“
Pokr. na
strane

O pár dní sa začínajú Adventné
Malacky – najrozsiahlejšie mestské
podujatie, ktoré potrvá viac ako mesiac, od prvej adventnej nedele do
Troch kráľov. Jeho začiatok aj koniec
sa bude odohrávať v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kde
sa 3. decembra a 6. januára uskutočnia koncerty. Ten prvý má už tradične
prívlastok adventný a ten, ktorý bude
celé podujatie uzatvárať, sa volá trojkráľový. Ešte než vyjde ďalší Malacký
hlas, príde utorok 5. decembra. V podvečerných hodinách k nám zavíta
Mikuláš, ktorý nielenže poteší všetky
deti, ale spolu s nimi rozsvieti mestský
vianočný strom. A potom sa ani nenazdáme a prídu vianočné trhy. Budú
trvať 8 dní, od soboty 16. decembra do
soboty 23. decembra. V centre mesta pod vianočným stromom vyrastie
drevená dedinka so stánkami a vyrezávaným betlehemom. Na pódiu sa
predstavia deti našich škôl, malacké
súbory a ďalší umelci. Prvé a posledné
dva dni vianočných trhov budú stánky
rozmiestnené aj na Hviezdoslavovej
a Bernolákovej ulici.
Tohtoročné Adventné Malacky
prinesú aj jednu novinku. Presne na
Nový rok, teda 1. januára, pripravujeme podujatie pod názvom Novoročné Malacky. Bude to popoludňajší
program ladený v rodinnom duchu,
ktorý zakončí ohňostroj. Aký bude
a kde bude, to si ešte chvíľu necháme
ako prekvapenie.
Kompletný program Adventných
Malaciek prinesieme v ďalšom čísle
Malackého hlasu. O jednotlivých podujatiach budeme samozrejme informovať aj prostredníctvom mestských
médií. Tešíme sa spolu s vami.
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Mestská polícia na novej adrese
Mestská polícia Malacky už sídli
v budove Inkubátora – vchod od
Bernolákovej ulice. Adresa: Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky.
Telefonické kontakty:
034 / 772 38 33 - stála služba
(0,075 eur/minúta)

159 - linka tiesňového volania
(bezplatná)
Z hovorov na týchto telefónnych linkách sa vyhotovujú a archivujú audiozáznamy. Mestská polícia pracuje
nepretržite (24 hodín denne).
-red-
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MŠ na Hviezdoslavovej:

Ku krajšej a modernejšej
ZUŠ-ke prispel aj nový dvor

(dokončenie zo str. 1)

Zrekonštruovaný školský dvor
je zatiaľ poslednou aktivitou v rámci
rozsiahlej obnovy Základnej umeleckej školy v Malackách. Areál, ktorý bol
v zlom stave, od októbra patrí medzi
reprezentatívne priestory budovy na
Záhoráckej ulici. „Od začiatku bolo
zrejmé, že školský dvor by mal slúžiť deťom: či už na vyplnenie voľného času pri
čakaní na vyučovanie alebo priamo na
výučbu, napríklad hudobnej náuky alebo literárno-dramatického odboru. Zatiaľ tu chýbajú lavičky, tabuľa na písanie
a uvažujeme aj o hojdacej sieti,“ informovala riaditeľka ZUŠ Lívia Spustová.
Tieto veci by na dvor radi doplnili už
na jar budúceho roka. Rekonštrukcia
dvora doteraz zahŕňa vyrovnanie terénu, odkanalizovanie dažďovej vody,
zavedenie automatického zavlažovania, položenie nového chodníka
a trávnika a výsadbové práce. Okrem
kvetov tu zasadili aj dva platany, ktoré
budú s ohľadom na priľahlú bytovku
postupne vytvárať pocit súkromia.
Z priestoru odstránili pódium, ktoré
bolo v havarijnom stave.
Projekt rekonštrukcie dvora bol
zavŕšením revitalizačného procesu
ZUŠ-ky pre tento rok.
L. Spustová, ktorá je vo funkcii
riaditeľky tretí školský rok, hovorí: „Je
toho veľa, čo sa urobilo, počnúc vybudovaním kanalizácie na Záhoráckej
ulici a v historickej budove synagógy,
vysušením a odvodnením pivničných
priestorov, cez vybavenie tried no-

históriu už pripomínajú iba detaily fasády
Ako ďalej povedal primátor, od
nástupu súčasného vedenia mesta sa
do materskej školy investovalo okolo
1 a pol milióna eur, čo predstavuje
historicky najvyšší objem peňazí. Mimochodom, keď už sme pri slove „historický“, treba pripomenúť, čo si určite mnohí okoloidúci všimli: na staršej
budove MŠ na Hviezdoslavovej ulici
zostal dobový štýl fasády s retro výzdobou okolo okien. Aj takto symbolicky spájame staré s novým a dostávame sa takpovediac z historickej
úrovne do 21. storočia. „Táto materská škola je krásna, ostatne ako všetky
doteraz zrekonštruované pracoviská.
Moje poďakovanie adresujem všetkým
partnerom a predovšetkým mojim kolegom, že stihli všetko pripraviť na návrat detí do týchto priestorov,“ doplnila

riaditeľka MŠ Martina Novotová.
Ako sme písali v úvode článku, re-

konštrukciu má za sebou päť zo šiestich
pracovísk Materskej školy v Malackách.
V budúcom roku sa predpokladá komplexná oprava škôlky na Ulici Jána Kollára. V závislosti od množstva zdrojov sa
bude ešte treba vrátiť na Štúrovu (interiér) a Bernolákovu (technický pavilón).
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

vým školským zariadením, interaktívnymi tabuľami a počítačovou technikou, až po vizuálne zmeny.“
Kompletne vynovený bol aj
vchod do budovy. V spolupráci so
zriaďovateľom tu odhalili nápisy
odkazujúce na dávnu minulosť stavby. Peniaze na vymaľovanie vchodu
škola získala z nadácie J&T a krásnu
vitráž vstupných dverí vytvorila kolegyňa z výtvarného odboru Rozália
Habová. Vizuálny dojem interiéru
ZUŠ-ky dotvárajú štýlové lavičky či
svietidlá. „Vymaľovali sme poschodia,
umiestnili sem automaty s občerstvením pred deti. Zásadným pre modernizáciu školy bol rok 2016, kedy rekonštrukciou druhého poschodia vznikla
krásna multifunkčná sála s kompletným vybavením. Okrem tanca sa
v týchto priestoroch vyučuje aj literárno-dramatický odbor,“ priblížila riaditeľka. Úplnou rekonštrukciou prešli
aj všetky hygienické zariadenia.
Vybavenie školy vypovedá nielen o účelnosti, ale napĺňa aj stránku
vkusu a estetiky. Napokon, ZUŠ-ka
zamestnáva i vychováva umelecky
cítiacich ľudí. „Budúci rok počas letných prázdnin plánujeme vymeniť zastaranú elektrinu na prízemí v budove
na Záhoráckej ulici a v pivničných
priestoroch. Boli by sme radi, keby sa
nám postupne podarilo vymeniť aj
podlahy,“ uzatvára Lívia Spustová.
Text a foto: I. Sochorová

Tekos môže byť príkladom pre celé Slovensko
Malacky sa začiatkom tohto roka zapojili do projektu Dobre spravované mestské firmy. Jeho garantom
je Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Slovak Governance Institute, SGI), ktorého zástupcovia niekoľko mesiacov analyzovali fungovanie mestských firiem po celom Slovensku Najbližšiu spoluprácu nadviazali s Malackami a Prešovom.
Predmetom analýzy Inštitútu boli
kontrolné mechanizmy, transparentnosť a profesionalizácia mestských
firiem. Pri tomto výskume zistili, že niektoré spoločnosti sa nedajú kontaktovať mailom, nezverejňujú informácie,
ba dokonca našli sa aj také, čo nemajú
ani svoju webstránku. To však nebol
prípad Malaciek, a aj preto si nás SGI
priamo vybral na spoluprácu. „Naše
mesto dosiahlo v rebríčku transparentnosti samospráv skvelé 12. miesto
spomedzi stovky posudzovaných miest.
Napriek tomu vítam každú iniciatívu,
ktorá nám pomôže ďalej sa zlepšovať,“
povedal primátor Juraj Říha. Pripomenul, že súčasné vedenie mesta už v prvom roku svojho funkčného obdobia
zorganizovalo otvorené výberové
konanie na obsadenie pozície konateľa Tekosu. Tento krok ocenil aj SGI.
Pozitívne hodnotenie sme dostali aj za
pravidlá, podľa ktorých najdôležitejšie
úkony v oblasti financií či narábania

s majetkom Tekosu schvaľuje primátor. „Uvedomujem si aj vlastné rezervy.
Naším cieľom je maximálne profesionalizovať činnosť dozornej rady a aj takto
prispieť k tomu, aby sa Tekos začlenil
medzi transparentné firmy. Preto sme
prijali a uviedli do života odporúčanie
SGI, aby dozorná rada zasadala minimálne 4-krát ročne, a rovnako sme

zlepšili zverejňovanie informácií – nielen na webstránke Tekosu, ale aj mesta,“
vysvetlil primátor Malaciek. Jeho slová
doplnil koordinátor projektu a analytik SGI Martin Kollárik: „Veríme, že Tekos
a Malacky môžu byť príkladom aj pre
iné mestské spoločnosti a samosprávy.“
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Do redakcie sme dostali poďakovanie od obyvateľky Bernolákovej
ulice, ktoré radi zverejňujeme: Chcem
sa poďakovať mestu Malacky v mene
vlastníkov bytov Bernolákova 2417
za obnovu chodníkov. Zvlášť všetkým
tým, ktorí sa o to pričinili, či už vypracovaním projektu, schvaľovaním

15. december – termín na vyúčtovanie dotácií
Mestský úrad upozorňuje prijímateľov dotácií z rozpočtu mesta, že
do piatka 15. decembra sú povinní
vykonať vyúčtovanie poskytnutej
dotácie (ukladá to VZN mesta Malacky č. 16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta a podpísané

Poďakovanie z Bernolákovej

zmluvy o poskytnutí dotácie). Vyúčtovanie sa podáva na tlačive,
ktoré je zverejnené na webovom
sídle mesta www.malacky.sk, časť
MESTO – DOTÁCIE A GRANTY.
Súčasťou vyúčtovania musia byť kópie
účtovných dokladov preukazujúcich

čerpanie dotácie. Lehota na vyúčtovanie uvedená v zmluve môže byť
v prípade objektívnych príčin predĺžená. V takom prípade je potrebné ešte
pred uplynutím lehoty na vyúčtovanie
doručiť mestu písomnú žiadosť.
MsÚ

a realizáciou. V neposlednom rade
pánovi Gašparovi, ktorý pravidelne
chodil kontrolovať, ako pokračujú
práce, pani Ježkovej, ktorá po nahlásení premnoženia potkanov poslala
deratizérov, pani Chválovej a pracovníkom Tekosu za dokončovacie práce.
-red-
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Tisícky žiakov a stovky pedagógov –

Dérerka má 85 rokov

Čas vnímame ako rýchlo plynúci, neúprosný. Čas je však múdry. Ponúka nám možnosť prežiť chvíle, keď sa môžeme obzrieť, potešiť sa
prítomnosťou, ktorej by nebolo bez minulosti. Do stroja času spoločne vstúpili v malackom Kultúrním domečku účastníci slávnosti
pri príležitosti 85. výročia otvorenia Základnej školy Dr. J. Dérera.

Matematický talent Dušan Daniel
vyhral republikové kolo Festivalu vedy a techniky
V Bratislave sa od 9. do 11. novembra 2017 uskutočnilo celoslovenské finále jubilejného 20. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET. Po úspechu v krajskom kole sa na ňom zúčastnil aj Dušan Daniel, mimoriadne nadaný študent 4. ročníka gymnázia Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách. Darilo sa mu
skvele: vybojoval si postup na prestížnu medzinárodnú vedecko-technickú súťaž Intel ISEF (International
Science and Engineering Fair), ktorá sa bude konať na budúci rok v máji v americkom Pittsburgu.
Asociácia pre mládež, vedu a techniku usporiadala počas Týždňa vedy
a techniky na Slovensku jubilejný 20.
ročník atraktívnej súťaže a zároveň
prehliadky vedecko-technických projektov a výskumných prác žiakov základných a stredných škôl. Mladí ľudia
prezentovali svoje práce už tradične
na vynikajúcej úrovni formou posterovej prezentácie alebo trojrozmerné-

ho exponátu. Ich projekty hodnotila
odborná komisia zložená z vedcov
a vysokoškolských pedagógov. Na celoslovenskom finále súťaže sa prezentovalo 74 vedecko-technických projektov
a výskumných prác zo Slovenska
a 10 z Českej republiky, Belgicka, Mexika a Ruska. Vo veľkej konkurencii vynikala Dušanova prezentácia i obhajoba
práce s názvom Levi-Civitov symbol

v Hilbertovom priestore L2. Dokázal
v nej, že operácie na Hilbertových
priestoroch umožňujú vytvoriť jednotnú teóriu pre zdanlivo úplne odlišné
oblasti matematiky. Pomocou tejto teórie zovšeobecnil Levi-Civitov symbol
v priestore funkcií, čím vytvoril objekt
so spojitými indexmi. Takto vznikol
všeobecný analytický nástroj na počítanie rôznych, doteraz neriešiteľných
úloh, ktoré možno uplatniť v matematike, fyzike či v bežnom živote.
Výsledky finále Dušan zhodnotil
skromne: „Pre mňa samotná cena až
tak veľa neznamená. Som šťastný, že sa
z toho veľmi tešia rodičia, moji najbližší,
v našej škole a kamaráti z Matematickej
spoločnosti pôsobiacej pri našej škole.“
Dušan, ďakujeme za vydarenú reprezentáciu a želáme veľa šťastia v medzinárodnej súťaži v Pittsburghu.
Text a foto: Spojená škola
sv. F. Assiského

Akadémia sa niesla v duchu hľadania paralel medzi minulosťou a súčasnosťou. Riaditeľka jubilujúcej inštitúcie Katarína Habová ich uviedla
hneď niekoľko: „Dérerka sa zapísala
do života niekoľkých tisícok žiakov
a niekoľkých stoviek pedagógov.
Všetci spoločne prekonávali mnohé
spoločenské turbulencie. A mnohé
situácie či okolnosti sa v istých obmenách opakujú. To sme si uvedomili počas prípravy programu na akadémiu.
Načreli sme do histórie školy, zalistovali v kronikách, prezerali fotografie.
Upútali nás spory okolo výstavby
novej školy. Zaujalo nás ustanovenie
prvej pokusnej školy v školskom roku
1932/33 práve u nás. Ideové smernice
jej učebného plánu stáli na pružnosti
a prispôsobivosti. V kronike sa uvádza:
„Nakoľko škola nemôže zmeniť prirodzené nadanie žiakov, musí sa
každému z nich prispôsobiť. Upraví tedy učivo, metody, úkoly podľa
schopností žiakov. Rešpektujúc
individualitu každého jednotlivca
bude usilovať sa, aby bol každý čo
najlepšie pripravený pre spoločnosť a v nej postavený na miesto,
na ktoré podľa prirodzených individuálnych dispozícií najlepšie sa
hodí.“ Paralelu sme našli i v súvislosti
s používaním študijného materiálu:
„Učebnice, ktoré máme na škole
zavedené, obsahom a rozsahom
svojej látky nezodpovedajú celkom
novým normálnym osnovám a podaním učebnej látky nevyhovujú
vyučovaniu individuálnemu. Preto
bolo nútne žiactvu školy meštianskej upravovať učebnú látku, dávať
návod, kde, v ktorej knihe patričné
učivo sa nachádza a podaním látky
nútiť žiakov k samostatnému premýšľaniu, skúšaniu veci a učeniu
sa.“ Spomenúť by sme mohli hodnotenie výsledkov práce žiakov, účasť žiakov a pedagógov na živote mesta, úsilie o viaczdrojové financovanie školy...“
V Almanachu Spolku záhorských
akademikov so sídlom v Malackách
(1938) nájdeme Rozpomienky na
doktora Jozefa Dérera. Ich autor Ivan

Dérer uvádza myšlienky, ktoré by
mohli byť inšpiráciou i pre nás: „Pracujme podľa zásad našich predkov,
ktorí svojou prácou a utrpením pripravili nášmu národu lepší život.
Nezraďme ich dielo a nedajme sa
zlákať našeptávačmi spoločných
našich nepriateľov.“
Dérerka si zachovala svoju tvár, hovorí riaditeľka a zdôrazňuje, že jej
meno sa spája s tradíciou, zachovaním kontinuity, úsilím. „Pre školu je
nesmierne dôležitý životný priestor,
vybavenie, no genius loci – atmosféru,
kolorit, jedinečný charakter vytvárajú
ľudia, ktorí zviazali svoj život s bytím
Dérerky. Sme pokračovateľmi tých,
ktorí uvažovali o jej napredovaní. Tiež
sa snažíme o zveľaďovanie, pokrok.
Úprimne si však povedzme – v časoch spochybňovania práce učiteľov
a vychovávateľov, znižovania hodnoty vzdelania, znevažovania procesu
vzdelávania a v neposlednom rade
i problémov v personálnom obsadení
pedagogického zboru - to nie je jednoduchá úloha. Význam základnej školy
podčiarkol na spomínanej akadémii
pán primátor. Povedal, že v základnej
škole sa vytvárajú priateľstvá na celý
život. Súhlasím s ním. Rovnako očakávam priaznivé vzťahy postavené
na stanovených pravidlách, vzájomnej úcte a tolerancii. Želám si, aby si
žiaci z našej školy odnášali poznatky
nadobudnuté priamou školskou prácou aj príjemnými zážitkami spätými
s exkurziami, školami v prírode, besedami, spoločnými výletmi, besiedkami, účasťou na rôznych súťažiach,
olympiádach, ďalšími Strašidelnými
Dérerkami či Vianocami na Dérerke.
Zároveň si však želám, aby deti prichádzali do školy s túžbou čosi nové sa dozvedieť, chápané a rozumne podporované svojimi rodičmi. Žiaci, ich rodičia,
učitelia a vychovávatelia kráčame po
spoločnej ceste za vzdelávaním. Zaželajme si teda na nej príjemné zážitky,
priateľské vzťahy, radosť a úsmev,“
zakončila svoje vyznanie K. Habová.
-red-, foto: S. Osuský

SPEKTRUM

4

20/2017

Po roku

(spomienka na prezentáciu knihy Denisy Fulmekovej Konvália)
Tak som si sadla a čítala. Ako
v čase, keď som objavila čaro litery.
Toho zázraku ľudskej mysle, ktorý je
zhmotnením jej samotnej.
Ostatný exemplár, ktorý ešte ostal. Zostal z kôpky, čo položila na stôl
pani z malackého kníhkupectva. Na
stôl pri vchode do jednej z miestností
centra kultúry, v ktorej sa mala odohrávať prezentácia knihy spisovateľky
Denisy Fulmekovej. Prezentácia knihy
Konvália o Rudolfovi Dilongovi.
„Toto bol ale veľký fešák,“ pomyslela som si, keď som v záplave portrétov autorov, ktorých som mala
priblížiť svojim študentom, nie po
prvýkrát zaregistrovala podobizeň
jedného z predstaviteľov katolíckej
moderny v slovenskej literatúre.
K Malackám som mala vždy prirodzený vzťah. Bolo to pre mňa Mesto.
Prvé väčšie sídlo, kde som sa ako malé
dievča, nie z dediny, ale rovno z lesa
(bývala som s rodičmi v hájovni vojenských lesov medzi Studienkou a Sološnicou) zjavila z veľmi zmysluplného
dôvodu. Moja mama sa rozhodla, že
potrebujem nový kabát a topánky.
Nakúpili sme. Žltučký laminátový kabátik a červené topánočky
s remienkom cez priehlavok, na
okrúhlej špičke ozdobené drobnými

dierkami do tvaru kvietka.
„Žutý kabát! Šak sa í to bude
špinit,“ tak privítala starenka (moja
babka) svoju dcéru (moju mamu),
keď ma prišla ukázať. Ja som sa len
šťastne usmievala. A to mi zostalo.
Byť nepraktická, ale šťastná. Prešlo to
z mojej mamy na mňa. Ona si potom
počínala vždy veľmi prakticky. Musela. Bolo to v roku, keď prišli Rusi.
„Kukni sa, Ivanko, co tu tý svine
narobili,“ vyriekol môj dedo, mamin
otec, držiac ma za ruku pred bránou
domu, popred ktorý v noci prešli augustovým asfaltom tanky. Nevedela
som vtedy a neviem ani dnes, ako by
sa môj život vyvíjal, keby neprišli.
Dnes učím. Literatúru. Na gympli. V Malackách. V prvom meste,
ktoré som kedysi zaregistrovala ako
miesto, kam sa dá prísť k niečomu, čo
mi nepokazia ani praktické poznámky mojej babky. Pri jednej z ďalších
návštev tohto mesta mi otec kúpil
v kníhkupectve prvú knihu. Všetky
ostatné som mala zdedené alebo
požičané. Náhoda? Osud? Ktovie.
Pravdou je, že cesta z Malaciek do
Malaciek nebola priamočiara.
Splnený sen? Ťažko povedať.
Z urputnej knihomoľky sa stala obyčajná žena, ktorú pohltil obyčajný ži-

vot. Áno, mám rada knihy a chlapov.
Rusi už tu nie sú. Tak čo?
Tak si čítam a snažím sa, aby som
o tom, čo si prečítam, povedala svojim študentom tak, aby sa to od nich
neodrážalo. Nie som manipulátor
a literatúra si nezaslúži byť vnucovaná. Nechávam to voľne plynúť.
„Rudolf Dilong bol veľký fešák,“
poznamenám, keď na interaktívnej tabuli otvorím webovú stránku
s jeho portrétom. Zdá sa mi, že tretiačky Dilonga až tak nežerú. Zmení
sa to, keď si prečítajú jeho básne?
Keď sa dozvedia viac o živote tohto
charizmatického muža?
Ktovie, čo by sa stalo, keby Rudolf Dilong mohol zostať na Slovensku. Ktovie, čo by sa stalo, keby
neprišli Rusi. Vždy je nejaká doba.
Vždy sa nájde niekto alebo niečo,
čo posúva osudy iných netušenými
a nepredvídateľnými smermi.
Ešte v ten večer som na stránke
kultúrneho centra v Malackách našla
pozvánku na spomínanú prezentáciu. Náhoda? Osud? Ktovie. Len mi
napadlo, že toto môže byť cesta, ako
priblížiť stredoškolákom literatúru
tak, aby sa to od nich neodrážalo.
Cez živých ľudí.
I. Hesková

Na Pionieri v Afrike
Trúfli by ste si precestovať Afriku
zo severu na juh na kultovom Pionieri? Marek Slobodník a partia jeho
kamarátov si nielenže trúfli, ale to aj
dokázali. O svojich dobrodružstvách
prišiel Marek porozprávať priamo do
Malaciek.
Začalo sa to nevinným výletom,
keď po strednej škole vyrazili prvýkrát na Pionieroch okolo Slovenska.
Každým rokom chceli vidieť viac
a po deviatich rokoch sa im podarilo
prejsť naprieč celým kontinentom.
Zo zamrznutej Európy sa dostali do
45-stupňového pekla, svoje „pinčle“
tlačili do vysokých hôr a užili si aj
rozsiahle pláže. Začali v Banskej Bystrici, pokračovali cez Taliansko, Izrael,
Egypt, Sudán, Etiópiu, Keňu, Tanzániu, Malawi, Mozambik a skončili

na Strelkovom myse v Juhoafrickej
republike, čo je najjužnejší cíp Afriky.
Suma summarum: päť cestovateľov,
päť mesiacov na cestách, 15 tisíc kilometrov.
Marek Slobodník, autor celého projektu Afrika na Pionieri, absolvoval
už predtým cestu do Kazachstanu
a expedície cez Južnú Ameriku, Austráliu či Indonéziu. „Pioniera nechcem teraz ani vidieť,“ povedal nám na
záver svojej prezentácie v malackom
kine. Dobrodružnú cestovateľskú
dušu však nezaprie, pretože už o pár
mesiacov sa chystá so známym českým cestovateľom Danom Přibáňom
na ďalšie zaujímavé kilometre s kultovými žltými trabantmi.
Text a foto: -lp-
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25.

MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3
DIVADLO NA HAMBÁLKU
M. Camoletti: TRI LETUŠKY V PARÍŽI
vstupné: 5 €

27.

MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. poschodie
RIA VALÉ: Môj sen o láske. Z poézie
múzy Rudolfa Dilonga
Beseda so zostavovateľkou
reedície Denisou Fulmekovou
vstup voľný

27.

MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3
Motivačná prednáška
PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
vstupné: 6 € v predpredaji / 7 € na mieste

november
SOBOTA 1800

november
PONDELOK 1700

november
PONDELOK 1800

28.

MCK – galéria, Záhorácka 1919,
1. poschodie
Cestovateľský klub:
Miloš Kuchárek - ETIÓPIA
vstup voľný

28.

MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3
SILNÉ REČI – Stand-up comedy
vstupné: 14 €

november
UTOROK 1800

november
UTOROK 1900

29.

MCK – Tvorivý ateliér, Záhorácka 1919,
1. poschodie
ARTETERAPIA PRE DOSPELÝCH
s Andreou Záhradníkovou Krajčírovou
vstupné dobrovoľné

30.

MCK – galéria, Záhorácka 1919,
1. poschodie
ART CLUB 2002
Vernisáž 16. vianočnej výstavy
vstup voľný

november
STREDA 1830

november
ŠTVRTOK 1700

ZMENA PROGRAMU A VSTUPNÉHO VYHRADENÁ.
Mestské centrum kultúry Malacky
je poberateľom KULTÚRNYCH POUKAZOV.
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Úspešní študenti sa stretli
s britským princom Edwardom
Za prítomnosti člena britskej
kráľovskej rodiny, Jeho kráľovskej
výsosti Princa Edwarda, sa 2. novembra konala slávnostná ceremónia, na ktorej úspešní študenti
z celého Slovenska preberali Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE, skratka Duke of
Edinburgh). Študentov štátneho
gymnázia v Malackách, ktorí úspešne absolvovali tento program,
reprezentovala Martina Šimková.
Prestížne ocenenie prevzala z rúk

veľvyslanca Spojeného kráľovstva Andrewa Gartha. Na stretnutí
s princom sa zúčastnili aj riaditeľka školy Elena Krajčírová a vedúca
programu Zuzana Morávková.
Gymnázium Malacky sa v roku
2015 stalo pilotnou školou programu DofE na Slovensku. V prvom
ročníku bolo jedinou úspešnou
štátnou školou. Cenu DofE vtedy
získalo 20 študentov, ktorí si ju slávnostne prevzali za účasti prezidenta
SR Andreja Kisku.

DofE je nesúťaživý program
s takmer 60-ročnou tradíciou pod
záštitou britskej kráľovskej rodiny.
Jeho cieľom je rozvoj zručností, vôľových vlastností, vytrvalosti, zdravého životného štýlu, zodpovednosti
a líderstva mladých ľudí. Študent
zaradený do programu si sám nastavuje svoje ciele, ktoré chce dosiahnuť v oblasti vzdelávania, športu či
dobrovoľníctva.
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Najmladší čitateľ Malackého hlasu
Do redakcie sme dostali milú fotografiu od našej kolegyne, redaktorky mestských médií Natálie Jánošovej, ktorá je momentálne na materskej dovolenke. Ako vidno, Malacký hlas je svojím spôsobom zaujímavý aj pre najmenšie
deťúrence. Nášho najmladšieho čitateľa Paľka Jánoša srdečne pozdravujeme.
-red-

Text a foto: Gymnázium Malacky

11. 11. o 11. hodine
Tak ako každý rok, aj tentoraz
sme si uctili pamiatku vojnových
obetí. Dátum 11. november nie je
náhodný: práve v tento deň v roku
1918 sa podpisom prímeria pri francúzskom meste Compiègne skončila
I. svetová vojna. Preto sa symbolicky
práve 11. november stal na celom
svete Dňom veteránov (v rôznych

verziách Deň vojnových veteránov
či Deň červených makov). Pamiatku
obetí všetkých vojen a ozbrojených
konfliktov pripomenuli v Malackách
symbolicky 11. 11. o 11. hodine
kvety červených makov, plamene
sviečok a hlas zvona z Kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
-red-

Prvákov prijali

do spoločenstva veľkých žiakov
Prváčikovia zo Spojenej školy sv. Františka Assiského mali vo
štvrtok 16. novembra svoj veľký
deň. V spoločenskej sále školy ich
deviataci slávnostne uviedli do
spoločenstva ozajstných žiakov. 25
detí z 1. A a rovnaký počet žiačikov
z 1. B triedy prostredníctvom svojich
starších kamarátov absolvovalo ces-

tu rozprávkovou krajinou, v ktorej
nechýbali známe postavičky: snehuliak Olaf, princezná Elza, mimoni,
ninjovia, Máša a medveď, šmolkovia
a mnohé ďalšie. Predstavenie v réžii
Laury Kronauerovej a Victorie Ivanovej, ktoré poukázalo na množstvo
ľudských dobrých i zlých vlastností,
malo dôležitú pointu – so skvelý-

mi kamarátmi sa dá zvládnuť úplne
všetko. Malí žiaci pod vedením triednych učiteliek následne ukázali, čo
všetko sa už vo veľkej škole naučili.
Každý prváčik bol dekorovaný šerpou so svojím menom, dostal žltú
ružu a pamätný diplom.

Centrum voľného času, M. Rázusa 30, 901 01 Malacky

pozýva deti základných škôl
do nového krúžku

Text a foto: I. Sochorová

Lektor: Jozef Portašík, certifikovaný tréner
Termín krúžku: streda 15.30 h
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
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ZDRUŽENIE DARCOV KRVI
MALACKY
pozýva na

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

ZIMNÚ ZBERATEĽSKÚ BURZU
(stretnutie zberateľov všetkých zberateľských odborov)
známky, mince, bankovky, pohľadnice,
telefónne karty, kalendáriky, pivné, suveníry,
starožitnosti, figúrky z kinder vajíčok, hokejové
kartičky, odznaky a pod.
v sobotu

2. decembra 2017
od 8.00 do 12.00 h

ODBER KRVI

Staň sa anjelom

streda 29. 11. 2017
8.00 – 11.00 h

Aj tento rok sa môžete stať anjelom, ak podporíte dražbu umeleckých diel pre choré deti Elišku, Olinka
a Vladka. Dražba, do ktorej prispelo
50 umelcov, prebieha na facebooku
do piatka 15. decembra. Niektoré
z diel sú vystavené v knižnici MCK.
Akcia vyvrcholí benefičným kon-

Nemocnica Malacky
Nemocničná a.s.
Duklianskych hrdinov 34
901 22 Malacky
Informácie, kontakt: 0902/211 070, darcakrvimalacky@gmail.com
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Bod zdravia v Kardioklube
Občianske združenie Kardioklub
Malacky usporiadalo akciu pod názvom Bod zdravia. Členky OZ merali
krvný tlak i hladinu cukru.
Naši šikovní členovia Milan Jung,
Jozef Kopča a Jozef Ráno uvarili vý-

borný guláš, na ktorom si pochutili
dokonca aj čarodejnice počas svojho zletu. Guláš sme zapili vareným
vínkom a dobre nám padli aj chutné
koláče, ktoré napiekli šikovné ruky
našich členiek. Stretnutie sa skončilo

v školskej jedálni ZŠ Dr. J. Dérera,
(Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky)
* vstupné 0,50 €
* mládež do 15 rokov zdarma
* parkovanie na školskom dvore

na výbornú a už teraz sa tešíme na
ďalšiu akciu v roku 2018. Ďakujeme
všetkým zúčastneným a tiež tým,
ktorí pomohli pri usporiadaní.
Výbor OZ Kardioklub Malacky

certom STAŇ SA ANJELOM v nedeľu 17. decembra o 17. hodine
v malackom kine. Na pódiu vystúpia
Andrea Zimányiová, Patrícia Molnárová Turiničová, Simona Rusňáková, Juraj Burian a Janko Slezák. Programom
bude sprevádzať Barbora Zajačková.
-red-
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Blahoželáme Svitaniu k jubileám
Združenie na pomoc mentálne
postihnutým Svitanie je túto jeseň
trojnásobným jubilantom. Oslávili
25 rokov od svojho založenia, 20.
výročie otvorenia Domu Svitania
v Jakubove a zároveň zorganizovali
15. deň otvorených dverí. Na oslave
narodenín sa stretla jedna veľká rodina:
blahoželať prišli kamoši z malackého
Vstúpte, Divadlo na hambálku, sympatizanti, podporovatelia i pani Inge
Dohmwirth z Nemecka, ktorá už 20 rokov pomáha spolu s manželom Karlom.
Dom Svitania vznikol v roku
1997. Venuje sa mladým ľuďom
s mentálnym a kombinovaným
postihnutím nad 18 rokov a je
jediným zariadením svojho
druhu v regióne Malaciek. Nenápadná sympatická chalúpka

v Jakubove v sebe skrýva rehabilitačné stredisko, tri chránené dielne (montáž a balenie,

kníhviazačská dielňa, krajčírska
dielňa) i kreatívny ateliér.
-lp-

MALACKÁ MATRIKA od 6. 11. do 20. 11. 2017

Vítame medzi nami:
Ema Kunešová * 25. 09.
Jakub Petráš * 4. 11.
Lucas Lapin * 9. 10.
Povedali si ÁNO:
Dana Kvasnicová a Milan Hitmar
Martina Matulová a Martin Rybár

Opustili nás:
Mikuláš Greif, Malacky, *1943
Drahoslava Mindová, Malacky, *1961
Jozefína Húbková, Lozorno, *1927
Janka Ferenčáková, Jakubov, *1932
Margita Panevová, Stupava, *1953
Johanna Holá, Gajary, *1924
Ladislav Bartek, Sološnica, *1937
Mária Slámová, Gajary, *1953
Katarína Danielová, Malacky, *1937
Vladimír Kupec, Malacky, *1942

Jednota dôchodcov Malacky, Klub
dôchodcov Malacky
Pozývame svojich členov
na Mikulášske posedenie

Predstavuje sa krúžok MAJKA pri MsCSS
„Staroba nie je choroba. Je to iba obdobie, ku ktorému sa všetci každým dňom približujeme.“ Vieme, že staroba prichádza pomaly a nenápadne, ako keď sa menia ročné obdobia. Aj my sa pomaly meníme.
Vážení čitatelia, radi by sme sa
vám prihovorili prostredníctvom
nášho
spoločensko-náučného
krúžku MAJKA pri MsCSS na Ulici
1. mája (odtiaľ pochádza jeho názov). Krúžok vznikol v máji tohto
roka na podnet klientky zariadenia
a bývalej učiteľky Alžbety Dubajovej. Schádzame sa 2-krát týždenne
a naše stretnutie trvá 1,5 hodiny.
Činnosť sme začali oboznamovaním sa s históriou Záhoria od praveku a dejinami Malaciek podľa knihy
Martina Macejku Malacky v dejinách. Naše členky mali množstvo
vedomostí i doplňujúcich otázok.
Naše témy sú zamerané na históriu, prírodné javy a úkazy, problé-
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my spoločnosti, vzácne osobnosti
našich dejín, ochranu prírody a podobne. Niekedy čítame úryvky z literatúry, napríklad Doktor Jesenius
či Poklady pod Babou. V niektorých
prípadoch využívame články z tlače.
Svoje stretnutia začíname otázkami
podľa témy, ktorú budeme preberať, napríklad Čo je vnútorný dialóg
a svedomie? Čo vieme o Ľudovi Zúbkovi? Kde je pomník s rukou na Ulici
1. mája? Kto bol Martin Benka? atď.
Našimi témam už boli Straka, pajštúnske sedmorčaná, príklady gotického slohu, korunovačný Dóm
sv. Martina, majster Pavol z Levoče,
časová os malackých dejín, Michal
Tillner, osobnosti mesta a Záhoria,

v utorok

5. decembra 2017

o 14.00 h v zasadačke bývalého mestského úradu
na Radlinského ulici.

dôkazy z vesmíru, vývoj rastlín, novinky z kultúry či politiky a podobne.
Hoci sme nevyrastali v ére internetu, aj tak máme možnosť svoje vedomosti sprostredkovane dopĺňať.
O nás skôr narodených sa hovorí, že
nie sme starí, iba si veľa pamätáme.
Preto nemáme problém priblížiť si
Štefánika, Svobodu, Dubčeka.
Mrzí nás však, že sme nezískali
súhlas rodiny odstrániť dve železá
z pomníka Ľuda Zúbka. Na zamyslenie je krédo, ktoré v otvorenej knihe
na náhrobnom kameni odkazuje spisovateľ svojim rodákom: „Otvor dušu
múdrym slovám a naplň ju dobrotou
a láskou k pravde!“
A. Dubajová
SPOMIENKY

24. októbra sme si pripomenuli
16. výročie úmrtia nášho
manžela, otca a dedka
Blažeja Kadlica.
S láskou v srdci spomínajú
manželka a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky v srdci
zostávajú.
18. novembra sme si pripomenuli
13 rokov, čo nás opustil
Ali Reisenauer.
S úctou spomínajú manželka
Mária a synovia Ali a Robo
s rodinami..

15. novembra sme si pripomenuli
nedožitých 52 rokov
Stanislava Kuru z Malaciek.
S láskou spomínajú mama a sestry
s rodinami.
Srdce bolí, to nikto nezahojí.
Odpočívaj v pokoji.

24. novembra si pripomenieme
1. výročie, čo nás po ťažkej chorobe
opustila naša drahá sestra, teta,
švagriná, krstná mama a sesternica
Marta Hlavačková,
rod. Trenčanská, z Pezinka,
rodáčka z Malaciek.
S láskou a úctou na ňu spomínajú
sestry, švagrovia, netere, krstné
deti a ostatná rodina. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú
spomienku. Ďakujeme.

26. novembra uplynie 6 rokov od
úmrtia Jána Stachu z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn s rodinou a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Odišla tíško,
ako odchádza deň,
a v našich srdciach
zostáva spomienka len.
28. novembra si pripomíname
6. výročie úmrtia našej drahej
mamičky a babičky
Irenky Letkovej.
S láskou v srdci spomínajú syn
Miroslav s rodinou, dcéra Vlasta
a vnučka Karin. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
zostáva v našich srdciach.
18. novembra sme si pripomenuli
nedožitých 71 rokov
Zitky Markovej.
S láskou spomína celá rodina.

29. novembra si pripomenieme
6. výročie úmrtia nášho drahého
otca, dedka a pradedka
Františka Osuského.
S láskou a úctou spomínajú dvaja
synovia, dcéra s rodinami
a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.

Úsmev mala na perách,
dobrotu v srdci, lásku v duši.
21. novembra uplynulo 6 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá
mamička a starenka
Mária Duchoňová, rod. Kurová,
na ktorú spomínajú dcéry,
vnúčatá, pravnúčatá a ostatná
rodina. Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej, prosím,
tichú spomienku.

20. novembra uplynulo 6 rokov,
čo nás navždy opustil manžel
a milovaný otec Pavol Šefčík.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
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Rekonštrukcia futbalového
štadióna je v polčase
Štadión v Zámockom parku má
za sebou nielen úspešnú jeseň v podaní našich hráčov (píšeme o nej
v inom článku na tejto strane), ale
aj prvú etapu rekonštrukcie. Tá bola
nevyhnutná, pretože futbalový „deduško“ bol dlhé roky v nevyhovujúcom pôvodnom stave. Zmien je
viac ako dosť: nové striedačky so
zastrešením (zapustené v teréne
pri hracej ploche), predpolie tribúny dostalo betónovú dlažbu, aby
sa dobre vstupovalo na hraciu plochu, ostatné plochy okolo vstupu
sa zatrávnili, dokončuje sa vstupné
schodisko. Kompletne sa zrekonštruovali dve šatne so sprchami
a zázemím, všade sú LED svietidlá,
nové omietky, nové rozvody (voda,
elektrina), nové plastové okná
a zariadenie (lavičky, skrinky, koberce zo špeciálneho, tzv. čistiace-

ho materiálu).
Druhá etapa rekonštrukcie futbalového štadióna je plánovaná
v budúcom roku, všetko závisí od
peňazí. Mesto tiež podalo na Bra-

tislavský samosprávny kraj žiadosť
o dotáciu na rekonštrukciu strechy
a prístavbu k štadiónu.
–lp-/-otano-

8. 12. (piatok) 18.00 h
MSK Malacky - STK Rybník Čadca
o 18.00 h

FC Malacky na najlepšej ceste za postupom
Malackí futbalisti sú po pätnástich jesenných kolách IV. ligy BFZ neohrozene na prvej priečke tabuľky.
Pred druhým tímom OŠK Slovenský
Grob si vypracovali náskok deviatich
bodov a majú vykročené za postupom späť do III. ligy, v ktorej hrali
minulú sezónu. Doteraz FC Malacky
stratil ligové body len raz, a to v domácej remíze 2:2 s Veľkými Levármi.
Malačanom sa okrem ligy na jeseň
darilo aj v Slovnaft Cupe, kde sa prebojovali cez Závod a Bešeňov až do
tretieho kola. V ňom privítali Slovan
Bratislava a, hoci ďalej nepostúpili,
prehrali so cťou 1:5. Bratislavčania
boli vôbec jediným tímom, ktorý dokázal na jeseň poraziť FC Malacky.
Naši sa počas celej jesennej časti sezóny prezentovali vyspelými
tímovými výkonmi, ale je treba vyzdvihnúť aj individuality. Najlepším
strelcom tímu je Vladimír Ronec.
Ten v pätnástich kolách dokázal streliť až 19 gólov, sekunduje mu Tomáš
Mifkovič s ôsmimi presnými zásahmi. Tím sa môže spoľahnúť aj na zodpovedné výkony brankára Martina
Preisa. Tréner Miroslav Kéry zhodnotil doterajší priebeh sezóny pozitív-

EXTRALIGA MUŽI
STOLNÝ TENIS

ne: „Som veľmi rád, že som sa dohodol
s pánmi Kožuchom a Iffkom trénovať
FC Malacky. Dnes môžem povedať, že
som urobil dobre. V mužstve sa vytvorila výborná klíma, či už je to vďaka
hráčom, ktorí v kádri ostali, alebo vďaka novým hráčom, ktorí pred sezónou
prišli. Konkurencia je veľmi veľká, nikto
nemá jasne stanovenú pozíciu, a preto
sú hráči neustále nútení bojovať o stabilné miesto v zostave. Mám výborného asistenta Paľa Michaloviča, ktorý
dostáva z hľadiska trénerského pôsobenia veľa možností a môže z neho
vyrásť už v pomerne mladom veku

výborný tréner. Nemôžem zabudnúť
na vedúceho mužstva Lukáša Višvádera, ktorý odvádza skutočne skvelú
robotu a je veľkou oporou pre hráčov
i pre mňa v technickom zabezpečení
mužstva. Ďakujem i primátorovi mesta Malacky Jurajovi Říhovi za nezištnú
pomoc pri celkovom chode klubu a za
jeho fandenie na zápasoch.“
Veríme, že sa na jar futbalistom
FC Malacky podarí dostať sa späť do
III. ligy. Jarná časť sezóny sa začína
11. marca 2018 domácim zápasom
proti Kráľovej pri Senci.
Text a foto: M. Binčík

9. 12. (sobota) 10.00 h
MSK Malacky – Geológ Rožňava
Stolnotenisová hala MSK Malacky, Sasinkova 73

Malackí džudisti

vybojovali bronz v Galante
Členovia JUDO-clubu TJ STROJÁR Malacky Tamara Binčíková,
Martina Moravčíková, Michal Bartošek, Martin Bartošek a Richard
Dienes sa zúčastnili na 21. medzinárodnom turnaji v džude žiakov
v Galante. Takmer 600 pretekárov
z 9 krajín bolo podľa veku a hmotnosti rozdelených do skupín, v ktorých
mali od štyroch do dvanásť súperov.
Naši v silnej konkurencii predviedli krásne zápasy a nikomu nič
nedali zadarmo. Niektorým sa darilo viac, iným menej. Veľmi pekne sa
predviedla Tamarka Binčíková, ktorá
síce na začiatku prehrala jeden zápas, ale potom akoby chytila druhý
dych. Pretekárky v skupine Maťky
Moravčíkovej boli všetky veľmi vy-

rovnané. Napätie trvalo až do konca
a o výslednom poradí rozhodovali
vzájomné zápasy. Chlapčenská časť
malackého družstva absolvovala takisto náročné súboje. Miško Bartošek
podľahol skúsenejším súperom. Richard Dienes mal vo svojej skupine
obávaných pretekárov z AŠK SLÁVIA
Trnava a z Maďarska. Martin Bartošek to rovnako nemal jednoduché
a prešiel náročnými súbojmi.
Bronzové medaily vybojovali
Maťka Moravčíková, Tamarka Binčíková a Martin Bartošek. Všetkým džudistom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a želáme im minimálne toľko
súťažného šťastia, ako mali doteraz.
Text a foto: -JK-

Štúrke sa darí v basketbalovej školskej lige
V stredu 8. novembra sa v pezinskej basketbalovej hale odohral druhý turnaj VISTA realCupu
2017/2018 – Školskej basketbalovej
ligy. Do ôsmeho ročníka súťaže sa
zapojili aj žiačky a žiaci zo ZŠ Štúro-

va z Malaciek, ktorí sa ako nováčikovia zatiaľ prezentujú veľmi dobrými
výkonmi.
Súťaž prebieha formou turnajov približne raz za mesiac. Na
prvom turnaji 10. októbra sa druž-

stvu z Malaciek podarilo zvíťaziť
v jednom z dvoch zápasov. Na
druhom Štúrka už zabrala naplno.
Najprv vysoko porazila ZŠ Svätý
Jur 56:13 a potom ZŠ Kupeckého
z Pezinka 43:11.
Netreba zabúdať, že ďalšie ťažké
zápasy ešte len prídu a poradie sa
môže meniť, no zatiaľ sa naše žiačky
i žiaci v tabuľke prekvapivo udomácnili na priebežnom 1. mieste.
ZŠ Štúrova v tejto súťaži doteraz
reprezentovali Marco Hladík, Ivana
Velická, Kristína Ambrová, Karolína Slobodová, Štefan Béreš, Peter
Čermák, Nikola Tomanová, Marek
Polák, Adam Novosádek, Jakub
Ševera, Barbora Šmahlíkováa Sarah Kujanová.
Text a foto: ZŠ Štúrova
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