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Redakcia Malackého hlasu želá všetkým čitateľom

S darmi nakladajme

pokojné Vianoce a úspešný štart do nového roka 2018.

zodpovedne
Koniec roka býva obdobím bilancovania. Hodnotiť sa dá všetko možné. Čo sa nám podarilo a čo nie, čoho
nám pribudlo, čoho ubudlo, čo sme
získali a čo stratili. Bilancovať môžeme záležitosti pracovné i súkromné.
Môže ísť o veci hmotné, ale aj nehmotné. Podstatou zostáva, že každý z nás
dostal nejaký dar. Niečo, vďaka čomu
mohol prispieť k zlepšeniu čohokoľvek
– vzťahov, rodinného či pracovného
prostredia, miesta, kde žije, situácie
v spoločnosti - veď už len volebné právo je dar.
Veľkým darom je dar reči, ale aj
schopnosť načúvať iným. Krásne je
niekoho obdarovať bez náznaku, čo
za to bude. Pretože – má sa dávať tak,
aby sa dalo vziať.
Darom je pomáhať s vedomím,
že pomoc je štafeta – keď ju dostaneš,
odovzdaj ju ďalej. Čakajúcich otvorených dlaní sú milióny.
A tak je v tomto období namieste, aby
sa každý sám seba spýtal, ako so svojimi danosťami, darmi v odchádzajúcom roku naložil.
V decembri, vďaka starodávnym zvykom, prežívame tak trocha rozprávkové obdobie. Známe slová škriatkov
z ešte známejšej rozprávky Jana Wericha Traja veteráni hovoria za všetko:
„Dali sme vám, kamaráti,
dary? Dary sme vám, kamaráti,
dali. A prečo sme vám, kamaráti,
dali dary? No, dali sme vám dary,
pretože sme chceli, aby ste mali radosť. A prečo sme my chceli, aby ste
vy mali radosť? Aby sme my mali
radosť, že vy máte radosť. Lenže –
mali sme z vás radosť? Nemali. Svet
ste chceli násilím spasiť, manévre
usporadúvali, ľudí strašili, sami
seba na živote ohrozovali. A my sa
pýtame, kamaráti, koľko ľudí ste
po ceste rozosmiali? Alebo koľko
detí? Našťastie my škriatkovia sme
trpezliví. Budeme to s vami, smrteľníkmi, skúšať znova a znova, dokiaľ
sa nenaučíte zaobchádzať s kúzelnými darmi, ktoré sme vám čo?
Dali. Možno vám to príde po milión
piaty raz, ľudia hlúpi. Alebo po milión šiesty...“ A tak všetci, ktorí ste nenaložili so získaným darom správne,
máte šancu v budúcom roku. Držíme
vám palce.
I. Sochorová

Rokovania MsZ
v roku 2018
22. marec
14. jún
27. september
25. október

Najbližšie číslo Malackého hlasu
vyjde v stredu 17. januára.

Vianočné trhy plné dobrej nálady
Najväčšie mestské podujatie Adventné Malacky je v plnom prúde. Po úvodnom adventnom koncerte a Mikulášovi teraz prebiehajú vianočné
trhy, ktoré sa začali v sobotu 16. decembra a potrvajú do soboty 23. decembra.
Ich dejiskom je vianočná dedinka v centre mesta s dominantou,
18-metrovým smrekom s 26 tisíc
LED žiarovkami, 15 svetelnými guľami, svetelným vodopádom a žiariacou hviezdou. Súčasťou trhov
je aj krásny vyrezávaný betlehem
z dielne majstra Alojza Machaja.
Každý z 8 dní vianočných trhov
ponúka nielen občerstvenie, ale aj
kultúrny program. Videli sme vystúpenia detí malackých škôl a rozpálili nás aj Kmeťoband, Polemic,
Oldympic či Ďuri & Stenly. Vianočná dedinka stíchne v sobotu 23. decembra večer pred Štedrým dňom,
avšak pri stánkoch sa znovu stretneme 1. januára, keď mesto privíta
nový rok. Súčasťou programu budú
vystúpenia skupín AT BAND a FOR
YOU, slávnostný prípitok a novoročný ohňostroj.
-lp-/-otano-

Vývoz komunálneho odpadu
Pôvodný termín
Pondelok
25. 12. 2017
Utorok
26. 12. 2017
Streda
27. 12. 2017
Štvrtok
28. 12. 2017
Piatok
29. 12. 2017
Pondelok
1. 1. 2018
Utorok
2. 1. 2018
Streda
3. 1. 2018
Štvrtok
4. 1. 2018
Piatok
5. 1. 2018

Sobota
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

Náhradný termín
23. 12. 2017
27. 12. 2017
28. 12. 2017
29. 12. 2017
30. 12. 2017
2. 1. 2018
3. 1. 2018
4. 1. 2018
5. 1. 2018
6. 1. 2018

Vývoz triedeného odpadu – JANUÁR 2018

DÁTUM

Deň

5. 1. 2018

Piatok

17. 1. 2018

Streda

31. 1. 2018

Streda

PAPIER
rod. domy
(120-litrové
nádoby)

PET
rod. domy
(240-litrové
nádoby,
I. a II. obvod)

PET
rod. domy
(240-litrové
nádoby,
III. obvod)

X
X
X

!!! V dňoch 27., 28. a 30. decembra bude zberný dvor na Hlbokej zatvorený.
Obyvatelia môžu v týchto dňoch nosiť odpad na zberný dvor Partizánska
(s výnimkou drobného stavebného odpadu).
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Poslanci schválili rozpočet na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí 7. decembra rokovalo aj o rozpočte mesta. Tento dôležitý dokument prešiel bez pripomienok tak, ako bol navrhovaný. Z celkového počtu 18 poslancov MsZ bolo prítomných 14, pričom všetci hlasovali ZA. „Ide o posledný rozpočet tohto volebného obdobia. Potvrdzujeme ním trend budovania,
resp. investícií. Hrdo sa hlásim k tomu, že čo sa týka investovania, opäť budeme lídrom v regióne,“ vyhlásil pri predkladaní návrhu rozpočtu primátor Juraj Říha.
Najrozsiahlejšie projekty
Najväčšou investíciou roka 2018
bude rekonštrukcia verejného
osvetlenia za 1,1 milióna €. Okrem
výmeny starých svietidiel za LED
technológiu sa odstránia havarijné
stavy na stožiaroch a v niektorých
lokalitách zmiznú vzdušné vedenia.
Práce sa začnú v januári.
V budúcom roku sa kontinuálne
nadviaže na doterajšiu opravu kaštieľa. 400 tisíc € je rozpočtovaných
na rekonštrukciu reprezentačných
sál. Podľa plánu by mali byť hotové
ešte v prvom polroku a ich súčasťou
bude aj stála sobášna sieň.
Kontinuita čaká aj materskú školu.
Vedenie mesta pokračuje v začatej
línii postupnej obnovy a plní svoj záväzok, že v tomto volebnom období
zrekonštruuje všetky pracoviská MŠ.
Najväčšia oprava čaká škôlku na Kollárovej, kde je schválených 227 tisíc €
zo zdrojov mesta a spoločnosť Pozagas prispeje 33 tisícmi. Vzhľadom na
rozsah plánovaných prác sa predpokladajú vyššie náklady, a tak počas
roka bude zrejme potrebné dofinancovanie do výšky 400 tisíc.
Veľká suma je určená aj na rekonštrukciu ulíc a chodníkov – 300 tisíc
€. Na jar sa predpokladá dokončenie
posledného z vnútroblokov na Ulici

1. mája a nasledovať budú parkoviská pri Centre voľného času, vnútroblok na Ulici Martina Rázusa, chodník na Skuteckého, chodník pri Lidli
a asfaltovanie Veľkomoravskej.
„Menšie“ investície
Pripravuje sa kompletná obnova
detského ihriska v Zámockom parku (100 tisíc €). Jej súčasťou bude aj
zrušenie oplotenia, takže už nebude
v areáli futbalového štadióna, ale
stane sa súčasťou parku. Počas roka
sa počíta s opravou ďalších detských
ihrísk a s vybudovaním úplne nového ihriska na sídlisku Domky.
Plánuje sa komplexná rekonštrukcia dvora Základnej školy Dr. J.
Dérera,. V jej areáli vyrastie nové
multifunkčné ihrisko, na ktoré okrem
mesta prispeje aj spoločnosť Pozagas (32 tisíc €) a predseda vlády SR
Robert Fico zo svojej rezervy (10 tisíc
€). Športovisko bude mať najvyšší
štandard vrátane gumeného povrchu a predláždenia všetkých chodníkov. Dérerka bude mať opravenú aj
kotolňu a kanalizáciu. Do Základnej
školy na Záhoráckej ulici sa investuje 30 tisíc € na reguláciu kúrenia.
Rozpočet je „živý organizmus“
Na programe je aj druhá etapa za-

Nové smerovníky
a arborétum
V meste pribudli nové orientačné smerovníky, ktoré domácich
i návštevníkov informujú o našich
pamätihodnostiach,
historických
i turistických miestach. Vyrástli v piatich lokalitách: železničná stanica,
križovatka Partizánska – Ľuda
Zúbka - Radlinského, na Kláštornom námestí (pri Slovenskej sporiteľni), na hlavnej križovatke pri
OC Stred, na Záhoráckej ulici (pri
Floriánovi) - a navigujú aj na ďalšie
dôležité miesta Malaciek (autobusová a železničná stanica, mestský
úrad atď).
Ďalšou novinkou je mestské
arborétum v Zámockom parku.

Tvorí ho 17 označovníkov stromov
s krátkym popisom a grafikou listov.
Prepojenie na interaktívny obsah zabezpečuje QR kód.
Smerovníky aj označovníky v arboréte sú súčasťou projektu Cykloturistický orientačný systém
v meste Malacky, na ktorý venovala
Bratislavská regionálna dotačná
schéma na podporu turizmu 2017
dotáciu 6 tisíc eur.
-jm-/-otano-

teplenia ZŠ Záhorácka (prvá sa realizovala počas tohtoročných letných
prázdnin). Financie na tento projekt
síce v rozpočte zatiaľ nie sú schválené, avšak budú súčasťou prvej zmeny rozpočtu, do ktorej sa premietne
nápočet podielových daní pre samosprávy. Predpokladá sa, že z tohto
zdroja sa navýšia financie aj na ďalšiu rekonštrukciu ciest a chodníkov.
Podľa vývoja mestských financií sa
bude rozpočet postupne upravovať
aj pre nadstavbu a rekonštrukciu
Mestského centra sociálnych služieb
či pokračovanie opravy športového
areálu v Zámockom parku.
Dotácie mesta
Mesto navyšuje dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení.
Najväčšie združenia seniorov dostanú na svoju činnosť takmer 2 tisíc €
na rok, čo predstavuje v porovnaní
so začiatkom volebného obdobia
10-násobné zvýšenie (vtedy mali
okolo 200 € ročne). Podpora športovcov zostáva na rovnako vysokej úrovni, pričom vedenie mesta sa
bude znovu snažiť zapojiť do financovania tejto oblasti aj podnikateľov.
Reprezentatívnymi športmi naďalej
zostávajú futbal, hádzaná, stolný tenis a atletika.

Mestské podujatia
Tradičnými podujatiami zostávajú
Prvomájové Malacky, Deň detí
a Adventné Malacky. Novinkou sú
Novoročné Malacky a opäť si zopakujeme rodinný Malacký piknik.
Mesto opäť podporí Malackú šošovicu a výrazne sa zapojí do jesenného Októberfestu.
Posledný rozpočet tohto volebného
obdobia
Na jeseň 2018 nás čakajú komunálne
voľby. Posledné riadne rokovanie aktuálneho zastupiteľstva je naplánované na 25. októbra – tam bude vedenie
mesta predkladať bežný rozpočet na
rok 2019, pričom kapitálový rozpočet
už bude nastavovať vedenie mesta
a zastupiteľstvo, ktoré vzíde z komunálnych volieb. „Rozpočet na rok 2018
je schválený jednohlasne, čo ma teší.
Spolupráca s mestským zastupiteľstvom v Malackách je na špičkovej úrovni a na rozdiel od iných miest na Záhorí
funguje. Poslancom ďakujem za celoročnú spoluprácu a podporu. Možno
si mnohí myslia, že po prijatí rozpočtu
a pred sviatkami by sme si mohli trochu
vydýchnuť, avšak my už teraz projektujeme stavby, ktoré sa začnú realizovať
na jar,“ uzavrel primátor.
Ľ. Pilzová

Výberové konanie:

ROZPOČET MESTA 2018
Príjmy a výdavky: 15 574 709 €
• 6,3 mil € financovanie školstva
• 692 000 € ochrana životného
prostredia a spracovanie komunálneho odpadu
• 474 000 € šport a fungovanie
AD HOC
• 884 000 € sociálne veci a
prevádzka MsCSS
• 414 000 € kultúra a činnosť
Mestského centra kultúry
Najväčšie investície:
• 1,1 mil € rekonštrukcia verejného osvetlenia
• 400 000 € rekonštrukcia
reprezentačných priestorov
v kaštieli
• 227 000 € modernizácia MŠ
na Ulici J. Kollára
• 300 000 € rekonštrukcia ciest
a chodníkov
• 100 000 € kompletná obnova
detského ihriska v Zámockom
parku
• 30 000 € regulácia kúrenia
v ZŠ Záhorácka

Výberové konanie:

vedúci Oddelenia právneho MsÚ

vedúci Útvaru výstavby a živ. prostredia MsÚ

Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s možnosťou
predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú
Termín nástupu: podľa dohody
Rámcová náplň práce: Komplexná riadiaca a koordinačná činnosť v oblasti správy a hospodárenia s majetkom mesta, právnej agendy a priestupkového konania,
verejného obstarávania, správy bytov a rozvoja bývania.
Kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, právnická fakulta
Iné kritériá a požiadavky
• odborná prax vo verejnej správe minimálne 2 roky,
• riadiaca prax výhodou,
• znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy,
• teoretická a praktická orientácia v oblasti správneho,
občianskeho, obchodného a pracovného práva,
• bezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť,
• znalosť MS Office,
• organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
• vodičský preukaz skupiny B.
Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktných údajov,
• overená kópia dokladu o vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné
doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie
– vedúci oddelenia právneho – neotvárať“ najneskôr do
stredy 10. januára 2018 na adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového
konania.Uchádzačom, ktorí splnia podmienky účasti na
výberovom konaní, oznámi vyhlasovateľ termín, miesto a
hodinu výberového konania písomne najmenej sedem dní
pred jeho uskutočnením.

Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s možnosťou
predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú
Termín nástupu: podľa dohody
Rámcová náplň práce: Komplexná riadiaca a koordinačná činnosť v oblasti preneseného výkonu štátnej správy
na úseku stavebného úradu, životného prostredia, ochrany krajiny a prírody, odpadového hospodárstva, vody
a ovzdušia, pozemných komunikácií a cestnej dopravy.
Kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebné alebo právne
Iné kritériá a požiadavky
• odborná prax minimálne 2 roky, prax vo verejnej správe výhodou,
• vítaná znalosť stavebného práva,
• znalosť platných právnych predpisov v oblasti územnej samosprávy a štátnej správy,
• bezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť,
• znalosť práce s PC (MS Office, Internet),
• znalosť cudzieho jazyka výhodou,
• organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
• vodičský preukaz skupiny B.
Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• podpísaný štruktúrovaný životopis,
• overená kópia dokladu o vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové
konanie – vedúci útvaru výstavby a životného prostredia
– neotvárať“ najneskôr do stredy 10. januára 2018 na
adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.Uchádzačom, ktorí splnia podmienky účasti na výberovom konaní, oznámi
vyhlasovateľ termín, miesto a hodinu výberového konania
písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.
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ADVENTNÉ MALACKY 2017
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Malým ekológom zo Záhoráckej sa
páčilo rozprávanie o Zámockom parku
O ochrane prírody, triedení odpadu, šetrení energiami a ďalších environmentálnych otázkach sa veľa hovorí. Neraz zostane len pri slovách, o to viac poteší, ak niekto prezentuje konkrétne spôsoby a riešenia vážnych problémov súčasnosti. Napríklad tak, že porozpráva najmladšej generácii Malačanov o prírodnom
bohatstve Zámockého parku a jeho ochrane.
„Rada by som sa poďakovala zamestnankyni mestského úradu Janke
Chválovej, ktorá si našla čas pre naše
deti z Materskej školy na Záhoráckej.
Prišla a veľmi pútavo a primerane
veku im priblížila Zámocký park a
jeho prírodné tajomstvá. Pripomenula
nutnosť šetrenia s vodou či elektrinou
a porozprávala o tom, aké je dôležité
triediť odpad. Aj naše deti jej dokázali, že veľa vedia. Pomocou rozprávky
o smutnom vláčiku ukázali, ako vedia
separovať. V našej škôlke si vážime, že
k nám pani Chválová zavítala a ďakujeme jej,“ píše vo svojom maile učiteľka z MŠ Záhorácka Jana Mikuličová.
Samozrejme, že nás to veľmi potešilo a zároveň sme chceli vedieť
o stretnutí viac. Zašli sme preto priamo
za našou kolegyňou z Útvaru výstavby
a životného prostredia. „Rovnako ako
minulý rok, aj teraz sme na žiadosť učiteliek boli detičkám prednášať o ekológii.
Škôlka na Záhoráckej je zameraná na
environmentálnu výchovu. Ako napísala pani učiteľka v maile, pre deti bola
pripravená rozprávka o vláčiku, ktorý
mal tri vagóny: modrý viezol použitý papier, žltý plasty a zelený sklo. Podľa toho
deti triedili odpad do jednotlivých vagónikov. Ja som však tentoraz zamierila aj
do inej oblasti, než sú odpady. Pripravila

som si rozprávanie o Zámockom parku,“
priblížila J. Chválová. V materiáli, ktorý
priniesla škôlkarom, sa na obrázkoch
striedajú predstavitelia fauny i flóry
známej a významnej zelenej plochy
Malaciek. „Porozprávala som deťom,
aké stromy rastú v Zámockom parku,
aké majú listy, ale aj o ďalších tamojších
rastlinách, napríklad o hubách. Zaujalo
ich, aké vtáčiky tam hniezdia a podobne. A verte, aj dosť vedeli,“ povedala referentka na adresu šikovných škôlkarov.
Pripomenula, že s týmito deťmi
robí rôzne súťaže aj spoločnosť TEKOS spolu s Envipakom, napríklad

v zbere druhotných surovín, za čo
už získali nejedno ocenenie. A čo
hovorí na pochvalu, ktorá prišla z MŠ
Záhorácka na jej adresu? „Veľmi ma
to potešilo a je to od paní učiteliek
naozaj milé. V škôlke panuje rodinná atmosféra a, čo je obzvlášť dobré,
mladšie deti spolupracujú so staršími
a veľa sa od nich naučia. Som rada, že
sa témam ochrany životného prostredia venujú od útleho veku, a verím, že
im to vydrží, aj keď vyrastú,“ uzavrela
s úsmevom J. Chválová.
Text: I. Sochorová,
foto: MŠ Záhorácka

Vianočný jarmok na Štúrke
Základná škola na Štúrovej sa v predsviatočnom čase premenila na
stánok plný darčekov, sladkých dobrôt, krásnej vianočnej hudby
a nálady, ktorá prenikala každým kútikom školy.
Žiaci, ich rodičia či starí rodičia celé
predpoludnie nakupovali darčeky
a dobroty, ktoré pre nich vytvorili kamaráti z krúžku šikovných rúk
pod vedením pani učiteľky Gabriely
Krajčírovej. Ďalšie darčeky a koláče
pripravili doma ochotní rodičia. Po-

chutili sme si na chlebíku s masťou
a cibuľou, palacinkách, vianočných
trubičkách a výbornom punči. Prežili
sme krásny deň a tešíme sa na vytúžené vianočné prázdniny.
Text a foto: ZŠ Štúrova

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

vyhlasuje výberové konanie
na pracovné miesto: opatrovateľ/opatrovateľka

Do Cvečka dorazila Vianočná nálada
V piatok 8. decembra sa v Centre voľného času v Malackách uskutočnilo podujatie pod názvom Vianočná nálada.
V peknom hudobno-tanečnom programe sa predstavili detí z krúžkov CVČ. Vianočnú náladu počas vystúpenia vykúzlili tanečníci z krúžku tanečná rytmika, moderný tanec, malí macejkáči, gymnastky, speváci, flautisti a gitaristi.
Text a foto: Z. Lednárová

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo: Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky
Funkcia: opatrovateľ/opatrovateľka
Miesto výkonu práce: Malacky, domácnosť opatrovaného
Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: 37,5 hod. (úväzok 100 %)
Kvalifikačné predpoklady: odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín
Ďalšie požiadavky: zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, profesionalita, empatia
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického
kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do pondelka 8. januára 2018. Na
oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené
požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.
MsCSS

V knižnici rozvoniavala Literárna kuchyňa
Knižnica MCK Malacky namiešala počas jesenno-zimnej
Literárnej kuchyne výchovnovzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže
čítanie kníh u detí a mládeže
a ich záujem o literatúru. Pre žiakov základných škôl pripravili
organizované stretnutia so zaujímavými kuchármi, ktorí majú
niečo spoločné s varením knižiek.
Prvou kuchárkou bola spisovateľka Taťjana Lehenová, kto-

rá do Malaciek zavítala až z Prahy
a uvarila príbeh Je Miška myška?
s podtitulom Príhody celkom
skvelej rodiny. Druhou kuchárkou, ktorá sa predstavila so svojím kulinárskym umením, bola
ilustrátorka a spisovateľka Danica Pauličková. Tá porozprávala
o svojich knihách i o tom, ako sa
knihy ilustrujú a vydávajú. Tretím
kuchárom bol pán Tibor Hujdič,
ktorý žiakom priblížil literatúru
pre mládež. Je jedným z tých,

ktorí hľadajú cesty, ako priviesť
deti k čítaniu. Poslednou kuchárkou, ktorá predstavila svoje
dielo, bola spisovateľka Kristína
Baluchová. S deťmi sa porozpráva o Kapitánovi Padákovi, ktorý
vás pozýva na palubu Boeingu
737, ale predovšetkým na nevyspytateľný výlet okolo našej
planéty. Deti sa dozvedeli veľa
zaujímavostí o povolaní pilota či
o geografii.
Na propagáciu a prezentáciu

kníh a autorov v knižnici z projektu zakúpili fotoaparát, flipchartovú magnetickú tabuľu, plátno
a dataprojektor. Táto prezentačná technika bude prospešná aj
v ďalších rokoch, keďže projekt
zameraný na deti a mládež a na
zvýšenie záujmu o čítanie bude
pokračovať. Projekt Literárna kuchyňa podporil Bratislavský samosprávny kraj.
Text a foto: Knižnica MCK

SPEKTRUM

22/2017

5

Betlehemské svetlo
príde do Malaciek
ešte raz

Základná škola
Dr. J. Dérera

želá všetkým pracovníkom i žiakom školy veľa
pohody počas vianočných prázdnin a všetko
najlepšie v roku 2018.

Malackí skauti priniesli do nášho
mesta Betlehemské svetlo už 17.
decembra, keď ním zažali sviečky na
mestskom adventnom venci. Tento
symbol pokoja a lásky k nám príde
ešte raz, v sobotu 23. decembra.
Skauti ho budú rozvážať na trati
Bratislava – Kúty. Na železničnej
stanici v Malackách vlak pristane
o 14.54 hod.
-red-

Skauti hodnotia rok 2017 – I. časť
S prelomom rokov prichádza čas spomienok a zamyslenia sa v kruhu blízkych. Veľký okruh našich priateľov tvoria skauti zo 69. Zboru M. R. Štefánika Malacky a práve s nimi spomíname na krásne chvíle prežité
spolu, na rok 2017 plný zážitkov. Prinášame vám prvú časť ich zážitkov.

Prvé naše spoločné kroky v tomto roku viedli do nádhernej zasneženej zimnej krajiny. Písal sa 4. január 2017, keď sme sa v ranných
hodinách vybrali do Malých Karpát.
Naše kroky viedli od rázcestia pod
Vývratom do sedla Hubalová, odkiaľ sme po krátkom odpočinku pri
horúcom čaji pokračovali na Čermákovu lúku. Tu bola naša posledná
krátka zástavka pred zostupom do
obce Kuchyňa. Zimný Trojkráľový
pochod bielou pláňou s mínusovými teplotami bol síce náročný a unavujúci, no nikto nešomral. Užívali
sme si krásu zimnej prírody a čerstvý
vzduch. Prechod zasneženou krajinou v dĺžke 21 km nie je žiadnou
maličkosťou, no zvládli sme to spolu:
vĺčatá, skauti a činovníci.
Naše potulky prírodou pokračovali aj v ďalších zasnežených
zimných dňoch. Teplota v prírode sa pohybovala v mínusových
hodnotách a zima ukazovala svoju pravú tvár. Aj v mrazivý zimný
deň 11. februára sme sa vybrali
do okolitej prírody, aby sme si
splnili svoju povinnosť. V lese pri
malackých rybníkoch sme rozvešali kŕmidlá a búdky pre našich
operencov a dokrmovali sme ich
slnečnicou. Na našich spevavcov
sme nezabudli ani na osade Tančiboky. Predsavzatie dokrmovať vtáctvo v nehostinnom počasí plynie
z nášho cieľa: chrániť prírodu a život
v nej. K ochrane prírody vedieme aj
našich najmladších členov – vĺčatá
a včielky.
Neodmysliteľnou aktivitou nášho skautského zboru je každoročná
účasť na Lesníckych dňoch v Bratislave pod záštitou Mestských lesov
Bratislava a v spolupráci s Vojenskými lesmi, o. z. Malacky. 23. apríla
pod zamračenou oblohou na Partizánskej lúke vyrástol náš skautský

prístrešok a postupne sme rozostavali stanovištia v 4 disciplínach, ktoré sme pripravili zo skautskej praxe
a ponúkli pre širokú verejnosť pre zábavu a poučenie. Bolo to pílenie dreva s bruchatkou, hod lasom, zatĺkanie klincov a orientácia v turistickej
mape. Našou odmenou boli usmiate
detské tváre a spokojnosť oteckov
po úspešnom zatlčení klinca.
Skautský rok gradoval a popri
pravidelných výpravách do Malých
Karpát sme sa pripravovali na Letný skautský stanový tábor. Nastal
deň D. Slnečné lúče už boli vysoko
nad obzorom, keď v osade Tančiboky na lúke Pod starým dubom
2. júla sa začal náš táborový život.
S veľkými očakávaniami prichádzali najmä vĺčatá a včielky, ktoré v letnom skautskom tábore ešte neboli.
Prvou táborovou úlohou bolo postaviť príbytok. Bol to veľmi dôležitý krok, pretože stan im mal slúžiť
celý týždeň. Ďalším dôležitým krokom bolo rozdelenie táborového
osadenstva do troch kmeňov: Elfovia, Ľudia a Trpaslíci. Vznikali nové
priateľstvá, porozumenia, plány.

Celý tábor sa niesol v duchu nepísaného hesla Všetci za jedného,
jeden za všetkých. Účastníci tábora
každý deň nadobúdali nové skúsenosti - či už pri spoločných aktivitách, súťažiach alebo hrách, ako
aj na prvých nočných stráženiach.
Okrem skautskej zručnosti skauti a vĺčatá/včielky bojovali svojou
(ne)zručnosťou v poľnej kuchyni.
Podaktorí prvýkrát šúpali zemiaky,
prvýkrát držali varechu, či umývali
riady pieskom alebo prasličkou.
Učili sa dodržiavať hygienu a prežívať v tábore ekologicky. Veľkým
prekvapením tohtoročného tábora bola zvládnutá výzva dvoch
vĺčat byť 12 hodín na jednom mieste. Naša smelá dvojica to zvládla
na ploche 1 x 1m. Veľký ohlas mala
naša už zaužívaná vorvavačka už aj
s novou disciplínou – dostihmi. No
a niet nad svieži kúpeľ v čistej vode
za horúcich dní. Voda v rieke sa stala našou každodennou zábavou:
prebiehali v nej rôzne hry, bádanie
prírody proti prúdu a chytanie rakov. Počas táborových dní prevládala neuveriteľná spolupatričnosť
medzi členmi kmeňov. Nadišiel
8. júl, posledný táborový deň, a my
sme sa lúčili piesňou. Pod klesajúcou vlajkou pri táborovom stožiari
spolu stálo 41 účastníkov, činovníci
spolu so svojimi včielkami, vĺčatami a skautmi. V letnom skautskom
stanovom tábore AVADUR sme
prežili pár pekných, veselých dní
plných zážitkov.
(pokračovanie v budúcom vydaní Malackého hlasu)
Text: Marika,
foto: 69. zbor M. R. Štefánika Slovenský skauting Malacky

Dobrý pocit
Poznáte to. Pozitívnej vlne spôsobenej dobrým pocitom po tom, čo
ste niekoho obdarovali, niekomu pomohli, venovali mu svoj čas, sa
nič nevyrovná. Naša nezisková organizácia Vstúpte, ktorá poskytuje
sociálne služby ľuďom s mentálnym znevýhodnením v Malackách,
začala jedenásty rok svojej činnosti so skromnými vyhliadkami. Vďaka darcom však dobrý pocit kraľoval na oboch stranách po celý rok.
V neziskovke si nemôžeme byť ničím istí. Fungujeme z mesiaca na mesiac s úmyslom poskytovať čo najkvalitnejšie služby, dúfajúc, že to ekonomicky
ustojíme. Vďaka dobrým darcom môžeme skonštatovať, že odchádzajúci rok
patril medzi tie úspešnejšie.
Medziročne nám zvýšilo svoju
dotáciu mesto Malacky, od apríla
nám začali pribúdať na účte príspevky z dvoch percent. Dosiahli sme
čiastku takmer 15 000 € aj vďaka výdatnej podpore dvoch konkrétnych
spoločností – SG Equipment Finance
Czech Republic, s. r. o. (3 264,80 €)
a Zurich Insurance (3 843,80 €), ale aj
množstva jednotlivcov. Tlieskame im
a tešíme sa.
V priebehu roka nás začali trápiť dosluhujúce vozidlá. Stanovili
sme si ambiciózny plán ich výmeny.
V marci nám pri otvorení Event Hall
spoločnosť PAPA GRILL venovala
výťažok z tomboly 1 220 €. V spolupráci s nimi pokračujeme aj pri príprave nášho reprezentačného plesu
(3. februára 2018).
Hneď potom prišla veľkorysá
ponuka. Boli sme jednými z obdarovaných výťažkom z benefičného
koncertu Rytmusa, ktorý v máji zorganizovalo OZ Úsmev pre Záhorie.
Na náš účet pribudlo ďalších 4 000 €.
Na Dobrej krajine sme tiež priebežne zbierali euro k euru (cca 1 500 €).
Úspešná bola aj naša žiadosť o grant
3 000 € cez Nadáciu EPH. Staré vozidlá sme vďaka pomoci miestneho
autobazáru predali a dosiahli tak
cieľovú sumu na kúpu nového, päťmiestneho. Ako inak, so zľavou :-).
Bezplatnú výpožičku ďalšieho
9-miestneho vozidla nám na dva
roky sprostredkoval Peter Hallon
z OZ Úsmev pre Záhorie. Spolu
s majiteľom firmy B2B Rent Michalom Ondrušekom nám ho odovzdali
koncom októbra. To, čo sa javilo za-

čiatkom roka ako nemožné, sa zrazu
stalo skutočnosťou.
V roku 2017 sme nadviazali výbornú spoluprácu s pobočkou Slovenskej sporiteľne v Malackách na
čele s riaditeľkou Ivanou Turčányiovou a jej tímom. Nadácia Slovenskej
sporiteľne nás podporila sumou tritisíc eur. Mohli sme z nich napríklad
dovybaviť našu chránenú dielňu.
Bankári nám venovali aj svoj čas a um
a v rámci dobrovoľníctva v októbri
vymaľovali izby klientom v zariadení
podporovaného bývania.
S vianočnými predajmi prišli ďalšie dobroprajné vlnobitia. Návšteva
centra Prakriti Jara Páveka či LifeGym
Fitness centra Slávky Fronkovej v Bratislave priniesli nielen nové priateľstvá, ale aj finančné prilepšenie. Tých
drobných i väčších radostí bolo počas
roka mnoho, nie všetkých sme dokázali spomenúť. Zo srdca každému ďakujeme. Aj tým, ktorí sa zastavia u nás
v stánku na vianočných trhoch počas
Adventných Malaciek. Každá jedna
podpora nás posúva.
Nový rok nám prináša zmenou financovania ambulantných
sociálnych služieb úplnú neistotu.
Novoprijatý zákon nám kráti jeden
z dôležitých príspevkov od štátu
na polovicu. Nevieme, čo nás čaká,
ako to „dáme“, ale veríme, že vďaka
dobrým ľuďom budeme mať pevnú
pôdu pod nohami a vôľu ísť ďalej
najmä kvôli tým, ktorým slúžime.
Pod vianočným stromčekom iste
budete zažívať vlnobitie dobrého
pocitu. Želáme vám, aby ste sa ním
nenechali ukolísať len na sviatky, ale
preniesli si ho aj do nového roka.
Vstúpte doň s predsavzatím, že dobrý pocit sa natrvalo usídli vo vašom
srdci, domove, Malackách, u nás vo
Vstúpte. Tak šťastné a veselé.
Kolektív Vstúpte, n. o.
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Predstavuje sa dychovka MALAČANÉ
Dychová kapela Malačané je neoddeliteľnou súčasťou ľudovej tradície, ktorá na Záhorí zotrváva aj v moderných časoch. Štrnásťčlenná kapela hrá hudbu pre všetkých milovníkov ľudových piesní. V ich repertoári prevažujú slovenské, české a moravské ľudovky.
Od svojho vzniku v roku 2011
má za sebou stovky vystúpení.
Medzi pravidelné aktivity kapely
Malačané patria kultúrne podujatia mesta a okolitých obcí, slávnosti stavania máje, prvomájové
oslavy, koncerty pre seniorov, vianočné trhy, poľovnícke dni či spolupráca so speváckym súborom
LOZA z Lozorna. Profesionálni
hudobníci, ktorí hudbou doslova
žijú, prinášajú svojimi melódiami

radosť mladým i starým.
Kroje, ľudové slávnosti, štúrovčina či záujem o národnú históriu a ľudové umenie sú neustále živé a čoraz viac k sebe pútajú
aj mladšie ročníky. Malačané by
radi obnovili tradíciu dychoviek
a oprášili zašlú slávu z čias, keď
v Malackách hrával viac ako
40-členný dychový orchester
a bol kultúrnym srdcom celého
regiónu.

Kapelu Malačané tvorí 13
mužov a jedna žena. Tvoria ju
títo hudobníci: umelecký vedúci
a kapelník J. Dávid, M. Báchor,
A. Krajčíč, L. Ďurčová, P. Slezák,
J. Kratochvíla, O. Pír, M. Smolár,
L. Andíl, P. Hallon, M. Báchor, L.
Schvarcz, R. Bilkovič a J. Mihočko.
Hosťujúcimi spevákmi sú M. Komárová, Ľ. Halenkovič, R. Černeková a M. Šramko.
kapelamalacane@gmail.com

Opäť upozorňujeme:

nenechajte sa oklamať zavádzajúcimi
informáciami o čistení komínov
V júli sme v Malackom hlase
informovali o firme, ktorá zavádza
obyvateľov mesta o čistení komínov. Prešiel polrok, a žlté letáky od
tej istej spoločnosti (AA Správa, s.
r. o.) sa v Malackách objavili znova. Oznámenia o údajnom termíne vykonania čistenia a kontroly
komínov uvádza ľudí do omylu
tým, že vyžaduje, aby firmu kontaktovali a dohodli si termín. Obyvatelia nie sú povinní kontaktovať
konkrétne túto spoločnosť.
Podľa zákona môže čistiť komín nielen kominár, ale za stanovených podmienok aj vlastník,
resp. nájomca. V prípade nejas-

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

ností môžete kontaktovať preventivára požiarnej ochrany
mesta Malacky na telefónnom
čísle 0903 10 61 42.
-redKúpim akékoľvek parožie.
Kontakt: 0904 834 937.
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Najbližšie číslo Malackého hlasu
vyjde v stredu 17. januára.
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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SPOMIENKY

Poďakovanie

Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na Teba
v nás zostávajú.

23. decembra si pripomenieme
nedožitých 30 rokov nášho
drahého Riška Schreibera.

Čas plynie, ale smútok v srdci bolí,
zabudnúť nedovolí.
Kto Ťa mal rád, nezabudne.

25. decembra si pripomíname
9. výročie úmrtia našej milovanej
Zitky Markovej.
S láskou spomína celá rodina.

S láskou spomína celá rodina: babka Marcela, sestra Simonka a Sabinka, teta Viera s rodinou. Chýba nám.

10. decembra uplynuli 4 roky,
čo nás navždy opustil manžel,
otec a dedko Miloš Skokánek.

16. decembra uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustila naša
drahá mamička a babička
Margaréta Malatová.
S láskou na ňu spomínajú dcéra
Eva a syn Milan s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Spomínajú manželka Anna a dcéra s rodinou.

Dotĺklo srdce, čo sme milovali,
klesli ruky, čo tvrdo pracovali.
Zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka Ti, otec, za všetkých nás.
26. decembra si pripomíname
6. výročie úmrtia nášho
milovaného otca a dedka
Imricha Hrúza z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú synovia, dcéry, vnúčatá
a ostatná rodina.
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Človek so zdravotnými problémami je nútený obrátiť sa na odborného
lekára. Významnú úlohu pritom zohráva jeho ľudský prístup k pacientovi.
Tento dôležitý atribút nechýba špecialistovi, chirurgovi MUDr. Mariánovi
Haramiovi, ktorý už pomohol mnohým ľuďom. Na základe vlastnej skúsenosti pánovi doktorovi i zdravotnej sestre ďakujem za vynaložené úsilie
a príkladnú zdravotnú starostlivosť. Pri práci sa riadia zásadami slušnosti,
odbornosti a spoľahlivosti.
V mene všetkých spokojných pacientov ďakujem.
Konštantín Čulen, Pernek

Ž

eláme vám veselé a v peknej pohode
prežité sviatky. Nech vám rok 2018
prinesie veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov.
Z úprimného srdca členovia krúžku MAJKA
z Mestského centra sociálnych služieb Malacky.

Na Vianoce, keď všetko stíchne,
nech Vám Božie dieťa pokoj vdýchne,
radosť, dobrú vôľu nielen v túto svätú chvíľu,
ale každučký deň v roku, nech vám stojí popri boku.
V novom roku veľa sily, aby ste zdraví dlho žili.
20. decembra si pripomíname
už 26 rokov, čo si Pán povolal
k sebe nášho drahého
otca a starečka
Antona Trenčanského.

Všetkým našim členom želáme krásne
a pokojné Vianoce a šťastný rok 2018.
Výbor ZO JDS Malacky

S láskou a úctou naňho myslia
deti Tono, Elena a Andrej s rodinami.

Všetkým svojim členom a ich najbližším, ale aj darcom
2-percentnej dane a sponzorom želáme pokojné vianočné
sviatky plné lásky, radosti a nezabudnuteľných chvíľ.
Do roka 2018 želáme veľa šťastia a pevné zdravie,
ktoré si ceníme najviac.

Vianoce a celý nový rok 2018
prežitý v zdraví, šťastí a pohode želá
svojim členom výbor
Klubu dôchodcov Nafta Gas Malacky.

Výbor Slovenského zväzu telesne postihnutých ZO Malacky
Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
24. decembra uplynie 6 rokov,
čo nás navždy opustila naša
drahá Anička Fábryová,
rod. Húšťavová z Malaciek.

Klub filatelistov ZSF 52-32

želá svojim členom šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov
v kruhu rodiny, pevné zdravie a veľa zberateľských
úspechov v roku 2018.

MALACKÁ MATRIKA od 27. 11. do 18. 12. 2017
Povedali si ÁNO:
Zuzana Hallová a Róbert Kováčik
Vítame medzi nami:
Tomáš Sloboda *7. 11.

S láskou a úctou spomínajú
deti s rodinami.

Opustili nás:
Jozef Šišolák, Malacky, *1938
Mária Marušková, Gajary, *1938
Michal Podloha, Trnava, *1946
Aurélia Kráľová, Kostolište, *1929
Ivan Pöstenyi, Závod, *1945
Alžbeta Straková, Malacky, *1936

Právna poradňa: premlčané právo na zaplatenie kúpnej ceny
Pred 7 rokmi som predal pozemok za 30 tisíc € konateľovi istej realitnej kancelárie. Ešte predtým som do inžinierskych sietí investoval 12 500 €. Pri podpísaní zmluvy mi bolo vyplatených
15 tisíc €. Ďalších 15 tisíc malo byť vyplatených v dvoch splátkach do 3 mesiacov od podpísania zmluvy, čo sa však nestalo. Na pozemok si po vklade vlastníckeho práva súdnou cestou robila
nárok aj iná osoba. Nový vlastník, ktorému som pozemok predal, teraz po 7 rokoch vyhral, a teda súd potvrdil, že sa stal vlastníkom pozemku. On však nechce doplatiť zostávajúcu sumu
a tvrdí, že už bola vyplatená. Doklad o tom nemám, keďže som peniaze nedostal. On ale tvrdí, že doklad má. Ak by priniesol falošný doklad, dalo by sa s tým niečo robiť? Veril som mu ako
konateľovi realitnej kancelárie, avšak on ma podviedol. Povedal, že peniaze budú vyplatené až po tom, ako vyhrá súd. Dá sa s týmto niečo robiť, alebo je to už premlčané?
V uvedenom prípade sa
kupujúci dostal do omeškania
so zaplatením časti kúpnej ceny.
Právo na zaplatenie kúpnej ceny sa
premlčuje vo všeobecnej trojročnej
premlčacej dobe, ktorá začala
plynúť nasledujúci deň po splatnosti
kúpnej ceny, čo znamená, že v tomto
prípade už uplynula. Prebiehajúce
súdne konanie nemalo vplyv na
jej plynutie. Rovnako už uplynula
premlčacia doba pre možnosť
odstúpenia od kúpnej zmluvy
z dôvodu omeškania.
Písomne
uzavretá
dohoda
sa môže zmeniť alebo zrušiť iba
písomne. Nemožno teda uvažovať

ani o tom, že došlo k ústnej dohode
o zmene splatnosti kúpnej ceny tak,
že má byť vyplatená po skončení
uvedeného súdneho konania.
Napriek tomu, že nárok na
zaplatenie kúpnej ceny je už
premlčaný, môžete sa ho domáhať
súdnou cestou. Je tu však značné
riziko, že kupujúci vznesie námietku
premlčania. Pri vznesení dôvodnej
námietky premlčania musí súd
žalobu zamietnuť, teda s veľkou
pravdepodobnosťou by to tak bolo
aj vo vašom prípade. Čo sa týka
údajného dokladu o zaplatení,
keďže váš nárok je už premlčaný,
je to v zásade irelevantné, pretože

kupujúcemu
stačí
namietať
premlčanie.
Do úvahy prichádza podanie
oznámenia o podozrení zo
spáchania
trestného
činu
podvodu. Avšak v konaní by sa
muselo preukázať, že kupujúci
už pri uzatváraní zmluvy bol
rozhodnutý, že časť kúpnej ceny
vám nezaplatí, čo je problematické.
Je dôležité upozorniť, že orgány
činné v trestnom konaní takéto
oznámenia
často
odmietajú
z dôvodu, že prostriedky trestného
práva majú byť použité až ako
posledná možnosť. Okrem toho aj
trestnosť činu zaniká uplynutím

premlčacej
doby,
ktorá
je
odstupňovaná podľa závažnosti
trestného činu.
Napriek
vyššie
uvedeným
skutočnostiam odporúčame, aby
ste uvedenú vec predložili na
posúdenie advokátovi, pretože
bez dôkladného oboznámenia
sa so všetkými relevantnými
skutočnosťami
a
listinnými
dokladmi nie je možné poskytnúť
komplexné právne stanovisko.
Veľmi vhodné by bolo napríklad
posúdiť platnosť samotnej kúpnej
zmluvy, i keď je predpoklad, že ak
bola zavkladovaná, mala by mať
všetky požadované náležitosti.

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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Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ ďakuje všetkým
športovcom za reprezentáciu nášho mesta v roku 2017 a v novom roku
im želá veľa športových úspechov.

Malačianky na republikovom
šampionáte v šachu
Na Mikuláša 6. decembra sa sála Domu kultúry v Topoľčanoch stala dejiskom vyvrcholenia najväčšej šachovej súťaže na Slovensku – postupového školského šampionátu - Majstrovstiev Slovenskej republiky
základných a stredných škôl. Zúčastnilo sa na nich viac ako 2500 žiačok, žiakov, študentiek a študentov.
Cez sito okresných a krajských
kôl až do celoslovenského finále sa
postupne prepracovalo len okolo
110 najlepších hráčov. Vo finále sa
tak stretáva úzka špička z jednotlivých krajov, z ktorých viacerí sú
viacnásobnými slovenskými reprezentantmi v mládežníckych kategóriách. Na tohtoročných finálových
turnajoch sa zúčastnili aj medailisti
z majstrovstiev Európy či majstrovstiev Európskej únie.
Po výborných výkonoch v okresnom a následne aj krajskom kole si
účasť vo finálovom turnaji zabezpečili aj dve šachistky z Malaciek, Adriana Vozárová zo ZŠ Dr. J. Dérera
a Silvia Fajtáková zo ZŠ na Štúrovej
ulici.
Reprezentantky malackého šachu sa v ťažkej konkurencii najlepších šachistiek nestratili, podali bojovný výkon počas celého turnaja,
potrápili každú súperku a nedarovali
žiadny bod zadarmo. Samotný finálový turnaj sa hral na 7 kôl hracím
tempom 2 x 15 min + 5 sek./ťah na
partiu podľa pravidiel pre Rapid
tempo hry samostatne pre žiakov

ZŠ a pre žiačky ZŠ. Konečným výsledkom bolo výborné 11. miesto
Adriany a 17. miesto Silvie v konkurencii 28 šachistiek z celého
Slovenska. Obom dievčatám pat-

Uzávierka Expedícia

P. Ondruš

Vysoká prehra proti
Považskej Bystrici
Malackí hádzanári sa v sobotu 16. decembra po dlhšej odmlke predstavili na domácej palubovke v ŠH Malina, kde privítali druhý tím
tabuľky MŠK Považská Bystrica. Strojár s viacerými nováčikmi v zostave na favorizovaných Považanov nestačil a prehral vysoko 17:33.

Harmonogram vychádzania
Malackého hlasu 2018
Číslo MH

rí pochvala za predvedený výkon,
úspešnú a vzornú reprezentáciu
školy, mesta, okresu i kraja.

Číslo MH

Uzávierka Expedícia

1

12. 1.

17. 1.

12

15. 6.

20. 6.

2

26. 1.

31. 1.

13

29. 6.

4. 7.

3

9. 2.

14. 2.

14

24. 8.

29. 8.

4

23. 2.

28. 2.

15

7. 9.

12. 9.

5

9. 3.

14. 3.

16

21. 9.

26. 9.

6

23. 3.

28. 3.

17

5. 10. 10. 10.

7

6. 4.

11. 4.

18

19. 10. 24. 10.

8

20. 4.

25. 4.

19

2. 11.

9

4. 5.

9. 5.

20

16. 11. 21. 11

10

18. 5.

23. 5.

21

30. 11. 5. 12.

11

1. 6.

6. 6.

22

14. 12. 19. 12

H

ádzanársky oddiel TJ
Strojár Malacky želá
všetkým hráčom, funkcionárom, sponzorom a priaznivcom šťastné a pokojné Vianoce. Športovcom ďakuje za výkony
a sponzorom i priaznivcom za
podporu v roku 2017. Všetkým
želá veľa úspechov a spokojnosti
v roku 2018.

Hostia od začiatku zápasu dominovali a väčšina ich útokov končila v malackej bráne. Po štvrťhodine hry viedli už 9:3 a Malačanom
bolo jasné, že na tohto súpera im
sily stačiť nebudú. Tomáš Baláž,
Ivan Oslej a ani navrátilec Adam
Škoda sa nedokázali presadiť zo sedemmetrových hodov a náskok favorita postupne narastal. Do šatní
sa išlo za stavu 18:7 pre Považskobystričanov.
Malačania na svojho súpera nestačili ani v druhej polovici stretnutia. Naopak, náskok hostí sa čoraz
viac zväčšoval aj vďaka kurióznej situácii z 37. minúty, keď boli vylúčení
hneď traja domáci hádzanári a diváci
mohli sledovať presilovku šiestich na
troch. Pätnásť minút pred koncom
na tabuli svietilo skóre 12:25 v neprospech domácich. Tým nepomohli
ani zmeny na brankárskom poste
počas zápasu, keď sa do brány po-

stupne dostali Marek Kuklovský,
Dušan Roško aj nováčik Juraj Rybár.
Zápas nakoniec bez väčších problémov vyhrala Považská Bystrica 33:17.
Posledné tohtoročné extraligové stretnutie odohral Strojár v stredu 20. decembra na palubovke ŠKP
Bratislava (zápas sa hral po uzávierke
tohto vydania). Malačanov najbližšie
uvidíme doma 24. januára proti B
tímu Tatrana Prešov.
TJ Strojár Malacky – MŠK Považská
Bystrica 17:33 (7:18)
Zostava Malaciek: Marek Kuklovský
(Dušan Roško, Juraj Rybár) – Vladimír
Pavlík (1), Jakub Krajčír (1), Tomáš Baláž, Pavol Bízek (1), Martin Hlaváč (1),
Ivan Oslej (3), Lukáš Konečný, Tomáš
Stachovič (1), Michal Ichman (2), Roman Valachovič (2), Mário Prevaj (2),
Adam Škoda
M. Binčík

Hádzanársky oddiel
TJ Strojár Malacky

7. 11.

Dvojtýždenník Malacký hlas vydáva mesto Malacky, Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. IČO: 00304913 Vedúca redaktorka: Mgr. Ľubica Pilzová, redaktorka: Mgr. Ingrid Sochorová, jazyková redaktorka: Mgr. Gabriela Krajčírová • Redakčné uzávierky na www.malackyhlas.sk • Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame, vyhradzujeme si právo na úpravu a krátenie rukopisov • Grafika a polygrafická príprava: DIZART, s.r.o. • Tlač: Lapcom
Kiadó Zrt., Győr • Adresa redakcie: Malacký hlas, Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, tel.: 034 796 61 73, malackyhlas@malacky.sk • Registrácia: MK SR, EV 3278/09 • ISSN 1338-967X

