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Školský rok sme ukončili s deťmi na ZŠ Záhorácka
Predposledný júnový deň sa rozdávali vysvedčenia a my sme boli opäť pri tom. Tento rok sme navštívili Základnú školu na Záhoráckej ulici, kde
sme posledné školské chvíle strávili so žiakmi 3. C. Spolu s nimi sme zistili, ako sa im počas roka darilo a čo budú robiť cez prázdniny. Zároveň
sme sa dozvedeli, aké plány má na leto škola.
vás nastala vytúžená chvíľa, keď si z rúk
vašich triednych učiteľov preberiete vysvedčenie a pre mnohých z vás nastanú
dva mesiace oddychu, prázdnin, slnka
a sladkého ničnerobenia,“ povedala riaditeľka Alena Číčelová. Nezabudla ani
na 67 deviatakov, ktorí tento rok opustili školu, a popriala im veľa šťastia
a správnych krokov v ďalšom živote.
Na záver príhovoru dodala: „Milí pedagógovia a ostatní zamestnanci, želám
vám všetkým veľa oddychu počas dovoleniek a zároveň vám v mene vedenia
školy a v mene detí ďakujem za všetko,
čo ste pre našich žiakov urobili.“
HURÁ, prázdniny
Triedna učiteľka mala pre každého
žiaka nielen hodnotenie celoročnej
práce, ale aj pochvalné a povzbudivé
slová. Keď už mali všetky deti v rukách
vysvedčenie, dostali ešte sladkú odmenu a svietiace náramky ako darček

k ukončeniu tretieho ročníka. Ostávalo
už len zaželať pekné prázdniny. „Želám vám zaslúžený oddych s rodinou
a kamarátmi a dávajte na seba pozor,
aby sme sa tu všetci stretli v septembri.
Budem sa tešiť na zážitky,“ rozlúčila sa
triedna učiteľka a vyzvala deti, aby
prázdniny spoločne privítali, na čo sa
triedou ozvalo trikrát hlasné HURÁ.
Ocenenia i pochvaly
Trieda 3. C mala 24 žiakov, pričom s vyznamenaním ukončilo ročník
15 detí. Samých jednotkárov bolo sedem. Okrem toho viacero z nich bolo
ocenených za úspešnú reprezentáciu
školy v matematickej pytagoriáde,
v športových i recitačných súťažiach
a za výrazné zlepšenie prospechu.
Pochvalu od riaditeľky školy dostalo
7 dievčat, ktoré ukončili ročník so samými jednotkami. „Som veľmi rada, že
mám také šikovné deti,“ povedala pani

učiteľka na adresu svojich tretiakov.
Deti sa už veľmi tešia na dovolenky,
ktoré majú s rodičmi naplánované,
na kúpanie, more i hory, na ranné nevstávanie a najmä na oddych od školy
a úloh. „Teším sa do Slovenského raja
s rodičmi,“ prezradila Simonka. Adam
sa teší do Chorvátska a Grécka a Mirka
rovnako k moru a na darček za vysvedčenie.
Skvelé školské výsledky
Výborné výsledky dosiahli i ostatné
triedy. ZŠ Záhorácka sa môže pochváliť úspechmi na súťažiach Hviezdoslavov Kubín, Jazykový kvet, Slávik
Slovenska a mnohými športovými víťazstvami v cezpoľnom behu, stolnom
tenise, miniľadovom hokeji, volejbale
či atletike. Okrem toho sa stala tento
rok najaktívnejšou školou zapojenou do celomestských akcií.
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Vysmiate deti s farebnými kyticami a dobrou náladou si pred začiatkom prázdnin naposledy zasadli do
lavíc a so zvedavosťou čakali na vysvedčenia, ktoré definitívne ukončili
školský rok. Triedna učiteľka 3. C Ivana
Pikálková žiakov privítala a prostredníctvom rozhlasu si spoločne vypočuli
príhovor riaditeľky školy: „Konečne pre

Primátor Říha: „Naplno sa obnažil problém
nedostatku pediatrov na celom Slovensku.“

Výstup z operatívneho rokovania primátora mesta Malacky Juraja Říhu s pediatrami je jednoznačný: do výberového konania o prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v meste sa neprihlásil
nikto. Priamou príčinou je nedostatok personálu. Túto službu od 1. júla 2018 dočasne zabezpečuje Národný
ústav detských chorôb na bratislavských Kramároch.
Vo štvrtok 21. júna sa konalo
operatívne rokovanie primátora mesta Malacky Juraja Říhu so
zástupcami pediatrov z okresu
k aktuálnej téme ambulantnej po-

hotovostnej služby (APS) pre deti
a dorast v meste. Tú sa nepodarí
sprevádzkovať z dôvodu nedostatku lekárov. Hovorkyňou prítomných pediatrov bola MUDr. Eva Slá-

viková. „Z desiatich lekárov v okrese
sú šiesti v dôchodkovom veku a dvaja
k nemu nemajú ďaleko. Je
nás nedostatok cez deň,
ťažko niečo riešiť v noci.
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N. Bednáriková

4. 7. 2018

Redakcia Malackého hlasu
želá všetkým čitateľom pekné leto!

Čas pre seba
Len nedávno sme bilancovali kalendárny rok a dnes môžeme hodnotiť ten školský. Po hektickom období
doťahovania známok a pracovných
povinností konečne nastal čas prázdnin, dovoleniek a vytúženého oddychu, ktorý mnohí z nás už tak veľmi
potrebujú. Práve leto je skvelou príležitosťou, ako dobiť energiu a stráviť čas s rodinou a priateľmi, užiť si
slnko, vodu i hory, spoločné chvíle
i sladké ničnerobenie. A keďže všetko
tak rýchlo letí, ukrojte si čas pre seba
a užívajte si leto plnými dúškami od
jeho začiatku až po obdobie, keď ho
vystrieda jeseň a nastane opäť kolotoč povinností.
Nech už sa rozhodnete stráviť leto
kdekoľvek, ani Malacky sa za svoju ponuku nemusia hanbiť. Na letné osvieženie je pripravené mestské kúpalisko
a biobazén na Kamennom mlyne, na
aktívny oddych športoviská, Zámocký
park či okolité lesy a na kultúrne zážitky leto nabité podujatiami. Čakajú
vás letné utorky v kaštieli, pravidelné
premietanie pod hviezdami, hudobné
štvrtky aj aktivity pre deti a množstvo
ďalších akcií v rámci Kultúrneho leta
2018. Okrem toho môžete navštíviť
i stále expozície v Múzeu Michala Tillnera, výstavu Pálffyovci a rok 1918 či
krypty pod františkánskym kostolom.
Trináste vydanie Malackého hlasu
je síce posledným číslom pred letnou
redakčnou prestávkou, o dianí v meste vás však budeme informovať aj
naďalej na webovej a facebookovej
stránke Malaciek i prostredníctvom
televízie. Cez mestské noviny sa vám
opäť prihovoríme na konci augusta.
Zatiaľ vám prajeme skvelé, pohodové,
zábavné, bláznivé leto, leto, po akom
túžite, leto plné zážitkov, na ktoré budete dlho spomínať.

dvojtýždenník · 13/XXVIII ·
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Školský rok sme ukončili Obchádzka priniesla kolóny,
prosíme o trpezlivosť
s deťmi na ZŠ Záhorácka
(pokračovanie zo str. 1)

Leto v znamení rekonštrukcie
Keďže majú žiaci prázdniny a priestory sú plne k dispozícii, leto je
ideálnym časom na malé i veľké
opravy a vylepšenia. Plány na leto
sú teda jasné. „Čo sa týka rekonštrukcií, toto leto sa pokračuje v zatepľovaní budovy,“ povedala riaditeľka školy. Žiaci tak v septembri
nastúpia do školy, ktorá bude zase
o čosi vynovenejšia a krajšia. Na ZŠ
Záhorácka sa len nedávno ukončila prvá etapa zateplenia budovy a vybudoval sa nový chodník
pred školou. Vo všetkých triedach
a v jedálni sa položila plávajúca podlaha v hodnote 60 000 €.

Na leto je plánovaná už spomenutá druhá etapa zateplenia za
120 000 € a regulácia vykurovania
(30 000 €), ktorej súčasťou sú nové
termostatické hlavice.

Stretnutie s primátorom
O problémoch ZŠ Záhorácka a ich
riešeniach sa na nedávnom stretnutí rozprávali zástupkyne Združenia rodičov s primátorom mesta
Jurajom Říhom. Najväčšou boľačkou sú nevyhovujúce sociálne zariadenia, staré chodby a vstupný
vestibul. Škola však bojuje aj s vysokými nákladmi na vykurovanie
a problémom je aj starý nábytok
v triedach a školských kluboch.
Primátor osobne prisľúbil, že

v návrhu na budúcoročný rozpočet vyčlení 200 000 € na kompletnú rekonštrukciu sociálnych
zariadení, chodieb a vstupného
vestibulu.
Okrem toho sa stále pracuje na
viacerých projektoch. V areáli
školy by mala vyrásť zimná hala,
učebne dostanú na modernizáciu
190 tisíc € z eurofondov (píšeme
o tom v článku na tejto strane)
a popred školu povedie nová cyklotrasa z Kostolišťa cez centrum
mesta až na stanicu. Dochádzanie
detí na vyučovanie tak bude jednoduchšie i bezpečnejšie.

Za súčasných podmienok a stavu
nie je možné postaviť pohotovostné služby,“ priblížila situáciu. APS
pre deti a dorast preto bude od 1.
júla 2018 dočasne zabezpečovať
Národný ústav detských chorôb
v Bratislave. Na stretnutí pediatrov
s primátorom opakovane zaznela
obava, že nemocnica na Kramároch nemusí zvládnuť nápor pacientov z celého Bratislavského
kraja.
K situácii sa kriticky vyjadril aj
J. Říha: „Pozorne vnímam medializované informácie, že by v našom
okrese nemala byť k 1. júlu zabezpečená detská pohotovosť, čiže
ministerstvo nedokáže naplniť svoj
vlastný cieľ. Súčasný prevádzkovateľ
sa ani len neprihlásil do výberového
konania. Naplno sa obnažil problém
nedostatku pediatrov nielen v našom okrese, ale na celom Slovensku,
a pravdepodobne to speje k tomu, že
vybuchne celý systém. Napriek všetkému sa zodpovedne zamýšľame
nad tým, ako pomôcť a či je možné
nájsť pediatrov, ktorí by v rámci pohotovosti naopak prišli vypomôcť

z Bratislavy do Malaciek. Budem
viesť dialóg, ktorý povedie k vytvoreniu určitého modelu, z ktorého budú
zrejmé finančné a časové podmienky získania týchto lekárov.“
Ako vnímajú zmysluplnosť APS
pre deti a dorast samotní lekári?
„Veci, s ktorými rodičia prichádzajú
na pohotovosť, neraz nevyžadujú
akútne ošetrenie. Teploty a tobôž
hlieny znesú odklad aj desať, dvanásť hodín. A napokon – veci, ktoré
akútne, a teda odborné vyšetrenie
vyžadujú, sa i tak riešia priamo na
Kramároch,“ podotkla E. Slavíková.
Jej kolegyňa MUDr. Marianna
Maršálková dodala: „Prečo ministerstvo teraz šliape po všeobecných
lekároch, aby – na úkor svojho
zdravia a veku – dali do poriadku
problém, ktorý sa neriešil dvadsať
rokov? Celý tento čas sa nič nedialo
a my to teraz máme lepiť?“
APS pre dospelých bude
v meste od 1. júla zastrešovať malacká nemocnica v rámci spoločnosti Nemocničná, a. s. Na rokovaní ju zastupoval MUDr. Robert
Vetrák, ktorý rovnako zdôraznil,
že jediným dôvodom, prečo sa
nemocnica neprihlásila do výbe-

rového konania, a teda nedokáže
zabezpečiť APS aj pre deti a dorast, je nedostatok personálu.
Bratislavský kraj na čele s Jurajom Drobom vyzval ministerstvo
zdravotníctva k urýchlenému riešeniu problému. Od 1. júla navyše zaniká pre rodičov aj možnosť
privolať si výjazdovú pohotovostnú službu. S chorými deťmi budú
musieť do ambulancií cestovať.
I. Sochorová

Ambulantná pohotovostná služba
pre Malacky:
Dospelí – Nemocnica Malacky,
Duklianskych hrdinov 34, Malacky, Tel.: 034 28 29 700
Deti a dorast - Národný ústav
detských chorôb, Limbová 1,
Bratislava (hovorovo Detská
nemocnica na Kramároch)
Tel: 02 593 71 111; 0919 174 519

Tisíce eur na modernizáciu učební
Mesto bolo úspešné s ďalšími
eurofondovými projektmi. Po získaní dotácie na záchytné parkovisko v areáli Píly (800 tisíc €) a na
výstavbu hlavnej mestskej cyklotrasy z Družstevnej cez centrum
na železničnú stanicu (vyše 800
tisíc €) prichádzajú ďalšie finančné
injekcie, tentoraz do škôl. Takmer
260 tisíc € pôjde na modernizáciu učební v troch základných
školách, ktorých zriaďovateľom je
mesto. Podanie žiadostí o eurodotácie odsúhlasili vlani v máji poslanci mestského zastupiteľstva.
• projekt Modernejšie v Dérerke
Jeho cieľom je vybudovanie
a modernizácia dvoch IKT učební

a modernizácia fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole Dr. J. Dérera (o. i.
stavebné úpravy, štruktúrovaná
kabeláž, počítače, nábytok, 3D
tlačiarne, elektronické stavebnice, elektronické váhy, mikroskop).
Náklady na projekt sú 45 tisíc €.
Mesto sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 2 251 €.
• projekt Vynovené učebne –
kvalitnejšia výučba
Jeho cieľom je modernizácia
dvoch IKT učební v Základnej
škole na Štúrovej ulici (o. i. štruktúrovaná kabeláž, optický internet, počítače, softvér, 3D tlačiareň). Náklady na projekt sú 31 ti-

časti tejto dôležitej dopravnej tepny
v Malackách. Rozsah prác si vyžiadal
aj dopravné obmedzenia, preto prosíme vodičov o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť. Ďakujeme.
-red-

Text a foto:
N. Bednáriková

Primátor Říha: „Naplno sa obnažil problém
nedostatku pediatrov na celom Slovensku.“
(pokračovanie zo str. 1)

Rekonštrukcia diaľničného privádzača, ktorá sa začala 21. júna, je
v plnom prúde. Práce v úseku medzi
kruhovým objazdom Tesco a autosalónom Hílek potrvajú do 15. júla. Postupne sa budú opravovať aj ďalšie

síc €. Mesto sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 1 547 €.
• projekt Nové učebne – ZŠ Záhorácka
Jeho cieľom je modernizácia
troch IKT učební, fyzikálnej, biologicko-chemickej, polytechnickej a dvoch jazykových učební
v Základnej škole na Záhoráckej
ulici (o. i. štruktúrovaná kabeláž,
optický internet, stavebné úpravy,
počítače, 3D tlačiarne, interaktívna tabuľa, nábytok). Náklady na
projekt sú 181 tisíc €. Mesto sa
bude podieľať spolufinancovaním vo výške 9 tisíc €.
-lp-

Rýchloobrátkové
parkovanie pri MsÚ
Dve bežné parkovacie miesta pri
Mestskom úrade v Malackách fungujú v zmenenom režime. Sú vyznačené dopravnou značkou a bielym
krížom a slúžia obyvateľom, ktorí
idú do budovy niečo urýchlene vybaviť, napríklad do podateľne MsÚ,
do sociálnej poisťovne, zdravotnej
poisťovne či na mestskú políciu. Tzv.
rýchloobrátkové parkovanie platí
počas pracovných dní od 7.00 h do
17.00 h. Maximálna doba státia je
15 minút.
Podľa vyhlášky ministerstva
vnútra č. 9/2009 sa začiatok parko-

vania označuje parkovacím kotúčom
alebo parkovacou kartou, avšak úplne postačí, ak vodič dá na viditeľné
miesto (predné sklo auta) lístoček
s ručne napísaným časom príchodu.
Dodržiavanie času parkovania kontroluje mestská polícia.
Mesto takýmto spôsobom uľahčuje parkovanie pri verejných inštitútiách. Rovnaké parkovacie miesto
je zriadené aj na Ulici F. Kostku pri
materskej škole a je k dispozícii rodičom škôlkarov.
-lp-/-otano-
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Malacké leto v znamení investícií
Leto v Malackách nebude iba oddychové a takpovediac „na pol plynu“. Práve naopak, mesto intenzívne
opravuje, rekonštruuje, stavia a pripravuje ďalšie projekty. Iba na cestách a chodníkoch sa tento rok preinvestuje vyše 750 tisíc € z mestskej kasy. O dokončení rozsiahleho zateplenia ZŠ Záhorácka píšeme na
strane 2, prehľad ostatných investícií ponúkame v nasledujúcich riadkoch.
Vnútroblok pri CVČ
Novú tvár dostáva už štvrtý vnútroblok na Ulici 1. mája, tentoraz ide o priestor zo strany Ulice Martina Rázusa pri CVČ. Staré betónové panely, kde sa doteraz parkovalo, nahradia spevnené plochy. Nanovo sa vybudujú prístupové
komunikácie a chodníky k domom, pribudne osvetlenie, odvedenie dažďovej
vody a zelené ostrovčeky.
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ZŠ Dr. J. Dérera
Dérerka prázdninuje so stavebnými mechanizmami. Začala sa tam výstavba
novej zbernej kanalizácie, celý areál školy dostane novú dlažbu a vyrastie
nové multifunkčné športovisko.

Mestské centrum sociálnych služieb
Budova MsCSS dostane kompletné
zateplenie a nadstavbu s novými izbami, v tých pôvodných sa vybudujú
nové sociálne zariadenia. Pribudne
nová kuchyňa a technické zázemie.
Súčasťou rozsiahlych stavebných
prác je aj rekonštrukcia dvora.
MŠ Kollárova
Škôlka na Kollárovej je posledným nezrekonštruovaným pracoviskom našej
materskej školy. Prvých päť (Štúrova, Bernolákova, Rakárenská, Hviezdoslavova, Záhorácka) už má modernizáciu za sebou. Súčasťou prác na Kollárovej
bude zateplenie s novou fasádou a oknami, výmena podláh, modernizácia
WC a umyvární či obnova priestorov pre zamestnancov.

O čisté mesto sa musíme pričiniť všetci
V poslednom čase si viac všímam, koľko odpadu sa kopí denne okolo smetných nádob. Nie je to tým, že
by kapacita kontajnerov nebola dostatočná - takéto prípady priebežne riešime so správcami domov alebo
individuálne. Je to nezáujem o čistotu v meste? Šetrenie časom a peniazmi na nesprávnom mieste? Neodnesiem televízor, chladničku, kartóny či záchodovú misu z prerábky bytu na zberný dvor, lebo rýchlejšie a
najjednoduchšie je hodiť to ku kontajneru? Veď niekto príde a uprace to?
Treba si uvedomiť, že takéto konanie je priestupkom s výškou sankcie pre
fyzické osoby do 1500 € (§ 115 ods. 1
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov).
Nehovoriac o tom, ako ulice vyzerajú,
čo si o nás myslia návštevníci mesta, či
aký príklad dávame našim deťom.

V meste Malacky platí Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Malacky
č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom. Toto VZN podrobne popisuje
systémy zberu odpadov. Je zverejnené na webstránke mesta www.malacky.sk, časť MESTO. Zvlášť upozor-

Táto nelegálna skládka vznikla blízko lokality Na majeri. Niekto si myslel,
že do lesa sa môže vyhodiť stará obývačka. Keďže sa nepodarilo zistiť
vinníka, lokalitu vyčistilo mesto na svoje náklady.

Aj takto vyzerajú kontajnerové stojiská v Malackách.

V uličke medzi Hviezdoslavovou a panelákmi na Záhoráckej sa nedávno
objavili dva pohodené kufre. Po pár hodinách už boli otvorené a okolo nich sa
povaľovalo rozhádzané oblečenie. Aj
tento neporiadok spôsobil ľahostajný
a nezodpovedný človek, jeden z nás.

ňujem na § 3, body 7 a 8:
7) Pôvodca odpadu zabezpečuje, aby
a) odpady boli uložené v zberných
nádobách tak, aby bol odpad sypateľný, veko nádoby bolo voľne položené a nádoba uzatvorená,
b) neznečisťoval stanovište zberných nádob a ich okolie,
c) nádoby boli za účelom ich vyprázdnenia a odvozu odpadu voľne
prístupné bez prekážok,
d) nádoby boli umiestnené na vyhradenom mieste na krajnici alebo
okraji komunikácie,
e) nádoba na komunálny odpad
bola označená nálepkou príslušnou podľa počtu vývozov.
(8) Pôvodca odpadu používa na
uloženie zmesového komunálneho
odpadu iba nádobu jemu určenú.
Dôraz je na text „uložené v zberných nádobách“. Odpady mimo nádob sú považované za odpad uložený v rozpore so zákonom. Ak sa zistí
vinník, je možné udeliť sankcie.
Odpady, ktoré nie je možné z dôvodu ich množstva alebo objemu
vkladať do nádob (nábytok, veľké
kartóny atď.), môžu občania bezplatne odniesť na zberný dvor. Podmienkou je mať zaplatený poplatok
za komunálny odpad.
V prípade objemného odpadu je možné využiť vyhlásený zber
objemného odpadu podľa harmonogramu 2 x do roka. To sú zároveň
jediné štyri dni, keď je možné odpad
vyložiť na verejné priestranstvo.
Keď chceme mať mesto čisté, každý
musí začať od seba.
Text: J. Chválová,
foto: -red-

Veľkomoravská ulica
V prvej fáze rekonštrukcie bude obnovená vozovka a chodníky na Bernolákovej a v križovatke s Hollého.
Druhou etapou bude výstavba cyklochodníka spolu s rekonštrukciou
obrubníkov a parkovísk na Veľkomoravskej. Tretiu etapu budú predstavovať chodníky – jeden, smerujúci
od Hollého, sa rozšíri aj pre cyklistov
a po osadení nových obrubníkov sa
bude rekonštruovať aj cesta. Lokalita Veľkomoravskej má naplánované
postupné opravy až do roku 2021.
Parčík na Pribinovej
Zelená plocha na Pribinovej pri are-

áli špeciálnej školy je zrevitalizovaná.
V parčíku bola vysadená nová tráva,
kvety, kríky a stromy, pribudli lavičky, chodníky a parkovacie miesta.
Ďalšie investície
V druhej polovici leta sa začne rekonštrukcia ulice Písniky a chodníka
na Hviezdoslavovej ulici. Kompletná
oprava je pripravená vo vnútrobloku
na Námestí SNP a na parkovisku na
Ulici 1. mája 37 – 41 (pri rulete). Mesto tiež podalo žiadosť na 350 tisíc €
z eurofondov na projekt komunitného centra pri CVČ .
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Štyri nové VZN mesta
Mesto má štyri nové všeobecne záväzné nariadenia (VZN). Schválili
ich poslanci MsZ na júnovom rokovaní. Dokumenty sú v plnom znení zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta - www.malacky.
sk, časť ÚRADNÁ TABUĽA - a fyzicky vo vitríne pri vstupe do budovy
MsÚ. Účinnosť nadobudnú 15. dňom od vyvesenia. Od dňa účinnosti
budú prístupné na www.malacky.sk, časť MESTO – VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA.
VZN, ktorým sa ustanovujú
podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Malacky počas
volebnej kampane
Na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane sú
určené betónové valcové skruže na
6 miestach: Pribinova ulica pri AFK,
Sasinkova ulica pri športovej hale
Malina, ulica Duklianskych hrdinov
pri nemocnici, Bernolákova ulica
pri predajni potravín, ulica D. Skuteckého pri predajni potravín v revitalizovanej časti územia a na ulici
M. R. Štefánika oproti ZŠ Dr. Jozefa
Dérera.
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
Dve nové ulice – Ulica Ernsta Wiesnera a Ulica Karola Virsíka – sú zaradené
do časti mesta s výškou poplatku za
rozvoj 35 € za štvorcový meter.

VZN, ktorým sa mení VZN
č. 2/2013 o čistote mesta
Toto VZN reaguje na novelu cestného zákona, ktorá zrušila povinnosť
vlastníkov, správcov alebo užívateľov priľahlých nehnuteľností udržiavať schodné chodníky. Od mája 2018
prešla táto povinnosť na správcov
miestnych komunikácií. Znamená
to, že o čistotu a schodnosť chodníkov (napríklad odpratávanie snehu
či poľadovice) sa stará samospráva
na svoje náklady.
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 13/2011 o školských obvodoch základných škôl
Novovzniknutá Ulica Ernsta Wiesnera je zaradená do školského obvodu
č. 2 pre Základnú školu na Záhoráckej ulici. Ďalšia nová ulica, pomenovaná po Karolovi Virsíkovi, je zaradená do školského obvodu č. 1 pre
Základnú školu Dr. J. Dérera.
Ľ. Pilzová
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Spoznávali sme krásy Výstava psíkov má svojich šampiónov
Plaveckej jaskyne
Koľko je evidovaných jaskýň
v Plaveckom krase? Ktorá jaskyňa na území súčasného Slovenska
bola vôbec prvou sprístupnenou?
Odpovede aj na tieto otázky sa dozvedeli účastníci výletu, ktorý v prvú
prázdninovú sobotu zorganizovalo
Centrum voľného času v Malackách.
Kroky približne 60 záujemcov smerovali do Plaveckej jaskyne. „Milo
ma prekvapil vysoký počet výletníkov
a tiež to, že medzi nimi bolo veľa malých detí,“ povedal sprievodca Martin
Mráz. Počas pešej trasy z Plaveckého
Podhradia pod Plavecký hrad sme
sa dozvedeli zaujímavé informácie
o histórii tamojšieho Pálffyovského kaštieľa, o okolitej faune i flóre a
o národnej prírodnej rezervácii Pohanská. Milovníci prírody poznajú
okrem Plaveckej jaskyne aj Dzeravú
skalu či Havírňu. Spolu je v Plaveckom krase evidovaných 162 jaskýň.
Písal sa pravdepodobne rok 1790,
keď Plaveckú jaskyňu údajne náhodou objavil mladý pastier. Miestni
zemepáni Pálffyovci ju po menších
úpravách začiatkom 19. storočia sprístupnili verejnosti ako vôbec prvú
jaskyňu na Slovensku. Dnes je otvorená iba príležitostne, a to počas
každoročného dňa otvorených dverí
alebo po dohode s jaskyniarmi z Plaveckého Podhradia. Márne sme v nej
hľadali netopiere, tie tam chodia iba
prezimovať. V Medvedej sieni sme

sa nesmelo obzerali, odkiaľ sa na nás
vyrúti šelma, ale napokon sme všetci
vyšli živí a zdraví.
Za vydarený výlet patrí poďakovanie Martinovi Mrázovi, malackému CVČ a jaskyniarom z Plaveckého
Podhradia.
-lp-/-mm-

V nedeľu 17. júna patrilo športovo-kynologické centrum Canisland
deťom a ich štvornohým kamarátom. Centrum voľného času v spolupráci so Signum Laudis a Canisland
Malacky pre nich zorganizovalo
4. ročník Výstavy mladých vystavovateľov psích miláčikov.
Podujatie sa nieslo v znamení pohody a hlavne malých i väčších chlpáčov. Porota v zložení Richard Zpevák,
Henrieta Kopiarová a Peter Miklovič
pri hodnotení zohľadňovala zdravotný

stav, stavbu tela a poslušnosť psíkov. Tí
najúspešnejší získali poháre, praktické
ceny, krmivo a diplomy. Naprázdno
však neodišli ani ostatní, dostali krmivo, diplomy, vecné ceny a sladké koláčiky.
1. miesto: Jony (majiteľ Jozef Halabrín)
2. miesto + ocenenie Najposlušnejší
psík: Dex (majiteľka Lenka Koreničová)
3. miesto: Jack (majiteľ Adam Horváth)

Cena diváka: čivava Charlie (majiteľka Emma Hladíková).
Najstarší psík: 13-ročný Ati (majiteľ
David Čurilla)
Podujatím sprevádzal Dušan Hladík. Odborný veterinárny dohľad zabezpečil MVDr. František Ondriska, ukážky
výcviku psíkov predviedli psovod Lukáš
Čurilla a kynologička Miriam Butyková.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave
a realizácii podujatia podieľali, a tešíme
sa opäť o rok. Hav, hav...
Text a foto: CVČ

Dajte nám vedieť
Pošlite nám e-mail vodic@slovaklines.sk
alebo zavolajte na +421 905 203 944, +421 908 714 281

nabor258x169.indd 4
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Detský tábor partnerských miest dopísal kroniku. No len pre tento rok
Po poľskom Žnine a českom Veselí nad Moravou prišli na rad Malacky. V čom? No predsa v organizovaní detského tábora partnerských miest, ktorý sa uskutočnil v dňoch 24. až 29. júna
v neďalekom rekreačnom stredisku Kamenný mlyn. Začítajte sa do stránok pomyselnej táborovej kroniky, ktoré navždy zostanú popísané nespočetným množstvom krásnych zážitkov.

Nedeľa, 24. jún

Streda, 27. jún

Kamenný mlyn bol
už v nedeľu
popoludní
priprave ný
privítať svojich
dočasných
obyvateľov.
Ako
prví
prišli
takpovediac
domáci, teda
deti z Malaciek. Vlastne,
pomenovanie
„deti z Malaciek“ nie je úplne presné. Táborníkov poslali nielen základné školy
Dérerka, Štúrka a Záhorácka, ale
i cirkevná a základná umelecká škola. Preto boli v našej skupine aj deti
z Rohožníka. Ako druhí prišli kamaráti od rieky Moravy, priamo z Veselí nad Moravou. Najdlhšie sa čakalo na skupinu z poľského Žninu,
veď aj musela absolvovať najdlhšiu
cestu, až 500 kilometrov. Prišli síce
neskôr oproti pôvodnému plánu,
a aj unavení, ale dôležité je, že boli
v poriadku.

Stredajší program dával vedúcim
všetkých oddielov nádej, že deti,
ktoré majú vo všeobecnosti veľmi
rýchlo obnoviteľnú energiu, v tento deň neprepasú večierku nekonečným nočným džavotaním a zaspia v normálnom čase. Čakalo ich
totiž celodenné športovanie, a to
nie hocijaké. Hneď po raňajkách
zavítali na ZŠ Štúrova, kde mohli
bez vodičských oprávnení jazdiť na
aute a strieľať bez zbrojného preukazu. Nie, neľakajte sa. V prípade
áut išlo o šlapacie vozidlá a strieľalo sa výlučne zo vzduchovky. A to
všetko pod dohľadom pedagógov
a starších žiakov, ktorí sa zhostili
úlohy rozhodcov a zapisovateľov.
Deti medzi sebou zápolili aj v bedmintone. Po absolvovaní všetkých
disciplín vzišli z každého oddielu

Všetkých táborníkov na úvod privítala prednostka mestského úradu
Ľubica Čikošová a každé dieťa dostalo od mesta darčeky - tričko, šiltovku i výletnú fľašu na vodu - všetko v jednom batôžku. Nielen tieto
praktické veci s logom Malaciek boli
predzvesťou mnohých výletov.
Večerná bublinková šou šaša Ľuboša
aj krátke prezentácie jednotlivých
štátov odbúrali prvopočiatočnú trému i ostýchavosť a všetko bolo jasné
– 32 detí spolu zažije nezabudnuteľné táborové dobrodružstvo.

Pondelok, 25. jún
V pondelok
čakalo predovšetkým
zahraničných
účastníkov
tábora zoznámenie
s hosťujúcimi
Malackami.
Po originálnom budíčku
s Macejkom
v kroji a s rapkáčom všetci
odišli do mesta
na jeho prehliadku. Začali v pálffyovskom kaštieli a skončili na mestskom úrade, kde ich privítal primátor
Juraj Říha. Veľmi pekný program pre
táborníkov pripravili ZŠ Dr. J. Dérera
i Spojená škola sv. Františka Assiské-

Vo štvrtok na táborníkov čakalo
naše hlavné mesto. Z Kameňáku sa
odchádzalo za sychravého počasia,
ale Bratislava všetkých privítala príjemným polojasnom a sem-tam aj
vykuklo slniečko.
Po krátkej prehliadke Bratislavského hradu a pokochaní sa krásnymi výhľadmi výletníci zakotvili
v Ústredí ľudovej ume-

dobe hry na policajtov. Na deťoch už bolo čiastočne
vidno únavu, no stačilo napiť sa
malinovky a obživli ako keby do
nich strelil. V tento deň ešte stihli
návštevu múzea, kúpanie a karneval s diskotékou. A na posteliach
sa pred spaním opäť debatovalo –
veď aj bolo o čom.

leckej výroby, kde si
každý vlastnoručne vyrobil pekný
ľudový suvenír – zvieratká z drôtikov, tkané
náram-

ky, maľby na skle,
hlinené tabuľky
či bábiky zo šúpolia. Zažili Dunaj zblízka počas plavby do
Devína. Z lode
videli
všetky
dominanty Bratislavy,
avšak

ho. Podvečer deti
pobrali starý chlieb, mrkvu a jabĺčka
a poďho do Gajár na kone. Pokiaľ si
myslíte, že žrebčín bol záverečná,
mýlite sa. Po večeri deti nabrali druhý dych a stihli ešte koncert v synagóge i večerné kúpanie v biobazéne.
Tábor sa rozbehol, ako sa patrí.

že
poniektorí
pri jaskyni
nestihli
nákupy suvenírov, dostali šancu
v areáli hradu, kde sa
mohli i poprechádzať
a oddýchnuť
si pred jeho
prehliadkou. Pútavý výklad vo
vnútri Červeného kameňa naučil
deti novým znalostiam z histórie, ktoré si sprievodca nakoniec
preveril. To, že pri odchode vedeli
zopakovať, čo je freska a gobelín
a ako vznikol názov hradu, je zna-

Športový
maratón pokračoval
na
ZŠ Záhorácka,
kde telocvikári
E v a
Vargová a Petr Filip opäť dostali
deti do varu, a to najmä vďaka tímovej hre Kin-Ball. S obrovskou
loptou s priemerom 122 cm sa
chcel popasovať naozaj každý.
Nasledovali ďalšie súťaže, časovky
a v závere veselá naháňačka v po-

Štvrtok, 28. jún

z iného pohľadu než predpoludním z hradného
kopca - Most SNP, UFO, Bratislavský hrad, nábrežie, Petržalku.
Do sýtosti si užili aj nákupy, takže domov sa ponesú suveníry a rôzne iné
milé drobnosti. A keďže ešte trošku
energie zostalo, večer bola super
grilovačka a nočná hra v lese, počas
ktorej sa hľadal poklad. A čo je najdôležitejšie, našiel sa.

Piatok, 29. jún
V posledný
deň tábora
si prišli na
svoje hlavne chlapci.
Deti navštívili Vojenské
letisko v Kuchyni, kde si
mohli pozrieť
nielen areál,
ale aj techniku,
ktorá im bola
odborne predvedená s krátkym výkladom.

Utorok , 26. jún
V utorok bol pre deti pripravený
program mimo Malaciek – výlet do
jaskyne Driny a na hrad Červený
kameň. Autobusom sa presunuli do
rekreačnej oblasti Jahodník, odkiaľ
sa museli dostať na kopec k jaskyni.
Dvadsaťminútový výstup však nebol
pre slovensko-česko-poľskú výpravu žiaden problém. Po dorazení na
miesto sa deti ešte stihli vydýchať
a vyfotiť a potom už nastal čas na
vstup do jaskyne, ktorý s výkladom
trval 30 minút. Po vyjdení zo 7-stupňového chladu bolo počuť hlavne:
„Jéj, aké teplučko.“ Deti si šli ešte pokupovať suveníry a už ich čakal ďalší
bod programu.
Po príchode na Červený kameň
bol pre výletníkov pripravený teplý obed, ktorý s chuťou zjedli. Keď-

tí najlepší. Riaditeľ
školy Dušan Šuster
však odmenil všetkých
u s i l o v nýc h
táborníkov.

kom, že skutočne
počúvali.
Záver výletu patril sokoliarom, ktorí predviedli dravých vtákov s odborným komentárom i s letovými
ukážkami. Okrem toho si mohli deti
dravce na sokoliarskom dvore podrobnejšie prehliadnuť a nafotiť, aby
mali pamiatku aj na tretí deň z tábora.

Za
zorganizovanie
krásnej medzinárodnej akcie patrí
poďakovanie: riaditeľke CVČ MalacDetský tábor partnerských miest šťastli- ky Alžbete Šurinovej, vedúcej tábora
vo prišiel do malackého finále, dôležité Eve Haškovej, vedúcej malackej skuvšak je, že pekná tradícia bude pokra- piny Márii Brázdovičovej a ostatným
čovať. Nastalo lúčenie, ktoré nebolo kolegyniam z CVČ - Lenke Osuskej,
jednoduché, veď vznikli nové priateľ- Denise Tatár a Márii Holičovej, refestvá, možno aj nesmelé lásky – psssst! rentovi školského úradu MsÚ MalacJulita, Aneta, Monika, Wojciech, Ondřej, ky Blažejovi Pišojovi, vedúcej skuVraťo a všetci ostatní. Boli spolu a bolo piny detí zo Žninu Dorote Nowak,
im fajn. Všetci zúčastnení – dospeláci vedúcej skupiny detí z Veselí nad
i deti, Slováci, Česi aj Poliaci – vyhodno- Moravou Miroslave Eliašovej a firme
Kamenný Mlyn - Vajarský, s. r. o.
tili tábor maximálne pozitívne.
Stranu pripravila redakcia Malackého hlasu.
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Nedeľa 24. jún patrila
Malackému pikniku
Napriek mračnám, ktoré sa držali na oblohe po celý deň, sa piknik
predsa len konal. Nie však pri fontáne v Zámockom parku, ale na nádvorí kaštieľa, kam bol operatívne presunutý z dôvodu nepriaznivého počasia. Piknikový program sa ale uskutočnil podľa plánu.

Malacké

KULTÚRNE

LETO
2018

LETNÉ UTORKY
V KAŠTIELI

PREMIETANIE
POD HVIEZDAMI

HUDOBNÉ ŠTVRTKY
V KAŠTIELI

NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ
POPOLUDNIA V KAŠTIELI

10. 7. o 18.00 h

Na nádvorí kaš�eľa
vstupné: 2 €

štvrtok 12. 7. o 19.00 h
Koncert malackého tria

16.00 – 19.00 h - Tvorivá dielňa pre de�čky
17.00 – 18.00 h - Letná rozprávka

17. 7. o 19.00 h
Literárne večery Denisy Fulmekovej s...

streda 11. 7. o 21.00 h

HISTORICKÉ POTULKY MALACKAMI

JURAJ KUKURA

hudobný hosť: Monika Kopecká
24. 7. o 19.00 h
Stretnu�e s históriou
Juraj Snopek:

TO

komédia 2017

14. 8. o 18.00 h

HISTORICKÉ POTULKY MALACKAMI
21. 8. o 19.00 h

ČAROVŇA

MEDIAL BANANA

horor 2017

31. 7. o 19.00 h
Ivan Došek

FILM: DOBA BRONZOVÁ

štvrtok 19. 7. o 19.00 h
Koncert reggae skupiny

streda 18. 7. o 21.00 h

AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ

7. 8. o 20.00 h
Stretnu�e s históriou

vstup voľný

roman�cká komédia 2017

streda 25. 7. o 21.00 h

VÝSTUP NA HORU ELBRUS V RUSKU

LOS BRADOS
(Ďuri & Stenly a Miško)

VŠETKO ALEBO NIČ

KÝM NÁS SVADBA
NEROZDELÍ
streda 1. 8. o 21.00 h

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE

nedeľa 22. 7.
DIVADLO MAKILE:

vstupné: 5 €

nedeľa 29. 7.
DIVADLO JAJA:

streda 8. 8. o 21.00 h

vstupné: 5 €

TEÓRIA TIGRA
komédia 2016

streda 22. 8. o 21.00 h

ČIARA

krimi triler 2017

Podujatie podporili:

nedeľa 15. 7.
DIVADLO DUNAJKA:

štvrtok 26. 7. o 19.00 h
Šansónovo – jazzový koncert

štvrtok 2. 8. o 19.00 h
Koncert bretónskej hudby

ROC´HANN

štvrtok 9. 8. o 19.00 h
Koncert cimbalovej hudby

CIMBÁLOFKA LEVÁRANEK

Krídla víly Kikiling

Ako mali psíček a mačička sviatok
nedeľa 5. 8.
FÉDER TEÁTER:

O príšerne krásnej princeznej
nedeľa 12. 8.
DIVADLO NELINE:

vstup voľný

Postrach Samko!

štvrtok 16. 8. o 19.00 h
Koncert bra�slavskej new-age pop skupiny

nedeľa 19. 8.
DIVADLO ŽIHADLO:

KING SHAOLIN

Farbičková princezná

štvrtok 23. 8. o 19.00 h
Vystúpenie tanečnej skupiny

Zmena programu vyhradená!

Program začína sprievodom tanečníkov La�no
Scool so sprievodom skupiny Jamadan o 19.00 h
z Kláštorného námes�a smerom do kaš�eľa

Kompletný program na:
www.mckmalacky.sk

vstupné: 5 €

LATINO SCOOL BRAZIL NIGHT

KAŠTIEĽ

Knižnica počas prázdnin

Stála expozícia: PÁLFFYOVSKÁ IZBA
Výstava: PÁLFFYOVCI A ROK 1918

V mesiacoch júl a august má knižnica (MCK, Záhorácka 1919)
zmenené otváracie hodiny.
PONDELOK
8.00 – 12.00
PIATOK
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
UTOROK
8.00 – 12.00
SOBOTA
9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
STREDA
10.00 – 12.00
Od pondelka 30. júla do sobo13.00 – 18.00
ty 11. augusta bude knižnica
ŠTVRTOK
8.00 – 12.00
zatvorená z dôvodu inventari13.00 – 16.00
zácie.
MCK

STREDA – PIATOK 10.00 – 12.00 h14.00 – 17.00 h
SOBOTA – NEDEĽA
14.00 – 18.00 h
Vstupné: 2 € dospelí
1 € deti od 6 rokov, študenti,
dôchodcovia, ZŤP
V iné dni vstup na požiadanie na tel. č.
034/77 22 110.

MÚZEUM MICHALA TILLNERA
MCK, Záhorácka 1919, 2. poschodie

Výstavy:
MALACKY POČAS DRUHEJ SVETOVEJ
VOJNY
HISTORICKÉ PEČATE, PEČIATKY A ERBY
Z MALACIEK
SVETLO TILLNEROVÝCH LÁMP
UTOROK – PIATOK 8.00 – 12.00 h 13.00 – 16.00 h
Vstupné 2 € dospelí
1 € deti od 6 rokov, študenti,
dôchodcovia, ZŤP
V inom čase na požiadanie vopred minimálne 2 pracovné dni na tel. č. 034/77 22 110.

Text a foto:
N. Bednáriková

Farmár Dodo Nešika

Medovníková rozprávka

krimi 2017

ktorý nedávno získal na Zlatej priadke zlaté pásmo a diplom za najlepší
scenár. Za skvelé výkony sa početné
publikom odvďačilo nadšeným potleskom. Pozornosť upútal aj spevák,
hudobník a spisovateľ Braňo Jobus
so svojimi knižkami a čítaním pre
malých i veľkých. Kto nestihol Vrbovské vŕby alebo deti z Divadla na
hambálku, mal možnosť pozrieť si
ich vystúpenia ešte raz v neskorších
hodinách. Záver pikniku patril energickej bubnovačke.
Príjemná atmosféra len potvrdzuje, že napriek nepriazni počasia sa
z Malackého pikniku stáva obľúbené
podujatie plné pohody a krásnych
chvíľ strávených v spoločnosti rodiny
a priateľov, za čo je potrebné poďakovať aj organizátorom podujatia –
mestu Malacky, CVČ, MCK a Tekosu.

nedeľa 8. 7.
ZÁHORÁCKE DIVADLO:

vstupné: 5 €

KATKA KOŠČOVÁ (spev)
DANIEL ŠPINER (klavír)

Nádvorie sa napriek chladnejšiemu počasiu rýchlo plnilo, a to i vďaka
hudobnému zoskupeniu Vrbovské
vŕby, ktoré hneď na úvod navodilo
pohodovú atmosféru. Prichádzali
malí aj veľkí, peší i cyklisti. Niektorí
mali vlastné piknikové občerstvenie,
iní si pochutili na ovocí, limonáde
a hlavne melónoch, ktoré pripravili
organizátori podujatia.
Na 15.00 h bolo už tradične naplánované vyhodnotenie kampane Do
práce na bicykli. Výsledky vyhlásil
zástupca primátora Milan Ondrovič,
ktorý sa po odovzdaní cien poďakoval všetkým cyklistom za účasť v kampani a návštevníkom Malackého pikniku zaželal príjemný zvyšok nedele.
Veľký záujem spomedzi programu vyvolalo Detské divadelné
štúdio a Štúdio mladých Divadla na
hambálku. Malí divadelníci vystúpili
s niekoľkými predstaveniami, medzi
ktorými bol aj ocenený Opletanček,

Prázdniny v knižnici bez pokút
Dostali ste v našej knižnici pokutu? Ak počas júla a augusta vrátite knihy, odpustíme vám všetky pokuty. Knihy môžete vhodiť
aj do nášho biblioboxu na terase MCK (Záhorácka 1919).
MCK

KRYPTY POD FRANTIŠKÁNSKYM KOSTOLOM
Stála expozícia: LAPIDÁRIUM
Výstava:
HISTORICKÉ DETAILY MALACIEK
Vstupné:
2 € dospelí
1 € deti od 6 rokov, študenti,
dôchodcovia, ZŤP
Vstup na požiadanie vopred minimálne 2 pracovné dni
na tel. č. 034/77 22 110.

Do práce na bicykli
má svojich víťazov
Malacký piknik bol nielen dňom oddychu, ale aj dňom vyhlásenia
výsledkov kampane Do práce na bicykli, na ktorej sa tento rok zúčastnilo celkovo 81 samospráv z celého Slovenska. O titul víťaza
v Malackách bojovalo 45 tímov a 149 súťažiacich, čo je o niečo viac
ako v predchádzajúcich rokoch. Výsledky v súťažných kategóriách
za mesto Malacky vyhlásil zástupca primátora Milan Ondrovič.
Najviac najazdených kilometrov jednotlivci
Marián Trnka (tím Cyklomloci) 1 154,30 km
Najvyšší počet jázd – jednotlivci
Zdenek Masár (tím Veselí chlapci)
- 48 jázd
Najviac najazdených kilometrov –
tímy
Frišké kúby (Jana Guteková,
Eva Dančíková, Katarína Matlovičová a Jarmila Šrámková) 1 469,30 km
Najvyšší počet jázd – tímy
Veselí chlapci (Zdenek, Igor a Tomáš Masárovci a Vladimír Jurkovič) - 170 jázd
Bonusová kategória – spoločnosť
s najvyšším počtom účastníkov
Nemocničná, a.s. - 25 súťažiacich

Najkreatívnejšie názvy malackých
tímov:
Draci z Malacek (BASF)
Hnojári II (First Farms)
Ikea, Iskroši (IKEA Industry)
Nevzdávajúce sa dzífčence s dúhýma jazykama (Jazykové centrum
Jazyčnice)
Ostrý skalpel, Frišké kúby, Záhorácky blesk, Zdravé pľúca
(Nemocničná)
Rómeo a Júlia, Svjet(l)ušky
Vodníci (Slovenský vodohospodársky podnik)
Za podporu kampane patrí poďakovanie nielen súťažiacim, ale aj
sponzorom, ktorí sa spolupodieľali na ocenení víťazov – Kolo Sport
a Park restaurant & grill.
N. Bednáriková

SPEKTRUM
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Anketa:
V Snine sme navštívili najstaršiu
Ako budete tráviť leto?
slovenskú skautku, rodáčku z Malaciek
Naša najstaršia skautská sestra oslávila v máji 91 rokov. Skautka Mária Harmaňošová, rodená Bakičová, sa narodila Malackách, kde prežila svoje
detstvo, mladosť a prvé dotyky so skautingom.
Navštevovala Základnú školu
Dr. Jozefa Dérera, neskôr chodila do
Dievčenskej školy rádu sv. Vincenta
v Malom kaštieli. Po II. svetovej vojne
sa ako 20-ročná sa vydala za doktora
Harmaňoša zo Sniny, ktorého spoznala počas jeho štúdii v Bratislave. V Malackách žili spolu ešte 5 rokov a v roku
1952 sa odsťahovali do manželovho
rodiska. Sestra Mária žije v Snine dodnes v zariadení pre seniorov.
Ako sme Máriu spoznali? Náhody
neexistujú. V jeden marcový deň sme
s Gordonom cestovali vlakom na Liptov a prekvapenie bolo na svete. Sprievodca – skaut z východného Slovenska
- nám prezradil doteraz neznáme fakty
o našej rodáčke. Bol to historický okamih pre náš 69. zbor M. R. Štefánika.
Cestu za pani Máriou do Sniny sme
začali v jeden deň skoro ráno, ešte za
úsvitu. V Domove pokojnej staroby,
kde Mária žije, vládla slávnostná atmosféra. Vrúcne privítanie s našou
najstaršou skautskou sestrou prevýšilo všetky očakávania. Milá, usmievavá
žena, matka, skautka žiarila úprimnou
radosťou z nášho spoločného stretnutia. Pri tejto milej príležitosti sme pani
Márii zablahoželali k narodeninám kyticou červených ruží. Odovzdali sme jej
pozdrav od zástupcov mesta Malacky,
drobné spomienkové predmety a knihu o jej rodnom meste. S radosťou
prijala aktuálne vydanie mestského
dvojtýždenníka Malacký hlas a naše
výročné skautské tričko. Stretnutie sa
nieslo v duchu spomienok, pani Mária
sa rozhovorila o svojom detstve a rokoch prežitých v skautingu a zároveň
sa veľmi živo zaujímala o aktuálne dianie v našom meste.
Skautské začiatky
V roku 1938 ako 11-ročná vstúpila
do Slovenského katolíckeho skautingu. „Bola som v oddiele najmladšou
členkou. Prijali ma, ale rok dopredu som
tam musela chodiť a museli sme sa naučiť Morseovu abecedu. My sme sa vtedy
baterkami morzeovkou dorozumievali.

Barbora
Leto budem tráviť na Slovensku, ale aj
v rakúskych Alpách, kam sa chystám za
turistikou. V auguste možno pôjdem
ešte k moru do Chorvátska. Ale veľmi
rada sa túlam aj po slovenských horách.

Po skúškach sme skladali slávnostný
skautský sľub pri Lurdskej kaplnke na
Hlbokej ceste v Bratislave. To je úžasné
miesto, také premodlené. Čo som tam
sľúbila, to som dodnes aj dodržala,“ spomína Mária. Skauting fungoval do roku
1942, keď ich rozpustili a oddiel prešiel
pod Hlinkovu mládež spolu s duchovným, františkánom pátrom Silverom.
So smútkom v srdci si sľúbili, že budú
pokračovať: „My, ktorí sme boli skautmi,
sme zostali vždy dobrou partiou.“
Pani Mária s úsmevom spomína
na udalosť súvisiacu so skautským
pozdravom: „Tri prsty, tri skautské
cnosti a palec na malíček - to znamená, že silnejší pomáha slabšiemu. Mali

sme takú jednu maličkú dievčinku,
ktorá na skúškach pekne vymenovala
tri skautské cnosti, avšak nemohla si
spomenúť na prsty, a tak vyhŕkla tlstý
tlačí chudého,“ povedala Mária a podelila sa s nami o úprimný úsmev.
Spomienky stále žijú
Spomienky sa vyjavujú postupne.
Aj na vodkyňu Slovenského katolíckeho skautingu pre dievčatá - skautky Angeliku Némethiovú a vodcu
skautov – chlapcov pána Jakubca.
Krstné meno si už nepamätá. „... ale
boli to ozaj krásne časy. Táborové ohne
sa robili v lete v parku na ihrisku pri kaštieli a vždy bol aj kultúrny program. Raz

som tam recitovala a s veľkou vážnosťou som začala: Pavol Országh Hviezdoslav - Idú čierne mraky a ja idem
tiež. Odišla som,“ smeje sa Mária. Svoj
jediný skautský tábor prežila pod hradom Korlátko. „Strážili sme v noci, mali
sme hliadky. Hej, to bolo to najstrašnejšie, čo mohlo byť, keď len niečo niekde
šuchlo...“ Počas vojny chodili na zimnú pomoc: „Plietli sme ponožky pre
vojakov na front.“ V aj v tých krutých
rokoch sa ukázalo, aké je dôležité, že
vedeli viazať uzly a ovládali Morseovu
abecedu. „Cez vojnu nesvietili večer
vôbec svetlá a ulice boli tmavé kvôli
bombardovaniu. Vtedy bolo treba signalizovať baterkou. Neskôr už zakázali
aj tie. Od roku 1944 až do konca vojny
už bola tma, ani zápalkou sa nemohlo
škrtnúť...“ Pani Mária sa po vojne už
do činnosti skautingu nezapojila. Na
obdobie, ktoré s ním strávila, však dodnes s vďakou spomína. Ako skautka
spoznala aj svojho manžela a spolu
vychovali 5 detí.
Okrem spomienok nám Mária
ukázala výsledky svojej zručnosti –
háčkované obrúsky a anjelikov. Naše
stretnutie bolo mimoriadne príjemné.
Jej životná energia a húževnatosť, jej
pozitívne a veselé myslenie, jej láskavosť, o ktorú sa s nami podelila, v nás
zanechali hlboké a vrúcne spomienky.
Spoznali sme výnimočnú osobnosť.
Naša najstaršia skautka Mária
posiela z východu veľa srdečných
pozdravov do Malaciek. Radi ich aj
touto cestou odovzdávame.
Text a foto:
Marika, 69. Zbor M. R. Štefánika,
Slovenský skauting Malacky

Malacky bez bariér po malacky

Na Liptove dobre

Zámocký park po roku v utorok
26. júla opäť ožil detskou hravosťou
a tvorivosťou. Žiaci základných škôl,
osemročného gymnázia i mladšie deti
prijali naše pozvanie na happeningové
podujatie Malacky bez bariér, ktoré
už celé desaťročie organizuje nezisková organizácia Vstúpte, zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym
znevýhodnením. Tentoraz bolo pripra-

Na prelome mája a júna sa klienti
neziskovej organizácie Vstúpte spolu
s asistentmi z rehabilitačného strediska zúčastnili na rekondičnom pobyte
na Liptove. V malebnej dedinke Bobrovec strávili päť dní plných atraktívneho programu. Snáď najintenzívnejšiu spomienku majú na plavbu loďou
po Liptovskej Mare, nezabudnuteľná
bola aj návšteva kontaktnej ZOO
a obohacujúco bolo v Slovenskom

vených dovedna trinásť dielničiek spojených so spoznávaním prvkov identity nášho mesta a na osvieženie pamäti
aj ukážky hier, ktorým sa venovali deti
v minulosti. Ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli k zdarnému priebehu podujatia, predovšetkým dobrovoľníkom
z oboch malackých gymnázií.
Text a foto: L. Vidanová

Veronika a Ria
Polovicu leta budem v práci a druhú
polovicu sa budem venovať dcére.
Voľné dni strávime najmä na chate
pri vode na Slovensku. Bojíme sa
cestovať do zahraničia.

Jakub
Väčšiu časť leta strávim na Slovensku.
Chystám sa na turistiku do Jánošíkových dier, do Terchovej a na Kriváň.

Dagmar
Ja už som dôchodkyňa, chystáme sa
do Čiech. Leto trávime najčastejšie
na horách v Krkonošiach u známych.
-mb-/-nb-

V auguste bude

múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Počas
pobytu stihli aj pár turistických cieľov, ktoré všetci perfektne zvládli.
Zážitkom bol výstup k Poľovníckemu
vodopádu. Rekondičný pobyt bol
čiastočne financovaný z dotácie od
mesta Malacky a s prispením Nadačného fondu Adient pri Nadácii Pontis.
Text a foto: Vstúpte

Poľovnícky deň 2018
Srdečne vás pozývame na Poľovnícky deň 2018, ktorý sa uskutoční 25. augusta v Zámockom parku.
8. ročník obľúbeného podujatia tradične prináša bohatý program.
Návštevníci uvidia príchod grófa
Pálffyho na koči so sprievodom, vystúpenie súboru Malačané, country
skupiny Countryfield, skupinu poľovníckych trubačov, nebude chýbať
koštovka vína na nádvorí kaštieľa,
vystúpenie sokoliarov, scéna pasovania za lovca, klubová výstava jazvečíkov a oblastná výstava psov.
Všetci budú môcť ochutnať poľovnícke gastrošpeciality z rúk účastníkov súťaže vo varení guláša. Uskutoční sa žrebovanie účastníckych
cien z darov priateľov Poľovníckeho
dňa a tancachtiví sa budú môcť od
18.00 h rozptýliť na poľovníckej tancovačke pri futbalovom štadióne.
-red-
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Informácie pre obyvateľstvo:
vznik mimoriadnej udalosti - terorizmus

Mesto Malacky uverejňuje tieto informácie v súlade s vyhláškou č. 303/1996 Z. z. Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu a podľa pokynu Okresného úradu
v Malackách.
Jednotlivec vo väčšine prípadov nemôže pri ohrození alebo mimoriadnej udalosti zásadne zvrátiť priebeh
udalostí, ale vhodnou reakciou môže
výrazne znížiť dosah následkov vo
svojom okolí. Medzi mimoriadne
udalosti zaraďujeme živelnú pohromu, haváriu, katastrofu alebo teroristický útok.
Definícia terorizmu podľa Inštitútu
obrany a bezpečnosti Ministerstva
obrany SR:
„Terorizmus je metóda vzbudzovania
strachu prostredníctvom opakovaných násilných (nezákonných) aktov,
vykonávaných tajným alebo skrytým
spôsobom – jednotlivcami, skupinami
či štátnymi orgánmi – z idiosynkratických*, kriminálnych, ideových, sociálBombový útok
Ide o používanie výbušných zariadení, ktoré sú zamerané proti
osobám alebo proti významným
objektom. Útoky proti osobám
majú častejšie plošný charakter
a len v menšom počte prípadov
sú orientované proti jednotlivcom
zastávajúcim vysoké funkcie najmä vo vláde, priemysle, obchode,
finančníctve či v silových zložkách.
Výbušné zariadenia sa kladú do
miest s vysokou koncentráciou
Streľba ručnými zbraňami na
osoby bez výberu
Čo určite nerobiť:
• snažiť sa vyjednávať s útočníkom,
• ľahnúť si na zem a hrať mŕtveho,
• schovať sa na nesprávne miesto.

nych a najmä politických dôvodov,
pričom bezprostredné obete násilia
nie sú spravidla pravým objektom teroru. Nepravými objektmi útoku sú ľudia alebo technické systémy, obvykle
vyberané náhodne (príležitostné objekty) z pravého objektu alebo zámerne (reprezentatívny či symbolický, alebo kľúčový objekt). Pravým objektom
násilných aktov je verejnosť s jej inštitútmi a hlavným cieľom ich ovplyvňovanie (zastrašovaním, donucovaním
alebo propagandou)“.
* idiosynkratický – neprekonateľný, chorobný (Slovník slovenského
jazyka)
Medzi teroristické prejavy patria:
• bombový útok,
pobytu a pohybu ľudí, aby usmrtili
alebo zranili čo najvyšší počet osôb,
a najčastejšie sa umiestňujú v zaparkovaných automobiloch, odpadkových
košoch a inde na voľnom priestranstve.
Pred aktiváciou bomby (ak sa zistí):
• okamžitá evakuácia objektu,
• zavolať na linku 112,
• zamedziť vstup nepovolaným
osobám,
• čakať na príchod protiteroristických orgánov a poskytnúť im informácie.
najlepšie vedia, ktorým smerom je
východ,
• utekať čo najďalej,
• ak útočník strieľa, neutekať rovno, ale kľučkovať,
• hľadať označené núdzové východy v budove.

UTEČ:
• zistiť, z ktorého smeru prichádza streľba či výkriky, a utekať
opačným smerom,
POZOR! zvuk sa odráža a láme
v priestore, takže identifikovať
smer nie je vždy jednoduché,
• odhodiť záťaž (tašky),
• nasledovať dav. Vo verejnej budove (obchodné centrum, štadión
atď.) nasledovať zamestnancov; tí

Pokiaľ sa nedá utiecť, SCHOVAJ SA:
• v miestnosti: zabarikádovať
dvere,
• na voľnom priestranstve: hľadať
nepriestrelné zábrany (betónová stena, hrubý stĺp, mohutný
strom),
• schovať sa tak, aby ma útočník
nevidel alebo sa ku mne nevedel
dostať,
• vypnúť zvonenie na telefóne,
• nevydávať zvuky (na upokojenie je vhodná vojenská technika
dýchania 4x4 – štvorsekundový
nádych, 4 sekundy zadržať dych,
štvorsekundový výdych, 4 sekun-

Vydieranie

Ako volať na linku 112

Na vyvolanie primeraného
efektu – strachu, neistoty a destabilizácie spoločnosti – teroristi
(najmä po uskutočnených akciách v predchádzajúcich obdobiach) pristupujú aj k používaniu
vyhrážania, vydierania a dezinformácií.
Cieľom vydierania môže byť
získanie prostriedkov a informácií pre vlastnú potrebu alebo pre
ďalšiu činnosť teroristov. Objektmi vydierania môžu byť osoby
alebo inštitúcie a štát.

Dovoláte sa na najbližšie koordinačné stredisko Integrovaného záchranného systému.

Čo robiť:
Americký prístup UTEČ, SCHOVAJ
SA, BOJUJ (RUN, HIDE, FIGHT).

• streľba ručnými zbraňami na
osoby bez výberu,
• útok biologickým, chemickým
a rádiologickým materiálom,
• vydieranie,
• zastrašovanie a vyhrážanie sa,
• únos a zadržanie rukojemníkov,
• likvidácia dôležitých osôb,
• dezinformácia a propaganda,
• sabotáže a diverzia,
• deštrukcia informačných systémov a počítačových systémov,
• bioterorizmus a agroterorizmus.

Čo sa stalo? – informácia je
potrebná na posúdenie, akú
pomoc treba vyslať.
Aký je rozsah udalosti? – či
ide o požiar (dom, byt, les),
ohrozenie života, zaplavenie
(cesta, pole, obec) a podobne.
Kde sa to stalo? – informácia

Po aktivácii bomby:
• okamžite evakuovať osoby z nepostihnutých priestorov,
• zavolať na linku 112,
• poskytnúť prvú pomoc,
• zabezpečiť priestory pre zdravotnú záchrannú službu,
• zamedziť vstup nepovolaným
osobám,
• čakať na príchod protiteroristických jednotiek a poskytnúť im informácie.

dy zadržať dych).
Ak nie je nablízku žiadny vhodný
úkryt, BOJUJ:
• útočník nepočíta s tým, že sa
obete budú brániť,
• ak mám pri sebe zbraň, neváhať
ju použiť,
• v prípade potreby použiť akýkoľvek predmet (hasiaci prístroj,
kovová tyč, dlažobná kocka, stolička atď.),
• útočiť na hlavu, oči, slabé miesta,
• odzbrojiť útočníka – vyraziť
mu z ruky zbraň, zložiť ho na zem,
znehybniť. Treba myslieť na to, že
útočníci sa nechcú nechať ľahko
odzbrojiť (Pri posledných útokoch v Londýne mali preto nože
priviazané k rukám.),
• keď som v bezpečí, volať linku
112 a podať čo najpodrobnejšie
informácie o útoku.

nevyhnutná na rýchle nájdenie
miesta hlásenej udalosti.
Komu sa to stalo? – informácia nevyhnutná pre zabezpečenie adekvátnej pomoci.
Informácie o sebe – keby vám
operátor potreboval zavolať
naspäť.
Strana pripravená v spolupráci s referentom MsÚ Malacky pre civilné núdzové
plánovanie L. Ballom.

Útok biologickým, chemickým
a rádiologickým materiálom
• ak zaregistrujem príznaky použitia alebo dostanem varovný
signál o použití biologického,
chemického alebo rádiologického materiálu, chrániť si v rámci
možností dýchacie cesty hustou
navlhčenou tkaninou (vreckovka, šatka, šál, gáza, vata, obväz),
• prijatý varovný signál presne
zaznamenať a odovzdať ďalej
iným osobám a príslušným orgánom včas a v neskomolenej
podobe,
• opustiť voľný terén podľa možností kolmo na smer prízemného vetra čo najkratším smerom
z pásma bezprostredného ohrozenia dovnútra budov a miestností s čo najnižším počtom
okien,
• vypnúť ventilačné a klimatizačné zariadenia,
• utesniť okná, dvere a iné otvory
dostupnými tesniacimi materiálmi,
• sledovať prostredníctvom dostupných masmédií všetky pokyny a informácie oprávnených
orgánov vydané na riešenie situácie,
• dodržiavať dôsledne a bez
paniky stanovené hygienické,
protiepidemické a protiepizootické opatrenia, vo svojom okolí
napomáhať zamedzeniu paniky,
• pripraviť si dezinfekčné roztoky a zásoby potravín a nápojov v nepriepustných obaloch,
vyhotoviť si z domácich zdrojov improvizované prostriedky
individuálnej ochrany (PIO) na
ochranu dýchacích orgánov
a slizníc,
• dodržiavať zákaz zhromažďovania osôb počas vyhláseného
a zavedeného zvýšeného zdravotného a intenzívneho veterinárneho dozoru a karantény,
• dodržiavať vydaný zákaz voľného
pohybu v teréne bez nasadených
Únos a zadržanie rukojemníkov
Ako sa správať, ak sa niekto stane
rukojemníkom?
• snažiť sa hneď po únose upokojiť. Môže sa to zdať ako náročná
úloha, ale väčšina incidentov so
zadržanými rukojemníkmi trvá
4 - 5 hodín. Polícia v súčasnosti
zdokonalila svoje taktické a vyjednávacie schopnosti na takú
úroveň, že 95 percent únosov sa
končí bez akýchkoľvek zranení. Je
potrebné počítať s tým že budete
zviazaní, budú vám previazané oči
a zalepené ústa. Prvých 30 minút
je kľúčových,
• plniť bez váhania rozkazy únoscov,
• informovať svojich únoscov
o akomkoľvek zdravotnom probléme (lieky, potreba ísť na WC,
napiť sa vody). Väznitelia inklinujú
k tomu, aby im nikto neochorel či
nezomrel (smrť rukojemníka by im
situáciu skomplikovala),
• využívať zmysly (sledovať okolie,
načúvať zvukom, cítiť vône, počúvať hlasy),
• držať sa čo najďalej od okien, dverí a únoscov (pre prípad policajného zásahu),

PIO, von vychádzať v nasadených PIO iba na nevyhnutný čas
(doplnenie základných potravín,
ošetrenie zvierat),
• nekonzumovať potraviny a nápoje získané z otvoreného terénu,
• pri návrate do domu a bytu vykonať vždy čiastočnú hygienickú
očistu a čiastočnú dezinfekciu
odevu, obuvi a materiálu,
• svojvoľne neopúšťať oblasť
ohrozenia biologickými prostriedkami a zotrvať v nej až do
odvolania stanovených opatrení,
• merať pravidelne telesnú teplotu osôb v domoch a bytoch a jej
nezvyklé náhle prekročenia nahlasovať príslušným orgánom,
• v domoch, bytoch a hospodárskych budovách pravidelne
vykonávať čiastočnú hygienickú
a veterinárnu očistu, dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu,
• zvýšený výskyt závažných prenosných ochorení nahlasovať
včas orgánom hygieny a epidemiológie a veterinárnym orgánom, špecialistom zdravotníckych a veterinárnych odborných
jednotiek, prípadne iným jednotkám nasadeným na riešenie
mimoriadnej situácie.
Vždy platí:
Biologické prostriedky a toxické
chemické látky sa vo forme oblaku šíria vždy v smere prízemného vetra.
Napadnutie vyvolá časovú tieseň, na pomoc sa nedostavia
včas zásahové jednotky. Preto sa
musíte spoľahnúť najmä sami na
seba, kolegov, rodinných príslušníkov a susedov.
Prostriedky individuálnej ochrany (PIO) z výdajného strediska
v obci ani od zamestnávateľa nedostanete včas. Musíte si vyhotoviť improvizované PIO.

• ak do miestnosti vtrhne polícia,
nesnažiť sa im pomáhať v likvidácii
teroristov. Radšej zostať nehybne
ležať na zemi,
• pred únoscami nerobiť rýchle pohyby, pretože tie ich môžu vyprovokovať k útoku alebo streľbe,
• s únoscami komunikovať iba
v nevyhnutnom prípade. Hovoriť
pokojným hlasom, nepodliehať
panike a neprovokovať,
• byť v strehu, ale nie v strese – aj
keď sa možno zdá, že polícia nič
nepodniká. Bezpečnosť rukojemníkov je pre políciu prvoradá,
• únoscom nikdy nič nenavrhovať,
• únoscom nikdy nič neodmietať
(potraviny, nápoje, pohodlie, použitie WC...). Keď im polícia pošle
jedlo, únoscovia zvyčajne chcú,
aby ho rukojemník ochutnal,
• nesnažiť sa uniknúť. Nepodarený
útek môže vyvolať pomstu voči ostatným rukojemníkom,
• keď vás polícia vyslobodí, nasadia
vám putá a predvedú k výsluchu.
Páchatelia sa často chcú schovať
medzi zadržiavanými, alebo majú
medzi nimi svojich komplicov,
• neodmietať pomoc policajného
psychológa.

Strana pripravená v spolupráci s referentom MsÚ Malacky
pre civilné núdzové plánovanie L. Ballom.
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Užite si leto bez obáv
Letné mesiace je ideálne tráviť s rodinou pri mori či v prírode. Domácnosti však zostávajú prázdne a bez dozoru majiteľov. Ich zabezpečenie by ste preto nemali odsúvať na druhú
koľaj a výber bezpečnostných dverí je vhodné vyriešiť ešte pred odchodom na dovolenku. So značkou SHERLOCK®, ASSA ABLOY máte jedinečnú príležitosť využiť letnú „last minute“
akciu a ušetriť pri kúpe bezpečnostných dverí až 200 eur.
Pred odchodom na dovolenku
je potrebné myslieť aj na ochranu
domácnosti pred neželanou návštevou. S bezpečnostnými dverami od
značky SHERLOCK® budete mať svoju domácnosť plne pod kontrolou aj
v prípade, že sa nachádzate na opačnom konci sveta. Dvere SHERLOCK®
poskytujú komplexnú ochranu
a vďaka možnosti prepojenia s inteligentnými technológiami si môžete
stav svojej domácnosti skontrolovať
kedykoľvek prostredníctvom smartfónu či tabletu.
Ak sa rozhodnete investovať do
kúpy kvalitných bezpečnostných
dverí ešte pred koncom júla, môžete navyše ušetriť 200 eur, pre ktoré
v lete určite nájdete iné využitie. Letná akcia SHERLOCK® sa vzťahuje na
bezpečnostné dvere z radu FAMILY
a FAMILY+ certifikované v 3. bezpečnostnej triede. Ku všetkým modelom
dverí od značky SHERLOCK® záro-

veň získate aj kompletný montážny
a pozáručný servis. Samozrejmosťou
je príslušenstvo – bezpečnostná zárubňa, kľučka, zámok, drevený prah
a nerezový priezorník. Povrchová
úprava dverí sa prispôsobuje individuálnym požiadavkám klienta, na
výber je laminátový a dyhovaný dizajn s viac ako 30
farebnými
prevedeniami, vďaka čomu
budú dokonale
ladiť s každým
interiérom.
Bezpečnostné dvere
FAMILY

a FAMILY+ kúpite teraz za zvýhodnené ceny už od 987 eur. Predajcov dverí
SHERLOCK® nájdete v každom väčšom meste a ich non-stop servis oceníte aj v prípade havarijnej udalosti.
Vymknutie či stratu kľúčov s vami vyriešia aj počas sviatkov či cez víkendy.
Viac informácií nájdete na:
www.sherlock.sk.

Set dverí v 3. bezpečnostnej triede

FAMILY a FAMILY+

SHERLOCK® vám ušetrí na dovolenku až 200 €
Predaj možný aj na splátky bez akontácie a navýšenia. Akcia platí od 25.5. do 31. 7. 2018

www.sherlock.sk

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

3 dôvody, prečo sa oplatí mať online
účet v ZSE už toto leto
Je tu čas dovoleniek a asi jedno
z najhorších prekvapení, ktoré nás
môže čakať doma po príchode
z dovolenky, je nepríjemný zápach
z roztopenej chladničky s mrazničkou.
Preddovolenkový frmol nám dá všetkým vždy poriadne
zabrať a občas sa môže stať, že zabudneme uhradiť platbu
za elektrinu. Aby sme po príchode neriešili namiesto pozerania fotiek z dovolenky čistenie chladničky a mrazničky, je
dobré mať ešte pred odchodom vyrovnané účty za energie.
Ak by ste náhodou zabudli, nič to! V prípade, že máte dodávateľa energií ZSE, faktúru za elektrinu a plyn môžete
zaplatiť priamo z vášho online účtu kedykoľvek a kdekoľvek.
Navyše online účet so sebou prináša aj mnoho ďalších výhod.

Majte všetko pod kontrolou
Výhodou online účtu od ZSE je, že máte všetky informácie
o vašich odberných miestach pekne na jednom mieste.
V rámci online účtu získate prístup k faktúram a platbám
za posledných 6 rokov a môžete uhrádzať faktúry priamo
cez platobnú bránu. „Zákazníci určite ocenia aj možnosť
aktivovať si e-faktúru, aby ju mali poruke skôr, ako by prišla
poštou, či zobrazenie odstávok elektriny vo svojom online
účte,“ hovorí Daniel Klúčovský, produktový manažér pre
online služby v ZSE.
Malacky hlas_258x169mm_0618.indd 1

200 000
zákazníkov využíva
online účet ZSE

Plaťte za energie, kedy vám to vyhovuje
Platíte zálohové platby za elektrinu v termíne, ktorý vám
nevyhovuje? Vďaka online účtu ZSE si môžete zmeniť deň
splatnosti aj výšku zálohových platieb za energie tak, ako
potrebujete. „Ďalšou výhodou online účtu je aj možnosť
upraviť si spôsob platby a čísla bankových účtov na zasielanie preplatkov. Zákazníci si môžu upraviť kontaktné
údaje, zmeniť sadzbu za elektrinu, urobiť online prepis
odberateľa elektriny a plynu či objednať služby od ZSE,“
dopĺňa Daniel Klúčovský zo ZSE.

Znížte si náklady za energie

122 000

23 000

zákazníkov si aktivovalo
elektronickú faktúru

zákazníkov si online
zmenilo výšku záloh
alebo termín splatnosti

40 000

14 000

zákazníkov si urobilo
analýzu spotreby elektriny

zákazníkov si upravilo
spôsob platby online

Ďakujeme!

Ak chcete poznať najväčších žrútov elektriny vo vašej
domácnosti, je načase urobiť si bezplatnú online analýzu
spotreby. Stačí si aktivovať online účet na www.zse.sk,
v rámci ktorého si môžete urobiť online analýzu vašej
spotreby. „Pri analýze spotreby elektriny je potrebné zadať,
či bývate v byte alebo v dome, akú máte úžitkovú plochu,
koľko máte členov v domácnosti, čím vykurujete a aké
spotrebiče, technológie či osvetlenie využívate. Na základe
zadaných parametrov vám aplikácia odporučí vhodnú sadzbu a poskytne množstvo tipov a rád, ako znížiť spotrebu
v domácnosti a ušetriť až desiatky eur ročne,“ dodáva
Daniel Klúčovský zo ZSE.
Viac na www.zse.sk

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
29.6.2018 9:48
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Malackí seniori žijú aktívne

SPOMIENKY

6. augusta si pripomenieme
10. výročie úmrtia Štefana Sopku
z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a synovia s rodinami.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

27. júla si pripomenieme 5. výročie
úmrtia nášho drahého syna
Ľubomíra Mládeka.
S láskou spomínajú rodičia,
deti a sestra s rodinou.

Slza smútku tíško stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka ako večný plameň
v našich srdciach zahorí.

20. júla si pripomenieme
15. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca a dedka
Svätopluka Makytu.
S láskou v srdci spomína
manželka a celá rodina.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spomienku.

27. júla si pripomenieme 2. smutné
výročie, čo nás náhle opustila naša
milovaná manželka, matka, babka
a sestra Terézia Šureková.

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

Navždy prestali
pre Teba hviezdy svietiť,
navždy prestalo
pre Teba slnko hriať,
ale tí, čo Ťa mali radi,
nikdy neprestanú
na Teba spomínať.
21. júla si pripomenieme 5. výročie
úmrtia nášho drahého otca a dedka
Jozefa Kratochvíla.
S láskou v srdci spomínajú dcéra
Jarmila a syn Vladimír s rodinami.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Júloví jubilanti
80 rokov
Alžbeta Ábelová
Emília Brantálová
Irena Horváthová
Anna Kadlicová
Mária Prokopová
Anna Salayová
Jaroslav Šulc

S láskou a úctou spomínajú syn
Milan, dcéra Lenka, mama,
Michal, sestra Jana a Marta, neter
s rodinami, celá rodina a kamaráti.

15. júla si pripomenieme smutné
5. výročie, čo nás navždy opustil
manžel, otec a dedo
Augustín Hoďa z Malaciek.
Spomínajú manželka Františka,
dcéra Darina a syn Dušan
s rodinami.

Rodinná olympiáda.
sa s ich historickými pamiatkami.
Prvý prázdninový víkend bol venovaný druhému ročníku Rodinnej
olympiády, ktorú otvorili krásnym
vystúpením mažoretky ELLA. Pod
heslom Dedko, babka, mama, tato,
poďme na to! si v Zámockom parku
zasúťažili rodičia a starí rodičia spolu
so svojimi deťmi a vnúčatami. Deň
venovaný spoločnému športovaniu
troch generácií prilákal celé rodiny.
V tomto roku sa na ňom zúčastnilo
31 rodín so štyridsiatimi piatimi deťmi vo veku od 1 do 15 rokov. Bolo
úžasné sledovať ich nadšenie pre
spoločný pohyb a odhodlanie pre
športové výkony. Pekný slnečný deň
sa skončil odovzdávaním medailí,
diplomov a taštičiek s prekvapením,
do ktorých prispeli mesto Malacky,
maloobchod Ruža, obec Kostolište,
Vojenské lesy a majetky Malacky
a Junior Malacky. Organizátori si vyslúžili veľký potlesk za dobre zorganizovanú akciu. Rozchádzali sme sa
s prísľubom, že sa stretneme o rok
na 3. ročníku, dúfajúc, že sa pripoja
aj tí, ktorí v tomto roku zostali doma.
Text: D. Bukovská,
foto: JDS Malacky

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

MALACKÁ MATRIKA
od 18. 6. do 2. 7. 2018

Margita Tedlová
Ján Kasala
Milan Struhár

93 rokov
Irena Paštiaková
Ján Hyža

90 rokov
Paulína Staňková
Magdaléna Zúbková
91 rokov
Anna Havlíková

94 rokov
Vlastimila Šujanová

85 rokov
Mária Chmelová
92 rokov
Irena Kühtreiberová Anna Živicová
Amália Revúcka

29. júna sme si pripomenuli
4. výročie úmrtia
Milana Hulmana z Malaciek.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manžel,
syn Michal, dcéra Zuzana a priateľ
Branislav, vnúčatá Nicol a Sofia.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

16. júla uplynie 5 rokov, čo nás
opustila naša milovaná babka
Františka Gašparová.

7. júla uplynie rok, čo nás opustil
náš milovaný dedko a otec
Viliam Matúšek.
S láskou v srdci spomínajú vnúčatá
Peťko a Matúško, dcéry Katka
a Iveta s manželom Petrom.

Seniori Jednoty dôchodcov
v Malackách zabúdajú na vek, choroby a starosti, žijú aktívne. Každý pondelok a stredu sa stretávajú v klubovni, kde si pri dobrej kávičke alebo čaji
nájdu čas na rozhovory s priateľmi,
podelia sa o svoje zážitky a poradia
si, čo upiecť a uvariť. K dispozícii majú
informačnú tabuľu, z ktorej sa dozvedia najnovšie ponuky aktivít. Tvorivé
dielne pred sviatkami priniesli nielen
pozoruhodné výrobky, ale aj príjemné posedenie v spoločnosti priateľov.
Každý pondelok sa cvičí, v stredu má
nácvik spevácky zbor Malinka.
Naše aktivity sa nesústreďujú len
na klubovňu. Radi využívame bohatú ponuku kultúrnych, športových
a spoločenských akcií základnej
organizácie alebo okresnej organizácie JDS Malacky. Snažíme sa, aby
nikto nesedel doma sám, ale zabával
sa, športoval a stretával sa s priateľmi. O tom, že máme medzi sebou
veľa šikovných, múdrych a aktívnych
ľudí, svedčia úspechy v rôznych súťažiach na miestnych a okresných
úrovniach. Súbor Malinka sa prebojoval na krajskú prehliadku speváckych zborov seniorov do Pezinka
a bojoval o účasť na celoslovenskej
prehliadke speváckych zborov seniorov. V hre Žolík, petangovom turnaji, okresných a krajských športových
hrách seniorov či cyklostretnutiach
dominovali naši členovia na prvých
priečkach výsledkových listín.
Záujem je o divadelné predstavenia, turistické stretnutia, poznávacie zájazdy, stretnutia pri hudbe
a tanci. Za zmienku stojí Senior bál,
ktorý sa už stal tradíciou, návšteva
výstavy ľadových sôch vo Vysokých Tatrách, jarný turistický výstup na Plavecký hrad, týždenný
pobyt v hoteli Harmony Rezort
v Piešťanoch, návšteva Čachtíc či
Komárna. Pokračujeme v spoznávaní miest Slovenska a zoznamujeme

Povedali si ÁNO:
Romana Čermáková a Tomáš Pilný
Nina Janotková a Rastislav Janák
Soňa Krčmárová a Miroslav Fruš
Lenka Orgoňová a Martin Šrámek

95 rokov
Anna Pecinová
96 rokov
Jana Spuchláková

Najbližšie číslo Malackého hlasu
vyjde v stredu 29. augusta.

Srdečne blahoželáme!

Spevácky zbor Malinka.

Bezplatná právna poradňa pre seniorov aj počas leta
PIATOK
PIATOK
PIATOK
PIATOK
PIATOK
PIATOK

6. júl
10.00 – 12.00 h
20. júl
10.00 – 12.00 h
3. august 10.00 – 12.00 h
24. august 10.00 – 12.00 h
7. sept.
10.00 – 12.00 h
21. sept. 10.00 – 12.00 h

Bezplatná právna pomoc je určená
pre seniorov s trvalým bydliskom

v Malackách. Na konzultáciu s právnikom JUDr. Františkom Kurnotom
sa netreba objednávať vopred, stačí
prísť na Mestský úrad v Malackách
(1. poschodie, číslo dverí 128). Prineste si so sebou občiansky preukaz
(kvôli overeniu bydliska). Poradenstvo je diskrétne a anonymné.
Seniori sa môžu na advokáta ob-

rátiť v týchto oblastiach:
• exekúcie,
• rodinné vzťahy (rozvod, rozdelenie
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov),
• dedičské konanie,
• zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej
zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy),

• majetkové záležitosti (vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, predaj/kúpa nehnuteľností,
vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na liste vlastníctva, výpovede z nájmu),
• spotrebiteľské problémy (reklamácie tovaru/služieb),
• právna ochrana (usmernenia

v súdnych sporoch a v konaniach
pred štátnymi orgánmi).
Poradenstvo neposkytujeme
v trestných veciach a nezastupujeme ani v konaniach na
súdoch.
-red-
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Prípravka atletického klubu sa
opäť predstavila medzi najlepšími
Po minuloročnom zlate vybojovala prípravka atletického klubu AC Malacky striebro a opäť potvrdila, že
patrí medzi najlepšie na Slovensku.
Zatiaľ čo iné deti si už užívali
radosť z vysvedčenia a prvé okamihy letných prázdnin, družstvo
Atletika pre deti Malacky v zložení Martina Moravčíková, Silvia
Pullmannová, Vanesa Salaiová,
Adam Boškovič, Dávid Lukáček
a Teodor Volek bojovalo v piatok
29. júna v olympijskom športovom
centre v Šamoríne o čo najlepšie
umiestnenie v konkurencii elitných
slovenských atletických prípraviek.
Tímy boli zložené z detí vo veku ôsmich až jedenástich rokov.
V celoslovenskom finále súťaže Detská P-T-S 2018 sa predstavilo
24 najlepších prípraviek, z každého
kraja sa kvalifikovali tri najúspešnejšie
družstvá. V rámci súťaže si jednotlivé
tímy zmerali sily v šiestich vybraných
atletických disciplínach ako trojskok
znožmo, beh cez prekážky, štafetový
beh, hod medicinbalom cez hlavu
vzad, hod vortexom na vzdialenosť
a šesťminútový vytrvalostný beh.
Deti boli ubytované v hotelovom
komplexe X-Bionic Sphere a mohli
zažiť podmienky, ktoré majú vrcholoví športovci. Ubytovanie, stravovanie, ale aj súťaž priamo v dejisku medzinárodného atletického mítingu
P-T-S (Pravda – Televízia – Slovnaft)
si mohli dopriať prostredníctvom
projektu Detskej atletiky, ktorý podporili Slovenský atletický zväz a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.
Členovia prípravky Atletického
klubu AC Malacky preukázali počas
celej súťaže vysokú úroveň špor-

tového talentu a vyrovnanosť vo
všetkých súťažných disciplínach, čo
im zabezpečilo krásne druhé miesto
v rámci Slovenska.
Aj vďaka tomu im k úspechu
mohli osobne zablahoželať aj olympijskí víťazi, majstri sveta a aktuálni
držitelia svetových rekordov Javier
Sotomayor (Kuba, skok do výšky –
245 cm) a Jan Železný (Česká republika, oštep – 98,48 m), ktorí sú žijúce
legendy svetového športu.
V premiérovom ročníku Detskej
P-T-S, ktorý sa uskutočnil 17. júna
2017, sa najviac tešili členovia družstva prípravky Atletického klubu
AC Malacky v zložení Laura Albertová, Sarah Alexandra Jurovatá, Silvia
Pullmannová, Kristína Sabová, Martin
Antala, Daniel Danihel, Eric Houndjo
a Allan Ort-Mertl, ktorí v celkovom

hodnotení
nenašli
premožiteľa
a v rámci atletickej všestrannosti prípraviek sa stali majstrami Slovenska.
Tohtoročný výsledok potvrdil, že
vlaňajší úspech nebol náhodný a že
deti z Malaciek a okolia sú na správnej ceste k dosiahnutiu svojich cieľov a čaká ich ešte sľubná športová
perspektíva.
Text: P. Filip,
foto: M. Voleková

Zamestnávateľ:
Sídlo:
Funkcia:

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky
zdravotná sestra

Termín nástupu:
Pracovný úväzok:
Pracovný čas:
Nástupný plat:

1. september 2018
37,5 h týždenne (úväzok 100 %)
7.00 h – 15.00 h
480 € - 641,50 € (podľa počtu rokov praxe)

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu),
• motivačný list,
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do
sídla zamestnávateľa najneskôr do 27. júla 2018. Na oneskorene podané
žiadosti a na žiadosti bez požadovaných dokladov nebudeme prihliadať.
Uchádzači, ktorí splnia požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto:
opatrovateľ/opatrovateľka v zariadení opatrovateľskej
služby
Zamestnávateľ:
Sídlo:
Funkcia:

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky
opatrovateľ/opatrovateľka

Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: 35 h týždenne, 12-hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke
Nástupný plat:
524 €
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.

zo Žninu

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do
sídla zamestnávateľa najneskôr do 27. júla 2018. Na oneskorene podané
žiadosti a na žiadosti bez požadovaných dokladov sa nebude prihliadať.
Uchádzači, ktorí splnia požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

Tak ako každý rok, aj tentoraz
k nám koncom júna zavítali malí
futbalisti a futbalistky z klubu Jeziorak z partnerského mesta Žnin
v Poľsku. Okrem priateľských zápasov s rovesníkmi z ŠK Žolík mali
na programe stretnutie s malackými filatelistami a prehliadku Malaciek, Bratislavy i Viedne.
21 dospelých a 37 detí odchádzalo s úsmevom a želaním Dovidenia o rok!
-red-

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
vyhlasuje výberové konanie na 2 pracovné miesta:
opatrovateľ/opatrovateľka

Váš špecialista
na Last Minute
→ Tisíce zájazdov
na jednom mieste
→ Osobný prístup

Zamestnávateľ:
Sídlo:
Funkcia:
Miesto výkonu práce:

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky
opatrovateľ/opatrovateľka
Malacky, domácnosť opatrovaného

Termín nástupu:
Pracovný úväzok:
Nástupný plat:

dohodou
37,5 h (úväzok 100 %)
480 €

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.

Miesto: Gänserndorf, Rakúsko
Odmena: 50 €/deň
Telefón: 0043 699 1405 0002
Mail: lubos.kaman@chello.at
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto
zdravotná sestra v zariadení opatrovateľskej služby

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie (stredná zdravotnícka škola)
Ďalšie požiadavky: zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, profesionalita, empatia

Futbalová návšteva

Rodina s dvoma deťmi hľadá
staršiu paniu, ktorá by sa raz do
týždňa na cca 7 hodín (najlepšie
v piatok) mohla postarať o domácnosť (poupratovať, navariť,
postarať sa o záhradu).
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Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do
sídla zamestnávateľa najneskôr do 27. júla 2018. Na oneskorene podané
žiadosti a na žiadosti bez požadovaných dokladov sa nebude prihliadať.
Uchádzači, ktorí splnia požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Dievčatá zo Štúrky sú najlepšie
na Slovensku vo vybíjanej!
Dievčatá zo ZŠ Štúrova sa stali majsterkami Slovenska vo vybíjanej mladších žiačok. V tomto školskom
roku absolvovalo postupové kolá až 883 škôl, preto bol už len postup na záverečný turnaj v Trnave veľký
úspech. Na Štúrovej sa to za posledných osem rokov podarilo už piatykrát. Doteraz najúspešnejšie boli
generácie dievčat v rokoch 2011 a 2017, ktoré si priviezli domov zlaté medaily. Z minuloročnej zostavy
zlatých dievčat zostalo v tíme 8 hráčok aj pre tento školský rok.

Dievčatá svoju kvalitu potvrdzovali v priebehu celého školského roka. Vo finálovej skupine okresného kola porazili ZŠ Stupava 20:10
a ZŠ Rohožník dokonca 20:3, vo finále krajského kola zvíťazili nad ZŠ
Turnianska z Bratislavy hladko 19:7.
Dievčatá zo Štúrovej si tak zaslúžene vybojovali účasť na júnových
majstrovstvách Slovenska, kde ich
čakala posledná skúška, posledných päť zápasov v tomto školskom
roku.
Dievčatá nenechali od prvého
momentu na finálovom turnaji nikoho na pochybách a svojimi výkonmi presviedčali, že sú v Trnave
zaslúžene. Víťazstvami 18:13, 18:11
a 15:12 v skupinovej fáze naznačili,
že chcú ísť až do finále. Do semifi-

nálového zápasu postúpili z prvého miesta v skupine. Tam narazili
na kvalitné súperky zo ZŠ Košice,
avšak jednoznačná výhra 16:8 znamenala postup do finále.
Druhý finalista, ZŠ Nitrianske
Rudno, je pravidelným účastníkom
majstrovstiev Slovenska a zakaždým
si so sebou odnesie medailu. Minulý rok im práve Malačianky vo finále
dopriali len strieborné a to isté sa
chystali urobiť aj tentoraz.
Hovorí sa však, že vyhrať je
ťažko a obhájiť ešte ťažšie. Finálový zápas to presne vystihoval
a nezastihol naše dievčatá v úplnej
pohode. Robili sme až príliš veľa
chýb. Bol to veľmi náročný zápas,
ale baby ukázali aj to, že keď sa
príliš nedarí, tak vedia neskutoč-

ne zabojovať. Naše súperky nás
v druhom polčase ničili a vyzeralo
to s nami zle-nedobre. Dve minúty pred koncom zápasu bol stav
15:12 pre Nitrianske Rudno. Lenže
v tom momente sme si jednoducho povedali, že ešte nie je koniec.
Dievčatá siahli až na úplné dno
svojich schopností a neskutočnou
snahou, bojovnosťou a aj so slzami
v očiach dokázali zápas vyrovnať.
To bol moment, keď nám už naše
súperky nedokázali viac vzdorovať
a v celom predĺžení sme si ich takticky dokázali udržiavať na rozdiel
jedného až dvoch bodov.
V závere sme si už nenechali uchmatnúť jednobodové víťazstvo 24:23,
a mohli si tak naplno užívať pocit byť
druhýkrát po sebe majsterkami Slovenska. Explózia radosti bola neskutočná. Tešili sa baby a tešili sme sa
aj my. Byť najlepšie na Slovensku je
nádherný úspech, obhájiť titul ešte
krajší. Pri vyhlasovaní výsledkov boli
naše hráčky usmiate od ucha k uchu.
Pomaly im dochádzalo, čo vlastne
dosiahli.
Zo srdca im blahoželám, bolo mi
cťou ich dva roky viesť a dosiahnuť
taký úspech. Zaslúžili sa oň: Eva Balaščíková, Laura Walterová, Aneta
Mrázová, Aneta Vanišová, Vanesa
Horváthová, Nikol Jurkovičová,
Melánia Kršková, Vanda Petrivalská, Kristína Sabová, Miriam Pavlačičová, Magdaléna Mrázová, Natália Oravcová a Cyntia Chmelová.

Majsterkou SR v stolnom
tenise je Sára Bilkovičová
Júnové majstrovstvá Slovenska
v stolnom tenise v kategórii mladších žiakov a žiačok v Bratislave
priniesli obrovský úspech nášmu
mestu. Členka MSK Malacky Sára
Bilkovičová získala v dvojhre
striebornú medailu a vo štvorhre
po boku Laury Vinceovej (Nová

Dubnica) vybojovala zlato.
Klub gratuluje Sáre k veľkému úspechu a zároveň ďakuje mestu Malacky, ZŠ Dr. J. Dérera, všetkým sponzorom, rodičom a realizačnému tímu
za podporu.
Text a foto: MSK Malacky

Prípravky ŠK Žolík po sezóne
Najmenší futbalisti ŠK Žolík
Malacky skončili futbalovú sezónu
v nedeľu 24. júna s rovesníkmi z FK
Dúbravka Bratislava. V priateľskej
rodinnej atmosfére a v príjemnom
futbalovom počasí videli fanúšikovia
zaujímavé súboje najmenších talentov, kde nebola núdza o pekné góly.
Na záverečnom vyhodnotení dostali
všetci mladí hráči a prítomné deti od
organizátorov turnaja spomienkové
medaily.
ŠK Žolík Malacky sa zameriava na
výchovu mladých futbalistov a je súčasťou organizačných štruktúr Slo-

venského futbalového zväzu v regióne Bratislava - vidiek. Vedenie klubu
srdečne pozýva do svojich radov
talentované deti z Malaciek i širšieho
okolia. O výchove mladých futbalistov svedčia výsledky odchovancov
klubu, keď v ňom okrem iných vyrastal aj najlepší tohtoročný strelec
Fortuna ligy Samuel Mráz. Bližšie
informácie ochotne poskytne pán
Matúš Kuma na mobilnom čísle
0905 416 132 alebo cez mailovú
adresu kumamatus@pobox.sk.
Text: F. Hlavatý, foto: ŠK Žolík

Text a foto: P. Ondruš

Sympatické mažoretky ELLA
sa pripravujú na majstrovstvá Európy

V stredu 27. júna sa mestským
úradom ozýval dievčenský štebot. Priniesli ho mažoretky ELLA,
ktoré prišli za primátorom s kyti-

cou, veľkou fotografiou a poďakovaním za podporu zo strany
mesta. Dievčatá majú za sebou
úspešné majstrovstvá Slovenska

v Hlohovci, kde získali jedno zlato,
dva tituly vicemajsteriek, jedno
štvrté a jedno piate miesto. Vďaka
týmto úspechom sa kvalifikovali
na európsky šampionát do Prahy,
kde si trúfajú na minimálne jednu
zlatú medailu. V diskusii s primátorom hovorili o svojich doterajších úspechoch, o tom, ako prežívajú súťaže, a prezradili aj čo-to zo
zákulisia.
Keďže majstrovstvá Európy sa
konajú práve tento týždeň, pre
dievčatá to znamená odoprieť si
časť prázdnin a venovať ich tréningom i súťaži. Napriek tomu
neľutujú a na súťaž sa veľmi tešia.
Silno im držíme palce.
Mimochodom, viete, ako vyzerajú mažoretkové prázdniny?
Tak, že dievčatá sa nevedia dočkať prvého poprázdninového
tréningu.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Prípravka ŠK Žolík, rok narodenia 2010.

Prípravka ŠK Žolík, rok narodenia 2011.
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