
„To už je zase koniec mesiaca? Pred 
mesiacom bol koniec mesiaca, o me-
siac bude koniec mesiaca, stále je ko-
niec mesiaca,“ skonštatoval účtovník 
v jednej francúzskej komédii. Jeho 
vy jadrenie sa dá v súvislosti s naším 
mestom parafrázovať asi takto: „To  
už tu zasa máme nejaké podujatie? 
Pred mesiacom sme tu jedno mali, 
o mesiac bude ďalšie, stále sa niečo 
deje...“ Áno, Malacky usporadúvajú 
hneď nie koľko veľkolepých podu-
jatí do roka.

Ešte nám v ušiach nedozneli  
tó ny Trojkráľového koncertu, už 
sme tu mali podujatia Malackej hu-
dobnej jari 2019. Ani z tohto festiva-
lu sa zatiaľ neminuli všetky predsta-
venia – na Zelený štvrtok, 18. apríla,  
máte možnosť zažiť neuveriteľné 
koncert né nasadenie rakúskych hos-
tí Ha ralda Kräutera a Thomasa Vigla 
v programe Sax & Crime.

S príchodom prvých teplých lúčov 
maratón podujatí graduje. Presne 
o tri týždne prídu tradičné, no vždy ne - 
opakovateľné a obľúbené Prvomájo-
vé Malacky. Bohatý program rozčle-
nený do jednotlivých tematických zón 
v majestátnom prostredí Zámockého 
par ku každoročne priláka množstvo 
malackých i cezpoľných návštevní-
kov. Po prvom májovom dni bude ne - 
vyhnutné dokonale pripraviť prvý jú-
nový deň, veď pôjde o našich najmen-
ších. Oslava Medzinárodné ho dňa 
detí sa bude takisto konať v parku pri 
pálffyovskom kaštieli. Tohto roku sa 
sem vracia aj Malacká šošovica, po-
pulárne handma de jarmoky spojené 
s prezentáciami chovateľov a pesto-
vateľov, s tradičnými atrakciami pre 
deti i dospelých. 1. jún zároveň priná-
ša úplnú novinku – súbežne sa usku-
toční aj Malacký piknik. Úplný začia-
tok šiesteho mesiaca v roku tak bude 
pompézny. Navyše, organizátori sa 
rozhodli ubrať z komerčnosti a všetky 
tri podujatia sa ponesú v pohodovom 
duchu.   

Komédiu Nuda v Malackách jed-
noducho nikdy nenakrútia. Mali by 
veľký problém so scenárom.

I. Sochorová
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ÚVODNÍK

Budeme 
mať prvú 
prezidentku 
v histórii

Zuzana Čaputová sa stala víťaz kou 
prezidentských volieb a po skončení  
aktuálneho mandátu Andreja Kis ku 
sa stane historicky prvou ženou na če- 
 le Slovenskej republiky. Získala 58,4 %  
(1 056 582 hlasov), jej pro tikandidát 
Maroš Šefčovič získal 41,6 % (752 403 
hlasov). Volebná účasť v rám ci SR bo la 
41,8 %. Inaugurácia novej prezidentky  
bude 15. júna.
Výsledky za jednotlivé malacké okrs-
ky si  môžete pozrieť  na strane 4.

-lp-

Pri vjazde do Malaciek od Perneka 
a diaľnice D2 vyrastá ponad Malinu 

dočasný most. Jeho výstavba súvisí  
s blí žiacou sa kompletnou rekonštruk-
ciou vjazdu do mesta, ktorý po tech-
nickej stránke dlhodobo nevyho vuje 
dopravnému zaťaženiu. Existujú ci 
most bude kompletne zbúraný, a kým 
na jeho mieste vyrastie nový, bu de 
vodičom slúžiť dočasný most. Re kon - 
štrukciu financuje Bratislavský samo-
správny kraj, dodávateľom prác je 
spo ločnosť Regionál ne cesty Bratisla-
va (RCB). Ako nás informovali pracov-
níci z RCB, prípravné práce stále po-
kračujú a po dočasnom moste sa zač-
ne jazdiť pravdepodobne po Veľkej 
noci. Spoločnosť RCB potvrdila, že 
zostanú zachované všetky doprav-
né smery, teda z/do Bratislavy, z/
do Kútov a z/do Perneka.

-lp-/-otano-

Pripravuje sa dočasný
vjazd do mesta

Detské ihrisko vo vnútrobloku na 
Záhoráckej ulici 49 si už dlhšie pýtalo 
revitalizáciu. Štyrikrát sme sa pokúšali 
pre túto lokalitu vyhrať nové, známe 
pod názvom Žihadielko. Hoci sme 
neboli úspešní, miesto predsa len oži - 
lo. Vďaka dotácii z úradu vlády vo výš- 
 ke 12 913 € a spolufinancovaniu mes-
ta sumou 680 € pribudli no vé hracie 
prvky, okrem iných multifunkčný 
pies kový stroj, kolotoč, preliezačka 
so šmykľavkou a sieťou či sku pinová 
hojdačka. S príchodom jar ných dní je 
ihrisko takmer stále pl né detí. 

Pre trochu staršie vekové skupiny 
je určený nový umelý trávnik s roz-
mermi 33 x 18 metrov na multifunkč-
nom ihrisku CVČ. Ako nás informova-

la jeho riaditeľka Alžbeta Šurinová, 
slúži nielen deťom v rámci „cvečkár-
skych“ krúžkov, ale aj širšej športujú-
cej verejnosti. Na výmenu umelého 
trávnika na multifunkčnom ihrisku 
poskytol úrad vlády 10 005 €, mesto 
sa podieľalo sumou 529 €.

CVČ mohlo vďaka dotácii nakúpiť 
aj športovú výbavu: dresy, lopty, uka-
zovateľ skóre, vaky na lopty, prekáž-
ky, set na tréning výskoku, časomie-
ru, stopky, kužele, slalomové tyče, 
žinenky a ďalšie. Úrad vlády na tento 
účel venoval 4 500 €, mesto prispelo 
sumou 237 €. Nové pomôcky sa vyu-
žijú predovšetkým počas športových 
krúžkov, avšak CVČ ich rado a ochot-
ne požičia aj na mestské podujatia 

– tak to bolo doteraz a bude to tak 
aj naďalej. Na vyskúšanie si novej 
športovej výbavy sa teda môžu tešiť 
všetci účastníci Hier malackej mlá-
deže, bežeckých súťaží či Dňa Zeme, 
ale napríklad aj návštevníci Dňa detí 
a Malackého pikniku. 

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: S. Osuský, J. Mok 

Stolní tenisti 
aj tenistky 
prepísali 
históriu

Malacký stolný tenis prepísal po-
čas prvého aprílového víkendu histó-
riu! Muži MSK Malacky získali v extra-
lige strieborné medaily a ženy sa pre-
bojovali do extraligy. Podrobnejšie 
informácie nájdete na strane 8.

Ďalšia dotácia, ktorá prišla do mesta, sa už premenila na konkrétne 
projekty podporujúce pohyb detí a mládeže. Úrad vlády Slovenskej 
republiky investoval z programu Podpora rozvoja športu na rok 2018 
v Malackách 27 418 €. Z týchto peňazí sa zrekonštruovalo detské ih-
risko na Záhoráckej a Centrum voľného času dostalo nový umelý tráv-
nik a športovú výbavu. 

Realizované s finančnou pod-
porou Úradu vlády Slovenskej 
republiky – program Podpora 
rozvoja športu na rok 2018.

Žiadna 
nuda

    Podporujeme 
pohyb detí 
a mládeže
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Mesto pripravilo a začiatkom toh-
to roka medializovalo plán revita-
lizácie zóny za Korzom (od Záho-
ráckej ulice pri mestskom centre 
kultúry cez priestor za základnou 
umeleckou školou až po kino a Ulicu 
Ferdiša Kostku). Hlavným zámerom 
bolo sprehľadnenie a predovšetkým 
legalizácia súčasného parkovania 
„nadivoko“ za základnou umeleckou 
školou. Súčasťou revitalizácie mala 
byť kompletná rekonštrukcia ko-
munikácie a prístupových chodní-
kov k bytovým domom, 40 nových 
parkovacích miest, modernizácia 
verejného osvetlenia a vytvorenie 
nových stojísk komunálneho od-
padu s polopodzemnými kontaj-
nermi. Obnovu tejto časti Malaciek 
dlhodobo žiadali obyvatelia lokality 
aj poslanci za tento mestský volebný 
obvod.

Obyvatelia podpísaní pod petí-
ciou tvrdia, že obojsmerná doprava 
spôsobí úbytok parkovacích miest. 

Mesto naopak 
zdôrazňuje, že 
okrem zachova-
nia súčasného 
kolmého parko-
vania za Korzom 
navrhovalo aj 
rozšírenie parkovacích možností pri 
mestskom centre kultúry.

„Vedenie mesta si váži názor oby-
vateľov, ktorí vyslovili nesúhlas s ná-
vrhom rekonštrukcie. Keďže obsahom 
petície sa nenavrhoval iný spôsob 
riešenia, mestský úrad spracoval al-
ternatívny návrh rekonštrukcie, ktorý 
rešpektoval šírkové uspôsobenie sú-
časnej komunikácie, a zároveň zane-
chal súčasnú pozíciu chodníka pri by-
tovom dome. Upraveným návrhom 
rekonštrukcie však nedokážeme pri 
zachovaní jednosmernej jazdy v jed-
nom úseku vyhovieť požiadavkám 
dotknutých orgánov a zároveň splniť 
predstavu petitientov. Mestský úrad  
sa tak doručenou petíciou a proti-

chodnými stanoviskami dostal do ne-
závideniahodnej pozície.

Vedenie mesta sa preto rozhodlo 
rešpektovať vôľu petitientov a vypus-
tilo celú rekonštrukciu zóny Záhorác-
kej ulice v úseku od Ferdiša Kostku 
po priestor za základnou umeleckou 
školou z investičného plánu na tento 
rok. Uvoľnené peniaze budú využité 
na projekty, ktorých realizáciu žiadajú 
obyvatelia iných častí mesta,“ uvádza 
sa v písomnej odpovedi primátora 
Juraja Říhu iniciátorom petície. 

Mestský úrad bude rešpektovať 
požiadavku z petície na zachovanie 
jednosmernej ulice a spracuje návrh 
na osadenie dopravného značenia. 

„Za pracovníkov mestského úra-

du vyjadrujem presvedčenie, že sa 
v budúcnosti spoločnou diskusiou 
nájde priestor na opätovné otvorenie 
podmienok rekonštrukcie tejto čas-
ti sídliska. Do toho času však musím 
poprosiť o pochopenie a trpezlivosť, 

keďže mestský úrad eviduje veľký po-
čet podnetov zo strany obyvateľov 
a obmedzený balík peňazí na investí-
cie,“ zakončil svoju odpoveď primá-
tor mesta. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský
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Aktuálne sa pracuje na Stupav-
skej, Hviezdoslavovej, Mierovom 
námestí a Kláštornom námestí. Po-
stupne sa bude pokračovať na ďal-
ších uliciach: gen. M. R. Štefánika, 
Záhorácka, Radlinského, Zámocká, 
Legionárska, Hurbanova, Janka Krá-
ľa, Hlboká. „Dohodli sme sa, že rozbi-
té chodníky sa nebudú obnovovať do 
pôvodného stavu, ale mesto doplatí 

potrebné financie a niektoré z nich 
vybudujeme ako nové. Takto sa uro-
bil nový chodník na Hviezdoslavovej  
a urobí sa aj na Ulici M. R. Štefánika. 
Plynárom sme však veľmi rázne zdô-
raznili, že už sa nesmie opakovať situ-
ácia, aby subdodávatelia opäť rozbili 

už opravené chodníky. Rozsiahle roz-
kopávky komplikujú život v Malac-
kách, preto všetkých prosíme o trpezli-
vosť,“ vyhlásil primátor Juraj Říha. 

Výmena plynovodov priniesla 
okrem sťaženého pohybu po meste 
ešte ďalšie nepríjemnosti. Svoj pô-
vodný sľub, že na Stupavskej a M. 
R. Štefánika šetrne odstránia kríky 
popri ceste, vhodne ich uskladnia 

a po skončení prác ich vrátia naspäť, 
nedodržali. Na niektorých miestach 
ich totiž nenávratne vysekali. Po in-
tervencii mesta však prisľúbili, že na 
vlastné náklady tam vysadia náhrad-
nú kríkovú zeleň. 

-lp-/-otano-

Plynári nám opäť
rozkopali mesto

Zóna za Korzom sa nateraz  revitalizovať nebude
Obyvatelia Záhoráckej ulice nesúhlasia so záme-
rom mesta rozšíriť cestu pri jednom z blokov z jed-
nosmernej na obojsmernú. Žiadajú zachovať jed-
nosmernú dopravu s odôvodnením, že rozšírenie 
cesty by negatívne ovplyvnilo životné podmienky 
v tejto lokalite. Svoj nesúhlas podporili petíciou. 
Vedenie mesta po zvážení všetkých možností roz-
hodlo, že  financie, plánované na obnovu tejto 
zóny, presunie do inej časti Malaciek. Ak sa v bu-
dúcnosti nájde spoločná reč samosprávy a obyva-
teľov, návrat k revitalizácii lokality nie je vylúčený.

Spoločnosť SPP-distribúcia pokračuje vo výmene plynovodov, kto-
rú začali vlani na jeseň. Plynári chcú postupne vymeniť vyše 30 ki-
lometrov starých rozvodov. Ide o práce značného rozsahu, a preto 
je momentálne mesto rozkopané na viacerých miestach. 

Primátor Juraj Říha pred pár dňa-
mi podpísal memorandum ku kúpe 
pozemku s rozlohou 7-tisíc štvorco-
vých metrov od súkromného vlast-
níka. „Podarilo sa nám znížiť pôvodnú 
predstavu majiteľa o sume, výsledná 
vyrokovaná cena je 680-tisíc €. K tomu 
získame za jedno euro ešte ďalších ti-
síc štvorcových metrov na infraštruk-
túru a opciu na prípadné dokúpenie 
ďalšej časti pozemku,“ informoval pri-
mátor.

V prospech umiestnenia športo-
vej arény na Píle hovorí viac dôvo-
dov: neďaleko vzniká mestské zá-
chytné parkovisko, blízko je aj želez- 
 ničná či autobusová stanica a pripo-
jenie na diaľnicu. „Ide o jeden z naj-
väčších investičných projektov v no vo-
dobej histórii mesta, ktorým Malacky 
dokazujú svoje líderstvo v regióne,“ 
hovorí J. Říha a naznačuje ďalší po-
stup: „Svoju časť úlohy som nateraz 
splnil. Ďalším krokom bude návrh pre 

poslancov na založenie novej mest-
skej spoločnosti, ktorá by koordinova-
la nielen výstavbu, ale by na seba pre-
vzala aj podporu športovej činnosti.“

Vlastná výstavba sa predpokladá 
na dva roky, avšak dovtedy ešte tre-
ba urobiť množstvo práce vrátane 
projektovej dokumentácie, inžinie-
ringu či verejného obstarávania.

Projektant navrhuje rezervu 
v obvodovom plášti budovy, aby sa 
v prípade potreby mohlo dobudo-
vať riadne hľadisko. Keďže sa bude-
me uchádzať o finančnú pomoc od 
štátu, rozmery športovísk budú cer-
tifikované a potvrdené Slovenským 
olympijským výborom.

Text: Ľ. Pilzová, 
vizualizácia: B. Škopek

Mesto má šancu mať 
modernú športovú arénu

Zimný štadión alebo tréningová hala? V areáli školy na Záhoráckej 
alebo na Štúrovej? Dlhá a miestami aj emotívna diskusia športovej 
verejnosti, čo a kde vlastne postaviť, sa nateraz končí. Malacky majú 
šancu na novú športovú arénu s multifunkčnou halou aj zimným šta-
diónom. Podľa plánov by mala vyrásť v areáli Píly. Návrh bude pred-
ložený mestskému zastupiteľstvu.

Pred 74 rokmi, 5. apríla 1945, bo-
li oslobodené Malacky. Pri bojoch 
o naše mesto zahynulo 152 soviet-
skych vojakov a dôstojníkov. Poma-
ly sa tak končila svetová vojna, ktorá  
zasiahla 61 štátov. „Druhá svetová  
vojna zanechala hlboké stopy na ma-
pe sveta, avšak nezostala bez vplyvu 
aj na jednotlivcov, ktorí ju prežili. Svo-
je dedičstvo, plné zmien, hrôz a varo-

vaní preniesla aj na generácie, ktoré 
sa narodili v priebehu vojny i po nej. 
Symbolický zdvihnutý varovný prst by 
si mali všímať i ľudia žijúci v dnešnej 
spoločnosti,“ povedal počas pietneho 
aktu pri výročí oslobodenia mestský 
poslanec a pedagóg Anton Pašteka. 
Najhorším symbolom II. svetovej voj-
ny boli koncentračné tábory, pričom 
v Majdanku či Osvienčime zahynuli  
aj obyvatelia nášho mesta.

Na pietnom akte sa zúčastnili  
predstavitelia samosprávy, štátnej  
správy, mestskej polície, Zväzu vyslú - 
žilých vojakov generála M. R. Štefá-
nika, Dopravného leteckého krídla 
Kuchyňa, leteckí veteráni, vojenskí ve- 
 teráni kpt. Jána Francisciho, zástup-
covia Záchrannej brigády a Okresné-
ho riaditeľstva Hasičského a záchran-
ného zboru SR, Dobrovoľného hasič-
ského zboru Malacky, okresného ria - 
diteľstva Policajného zboru SR, poli-
tických strán a členovia spoločen-
ských organizácií. 

-lp-/-otano-

Spomienka 
na oslobodenie mesta
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Pán viceprimátor, už piaty rok 
ste v pozícii člena vedenia mesta. 
S akými osobnými výzvami ste pri-
chádzali z univerzitného prostre-
dia do samosprávy? 

Samospráva pre mňa nebola no-
vou oblasťou. Na fakulte sme spraco-
vávali pre viaceré samosprávy na Slo-
vensku i v zahraničí strategické doku-
menty v oblasti dopravy a pred nástu-
pom do funkcie som 4 roky pôsobil ako 
poslanec. Takže činnosť samospráv 
v oblasti strategického plánovania, 
urbanizmu a dopravy som dôverne 
poznal, rovnako dobré aj zlé príklady. 
Najväčšou výzvou bolo preniesť dobre 
fungujúce schémy do Malaciek, založiť 
útvar strategického plánovania obsa-
dený vysoko kompetentnými ľuďmi. 
Obavy boli, ale nakoniec som takých 
ľudí našiel.

Pod vaším vedením pracuje 
Útvar strategického rozvoja, kto-
rý vznikol ako novinka v štruktúre 
mestského úradu v polovici roka 
2015. Ako vnímate jeho prínos? 

Najlepšie to môžu posúdiť samotní 
obyvatelia. Vďaka nemu je možné re-
alizovať oveľa viac investícii vo vyššej 
kvalite, a to súčasne pri nižších nákla-
doch ako pred jeho vznikom. Okrem 
toho sa venuje strategickému rozvoju 
mesta, čo možno nie je vidieť hneď, ale 
Malacky dostávajú jasnú víziu, ku kto-
rej cieľavedome smerujú, a tým je stať 
sa moderným, atraktívnym mestom 
s trvalo udržateľným dopravným sys-
témom. 

Mesto čakajú v najbližších ro-
koch veľké investičné projekty. 
V akom štádiu sú tie, ktoré sú naj-
viac rozpracované?

Záchytné parkovisko  ide už čosko-
ro do realizácie a jeho otvorenie oča-
kávame na jeseň. Cyklotrasa z Kosto-
lišťa na železničnú stanicu ide do 
verejného obstarávania, práce sa za-
čnú tento rok a otvorenie sa pravde-
podobne preklopí do budúceho roka. 
Na budúcu podobu centrálneho ná-
mestia sa dokončuje dokumentácia, 
celý projekt by mal byť hotový do roku 
2022.

Veľké investície v Malackách 
avi zuje aj župa... 

Áno, čakajú nás opäť rušné časy 
v doprave, ale sme radi, že župa nene-
cháva havarijný stav svojich komuni-
kácií bez opráv. Prvé práce na pripájači 
na diaľnicu sa začali už v marci, župa 
buduje provizórne napojenie na diaľ-
nicu a po jej otvorení sa most uzavrie 
a kompletne zrekonštruuje. Ťažké chví-
le zažijú aj obyvatelia Ulice Duklian-
skych hrdinov. Tam chce župa komuni-
káciu kompletne zrekonštruovať do 
otvorenia rohožníckej cesty, t. j. do au-
gusta tohto roku. Viac o podrobnos-
tiach však neviem informovať, keďže 

ani samotná župa nemá spracovaný 
plán organizácie dopravy.

Jedným z veľkých problémov 
mesta je nedostatok parkovacích 
miest. V mestských médiách sme už  
avizovali, že po dokončení záchyt-
ného parkoviska sa začne verejná 
diskusia o parkovacej politike. Aká 
je predstava vedenia mesta?

Mesto musí znížiť počet vozidiel, 
ktoré sú celodenne odstavené v centre 
mesta. Ďalšie parkovacie miesta tu bez 
obrovských finančných nákladov na 
budovanie parkovacích domov nedo-
siahneme. Vodičov je potrebné moti-
vovať, aby autá odstavovali na záchyt-
ných parkoviskách, resp. aby využívali 
iné druhy dopravy. Samostatnou ka-
pitolou bude parkovanie na sídliskách, 
kde je istým spôsobom potrebné zvýšiť 
preferenciu možnosti parkovania pre 
rezidentov. 

Veľké emócie a verejnú diskusiu 
vzbudili dva architektonické pro-
jekty, navrhované v centre mesta. 
Ide o budovu Severín a o výsledok 
medzinárodnej architektonickej 
súťaže na revitalizáciu Mierového 
a Kláštorného námestia. Zohľad-
nia sa nejakým spôsobom pripo-
mienky obyvateľov? Aká je budúc-
nosť oboch projektov? 

Myslím, že oba projekty, teda sú-
kromný investičný zámer výstavby po-
lyfunkčného objektu Severín aj mest-
ský zámer výstavby podzemnej garáže 
a námestia, vzbudili primeranú reak-
ciu, keďže ide o najcennejšie priestory 
v centre mesta. Podľa môjho názoru 
sú oba projekty veľmi kvalitné a posú-
vajú Malacky smerom k modernému, 
atraktívnemu mestu s množstvom 
kva litných verejných priestorov. Pripo-
mienky obyvateľov k výsledkom súťaže 
na námestie budú v primeranej miere 
zohľadnené v ďalších stupňoch projek-
tovej dokumentácie. 

Aké sú plány mesta s kaštieľom 

a aké sú v tejto súvislosti finančné 
možnosti? 

Kaštieľ patrí jednoznačne medzi 
priority mesta. Cieľom je zrekonštruo-
vať reprezentačné sály, kaplnku, fasá-
du, nádvorie a riešiť sanáciu vlhkosti. 
Tiež otvoriť v kaštieli múzeum a vrátiť 
doň život. Momentálne sa snažíme zís-
kať financie z externých zdrojov. 

Keď cestujete po Slovensku ale-
bo do zahraničia, určite si všímate 
kvalitu verejných priestorov. Čo 
by ste radi „importovali“ do Mala-
ciek? 

V prvom rade by som k nám chcel 
importovať samotné verejné priestory, 
ktoré tu chýbajú a ktoré budú svojou 
kvalitou pozývať obyvateľov k tráveniu 
voľného času – to je to, čo Malackám 

veľmi chýba. Preto by sme chceli, aby 
rekonštrukciou prešlo Mierové i Kláš-
torné námestie, Zámocká i Radlinské-
ho. Našou snahou je aj vybudovať nos-
nú sieť cyklotrás, ktoré sú v zahraničí 
bežným štandardom. 

Kde vidíte mesto na konci aktu-
álneho volebného obdobia, teda 
v roku 2022? 

Ak sa podarí zrealizovať všetky pri-
mátorove vízie, myslím si, že Malacky 
sa výrazne posunú smerom k moder-
nému, aktívnemu mestu, kde budú ľu-
dia chcieť tráviť svoj voľný čas.

Za rozhovor ďakuje Ľ. Pilzová.
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Aby ľudia chceli 
v Malackách tráviť 
svoj voľný čas

Viceprimátor M. Ondrovič:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do 
materskej školy (MŠ) na škol-
ský rok 2019/2020 je k dispo-
zícii do 30. apríla na každom 
elokovanom pracovisku alebo 
na webovej stránke MŠ Malac-
ky www.msmalacky.sk.

Vyplnené žiadosti o prijatie, 
podpísané obidvoma zákonnými 
zástupcami dieťaťa, sa odovzdávajú 
v kancelárii riaditeľky od 2. do  31. 
mája. Súčasťou žiadosti musí byť 
potvrdenie od všeobecného lekára 
o spôsobilosti dieťaťa navštevovať 
materskú školu a absolvovaných 
povinných očkovaniach.

Každá žiadosť dostane identifi-
kačný kód, pod ktorým si zákonný  
zástupca overí prijatie dieťaťa. Zo-
znam bude zverejnený na webovej 
stránke MŠ v čase od 1. do 8. júna.  

Podrobnejšie informácie nájde-
te na webovej stránke materskej 
školy.

MŠ Malacky/-nb- 

Prijímanie detí do materskej školy

Uplynul polrok od komunálnych volieb, v ktorých Malačania opako-
vane zvolili za primátora Juraja Říhu a s 87 percentami hlasov mu dali 
na volebné obdobie 2018–2022 veľmi silný mandát. Dôveru od staro-
nového primátora dostal na ďalšie štyri roky jeho doterajší zástupca 
Milan Ondrovič – odborník na oblasť dopravy, ktorej sa 10 rokov ve-
noval ako pedagóg na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej uni-
verzity v Bratislave.

Mestskí poslanci 
slávnostne i pracovne

Rokovanie mestského zastupiteľstva 28. marca sa začalo dvoma 
slávnostnými okamihmi. Primátor Juraj Říha zablahoželal k život-
ným jubileám poslancom Kataríne Trenčanskej a Antonovi Pašte-
kovi. Oslávencom srdečne blahoželáme a do ďalších rokov želáme 
veľa zdravia, elánu a spokojnosti. 

Po slávnostnom úvode nasle-
dovala pracovná časť, kde poslan-
ci okrem iného prerokovali návrhy 
všeobecne záväzných nariadení, 
návrhy prevodov, návrh zmeny roz-
počtu, správu z vykonanej kontroly 
vybavovania sťažností a petícií za 
rok 2018 či koncepciu rozvoja mesta 
v oblasti tepelnej energetiky. Všet-
ky informácie (videozáznam, au-
diozáznam, materiály, uznesenia, 
priebeh hlasovaní) sú k dispozícii 
na www.malacky.sk, časť MESTO – 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.

Poslanci zastavili výstavbu 
novej čerpacej stanice 

Poslanci odmietli výstavbu no-
vej čerpacej stanice Shell pri vstupe 
do mesta od diaľnice. Investor svo-
ju žiadosť zdôvodňoval preťaženos-
ťou súčasnej pumpy a žiadal zmenu 
územného plánu (ÚP). Aktuálny ÚP 
však v tejto lokalite počíta s bytový-
mi domami, preto sa zastupiteľstvo 
vyjadrilo negatívne. Vďaka tomu ne-
pribudne pri kruhovom objazde ďal-
šia pumpa.

Dotácie pre športové kluby 
Zastupiteľstvo schválilo návrh 

dotácií nad 3 319 € pre päť športo-
vých klubov. Dotácie pod túto sumu 

schvaľuje komisia pre šport a mlá-
dež. Na tento rok dostane finančnú 
podporu od mesta spolu 25 športo-
vých klubov. Ich prehľad prinesieme 
v budúcom vydaní Malackého hlasu. 

Predseda športovej komisie An-
ton Pašteka zároveň navrhol dopl-
niť jedného člena komisie namies to 
Milana Habu, ktorý sa vzdal členstva. 
Novým členom komisie je po súhla-
se poslancov predseda TJ Strojár Pa-
vol Oreský. 

Mimoriadna dotácia 
pre cirkevnú školu 

Poslanci schválili mimoriadnu 
dotáciu z rozpočtu mesta 5 000 € na 
rekonštrukciu átria, resp. kláštornej 
záhrady v školskom areáli Spojenej 
školy sv. Františka Assiského v Ma-
lackách. „Ide o silný historický priestor, 
ktorý bol dlhodobo nevyužívaný a je 
v zlom stave. Škola sa ho rozhodla re-
vitalizovať, avšak vysoké náklady nie 
je schopná zvládnuť sama z vlastných 
zdrojov. Z nášho pohľadu ide nielen 
o projekt súvisiaci s výchovou a vzde-
lávaním, ale vnímame ho ako obnovu 
dôležitej historickej pamiatky mes-
ta,“ vysvetlil riaditeľ školy a zároveň 
poslanec MsZ Daniel Masarovič. 

 -lp-/-otano-

Kontrolný deň. Zástupca primátora Milan Ondrovič (vľavo).



4 7/2019VOĽBY

Sumarizácia výsledkov – Voľby prezidenta, 2. kolo, 30. 3. 2019 za mesto Malacky podľa okrskov

Volebný okrsok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Spolu %

Počet oprávnených voličov 1206 1263 1205 1126 1012 1077 1594 1635 1280 1239 1258 1325 15220 100

Počet vydaných obálok 461 420 656 515 473 542 467 717 624 641 572 603 6691 43,96

Počet všetkých platných hlasov 456 411 643 489 464 536 463 708 614 630 563 594 6571

Kandidáti na prezidenta – počet platných hlasov:

Zuzana Čaputová 274 236 420 284 320 325 281 499 444 374 372 415 4 244 64,59

Maroš Šefčovič 182 175 223 205 144 211 182 209 170 256 191 179 2 327 35,41

Vo voľbách 
kandiduje 31 
strán a koalícií

Kandidujúce  
politické subjekty  
vo vyžrebovanom  
poradí:

  1.  SMER – sociálna demokracia
  2.  Kresťanská demokracia –  

Život a prosperita
  3.  Kotleba – Ľudová strana  

Naše Slovensko
  4.  KOREKTÚRA – Andrej Hryc
  5.  Slovenská národná strana
  6.  SME RODINA – Boris Kollár
  7.  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 

osob nosti (OĽANO)
  8.  STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ  

KANDIDÁTI
  9.  Strana práce
10.  Strana tolerancie  

a spolunažívania
11.  HLAS ĽUDU
12.  Maďarská kresťanskodemokra-

tická aliancia – Magyar Kereszté-
nydemokrata Szövetség

13.  DOPRAVA
14.  Kresťanskodemokratické hnutie
15.  Strana zelených Slovenska
16.  MOST-HÍD
17.  PRIAMA DEMOKRACIA
18.  Strana rómskej koalície – SRK
19.  SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA 

STRANA
20.  SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNO-

TA – strana vlastencov
21.  Strana maďarskej komunity – 

Magyar Közösség Pártja
22.  DOMA DOBRE
23.  Koalícia Komunistická strana  

Slovenska, VZDOR – strana prá-
ce

24.  EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ 
STRANA 

25.  Sloboda a Solidarita
26.  Slovenská ľudová strana  

Andreja Hlinku
27.  NAJ – Nezávislosť a Jednota
28.  Kresťanská únia
29.  Koalícia Progresívne Slovensko 

a SPOLU – občianska demok-
racia

30.  Demokratická strana
31.  NÁRODNÁ KOALÍCIA

Predseda Národnej 
rady Slovenskej 
republiky Andrej 
Danko vyhlásil 
voľby 
do Európskeho 
parlamentu a určil 
deň ich konania 
na sobotu  
25. mája 2019 v čase 
od 7.00 do 22.00 h.
Na území Sloven-
skej republiky sa 
do Európskeho 
parlamentu volí 
14 poslancov.

Zuzana Čaputová vyhrala aj v Ma-
lackách, keď získala 64,59 % odovzda-
ných hlasov a zvíťazila vo všetkých 
dvanástich okrskoch. Maroš Šefčovič 

zí skal 35,41 %. Volebná účasť v Ma-
lackách bola necelých 44 %. (Výsledky 
za malacké okrsky nájdete v tabuľ ke.) 
                         -lp-/www.zuzanacaputova.sk 

Aj v Malackách 
vyhrala 
Zuzana Čaputová

Volebný servis pripravila prednostka 
Mestského úradu v Malackách 
Ľubica Čikošová v spolupráci 
s redaktorkou Malackého hlasu 
Ingrid Sochorovou.

Foto: S. Osuský

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Do konca apríla dostane kaž-
dá domácnosť jedno oznáme-
nie o čase a mieste konania 
volieb a jeden Zoznam zare-
gistrovaných kandidátov vo 
forme novín.

 Hlasovací preukaz
oprávňuje na zápis do zoznamu voličov 
v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu môžete:

osobne,
najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb 

(t. j. najneskôr 24. 5. 2019) v úradných hodinách Mestského úradu  
Malacky, v Klientskom centre (p. Marta Ferenčáková, prízemie MsÚ,  
tel. 034/79 66 141);

v listinnej forme
tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci 

(Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky) najneskôr 
15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 3. 5. 2019);

elektronicky
tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená 

obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. naj-
neskôr 3. 5. 2019). Mesto Malacky zverejnilo na svojom oficiálnom webe  
a na úradnej tabuli kontaktnú elektronickú (e-mailovú) adresu na doru-
čovanie žiadostí: marta.ferencakova@malacky.sk 

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné 
číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), 
korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je  
odlišná od adresy trvalého pobytu);

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posled-

ný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 24. 5. 2019), v úrad-
ných hodinách Mestského úradu Malacky, v Klientskom centre (p. Marta 
Ferenčáková, prízemie MsÚ, tel. 034/79 66 141).

Právo voliť
Právo voliť do Európskeho parla-

mentu na území Slovenskej republiky 
má občan Slovenskej republiky, ktorý 
má na území Slovenskej republiky tr-
valý pobyt a najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku, a občan 
iného členského štátu Európskej únie, 
ktorý má na území Slovenskej repub-
liky trvalý pobyt a najneskôr v deň ko-
nania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parla-
mentu na území Slovenskej republi-
ky má aj občan Slovenskej republiky, 
ktorý, nemá na území Slovenskej re-
publiky trvalý pobyt a ani na území 
iného členského štátu Európskej únie, 
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 
18 rokov veku a v deň konania volieb 
sa zdržiava na území Slovenskej re-
publiky.

Voliť do Európskeho parlamen-
tu v tých istých voľbách možno len 
v jed nom členskom štáte Európskej 
únie.

Prekážkou práva voliť je zákonom 
ustanovené obmedzenie osobnej 
slobody z dôvodov ochrany verejné-
ho zdravia.

www.minv.sk
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Občianske združenie Únia nevi-
diacich a slabozrakých Sloven-
ska (ÚNSS) poskytuje bezplat-
né služby ľuďom so zrakovým 
postihnutím. Svoju činnosť vy-
konáva aj v rámci poradenské-
ho miesta v Malackách.

Poradenské mie sto v Malackách 
spadá pod Krajské stredisko ÚNSS  
v Bratislave. Cieľom týchto praco-
vísk je pomáhať zrakovo postihnu-
tým klientom. Pokiaľ máte člena 
rodiny, ktorý má vážny problém 
so zrakom, alebo je nevidiaci, mô-
žete sa s prosbou o pomoc obrátiť 
na ich pracovníkov. „Klientom po-
máhame v rôznych oblastiach. Po-
máhame im vyrovnať sa s náročnou 
životnou situáciou, akou strata zraku 
určite je. Radíme 
s výbe rom vhod-
ných optických 
a kompenzač-
ných pomôcok. 
Niekedy totiž stačí výber správnej 
lupy a váš príbuzný dokáže opäť 
s radosťou čítať. Ani práca s počíta-
čom či dotykovým mobilným tele-
fónom nie je problém. To všetko sa 
spoločne dokážeme naučiť,” hovorí  
Tomáš Bako, sociálny terapeut.

S návratom do života pomáhajú  
v ÚNSS slabozrakým i nevidiacim 
klien tom. Učia ich, ako sa opätovne 
zaradiť do života, ako si poradiť s do-
mácimi prácami, priestorovou orien-
táciou či nácvikom Braillovho písma. 
„Pracujeme s klientmi nielen u nás, ale 
aj v ich domácom prostredí. Ide nám 
o to, aby sa naučili so svojím postih-
nutím žiť spokojný a plnohodnotný 
život. Vieme ich naučiť zvládnuť cestu  
do práce či do obchodu. Ani žehlenie 
alebo varenie nie je žiadny problém. 

Len treba vedieť ako na to, a preto sme 
tu my,“ radí T. Bako.

Text: N. Bednáriková,
foto: T. Bako

Malacký klub filatelistov patrí medzi najstaršie 
na Slovensku, a práve tento rok uplynie 90 rokov 
od jeho vzniku. 

Vznikol v roku 1929 pod názvom Club filatelistov a 
jeho pr vým predsedom bol Jozef Peťko. Klub pracoval 
nepretržite do roku 1939. Svoju činnosť ob-
novil v roku 1944, keď sa jeho predsedom stal 
profesor františkánskeho gymnázia Vševlad 
Gajdoš. Jeho členmi v tomto období boli aj 
mnohí študenti gymnázia. Počet členov po 
jeho obnove bol 45 a postupne klesal, až 
prišlo ďalšie prerušenie jeho činnosti. Po 
tretíkrát sa obnovil v roku 1965 a pokraču-
je až do dnešných dní. Predsedom klubu 
sa vtedy stal Pavol Hallon a aktuálne ho 
vedie Anton Pašteka.

Klub má v súčasnosti aj krúžok mla-
dých filatelistov, ktorý pracuje pri ZŠ Dr. 
J. Dérera pod vedením A. Paš te ku. V mi-
nulosti boli vedúcimi krúžku manželia 
Hallonovci, Štefan Ivanič, Viktor Fitt, 
Ján Filus, Maximilán Freund a Franti-
šek Gelinger. V po sledných rokoch sa mladí filate listi pra-
videlne zúčastňujú na celo slo ven skom finále filatelistickej 
olympiády. Zatiaľ najlepšie sa darilo Martinovi Habovi, 
ktorý sa umiestnil na popredných miestach v svojej kate-
górii.

P. Hallon bol dlhoročným členom vrcholných filatelis-
tických orgánov v rámci Slovenska i Československa, A. 
Paš teka sa angažoval a angažuje v oblasti aerofilate lie 

a v komisii mlá deže Zväzu slovenských filatelistov (ZSF), 
Jozef Džubák sa realizuje v oblasti „hradčianskych” zná-
mok.

Klub usporiadal v mi nulos ti tri súťažné výsta vy (Zá-
horie 1975, Záhorie 1980 a Záhorie 2004), na kto rých sa 
prezentovali nielen Mala čania, ale aj zberatelia z celého 
Slovenska. Okrem toho organizoval dve propagačné vý-
stavy poštových známok. V tomto roku sa v rámci osláv 
opäť uskutoční propagačná výsta va v pálffyovskom 
kaštieli. Pre verejnosť bude otvorená od soboty 27. 
apríla počas návštevných hodín a radi všetkých priví-
tame aj po čas Prvomájových Malaciek. Prezentovať sa 
budú zbierky malackých fila telistov, miniexponáty členov 

krúžku mladých filatelistov a ukážka zbierky po-
hľadníc Mala ciek. Členovia klubu 
sa aktívne za po jili do orga nizácie 
výstavy CS Salón, ktorá sa usku-

točnila na Bratislavskom hrade 
k 100. výročiu vzniku Českoslo-
venska a k 25. výročiu slovenskej 

známky a bola všetkými filatelistami 
vysoko hodnotená.

K 90. výročiu klubu bude vydaná 
i príležitostná pečiatka. Záujemcovia 
ju môžu získať na pošte Malacky 1 
(Zá mocká 8) v sobotu 27. apríla v čase 
8.00–11.00 h. Súčasťou osláv bude aj 

zberateľská burza v ZŠ Dr. J. Dé re-
ra, takisto v sobo tu 27. apríla 
v čase 8.00–12.00 h.

Pravidelné schôdze Klubu 
filatelistov ZSF 52–32 sa kona-

jú vždy v predposledný štvrtok 
v me siaci v čase 16.00–18.00 h 

v klubovni v budove bý valého Mestského úradu na Rad-
linského ulici. 

(pokračovanie v budúcom vydaní Malackého hlasu)
A. Pašteka

SPEKTRUM / KULTÚRA

Záverečné podujatia 
Malackej hudobnej jari

55. ročník Malackej hudobnej jari sa skončí vo štvrtok  
18. apríla o 19.00 h v Kultúrním domečku, kde sa pred-
stavia hostia z Rakúska Harald Kräuter, Thomas Vigl a ich 
projekt Sax & Crime. Repertoár majú založený na fúzii  
neuveriteľného koncertného nasadenia, rapu, jazzu, reg-
gae, funky, kabaretu, paródie pop-kultúrnych ikon a asi de-

siatich ďalších žánrov a štýlov. Ich origi nalita spočíva v sebairónii, búraní všet-
kých umelých bariér a predsudkov.

Za Záhradou, ktorá učí, stojí ne-
zisková organizácia Živica a sponzor 
projektu IKEA Industry Malacky. Pro-
jekt je určený pre základné a stred-
né školy a je spoločným dielom 
žia kov, učiteľov, nepedagogického 
personálu i rodičov. 

Učebnými pomôckami sú  
záhradné prvky ako na prí-
klad prírodné jazierko vhod-
né na pozorovanie hmyzu  
a vodných ži vočíchov, záho-
ny na pestovanie plodín a by-
liniek, hmyzí hotel a ďalšie. 
Umožňujú vyučovať bioló-
giu, matematiku, cudzie ja-
zyky alebo ná uku o spoloč-
nosti. Závisí len od fantázie 
učiteľa. 

V ZŠ Záhorácka sa na tvorbe zá-
hrady podieľajú žiaci II. stupňa. Po  
výbere vhodného pozemku v škol-
skom areáli sa prostredníctvom pre-
zentácie hotových záhrad dozve-
deli, čoho sa pri projektovaní a plá - 
novaní držať, ako postupovať a aké 

učebné prvky môže záhrada obsa-
hovať. Až potom sa pustili do prak-
tickej časti. Tri tímy po päť detí do-
stali plány školy a jasný pokyn. 

„Vašou úlohou bude, aby ste teraz 
zakreslili aspoň päť prvkov, ktoré by 

ste v záhrade chceli mať. Ale 
musí to byť reálny prvok, musí 
sa dať využiť na hodinách 
a musí byť inovatívny a zábav-
ný,“ vysvetlila koordinátor-
ka projektu Ivana Poláčková 
z organizácie Živica.

Hotové návrhy sa stali sú-
časťou úvodnej fázy pláno-
vania, ktorá má ukázať pred-
stavy a priania zúčastnených. 
Finálny návrh vyjde z kurzu 

vo vzdelávacom centre Zaježová,  
na ktorom sa za školu zúčastnia  
dvaja pedagógovia a dve deti. Na 
konci procesu vznikne záhrada slú-
žiaca ako prírodná učebňa.

Text: N. Bednáriková, 
foto: S. Osuský

Sprievodné podujatia

utorok 16. apríla o 14.00 h
Výtvarné muzicírovanie (detský 
tvo rivý ateliér pre školské kluby 
a dru žiny, MCK, Záhorácka 1919),

sobota 13. apríla o 16.00 h
Prechádzka melódiami našej mla-
dosti s Libušou Kerakovou v sprie vo-
de klaviristu M. Khuna, Galéria MCK, 

nedeľa 14. apríla o 17.00 h
Domček, domček, kto v tebe bý-
va... (hudobno-divadelné predstave-
nie divadla Rozprávkovo, Kultúrní 
domeček,

pondelok 15. apríla o 18.00 h
koncert žiakov a učiteľov ZUŠ, Kul-
túrní domeček.

MCK

Žiaci zo ZŠ Záhorácka 
 pracujú na projekte
školskej záhrady

Školské pozemky sa vďaka projektu Záhrada, ktorá učí, menia na prí-
rodné učebne. Vznikajú tak školské záhrady, ktoré slúžia na výučbu 
mnohých predmetov, na rozvíjanie vzťahov detí k prírode, zdokona-
ľovanie pestovateľských zručností a na oddych.  S realizáciou vlastnej 
záhrady začala i ZŠ Záhorácka. 

27. apríl – malackí filatelisti jubilujú

8.00–11.00 h pošta Malacky 1 – príležitostná poštová pečiatka
8.00–12.00 hZŠ Dr. J. Dérera – zberateľská burza 

Jubileum 
filatelistov [1]

Národná kampaň pre podporu 
ne motorovej, predovšetkým cyk-
listickej, dopravy v mestách – súťaž  
Do práce na bicykli 2019 je určená 
pre všetkých obyvateľov slovenských 
miest, ktorí sa v termíne od 1. marca 
do 5. mája zaregistrujú na interneto-
vej stránke www.dopracenabicykli.
eu. Podmienka – prihlásenie samo-
správy – je splnená, môžete pokra-
čovať s registráciou 2- až 4-členných 
tímov vytvorených zo zamestnancov 

firiem, inštitúcií a organizácií, ktoré 
budú počas mesiaca máj dochádzať 
do zamestnania na bicykli. Odmenou 
bude pevné zdravie, úspora financií 
a podpora životného prostredia. Pri-
pravené sú však aj vecné ceny. 

Viac podrobností o súťaži Do prá- 
 ce na bicykli 2019, ako aj o podmien-
kach a možnostiach zapojiť sa do 
súťaže o bonusové ceny nájdete na 
www.dopracenabicykli.eu v sekcii 
Informácie.         -red- 

Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska pomáha aj v Malackách

Do práce na bicykli 2019

Poradenské centrum ÚNSS pre Ma lacky sa nachádza v budove In-
kubátora na Bernolákovej uli ci č. 5188/1A, 2. poschodie, miest-
nosť č. 225. Pre verejnosť je otvorené každý tretí pondelok v me-
siaci od 8.00 do 12.00 h. Potrebná je však telefonická objednáv-
ka na číslach 0911 809 528, 0905 477 973, 0903 489 139.

Klient pri výbere vhodnej lupy na čítanie. 
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Na majstrov-
stvá 
Bratislavské-
ho a Trnavské-
ho kraja 
najmladších 
a starších 
žiakov 
v stolnom 
tenise 
vycestovalo 
do Bratislavy
sedem detí 
z prípravky 
MSK Malacky:

Paulína Godányová, Veronika 
Stú palová, Erika Stúpalová, Jo-
náš Tomša, Tomáš Danihel, Oliver 
Sloboda a Andrej Čermák. Zo svo-
jich skupín postúpilo až päť z nich, 

pričom traja si po prvýkrát zahrali aj 
K.O. systém. V mene klubu ďakuje-
me za podporu všetkým rodičom 
týchto talentovaných detí.

Text a foto: P. Rajtoková 

SPEKTRUM / INZERCIA / SPOLOČENSKÁ KRONIKA / ŠPORT

MALACKÁ MATRIKA
OD 26. 3. DO 8. 4. 2019

Apríloví 
jubilanti

80 rokov
Antonín Bielesz 
Mária Ciglanová 
Jaroslava Kopálová 
Anton Mráz 
Margita Pálková 
Cecília Rybárová 

85 rokov
Alžbeta Čalfová 
Mária Džuganová 
Ladislav Klbik 
Drahomíra Kohútová 
František Luknár 
Anna Sedláková 
Šimon Sláma 
Ľudmila Uhrová 

90 rokov
Mária Boháčková 
Karolína Melicharová 

92 rokov
Anna Králová 
Mária Linderová 
Mária Matúšková 
97 rokov
Mária Greifová 

Srdečne blahoželáme!

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravili zamestnanci Štátnej 
ochrany prírody Správa CHKO Záhorie pre žiakov II. stupňa cirkevnej 
školy zážitkové aktivity spojené s prednáškou o vode, vodných živo-
číchoch a rastlinách.  Namiesto tried sa žiaci učili v prírode.

Deň vody na Šťuvíku

Čo je voda, prečo je dôležitá, ako 
funguje jej kolobeh v prírode? Na tie-
to a mnohé ďalšie otázky dostali žiaci 
odpoveď v lesoparku Šťuvík. „Niekto-
ré rastliny a živočíchy potrebujú vody 
menej, iné viac, podľa nárokov na vo-
du sa menia aj jednotlivé typy bioto-
pov,“ vysvetľoval zamestnanec CHKO 
Záhorie Martin Mráz a ako názorné 
ukážky využil borovicový a mäkký 
lužný les. 

Ako ďalšia učebná pomôcka po-
slúžila neďaleká mokraď, kde sa žia-
ci zahrali na prieskumníkov a hľadali 
vodné živočíchy, ktoré by si moh li 

obzrieť zblízka. Pomocou lúp a mi-
kro skopov skúmali vodné pavúky, 
drobné živočíchy zo senných nále-
vov a kúsky rôznych rastlín. Spozna-
li život obojživelníkov a vďaka za-
mestnancom CHKO Záhorie mohli 
vidieť aj mloka bodkovaného. Záro-
veň spoločne spoznávali fyzikálne 
vlastnosti vody.

Úlohou Svetového dňa vody je 
pripomenúť dôležitosť vody pre za-
chovanie života, preto je informova-
nie verejnosti a detí prístupnou for-
mou nevyhnutné.

Text: N. Bednáriková, foto: S. Osuský

Pracovná ponuka: 

operátorky 
výroby 
Spoločnosť Runtime hľadá ši-
kovné pracovníčky do výroby (aj  
bez praxe).
•  dlhodobá práca na trvalý pracov-

ný pomer 
•  jednoduchá práca na 3 zmeny 

(7,5 h) 
•  možnosť zárobku do 940 € (brut-

to) + stravné lístky + nadčasy 

Miesto výkonu práce: Malacky
Predpoklady na uchádzača:
•  flexibilita, dochvíľnosť,   

pracovitosť, zodpovednosť

Ak máte záujem, zašlite nám svoj 
ži votopis, prípadne nás kontaktuj-
te:

telefón 0905 855 810 alebo
02/44 68 02 44 
e-mail: office@runtime.sk

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

27. marca uplynu li 
2 roky od odcho-
du nášho milova-
ného otca, deda  
a pradeda Jaro sla-
va Holeša z Mala - 
ciek. 
S láskou a úctou spomínajú dcéra 
Jarka a nevesta Elena s rodinami.

3. apríla sme si pri-
pomenuli 25. výro-
čie úmrtia manžela, 
otca, deda a prade-
da Arnolda Gašpa-
ra.
S láskou spomínajú 

manželka a deti s rodinami.

Deň za dňom sa míňa, 
rok za rokom beží, 
nie je žiadna chvíľa, ktorá srdce lieči.
Len pri Tvojom hrobe, 
mamička naša milovaná, 
postáť a pomodliť sa smieme. 

10. apríla sme si 
pripomenuli 4. vý-
ročie úmrtia našej 
milovanej mamič-
ky a babičky Márie 
Hrúzovej z Mala-
ciek. 

S láskou a úctou spomínajú synovia, 
dcéry, vnúčatá a ostatná rodina. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.

Modlitbu tichú nesie vietor v diaľ, 
čas neotupil bolesť ani žiaľ.
Snívaj svoj večný sen, 
my na Teba myslíme každý deň. 
Že nám chýbaš veľmi, ver.
Ťažko sa nám s vami lúčilo,
ťažko je bez vás byť. 
Láska však smrťou nekončí,
v našich srdciach budete stále žiť.

11. a 12. apríla si pripomíname úmr-
tie našich drahých rodičov Otílie 
Špelitzovej a Gustáva Špelitza.
S láskou a úctou spomínajú dcéry 
Eva a Božena s rodinami. Pravnučky 
posielajú do nebíčka veľkú pusu.

10. apríla uplynulo 
10 rokov, čo nás 
opustil Vladimír 
Salava.
S láskou a úctou 
spomínajú man-
želka, dcéry s rodi-

nami, sestra Oľga a ostatná rodina.  
Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, 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.
14. apríla si pripo-
menieme nedoži-
tých 80 rokov náš-
ho drahého otca, 
deda a strýka Jo-
zefa Kratochvíla 
z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú dcéra 
Jarmila s rodinou, syn Vladimír s ro-
dinou, ostatná rodina a priatelia.

Vybral si sa na cestu, 
kam chodí každý sám,
dvere spomienok nechal si 
otvorené dokorán...
Kyticu na hrob môžeme Ti dať,
chvíľu ticho spomínať...

17. apríla uplynie 
rok, čo nás navždy 
opustil náš milo-
vaný Michal Míz-
ner z Malaciek.
S láskou spomína-
jú otec, manželka, 

dcé ra s rodinou a brat s rodinou.

V láske sme žili, 
radi sme sa mali. 
Prišla chvíľa, 
keď sa Tvoje očká 
navždy zatvorili.
19. apríla si pripo-
menieme 4. výro-
čie úmrtia našej milovanej Marcel-
ky Dávidovej, rod. Mikuličovej, 
z Malaciek.
S láskou a úctou spomína manžel 
Emil a celá rodina. Kto ste ju pozna-
li, venujte jej tichú spomienku.

SPOMIENKY

Mestské centrum sociálnych služieb 
Malacky 

srdečne pozýva na 

Deň otvorených 
dverí 

Sprievodný program:

•  Malacky na starých pohľadniciach s historikom Martinom  
Macejkom

• výstava kraslíc spojená s hlasovaním o najkrajšiu kraslicu
• prezentácia poskytovaných služieb
• ukážka výrobkov klientov s možnosťou kúpy
•  po celý čas hudba a bohaté občerstvenie z domácej kuchyne
• pre každého hosťa darček

Teší sa na vás kolektív MsCSS.
v utorok 16. apríla od 10.00 h do 16.00 h

Stolnotenisová 
prípravka napreduje
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Tím ZŠ Štúrova vo vybíjanej už  
7 rokov po sebe zvíťazil na maj-
strovstvách okresu. Za toto  
obdobie boli ešte trikrát maj - 
ster kami kraja, dvakrát zla té  
a raz strieborné na majstrov-
stvách Slovenska. Od 19. má-
ja 2016, keď dievčatá prehrali 
s družstvom Modry v semifi-
nále kra ja 14:16, až doteraz 
ne okúsili trpkosť prehry a dr-
žia pozoru hodnú bilanciu ví-
ťazstiev a pre hier 36:0.

V nedávnom okresnom kole vo  
vybíjanej mladších žiačok sa zú-
častnilo 12 družstiev, rozdelených 
do troch základných skupín, z kto-
rých víťazi postúpili do finále. Štúrka 
si vo svojej základnej skupine hlad-
ko poradila so ZŠ Záhorská Ves 
(17:0) a so ZŠ Záhorácka (14:3). V roz-
hodujúcom zápase o 1. miesto v sku-
pine proti ZŠ Vysoká pri Morave sa 
hralo veľmi vyrovnane, ale v pro-
spech našich dievčat rozhodli detai-
ly i skúsenosti. 

Vo finálovej skupine najskôr 
zdolali ZŠ Rohožník 18:8. V posled-
nom zápase sa podľa očakávaní  
a výsledkov v priebehu turnaja stretli 

dve najlepšie a neporazené druž-
stvá – družstvo Štúrovej a Stupavy. 
V prvom polčase dominovali hráč-
ky Stupavy a svoje vedenie postup-
ne zvyšovali na 2 až 3 body. Ešte do 
polčasu však dievčatá zo Štúrovej 
pridali a na prestávku sa išlo za remí-
zového stavu 6:6. V druhom polčase 
zo svojho nasadenia nepoľavili a zví-
ťazili 14:11. 

K úspechu im srdečne blahoželá-
me a držíme palce, aby sa im podob-

ne darilo aj v krajskom kole, ktoré 
bude pravdepodobne v máji. 

ZŠ Štúrova reprezentovali:
Aneta Vanišová, Vanesa Horvátho-

vá, Nikol Jurkovičová, Timea Micha-
lovičová, Sofia Adamovičová, Natália 
Kolandrová (7. A), Magdaléna Mrázo-
vá (7. B), Tereza Jursová (6. A), Cyntia 
Chmelová, Pavlína Ort-Mertlová (6. 
B), Soňa Fajtáková (5. A) a Viktória Slá-
mová (5. B). 

Text a foto: P. Ondruš

ŠPORT
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V poslednom zápase skupiny 
o záchranu v extralige prehra-
li malackí hádzanári na domá-
com ihrisku proti Sporte Hlo-
hovec 21:27.

Prvý polčas priniesol vyrovnanú 
hru, do šatní sa šlo za stavu 11:11, av-
šak po polčase sa ukázala vyššia kva-
lita na strane hostí a Malačania začali 
strácať pôdu pod nohami. Nakoniec 
Hlohovec vyhral poľahky o 6 gólov.

Najbližšie súťažné stretnutia odo-

hrajú hráči Strojára v máji, keď ich ča-
ká baráž o záchranu v extralige. Keď-
že skončili poslední, dostanú silného 
súpera – víťaza prvej ligy.

Zostava Malaciek: Dušan Frý-
bert, Tomáš Baláž (5), Pavol Bízek (2), 
Martin Hlaváč, Róbert Baláž, Ivan 
Oslej (3), Dušan Roš ko, David Sta-
chovič (1), Anur Bur nazovič (2), Ma-
rek Kuklovský, Tomáš Stachovič (2), 
Roman Valachovič (3), Mário Prevaj, 
Derviš Birdahič (2), Peter Puškáč (1).

M. Binčík 

Malačania sa okrem stolného te - 
nisu či hádzanej na najvyššej celo-
štátnej úrovni môžu pochváliť aj ne-
tradičným športom, v ktorom takisto 
hrajú extraligu. Bowlingový tím BBM  
Saturn Malacky má za sebou pre-
miérovú sezónu medzi slovenskou 
elitou. Tím v zložení Josef Smolin-
ský, Boris Sloboda, Ladislav Borek 
a Miroslav Irha skončil v západnej 
časti extraligy na 6. mieste z celkovo 

ôsmich družstiev. Nepodarilo sa im 
postúpiť do nadstavbovej časti, za-
hrajú si teda len o zotrvanie v súťaži. 
Najlepším hráčom Malačanov v se-
zóne bol Miroslav Irha s priemerom 
takmer 194 bodov na hru.

Malacký bowlingový tím bol po 
zásluhe ocenený ako jeden z troch 
najlepších športových kolektívov 
mesta za rok 2018.

Text: M. Binčík, foto: BBM Saturn 

Malacky nechýbajú 
na bowlingovej 
mape Slovenska

Priaznivcov basketbalu – špor-
tu, ktorý má v Malackách dlho-
ročnú tradíciu – pozývame na

Veľkonočný
basketbalový
turnaj
Uskutoční sa 
v sobotu 20. apríla 
od 10.00 h do 18.00 h 
v ŠH Malina.

Na turnaji pod záštitou primáto-
ra mesta Juraja Říhu sa zúčastní  
šesť mužských tímov. Vstup je 
voľ ný. Tešíme sa na hráčov i fanú-
šikov, dospelých i deti. Všetci ste 
srdečne vítaní.

          K. Ivančík

 Hádzanári pred barážou 
prehrali s Hlohovcom

Malacký stolný tenis prepísal 
počas prvého aprílového ví-
kendu históriu! Muži MSK Ma-
lacky získali v extralige strie-
borné medaily a ženy sa pre-
bojovali do extraligy. 

Muži: historické striebro
Naši síce prehrali vo finále extrali-

gy s favorizovanými Vydranmi 0:2 na 
zápasy, ale aj tak sa postarali o histo-
rický úspech. Tím v zložení Erik Il-
láš, Jaromír Truksa, Vladimír Janči 
a Branislav Kalužný vybojoval po-

stup do finále extraligy, v ktorom sa 
Malačanom napokon ušli strieborné 
medaily. Vydrany sa stali po štvrtý 
raz v rade majstrom Slovenska, Ma-
lačanov zdolali v domácom prostre-
dí 5:2. Aj napriek finálovej prehre sa 
stolní tenisti postarali o vynikajúcu 
reprezentáciu Malaciek. 

Ženy: postup do najvyššej súťaže 
Priaznivcov stolného tenisu po-

tešili svojimi výsledkami aj ženy. Tím 
v zložení Pavlína Rajtoková, Pet-
ra Tančiboková, Natália Kosová 

a Sára Bilkovičová zdolal v baráži 
o postup do extraligy Belú nad 
Cirochou 2:0 na zápasy, čo zname-
ná, že v budúcej sezóne ich uvidíme 
v najvyššej republikovej súťaži. Obe 
stretnutia vyhrali naše hráčky pre-
svedčivo 6:1, a tak sa tešia z extrali-
govej miestenky. 

Za oba obrovské úspechy patrí 
vďaka mestu Malacky, všetkým 
sponzorom, členom klubu i fanú-
šikom, ktorí počas celej sezóny 
stáli pri hráčkach a hráčoch a po-
vzbudzovali ich. 

Text: M. Binčík,
foto: MSK Malacky

Stolní tenisti aj tenistky 
prepísali históriu

Futbalisti 
podľahli 
Pezinku

Futbalisti FC Malacky v 20. kole 
narazili na domácom ihrisku na ne-
obľúbeného súpera z Pezinka, nad 
ktorým sa im ešte nepodarilo zvíťaziť. 
Tri body si nepripísali ani v nedeľnom 
zápase, pretože hostia spoza Karpát 
vyhrali na Záhorí 2:0.

Malačania sa nachádzajú po 20. 
kole na 11. mieste. Najbližší zápas ich 
čaká v nedeľu 14. apríla, keď budú 
hosťovať v Moste pri Bratislave. 
FC Malacky – PŠC Pezinok 0:2 (0:1) 
Góly: 2. Jakub Hronec, 84. (11 m) Bra-
nislav Hulák

Zostava FC Malacky: Tomas Veber  
– Lukáš Rupec (Samuel Vaniš), Štefan 
Kovárik, Andrija Bakrač, Adam Velický, 
Mário Lörinczi, Samuel Livora (Denis 
Pecho), Mladen Vučić, Jakub Hradil 
(Jakub Hitmar), Pavol Michalovič, Juraj 
Miklušičák (C).                     M. Binčík 

Dievčatá zo Štúrky skončili 
opäť najlepšie v okrese


