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úvodník

I vlk sýty,
i ovca celá

Po extrémne daždivom a chladnom
máji, keď sme sa v niektoré dni vrátili
k teplým svetrom až kabátom, konečne prišlo teplo. Slnečné počasie nás
vylákalo do prírody, záhrady či k vode.
Jarná idylka však netrvala dlho, pretože sa objavila iná prekážka – komáre,
ktoré sa po dlhých dažďoch premnožili
najmä v okolí Moravy a Dunaja. Situácia je natoľko kritická, že sa označuje
za kalamitnú, a ľudia teda prirodzene volajú po riešení. A práve spôsob,
akým by sa malo s komármi „zatočiť“,
vyvoláva búrlivé diskusie v mnohých
médiách vrátane malackých.
Použiť chemický postrek alebo biologickú metódu? Keďže chémia dokáže účinne vyhubiť aj dospelé komáre,
mnohým sa javí ako najvhodnejšie
riešenie pri odstránení nepríjemného
hmyzu. Je však nebezpečná nielen pre
samotné komáre, ale aj ostatné živočíchy a človeka. Preto je odmietaná
a v Bratislave a jej okolí sa už nepoužíva. Na druhej strane je novinka, ktorá
sa len uvádza do praxe, tzv. biologická
metóda. Je bezpečná a šetrná, ale pôsobí len na larvy komárov. Ako teda
dosiahnuť, aby bol i vlk sýty, i ovca
celá? Aby sme dosiahli spokojnosť občanov, ale i ochranu nášho životného prostredia a v neposlednom rade
i seba samých?
Kým situáciu za nás vyriešia kom
petentní či príroda, môžeme v zmysle
porekadla konať aspoň my a použiť
dostupné prostriedky na ochranu se
ba a svojich najbližších počas času
stráveného v najviac zamorených častiach územia. Okrem individuálnych
ochranných opatrení, ako sú napríklad
sieťky na oknách a repelentné prípravky, nám ostáva ešte trpezlivosť, ktorá
nám pomôže počkať, kým sa situácia
upokojí a my si budeme môcť koneč
ne začať užívať leto plnými dúškami
bez akýchkoľvek obmedzení.
N. Bednáriková
PS – Po uzávierke novín sme dostali informáciu,
že sa obce v tesnej blízkosti rieky Moravy rozhodli pre chemický postrek proti komárom.

Deti z AC Malacky vyhrali
republikové finále
športovej všestrannosti
Talentovaní športovci z atletického klubu AC Malacky pokorili Slovensko. Nie hocikde, ale vo veľkom celoslovenskom finále športovej
všestrannosti. Takzvaná Detská P-T-S, v rámci ktorej sa predstavili
najlepšie školy a kluby z celého Slovenska, bola súčasťou prestížneho
atletického podujatia P-T-S v Šamoríne. Žiacka súťaž sa konala po tretíkrát, pričom malacké deti sa zakaždým dostali do finále. V roku 2017
boli prví, vlani priniesli striebro za 2. miesto a tento rok to bolo opäť
víťazstvo. Vanesa Salaiová, Hana Zálesňáková, Lilly Zivčáková, Philip
Halla, Alex Houndjo, Teodor Volek – to je víťazná šestica 11-ročných
športových talentov, o ktorých ešte určite budeme počuť.
„Bolo to super, tešíme sa z víťazstva.“ „Neverili sme, že budeme prví.“
„Máme radosť z pohára pre víťazov.“
„Bolo to namáhavé, ale dali sme to.“ –
takto zneli natešené reakcie víťazov
z AC Malacky. Jednoduché to naozaj
nebolo, pretože vládla veľká horúča
va. Jednu z disciplín, 6-minútový beh,

preto organizátori skrátili na 4 minú
ty. Okrem toho deti súťažili v hode
medicinbalom, hode špeciálnym mini oštepom – vortexom, v trojsko
ku znožmo, štafete a prekážkovom
behu. „Ambície sme síce mali, ale ako
cieľ sme si stanovili 3. miesto. Bolo to
napokon ešte lepšie. Všetci naši prete-

kári si zaslúžia veľkú pochvalu,“ kon
štatoval spokojný tréner Petr Filip.
Do súťaže sa spolu zapojilo 1400
žiakov z celej republiky, finálové dis
ciplíny v Šamoríne absolvovalo 140
detí z 22 najlepších škôl a klubov.
„Niektorí preto Detskú P-T-S nazývajú
aj neoficiálnymi majstrovstvami republiky prípraviek v atletike, avšak výstižnejšie je hovoriť o celoslovenskom
finále športovej všestrannosti,“ vysvet
lil P. Filip pre Malacký hlas.
Víťaznému tímu odovzdával ceny
bývalý reprezentant v chôdzi Pavol
Blažek. Mladé športové talenty sa
osobne stretli s ďalšími úspešnými
športovcami, ktorí sú pre nich vzor
mi – s bežcom Jánom Volkom, chod
com Matejom Tóthom či trojskoka

Končí linka D mestskej hromadnej dopravy
Zo štyroch liniek mestskej hromadnej dopravy zostanú čoskoro iba tri.
K 1. júlu tohto roka úplne končí pre
vádzka linky D. Jej zavedenie v sep
tembri 2017 podporilo mesto, aby tak
vyšlo v ústrety výrobným prevádz
kam v priemyselnom parku. „Linka vykazovala veľmi nízke, až takmer nulové
počty cestujúcich, keďže spoločnosti
v priemyselnom parku poskytujú svojim zamestnancom zmluvnú prepravu.
Vedenie mesta sa opakovane obrátilo
na spoločnosti s ponukou spolufinancovania. Keďže neprišlo k dohode, vedenie mesta sa rozhodlo celú linku D
vypustiť,“ vysvetľuje situáciu primátor
Juraj Říha.
Na ostatných linkách A, B a C evi
dujeme zvyšujúce sa počty cestujú
cich. Od septembra bude pripravená
ich úprava. Cieľom revízie spojov po

dvoch rokoch prevádzky je vyhovieť
požiadavkám verejnosti a zlepšiť fi
nančnú udržateľnosť MHD. „Bude potrebné veľké stretnutie za účasti zástupcov Slovak Lines a mestských poslancov, aby sme zmeny stihli zakomponovať k druhému polroku tohto roka.
Konečná hodnota zmluvného objemu
prepravy by sa mala blížiť k sume 130
až 140-tisíc € ročne. Z tohto dôvodu dostaneme od Slovak Lines ucelené údaje
a počty cestujúcich za jednotlivé linky
a spoje,“ doplnil viceprimátor Milan
Ondrovič.
Ako sme sa dozvedeli, existujú po
chybnosti o správnom vykazovaní cestovného z predplatených kariet na
území mesta. Preto sa uskutoční kon
trola úhrad systému Bratislavskej in
tegrovanej dopravy.
-lp-/-otano-

nom Tomášom Veszelkom. Pozna
nie, že deti baví šport a všeobecne
pohyb, je príjemné. Dôležité je ich
v tom podporovať, a aj preto Detskej
P-T-S z roka na rok pribúdajú partneri
a sponzori. Vďaka nim deti nemuseli
prísť do moderného športového are
álu v Šamoríne takpovediac „na otoč
ku“, ale mohli v ňom stráviť tri dni.
Ako sme sa dozvedeli, okrem súťa
ženia si najviac užili akvapark a kino.
Text: Ľ. Pilzová,
foto: M. Voleková

Dostaneme
príspevok
na bezplatné
wifi

Malacky získali 15 000 € na
in
štaláciu bezplatných hotspotov Wi-Fi na verejných
priestranstvách. Príspevok je
súčasťou eurofondového projektu WiFi4U.
Z Bratislavského samospráv
neho kraja (BSK) bolo úspešných
23 uchádzačov. „Rozhodovalo sa
podľa princípu „kto prvý príde,
ten prvý berie”. Preto som rád,
že aj naše obce zabojovali a zapojili sa do výzvy. Výsledkom je
hotspot Wi-Fi pre 6 mestských
častí a 17 miest a obcí v Bratislavskom kraji,“ povedal predseda
BSK Juraj Droba.
Verejná bezplatná wifi v Ma
lackách sa predpokladá v centre
mesta a v Zámockom parku.
BSK, -red-
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V Odkaze pre starostu sme
stále medzi najlepšími
Malacky si aj vlani udržali vysoký kredit v práci s portálom
Odkaz pre starostu. Spomedzi
samospráv do 20-tisíc obyvateľov naše mesto zvíťazilo
v hodnotení komunikácie s občanmi a v hodnotení riešenia
podnetov skončilo tretie.

Ocenenie za Malacky prevzala
prednostka mestského úradu Ľu
bica Čikošová. Symbolickú cenu za
prácu s Odkazom pre starostu – Zla
té vedro – udeľuje mimovládna or
ganizácia Inštitút pre dobre spravo
vanú spoločnosť.
„Odkaz pre starostu je pre nás veľmi dôležitý a efektívny nástroj, pretože vďaka nemu vieme, čo našich
obyvateľov trápi. Zároveň sa tešíme
z poznania, že Malačania sú vnímaví,
majú záujem o veci verejné a chcú sa
vo svojom meste dobre cítiť,“ poveda
la prednostka MsÚ Malacky Ľ. Čiko
šová.

Malacky sa pripojili začiatkom roka
2016 a spolu evidujú takmer dvetisíc
podnetov. Najviac pripomienok od
verejnosti v Malackách sa týka ciest
a chodníkov, zelene a životného
prostredia, dopravného značenia,
mestského mobiliáru a verejného
poriadku.
Samosprávy pod 20-tisíc obyva
teľov – komunikácia:
Malacky
Púchov
Stupava
Samosprávy pod 20-tisíc obyva
teľov – riešenie podnetov:
Senec
Púchov
Malacky
Text a foto: Ľ. Pilzová

Hlasujte
Prednostka MsÚ Malacky Ľ. Čikošová (vpravo) a administrátorka portálu Odkaz pre starostu G. Bedard.

Pomocou portálu odkazpresta
rostu.sk môžu obyvatelia samo
správe nahlasovať problémy vo ve
rejnom priestore. Projekt funguje

od roku 2010, momentálne je doň
zapojených viac ako 130 samospráv
po celom Slovensku. Za ten čas priš
lo na portál okolo 58- tisíc podnetov.

Centrum sociálnych služieb
má vynovený už aj dvor
Rozsiahlu rekonštrukciu, ktorou prešlo Mestské centrum
sociálnych služieb (MsCSS)
v Malackách, môžeme v týchto
dňoch považovať za kompletnú.

Po koncoročnej obnove interiéru
a nadstavbe budovy prišlo aj na von
kajšie prostredie zariadenia. Sadové
úpravy zahŕňajú položenie koberco
vého trávnika ako aj výsadbu drevín
a kvetov: hortenzií, okrasných tráv či
kvitnúcich sliviek Prunus cerasifera
Nigra. Exteriér MsCSS dopĺňajú ruže
a obyvatelia centra revitalizovali by
linkový záhon. „Dvor majú naozaj
pekný a dielo môžeme považovať za
úspešne skončené,“ skonštatoval pri
mátor Juraj Říha.
-is-/-otano-

Deň krivých zrkadiel
priniesol dobrú náladu

Súčasťou Dňa krivých zrkadiel, kto
rý sa uskutočnil 12. júna na Kláštornom
námestí, bola aj spontánna hudob
ná časť. Klienti s mentálnym postih
nutím, ktorí pravidelne v rámci muzikoterapie trénujú rytmus, tempo,
melódiu, predviedli pod vedením skú
sených bubeníkov Janka a Silvinky, čo
v nich „drieme“. To, že vďaka hudbe
dokážu svojmu okoliu odovzdávať
informácie o svojej nálade a konaní
a tiež spontánne vyjadriť svoje pocity,
bolo zrejmé. Čoskoro začnú vo Vstúp
te vďaka úspechu v grantovom kole
Nadačného fondu Telekom pri Nadá
cii Pontis využívať aj moderné tablety
na zisťovanie potrieb a nálad klientov
využívaním komunikačnej aplikácie
pri každodennej činnosti.
Text a foto: L. Vidanová

za projekty
pre naše
mesto

Voľné pracovné miesto:

opatrovateľ/
opatrovateľka
v zariadení
opatrovateľskej
služby
Zamestnávateľ:
Mestské centrum sociálnych
služieb Malacky
Sídlo:
Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky
Charakteristika:
rutinná, fyzicky namáhavá po
mocná manipulačná alebo ob
služná práca pri vytváraní, prehl
bovaní a upevňovaní hygienic
kých a spoločenských návykov
klientov v zariadení sociálnych
služieb
Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok:
35 hodín týždenne (12-hodinové
zmeny v nepretržitej prevádzke)

Aj tento rok ponúka Bratislavský samosprávny kraj (BSK)
možnosť spoluúčasti občanov
na rozhodovaní o verejnom živote. Do pondelka 24. júna mô
že verejnosť podporiť všeobecne prospešné projekty financované z Participatívneho rozpočtu BSK na rok 2019. Stačí zahlasovať na
www.rozhodni-bsk.sk.

O sumu 255 880 € sa uchádza 106
projektov. Pre náš okres je vyčlene
ných 33 275 €. O podporu sa uchá
dza 13 projektov, z nich tri sú priamo
v Malackách:
Stále sme v pohybe,
Informačné centrum mladých
a Piknikový parčík.
„Hlasujúci si zvolí konkrétny okres
a v rámci neho projekt z ponúknuté
ho zoznamu. Po zadaní emailovej
adresy je potrebné kliknúť na tlačidlo
Chcem hlasovať za tento projekt
a svoj hlas následne potvrdiť klik
nutím na linku v potvrdzujúcej emai
lovej správe. Každý môže hlasovať
iba raz, teda jeden hlasujúci sa rovná hlas za jeden projekt. Podporené
budú projekty s najvyšším počtom
získaných hlasov,“ ozrejmil spôsob
hlasovania predseda BSK Juraj Dro
ba.

Nástupný plat:
556,50–663 € podľa počtu rokov
praxe+príplatky za víkendy, sviat
ky a nočné zmeny (po uplynutí
skúšobnej doby osobný prípla
tok)
Kvalifikačné predpoklady:
stredné odborné vzdelanie v od
bore vzdelávania so zameraním
na opatrovanie alebo na posky
tovanie zdravotnej starostlivosti
alebo stredné vzdelanie a absol
vovanie akreditovaného kurzu
opatrovania najmenej v rozsahu
220 hodín
Ďalšie požiadavky:
zodpovednosť, spoľahlivosť, sa
mostatnosť, komunikatívnosť, fle
xibilita, profesionalita, empatia,
ochota pomáhať, trpezlivosť, po
zornosť, vnútorná stabilita
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru (s uvedením telefonic
kého kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom
vzdelaní.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
do sídla zamestnávateľa najneskôr
do 28. júna do 14.00 h. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti bez požadovaných dokladov,
sa nebude prihliadať. Uchádzači,
ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

BSK, -red-

Mestské zastupiteľstvo
sa uskutoční 27. júna
Vo štvrtok 27. júna o 9. hodine bude rokovať mestské zastupiteľstvo.
Na programe sú okrem iného návrhy všeobecne záväzných nariadení,
správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií aj záve
rečný účet mesta za rok 2018. Kompletný program a materiály sú zverejne
né na webe mesta www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO. Zastupiteľstvo bude po druhýkrát rokovať na novom mie
ste, na 5. poschodí budovy mestského úradu na Bernolákovej ulici.
Rokovanie bude možné sledovať naživo prostredníctvom stránky www.
zastupitelstvo.sk.						 -red-
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Do materskej školy
prijímame deti už
vo veku 2 a pol roka
Prijímanie detí do škôlky ne
bu
de problémom v Malackách ani v budúcom školskom
roku. Mesto má dostatok miest
a môže vyhovieť takmer všetkým podaným žiadostiam.

Do materskej školy bolo prija
tých 184 detí, pričom najmladšie
z nich budú mať tri roky až v de
cembri.
Primátor Juraj Říha pripomína, že
komfort pri prijímaní detí nenastal
sám od seba, ale vďaka investíciám
mesta do rozširovania i rekonštruk
cie jednotlivých pracovísk malackej
materskej školy: „Kapacitu máme aj

Dopravná výchova, ktorú organi
zuje a zabezpečuje mestská polícia,
sa skladala z teoretickej a praktickej
časti. V rámci teórie sa najskôr žia

ci učili o dopravných značkách či
reflexných prvkoch, o správaní sa v
premávke v rôznych modelových
situáciách. Nešlo však o nezáživnú
výučbu, ale o diskusiu, počas ktorej
sa ukázalo, čo deti vedia a čo ešte
potrebujú vysvetliť. Teoretické ve
domosti si potom deti vyskúšali
na mobilnom dopravnom ihrisku
v areáli ZŠ Záhorácka. V rámci prak
tickej časti sa predviedli ako chodci
i jazdci na kolobežkách.

-lp-

Škôlkari oslavovali
s dobrovoľnými
hasičmi

Štvrtáci absolvovali
dopravnú výchovu
Žiaci 4. ročníkov malackých
základných škôl majú za sebou dopravnú výchovu, ktorej cieľom je pripraviť ich na
samostatný pohyb v cestnej
premávke ako chodcov a cyklistov.

po predošlých opatreniach stabilizovanú a môžem hrdo vyhlásiť, že
ukážkovo prijímame deti mladšie
ako 3 roky. Napriek tomu myslíme
aj do budúcnosti. Uchádzame sa
o peniaze na výstavbu detských jaslí
a na projekt rozšírenia škôlky o jednu triedu.“
Poldennú dochádzku bude mať
v školskom roku 2019/2020 pätnásť
detí. Rodiča ďalších šiestich detí tú
to možnosť nevyužili a rozhodli sa
počkať. Zo všetkých podaných žia
dostí sa zatiaľ nevyhovelo iba 16 de
ťom, tie sú však mladšie ako 2 a pol
roka.

Ide o 2. ročník projektu, ktorý sa
bude opakovať každý rok vždy pre
štvrtákov, aby sa naučili, ako správ
ne reagovať v cestnej premávke.
-nb-/-otano-

Mesto
opravuje
výtlky
Tak ako všade na Slovensku, aj na
našich cestách sa objavili výtlky. Sa
mospráva sa ich snaží postupne opra
vovať, avšak okrem objemu financií
je dôležité aj to, či konkrétna cesta
alebo chodník patrí mestu, prípadne
inému subjektu. Ku koncu mája boli
opravené výtlky na uliciach Jozefa
Kubinu, Kukučínova, Jána Kollára,
Vajanského, 1. mája, Partizánska,
Slovenská, Hviezdoslavova, Pribi
nova a Ferdiša Kostku. Pokračovať
by sa malo na Pezinskej, Ľudovíta
Fullu, na križovatke Sasinkova –
Vajanského a na Malom námestí.
Prosíme vodičov o porozumenie
a strpenie.
Text: -lp-, foto: T. Gajdoš

Deti z materskej školy na Štúro
vej ulici si svoj sviatok užili s hasič
mi. Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)
Malacky im pri príležitosti Medziná
rodného dňa detí predviedol ukáž
ky hasičskej techniky a vybavenia.
Škôlkari trénovali hasenie vodou na

plechovky, pozreli si vnútro hasič
ského auta a vyskúšali, ako im padne
hasičský záchranný odev. Príslušníci
malackého DHZ ďakujú materskej
škole za priestor a spoločnú krásnu
akciu.
Text a foto: DHZ Malacky

Celoslovenská súťaž
Do práce na bicykli

má svojich víťazov
Piaty ročník národnej kampane
na podporu cyklistickej dopravy
v mestách už má svojich víťazov. Sú
ťaži Do práce na bicykli 2019 sa zú
častnilo 99 samospráv z celého Slo
venska. Od 1. marca do 5. mája sa na
stránke www.dopracenabicykli.eu
oficiálne zaregistrovalo 3779 tímov,
ktoré počas mája spoločne najazdi
li 1 026 882 kilometrov. V Malackách
bojovalo 34 tímov, ktoré mali 108
členov. Všetkým súťažiacim ďakuje
me za podporu kampane.
VÝSLEDKY ZA MALACKY
Marián Trnka (Cyklomloci) –
1 153,78 km
Peter Pálkovič (GG Tím) – 44 jázd
Cyklomloci (Marián Trnka a Miroslav Konečný) – 1 153,78 km

Najvyšší počet jázd – tímy
Kvarteto z Dérerky (Alena Khunová, Jana Pagáčová, Anna Uhrová, Mirka Stankovičová) – 134 jázd
Bonusová kategória –
spoločnosť s najvyšším počtom
účastníkov
Nemocničná, a. s. – 9 tímov a 29
súťažiacich
Myšky z bieleho domu – Nemoc
ničná, a. s.
Rýchle nôžky – Nemocničná, a. s.
Friško sem, friško tam – Mesto
Malacky
Šťuky a kapor – Slovenský vodo
hospodársky podnik, š. p.
Frišké kúby – Nemocničná, a. s.
Zdravé pľúca – Nemocničná, a. s.
-red-
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Vývoz triedeného odpadu z rodinných domov
II. polrok 2019
DÁTUM

Deň

01. 07. 2019
02. 07. 2019
03. 07. 2019
08. 07. 2019
09. 07. 2019
10. 07. 2019
12. 07. 2019
15. 07. 2019
16. 07. 2019
17. 07. 2019
19. 07. 2019
22. 07. 2019
23. 07. 2019
24. 07. 2019
29. 07. 2019
30. 07. 2019
31. 07. 2019
02. 08. 2019
05. 08. 2019
06. 08. 2019
07. 08. 2019
09. 08. 2019
12. 08. 2019
13. 08. 2019
14. 08. 2019
19. 08. 2019
20. 08. 2019
21. 08. 2019
26. 08. 2019
27. 08. 2019
28. 08. 2019
02. 09. 2019
03. 09. 2019
06. 09. 2019
09. 09. 2019
10. 09. 2019
11. 09. 2019
13. 09. 2019
16. 09. 2019
17. 09. 2019
23. 09. 2019
24. 09. 2019
25. 09. 2019
30. 09. 2019
01. 10. 2019
04. 10. 2019
05. 10. 2019
07. 10. 2019
08. 10. 2019
09. 10. 2019
11. 10. 2019
12. 10. 2019
14. 10. 2019
15. 10. 2019
21. 10. 2019
22. 10. 2019
23. 10. 2019
28. 10. 2019
29. 10. 2019
04. 11. 2019
05. 11. 2019
06. 11. 2019
08. 11. 2019
11. 11. 2019
12. 11. 2019
15. 11. 2019
18. 11. 2019
19. 11. 2019
20. 11. 2019
25. 11. 2019
26. 11. 2019
02. 12. 2019
03. 12. 2019
04. 12. 2019
06. 12. 2019
13. 12. 2019
18. 12. 2019

Pondelok
Utorok
Streda
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok
Pondelok
Utorok
Streda
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok
Pondelok
Utorok
Streda
Pondelok
Utorok
Streda
Pondelok
Utorok
Streda
Pondelok
Utorok
Piatok
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok
Pondelok
Utorok
Pondelok
Utorok
Streda
Pondelok
Utorok
Piatok
Sobota
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok
Sobota
Pondelok
Utorok
Pondelok
Utorok
Streda
Pondelok
Utorok
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok
Pondelok
Utorok
Piatok
Pondelok
Utorok
Streda
Pondelok
Utorok
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok
Piatok
Streda

PAPIER
I. a II. obvod

PAPIER
III. a IV. obvod

PLASTY
I. a II. obvod

PLASTY
III. a IV. obvod

BIO
I. obvod

BIO
II. obvod

BIO
III. obvod

BIO
IV. obvod

Objemný odpad Objemný odpad
RODINNÉ DOMY
BYTOVKY















































































Triedený odpad z BYTOVÝCH DOMOV sa bude vyvážať každý týždeň.
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Rozdelenie ulíc
podľa obvodov
I. obvod
Družstevná, Záhorácka, Poľná,
Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pribinova, Mansueta Olšovského, Nová, Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša
Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská,
Dielenská, Továrenská, Partizánska,
Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája,
Ota Kožucha, Mlynská, Brnianska,
Mierové námestie, Priemyselná, Sasinkova.
II. obvod
Kozia, Martina Benku, Vendelína
J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská,

Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica
Ludwiga Angerera, Pavla Hallona,
Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera,
Petra Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Budovateľská, Príjazdná,
Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka,
Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná,
Ulica Karola Virsíka, Bernolákova.
III. obvod
Záhradná, Brezová, Javorová,
Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline,
Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa

Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen.
L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza
Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska
osada Olšiny.
IV. obvod
Oslobodenia, Legionárska, Nad
výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Krá
ľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džban
káreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov,
Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko,
Sadová, Dubovského, Jesenského,
Na majeri.

Čas rozkladu odpadu v prírode

SVADBA –
nová výstava v kaštieli
Mestské centrum kultúry Malac
ky pripravilo na tohtoročnú letnú
sezónu v kaštieli výstavu na tému
svadieb. Dozviete sa na nej veľa za
ujímavých informácií nielen o tom,
aké boli svadby na Dolnom Záhorí
v minulosti, ale napríklad aj to, že zá
snubné prstene nosili už Egypťania,
že nevesty chodili na sobáš aj v čier
nych šatách či ako sa vyvíjala legisla
tíva pri uzatváraní manželstva. Pane
lová výstava je doplnená o svadobné

šaty a doplnky z rôznych časových
období, ktoré nám zapožičali pani
Quardová a pani Jahodová. Uvidíte aj
zaujímavé exponáty zo zbierok Mú
zea Michala Tillnera.
Výstavu si môžete pozrieť do 29.
septembra. Prístupná je v rámci pre
hliadok v bežných otváracích hodi
nách kaštieľa, teda v stredu, štvrtok
a piatok 10.00–12.00 h a 14.00–17.00 h
a cez víkendy 14.00 –18.00 h.
MCK/-otano-

Súťaž v aranžovaní kvetov
V sobotu 15. júna sa v záhrad
kovej osade Nad výhonom konala
miestna súťaž v aranžovaní kvetov.
Zúčastnilo sa osem žien: SZZ ZO 6-56
Nad výhonom reprezentovali

povala Ľubica Kosová. Súťažiace tvo
rili 2 x 60 minút na témy Kytica môjho
srdca a Záhradná udalosť.
Všetky práce posúdila odborná
hodnotiaca komisia v zložení riaditeľ
Kytica môjho srdca:
1. Ľubica Kosová
2. Eva Lovasová
3. Vladimíra Kujanová
Záhradná slávnosť:
1. Vladimíra Kujanová
2. Eva Lovasová
3. Ľubica Kosová

Prevádzkové
hodiny
na zberných
dvoroch
Partizánska ulica
(v sídle spoločnosti Tekos)
1. apríl – 30. september
Pondelok–Piatok 16.00–19.00 h
Sobota 		
12.00–16.00 h
Hlboká ulica – celoročne
Pondelok
zatvorené
Utorok–Sobota
9.00–17.00 h
Na zberných dvoroch
sa odovzdávajú:
odpady s obsahom škodlivín, objem
ný odpad, biologicky rozložiteľný od
pad zo záhrad a parkov, použité jedlé
oleje a tuky, kovy, papier, plasty, tet
rapaky, sklo, elektroodpad, šatstvo
LEN na zbernom dvore
Partizánska:
elektroodpad, jedlé oleje a tuky, šat
stvo, odpad s obsahom škodlivín
LEN na zbernom dvore Hlboká:
drobný stavebný odpad
Bližšie informácie:
MsÚ Malacky, Útvar výstavby a život
ného prostredia – 034/796 61 84
Tekos, oddelenie služieb zákazníkom
– 034/772 20 60
Zberný dvor Hlboká – 034/772 25 11

Víťazky oboch ka
tegórií budú náš
okres reprezentovať
v celoslovenskej sú
ťaži v aranžovaní kve
tov na Agrokomplexe
Nitra 2019.
Miroslava Achbergerová, Teré
zia Brennerová, Irena Ludvigová,
Ľubomíra Štiglicová a Daniela Zerva
nová, za SZZ ZO 6-101 Malé Leváre
prišli Vladimíra Kujanová a Eva Lova
sová a SZZ ZO 6-102 Rohožník zastu

ka Strednej odbornej školy záhrad
níckej Piešťany Eva Stručková, jej
kolegyňa Marta Rybová a primátor
Malaciek Juraj Říha.
Text: ZO,
foto: S. Osuský
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Vo Vstúpte budú testovať
komunikačný software
Malacká nezisková organizácia Vstúpte uspela
v tvrdej konkurencii v grantovom programe Digitálne technológie pre dobro 2019 Nadácie Slovak
Telekom pri Nadácii Pontis. Z 37 oprávnených žiadateľov do finále postúpilo desať projektov. Hodnotiaca komisia vybrala 5 finalistov a rozdelila su
mu 30 000 €. Do Vstúpte získali 7000 €.

„Pochopiť potreby ľudí s obmedzenou schopnosťou rečovej komunikácie je náročné. Cieľom projektu
Pre lepšie porozumenie je navrhnúť
a vyvinúť komunikačný software určený na zlepšenie pochopenia potrieb, želaní a pocitov klientov s mentálnym znevýhodnením a so sťaže
nými komunikačnými schopnosťami,“
hovorí projektová manažérka Vstúp
te Lucia Vidanová.
Kľúčovou v tomto projekte je spo
lupráca s Ondrejom Vrábelom.

„Tento mladý muž je tvorcom PinfHier (www.pinfhry.sk) – populárnych didaktických pomôcok pre deti
s mentálnym postihnutím a špeciál
nymi vzdelávacími potrebami. Za
svoj počin je držiteľom Krištáľového
krídla za filantropiu a tiež je historicky
najmladším členom rebríčka Forbes
30pod30,“ dodáva L. Vidanová.
Vo Vstúpte aj v iných organizá
ciách budú testovať komunikačnú
aplikáciu, cez ktorú bude klient so
sťaženými komunikačnými schop

nosťami komunikovať so svojím
okolím systémom výberu kartičiek
v jednotlivých oblastiach. Aplikáciu
bude možné rozširovať a dopĺňať
o nové kartičky podľa potrieb či zá
ľub klienta.
„Takýto systém má pomôcť aj rodičom klientov a ďalším pri získavaní spätnej väzby a zároveň odbúrať
predsudky o tom, že ľudia s mentálnym postihnutím nedokážu vyjadriť
svoj názor či plánovať si voľný čas. Ak
dokážeme lepšie pochopiť ich potreby
a požiadavky, ich kvalita života bude
rásť a budú sa cítiť viac akceptovaní, prijatí, naplnení. Ak sa aplikácia
osvedčí, bude tento software zadarmo
k dispozícii všetkým, ktorí oň prejavia
záujem,“ doplňa Katarína Martinco
vá, zastupujúca riaditeľka zo Vstúpte.
Vstúpte, n. o.

Nordic Walking

už aj

v Malackách

Chôdza s paličkami – Nordic Wal
king – je ozdravno-pohybová aktivi
ta, pri ktorej sa na správne držanie
tela pri chôdzi používajú špeciálne
paličky. Ak sa chcete dozvedieť viac
o tejto pohybovej aktivite a jej zdra
votných benefitoch, prihláste na mi
nikurz, kde sa naučíte všetko o Nor
dic Walking.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Bezplatná
právna poradňa
pre seniorov

Piatok 21. jún
Štvrtok 4. júl
Piatok 26. júl
Piatok 2. august
Piatok 16. august

10.00–12.00 h

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Športové hry malackej
mládeže 2019

MALACKÁ MATRIKA
od 3. 6. do 17. 6. 2019
Povedali si ÁNO
Dominika Buláková a Mar
tin Chudý
Ivana Trucová a Martin Forsberg
Natália Štefanovská a Martin Hrd
lička
Denisa Sabolová a Tomáš Baláž
Zuzana Ivanová a Richard Grega
Adriána Šimková a Martin Vrablec
Klára Strašková a Juraj Khúla
Ospravedlňujeme sa za nesprávne
uvedené priezvisko ženícha v minulom vydaní Malackého hlasu.
Opustili nás
Milan Martinka *1951

SPOMIENKY
5. júna sme si pripomenuli 1. výro
čie, čo nás opusti
la naša drahá ma
mička a stará ma
ma Irena Ochodnícka.
S láskou spomínajú dcéra Viera
a Mária s rodinami. Kto ste ju po
znali, venujte jej, prosím, tichú
spomienku.
18. júna 2004 si nebeský otec povo
lal do večnosti našu drahú a obeta
vú mamičku a sta
renku Kornéliu
Trenčanskú.
S láskou a úctou na ňu spomínajú
deti Tóno, Elena a Andrej s rodina
mi.
21. júna si pripo
míname nedožité
80. narodeniny
nášho drahého
Alojza Lorenco
viča z Malaciek.
S láskou spomína
jú manželka a dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali, spomínajte
s nami.
23. júna si pripo
menieme 18. výro
čie úmrtia nášho
drahého manžela,
tatka, dedka a pra
dedka Františka
Gegáňa.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku. S láskou
a úctou spomínajú manželka, dve
dcéry a syn s rodinami.

Pri príležitosti MDD sa už tradične uskutočnili Športové hry
malackej mládeže o Putovný
pohár primátora mesta. Výsledky 48. ročníka boli vyhlásené v Kultúrním domečku za
prítomnosti organizátorov
a viceprimátora Milana Ondroviča.

Žiaci malackých základných škôl
a štátneho gymnázia si zmerali svo

č. 13 vyjde 3. júla

Víťazi jednotlivých kategórií:
atletika chlapci (1.–2. roč.)
ZŠ Štúrova
atletika dievčatá (1.–2. roč.)
ZŠ Záhorácka
futbal chlapci (3.–4. roč.)
ZŠ Záhorácka
vybíjaná dievčatá (3.–4. roč.)
ZŠ Dr. J. Dérera
basketbal dievčatá (5.–7. roč.)
ZŠ Štúrova

Medzinárodné semifinále
Čokoládovej tretry
aj s malackými talentami
Do slovenského finále Čokoládovej tretry, ktoré sa uskutočnilo 5. júna v Košiciach, postúpilo až deväť pretekárov Atletického klubu AC Malacky.
V metropole východu sa v šiestich
súťažných kategóriách stretlo 144
najrýchlejších chlapcov a dievčat Slo
venska. Súťažili nielen o medaily, ale
aj o postup do medzinárodného se
mifinále, ktoré sa uskutoční v stredu
19. júna v Ostrave v rámci programu
prestížneho atletického mítingu
Zlatá tretra.
Spomedzi Malačanov sa najviac
darilo Richardovi Mrázovi, ktorý
zvíťazil v behu na 100 m chlapcov,
a stal sa tak najrýchlejším chlapcom
Slovenska vo vekovej kategórii
s ročníkom narodenia 2012 - 2013.
Druhý najrýchlejší čas a striebornú
medailu v behu na 300 m chlapcov
(ročníky 2008–2009) vybojoval Teo
dor Volek. Obaja chlapci si okrem
diplomov, medailí a vecných cien
z rúk reprezentantov SR v atletike
Jána Volka a sestier Velďákových pre
vzali aj nominačný list, ktorý im zaru

čuje účasť v medzinárodnom semifi
nále súťaže. Do ďalšej fázy súťaže, na
ktoré bolo v každej kategórii potreb
né umiestnenie v prvej desiatke, sa
podarilo postúpiť štyrom zástupcom
AC Malacky. V behu na 300 m tesne
za stupňami víťazov zaostala Vanesa
Salaiová (4. miesto), siedmy najrých
lejší čas v behu na 200 m dosiahla
Viktória Pauková, na 8. priečke sa
v behu na 300 m chlapcov umiest
nil Matúš Bachratý a z 9. miesta
postupuje ďalej aj Šimon Nehyba
v behu na 200 m chlapov. Znamená
to, že v medzinárodnom semifinále
Čokoládovej tretry sa predstaví šesť
našich talentovaných atlétov.
Ostatní zúčastnení členovia AC
Malacky Andrea Mrázová, Marek Išunin a Amélia Zelenáková si
v metropole východu vo svojich ka
tegóriách utvorili nové osobné rekor
dy, ktoré sú spoločne s ich účasťou
medzi najrýchlejšími bežcami Slo
venska pozitívnym prísľubom do ich
ďalšej športovej perspektívy.
Text: P. Filip, foto: M. Voleková,
Slovenský atletický zväz

Memoriál Petra Patscha
napísal svoj 9. ročník

Všetko zmizlo,
len stopy
Tvojej lásky
a spomienky
na dobré srdce
nám zostali.

27. júna si pripomenieme nedo
žitých 78 rokov nášho drahého
manžela, otca a dedka Ladislava
Matúška.
S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

7

Memoriál Petra Patscha zaznamenal rekordný počet záujemcov. Pravidlá cyklomaratónu
spl
nilo 18 z 24 prihlásených
účastníkov.
Ich úlohou bolo absolvovať trasu
kopírujúcu hranicu Bratislavského
kraja v dĺžke približne 210 km v čase
do 14 hodín. V tomto ročníku sa me
moriál rozšíril o kratšie, tzv. pridru

žené etapy. Etapu Most Slobody
– Malacky absolvovalo ďalších 17
účastníkov. Organizátori, občian
ske združenia Zenit sk, SCK Záhorák
a Cykloklub Gajary, si takto symbolic
ky pripomínajú nášho priateľa a cyk
loturistickú legendu Petra Patscha,
ktorý tragicky zahynul práve počas
svojich cyklistických ciest. Ďakujeme
za podporu mestu Malacky a BSK.
Text a foto: M. Merc

je sily vo futbale, hádzanej, basket
bale, vybíjanej, atletike, volejbale
a florbale. Súťažiaci boli za svoje
športové výkony ocenení diploma
mi a vecnými cenami. Odovzdávanie
cien bolo spojené s kultúrno-špor
tovým programom, v rámci ktorého
vystúpili gymnastky Ema Maďarová
a Dominika Mihálová. Spevom po
tešila Terézia Vašková. Organizátor
mi podujatia boli Komisia pre šport
a mládež, Centrum voľného času,
Gymnázium Malacky a základné
školy v Malackách.

florbal chlapci (5.–7. roč.)
Gymnázium Malacky
hádzaná chlapci (8.–9. roč.)
ZŠ Dr. J. Dérera
volejbal dievčatá (8.–9. roč.)
ZŠ Dr. J. Dérera
Putovný pohár primátora mesta
2019
1. ZŠ Štúrova
2. ZŠ Dr. J. Dérera
3. ZŠ Záhorácka
Text a foto: -nb-
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Naši mladí džudisti

Dievčatá
zo Štúrky sa
zúčastnili na
majstrovstvách
Slovenska
vo vybíjanej
mladších
žiačok, kam sa
prebojovali iba
najlepšie tímy
z 876 škôl.
Postup na záverečný turnaj
je obrovský
úspech.
Na Štúrovej sa
to za posledných 9 rokov
podarilo až
šesťkrát.
Najúspešnejšie
boli roky 2011,
2017 a 2018,
ktoré znamenali
zlaté medaily.

na šampionáte republiky
s dvoma medailami
Kúpeľné mesto
Bardejov hostilo
majstrovstvá republiky mladších
a starších žiakov
a žiačok v džude.

Majstrovstvá Slovenska
vo vybíjanej ml. žiačok
Z minuloročnej zostavy zlatých
dievčat zostalo v našom tíme šesť
hráčok. Výborne hrajúca kapitánka
Anetka, ktorá bola v okresnom a kraj
skom kole našou útočnou zbraňou,
si však zlomila prst na ruke a dlahu
jej dali dolu iba deň pred majstrov
stvami. Nanešťastie, náš predpo

Koniec

futbalovej

sezóny

Futbalisti FC Malacky majú za
sebou sezónu 2018/2019. Tímy
A i B boli vo svojich ligách nováčikmi a počínali si veľmi slušne. V budúcom vydaní Malackého hlasu prinesieme zhodnotenie sezóny s trénerom
A družstva Štefanom Horným.

Tím A ukončil sezónu výhrou
3:0 v Devínskej Novej Vsi, pričom
o všetky góly sa postaral hetrikom
Tomáš Mifkovič. Tri body z posled
ného kola i prehra najbližšieho sú
pera v tabuľke – Pezinka – našim
futbalistom pomohli a vďaka tomu
sa posunuli o jednu priečku nahor,
na konečné 10. miesto. S bilanciou
11 výhier, 7 remíz a 12 prehier sa im
podarilo nazbierať 40 bodov, čo je
pre nováčika tretej ligy dobrý výsle
dok. Najlepším strelcom malackého
tímu bol Tomáš Mifkovič s 12 gólmi.
B tím v práve skončenej sezóne
pôsobil ako nováčik v piatej lige.
Malačania predvádzali dobré výko
ny, v konečnej tabuľke ich predstihli
len Láb a Jablonové. Získaných 45
bodov stačilo spomedzi 13 muž
stiev na 3. miesto, ktoré im zaručuje
účasť v piatej lige i v budúcej sezó
ne.
M. Binčík

klad, že prst bude bolieť, sa naplnil.
Tým sa úplne nabúrala taktika na
šej hry a v priebehu celého turnaja
sme neboli schopní útočiť. V skupi
ne sme podľahli ZŠ Čiližská Radvaň
9:10, ZŠ M. Lechkého Košice 9:13 a
ZŠ J. Alexyho Zvolen 9:18. V boji o 7.
miesto sa nám znovu nedarilo a po
tesnej prehre so ZŠ Gbeľany 10:11
sme skončili na 8. mieste.
Napriek tomu môžeme povedať,
že aj tentoraz dosiahli naše dievčatá
ďalší výrazný úspech, pretože postú
pili tretí rok po sebe na majstrovstvá

Slovenska. Nebyť nešťastného zra
nenia kapitánky, určite by sme hrali
o medaily. O úspech v podobe účas
ti na záverečnom turnaji sa zaslúžili
Aneta Vanišová, Vanesa Horváthová, Nikol Jurkovičová, Timea Michalovičová, Sofia Adamovičová,
Natália Kolandrová (7. A), Magdaléna Mrázová (7. B), Tereza Jursová (6. A), Cyntia Chmelová, Pavlína
Ort-Mertlová (6. B), Soňa Fajtáková (5. A), Viktória Slámová a Sofia
Nemcová (5. B).
Text a foto: P. Ondruš

Medzi 272 prete
kármi boli aj repre
zentanti JUDO-club
TJ Strojár Malacky Michal Bartošek (starší
žiaci), Janka Kujanová
(mladšie žiačky), Stanka Pullmanová a Katka Okruhlicová (obe
staršie žiačky). V horú
com počasí a pod psy
chickým tlakom podali
všetci štyria výborné
výkony.
Skúsený Michal na
stupoval na všetky svo
je zápasy s nervozitou,
ale s cieľom byť lepší
ako vlani, keď skončil
bronzový medzi mlad
šími žiakmi. Rok prípra
vy a tréningu sa nako
niec vyplatil. Prehral je
diný zápas so súperom
z AŠK Slávia Trnava,
s ktorým sú dlhodobí
rivali. Za druhú priečku

získal titul vicemajster
SR v kategórii starší
žiaci do 38 kg.
Janka v kategórii
mladších žiačok do 63
kg získala titul druhá
vicemajsterka SR.
Menej športového
šťastia mala Katka, kto

rá prehrala posledný
zápas o medailovú po
zíciu a skončila štvr
tá. Stanka obsadila 5.
miesto.
Blahoželáme a do
ďalších súťaží želáme
veľa úspechov.
Text a foto: J. Kunštek

Putovný pohár MDD

má nových držiteľov
Šachový turnaj o Putovný pohár
MDD napísal už svoj 44. ročník. Za
šachovnice sa posadilo 42 mladých
hráčov z Malaciek, Závodu a Veľkých
Levár. Celkovým víťazom sa stala
Silvia Fajtáková zo ZŠ Štúrova (6,5
bodu) pred Michalom Sobekom
zo SŠ sv. Františka z Assisi (6 bodov)
a Norbertom Filípkom zo ZŠ Dr. J.
Dérera (5,5 bodu). Organizátori od
menili aj prvé tri dievčatá v turnaji,
ktorými boli, okrem celkovej víťazky,
Adriana Vozárová (ZŠ Dr. J. Dérera)
a Kristína Ratulovská (ZŠ Veľké Le
váre).
Vecné ceny si odnášali domov aj
najlepší šachisti spomedzi žiakov I.
stupňa. Prvé dve miesta patrili súro
dencom Černým, Patrikovi a Filipovi (ZŠ Štúrova) a tretí bol Daniel

Balgavý (ZŠ Veľké Leváre). Najmlad
šou účastníčkou bola prváčka Paulína Michalovičová (ZŠ Závod).
V hlavnej súťaži dvojčlenných
družstiev si Putovný pohár MDD
pre rok 2019 vybojovalo družstvo
ZŠ Štúrova pred ZŠ Dr. J. Dérera a SŠ
sv. Františka z Assisi.
Početná účasť potvrdila rastú
ci záujem o šach, čo organizátorov
potešilo, pretože medzi deťmi boli
i také, čo sa na náročnejšom šacho
vom turnaji predstavili po prvýkrát.
Organizátormi boli ZŠ Dr. J. Dérera,
Centrum voľného času a Klub zdra
votne postihnutých detí a mládeže.
Podujatie sa konalo pod patronátom
Komisie pre šport a mládež MsZ Ma
lacky.
A. Pašteka

Opäť nás navštívia
futbalisti zo Žninu

Tak ako každoročne, aj tento
raz pripravuje Komisia športu
a mládeže pri MsZ v spolupráci
s Centrom voľného času, Mestským
centrom sociálnych služieb, AD HOC
a ŠK Žolík pobyt mladých futbalistov
základných škôl z partnerského poľ
ského mesta Žnin v Malackách.
Delegáciu bude tvoriť 30 detí
spolu s rodičmi, trénermi a zástupca
mi mesta Žnin. V rámci letného vý
jazdu navštívia aj ďalšie partnerské

mestá, Veselí nad Moravou a maďar
skú Albertiršu.
V našom meste budú od 24. do 27.
júna a okrem prehliadky Malaciek či
návštevy kúpaliska majú na progra
me aj zápasy s mladými futbalista
mi ŠK Žolík. Ak teda budete koncom
júna počuť v našich uliciach vo väč
šej miere poľštinu, pravdepodobne
to budú naši priatelia zo Žninu.
F. Hlavatý, člen
Komisie športu a mládeže
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