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úvodník

Koniec môže
byť i novým
začiatkom

Nechceme byť ako ostatní. Úvodné
slová posledného vydania 29. ročníka
Malackého hlasu by sa veľmi jednodu
cho mohli podobať ďalším úvodným
slovám iných periodík v ich posled
ných tohtoročných vydaniach. Mohli
by sme bilancovať, hodnotiť, uzatvá
rať. Taktiež by sme mohli vyzývať k nespočetným činom, aktivitám, lebo...
Koniec roka sa blíži, tak poďme rýchlo
chytiť čas, i keď vieme, že to nie je mož
né. V strese všetko stihnime do 31. de
cembra, lebo 1. januára by sa zrútil svet.
Nie.
Končí sa iba ďalší rok, nie naša
existencia. Len si trocha oddýchneme.
Potrebujeme to všetci. Začaté či roz
robené neopúšťame nastálo, naopak,
s dňami voľna prídu aj čerstvé sily a nové nápady, riešenia. A to v akejkoľvek
oblasti nášho života. S časom naozaj
súperiť nemôžeme. Čo môžeme, ba
vlastne musíme, je užívať si ho. Každý
jeden moment – a že sú teraz tie mo
menty naozaj zázračné! Básnik by po
vedal: „Postoj, chvíľa, si taká krásna.”
A tak zastavme sa i my. Zamyslime
sa. A samozrejme, pokojne aj bilancuj
me všetko, čo odchádza, len nič neľu
tujme. S pokorou nechajme odísť mi
nulosť a tešme sa na to, čo príde. Nech
nás v radostné dni hojnosti a veselosti
nič neťaží. Silu atmosféry za štedrove
černým stolom či polnočných objatí
nič neprekoná. Nesme si ich so sebou
ako povolený doping do ďalších dní.
Minimálne dovtedy, kým opäť prídu
Vianoce a nový rok.
I. Sochorová

Zmena úradných
hodín Mestského
úradu Malacky

pondelok 23. 12. do 12.00 h
utorok
31. 12. do 12.00 h
V tieto dni sa platby a úhrady
v pokladni i na matrike budú pri
MsÚ
jímať do 11.00 h.

Do krabice
sa zmestí veľa lásky
Na samom začiatku bol nápad mladej mamičky
Janky Galatovej obdarovať seniorov v domovoch sociálnych služieb. Prvýkrát to skúsila vlani
v menšom rozsahu, tento rok sa myšlienka rozšírila po celom Slovensku a zapojilo sa takmer
sto miest a obcí. Súčasťou projektu Koľko lásky
sa zmestí do krabice od topánok? boli aj Malacky.
Ľudia s dobrým srdcom zbierali krabice, do ktorých ukladali to, čo
by starkých potešilo: čaj, kávu, niečo
sladké, rukavice alebo šál, kozmetiku a malú milú drobnosť. Krabicu
bolo treba zabaliť, označiť (či je pre
ženu alebo muža) a priniesť na zberné miesto. O ostatné sa už postarali
koordinátorky. Naše mesto mala pod
palcom Veronika Fuseková. „V Ma
lackách sa nazbieralo 310 balíčkov,
z toho 89 pripravili v centre Makovi
ce v Stupave. Som nadšená z veľkého
a pozitívneho ohlasu v našom regió
ne,” povedala Veronika, ktorá do pro-

jektu zapojila aj svoju
mamu Vierku a kamarátku Dominiku Fišerovú: „Mám veľkú
radosť, že sa ľudia dokážu zorganizo
vať a urobiť niečo, čo poteší iných. Keď
že balíčkov sa nám nazbieralo dosť,
odviezli sme aj seniorom do Stupavy.“
S vrchovato naplneným autom
prišli začiatkom decembra do Mestského centra sociálnych služieb
v Malackách, kde sa k nim pridala aj
pani Pavlína Ambrová s dcérkou Terezkou. „Myšlienka projektu sa mi veľ
mi páči, preto sme sa rozhodli zapojiť.
Doma sme urobili štyri balíčky a do

každého sme dali
Terezkinu kresbič
ku,” prezradila P.
Ambrová. 4-ročná
Terezka nielenže
roznášala darčeky, ale ako správna
škôlkarka seniorom recitovala, spievala a tancovala. Babičky a deduškovia boli dojatí a via-

cerým z nich sa v očiach leskli slzy.
Na celom Slovensku sa nazbieralo
okolo 17-tisíc krabíc. Ušlo sa každému
sociálnemu zariadeniu pre seniorov.
Balíčky, ktoré sa neporozdávali, pu
tovali do Prešova rodinám zasiahnutým nedávnym výbuchom paneláku.
Koľko lásky sa teda zmestí do obyčajnej krabice? Veľa.
Text a foto: Ľ. Pilzová

Posledné MsZ v tomto roku
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na
svojom poslednom tohtoročnom
rokovaní 12. decembra schválilo rozpočet mesta na rok 2020 (téme sa
venujeme na str. 5). Poslanci okrem
toho súhlasili s podaním žiadosti Mi
nisterstvu životného prostredia SR
o dotáciu na výstavbu mestskej
kompostárne. Zariadenie bude
zhodnocovať biologicky rozložiteľný
komunálny odpad z územia nášho
mesta. Areál kompostárne sa plánuje v lokalite bývalých vodární na
Stupavskej ulici. Zastupiteľstvo tiež

schválilo podanie žiadosti o dotáciu
na nákup elektromobilu pre mestský úrad. Novými členmi Komisie
pre kultúru a cestovný ruch MsZ sa
po súhlase poslancov stali Lenka
Osuská a Andrej Vaculovič.
Ako vždy na záver roka, aj tentoraz
primátor prezentoval odpočet prioritných cieľov (článok na str. 4). Všetky materiály, uznesenia a záznamy
(audio, video) sú dostupné na www.
malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.
-red-
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Kniha Malacké
zdravotníctvo

je vyprevadená
do sveta
História malackého zdravotníctva nedávno dostala knižnú
podobu. Publikáciu autorov
Jána Tedlu, Miroslava Tedlu
a Stana Bellana Malacké zdravotníctvo v historickom vývoji,
obrazoch a spomienkach vyprevadili do života v Pálffyovskom kaštieli.

ale, žiaľ, vydania svojho diela sa nedožil. „Do posledných svojich dní mal
jasnú myseľ, videl a prečítal poslednú
verziu knihy, aj keď už nie vo vytlače
nej podobe, len v počítači. Dal zo seba
to najlepšie,“ povedal jeho syn, takisto lekár a spoluautor knihy, M. Tedla.
Kniha je mu poctou i zhmotnením
jeho spomienok. „Je pre nás obrov

Vjazd z diaľnice
je už opravený
Diaľničný most pri vjazde do Malaciek od diaľnice D2 a Perneka je po
rekonštrukcii opäť otvorený. Jeho rozsiahla oprava v réžii Bratislavského samosprávneho kraja trvala od mája tohto roka.

„Most mal byť pôvodne dokonče
ný pred tromi mesiacmi, avšak dielo
od začiatku sprevádzali problémy,

nehovoriac o tom, že sa pri odkrytí
mosta zistil úplne iný spôsob jeho za
kladania a projekt sa musel narýchlo

preprojektovať. Z mojej strany patrí
Bratislavskému samosprávnemu
kraju a Regionálnym cestám Bratisla
va poďakovanie,” skonštatoval primátor Malaciek Juraj Říha.
Pôvodný diaľničný most slúžil
vodičom od roku 1976 a napriek
pravidelnej údržbe bol na hranici
svojej životnosti. Odhady hovoria,
že denne po tejto komunikácii prejde okolo 20-tisíc vozidiel. Ako náhradná trasa počas opravy poslúžil
starý klenbový most v tesnej blízkosti, ktorý spájal Malacky a Pernek
ešte pred postavením diaľnice. Obchádzka teda v realite znamenala
iba pár metrov navyše, vďaka čomu
sa na frekventovanom vjazde do
mesta a výjazde netvorili kolóny.
Aktuálne sa za plnej premávky
opravuje úsek priamo nad diaľnicou
a bude sa robiť aj vodorovné značenie po križovatku s čerpacou stanicou Jurki.

Parkovanie na chodníkoch
má nové pravidlá
Upozorňujeme vodičov na nové pravidlá jazdy a parkovania na chodníku. Stanovuje ich novela zákona o cestnej premávke, ktorú prijala
Národná rada Slovenskej republiky a začala platiť tento mesiac.

Za prítomnosti lekárov, spolupracovníkov, príbuzných a primátora
mesta ju na cestu za čitateľmi posypali lipovými kvetmi z Fytopharmy,
ktorá je pokračovateľom tradície
niekdajšieho malackého bylinkárstva.
Prítomní hostia dojímavo rozprávali predovšetkým o lekárovi Jánovi
Tedlovi. Vážili si ho všetci Malačania,

Vývoz

komunálneho

ským darom, pretože zachytáva celé
naše profesionálne obdobie. V ne
mocnici sme boli ako jedna rodina.
Dokázal dať na papier to, čo by mnohí
chceli povedať, a to, ako kniha vyze
rá, je niečo fantastické,” dodala jedna
z prítomných lekárok.
Publikáciu Malacké zdravotníctvo v historickom vývoji, obrazoch a spomienkach si môžete zakúpiť v Turisticko-informačnej kancelárii (MCK, Záhorácka 1919, vedľa
knižnice).
Text a foto: L. Wernerová

Náhradný
termín

23. 12.

21. 12.

24. 12.

23. 12.

25. 12.

24. 12.

26. 12.

27. 12.

27. 12.

28. 12.

30. 12.

bez zmeny

31. 12.

bez zmeny

1. 1.

2. 1.

2. 1.

3. 1.

3. 1.

4. 1.

6. 1.

7. 1.

7. 1.

8. 1.

8. 1.

9. 1.

9. 1.

10. 1.

10. 1.

11. 1.

Zberné dvory na Hlbokej a Partizánskej budú od 23. decembra do
3. januára (vrátane) zatvorené.
Tekos

resp. mamička s kočíkom ho musia
obchádzať po ceste. Mestská polícia
si preto všíma kritické miesta, napríklad Záhorácku (pri Floriánovi, chodníky), Nádražnú, okolie okresného sú-

Zákon č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke hovorí:
• jazda po chodníku je zakázaná,
• zaparkovať na chodníku možno
iba vtedy, ak hmotnosť vozidla neprevyšuje 3,5 tony, a to len na okraji chodníka priľahlom k ceste,
• zostáva povinnosť nechať súvislo
voľnú šírku chodníka najmenej 1,5
metra.
Pri takomto zastavení alebo státí
možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho iba v mieste zasta
venia alebo státia, t. j. nemožno
pritom prekonávať zábrany, ktoré
chránia chodník pred zastavením
alebo státím vozidiel.
Milí vodiči, nenechajte sa pokutovať a rešpektujte zákon. Rôzne vážne

odpadu počas
sviatkov
Pôvodný
termín

Text: Ľ. Pilzová,
foto: S. Osuský

životné situácie sa síce dajú pochopiť, ale stáva sa aj to, že arogantný vodič zaparkuje na chodníku a chodec,

du atď. Mesto uvažuje, že po Novom
roku predloží prvý návrh regulácie
-redparkovania v centre mesta.

V pondelok 9. decembra sa začala rekonštrukcia miestnej komunikácie na Bernolákovej ulici v úseku od
Hviezdoslavovej ulice po Mierové
námestie. Jej výsledkom bude zlegalizovanie doterajšieho pozdĺžneho parkovania. Zeleň pri balkónoch

sa mierne zúži a chodník sa posunie
tak, aby bolo možné pozdĺžne parkovať. Všetkým obyvateľom tejto lokality ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie pri dočasných obmedzeniach.

Na Bernolákovej sa
zlegalizuje parkovanie

Pribudnú ďalšie
miesta v škôlke
Mesto uspelo so žiadosťou o dotáciu vo výške 127-tisíc € na rozšírenie Materskej školy na Záhoráckej
ulici. K tejto sume pribudne 50-tisíc €
z mestského rozpočtu na rekonštrukciu átria, čo bola nevyhnutná podmienka realizácie projektu.
Vďaka tomu sa škôlka rozšíri o jednu triedu pre 20 detí. Nové priestory
vzniknú na prízemí, na mieste súčasných starých šatní základnej školy.

Namiesto nich budú mať žiaci ZŠ
k dispozícii skrinky priamo pri svojich
triedach. Súčasťou rozšírenej škôlky
bude nová chodba, šatňa, hygienické
zázemie, kabinet, herňa a samostatná spálňa.
Okamžite po schválení dotácie
mesto začalo prípravu verejného obstarávania. Nová trieda by mala byť
hotová na jar, aby sa pomohlo ďalším
-lp-/-jrrodinám v našom meste.

-lp-/-lw-
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Mikuláš mal
jedinečné čaro

Kláštorné námestie podvečer pred sv. Mikulášom ovládli anjeli a čerti. Park pri kostole pripomínal rozprávkovú predvianočnú
dedinku. Atmosféru dotváralo osvetlenie a krásna výzdoba.

Po ohlásení zmeny miesta konania sa Malackami šírilo mnoho ne
gatívnych názorov. Niektoré z nich
boli adresované aj na naše sociálne
siete. Obyvatelia ako keby neverili,
že na novom mieste môže byť podujatie rovnako pekné ako kdekoľvek
inde.

že je to tu omnoho krajšie ako
na parkovisku oproti.”
„Krásne, ako v rozprávke,
veľmi útulné.”
„Našim deťom sa veľmi páčilo.”
„Bolo to krásne, kvalitne pripravené
a oveľa krajšie ako po minulé roky.”
„Rozžiarené detské očká za to stáli.”

Na organizácii Mikuláša s nadšením pracovali Cvečko, Mestské centrum kultúry, Základná umelecká
škola a materská škola. Všetci sa pustili do výzdoby, vymýšľania aktivít
pre deti, pečenia muffinov a výberu
sladkostí. S tribúnou, konštrukciami
a technickými záležitosťami pomohol Tekos a na bezpečný priebeh
podujatia dozerala mestská polícia.
Spoločným cieľom bolo potešiť deti
aj skeptických rodičov. Napokon
Malačania predsa len odchádzali
nadšení a ich reakcie nás potešili:
„Nevedela som si predstaviť,
ako sa na taký malý priestor pomestí
toľko ľudí, ale musím povedať,

Mikuláš tentoraz prišiel na námes
tie o niečo skôr. Deti, ktoré sa po mi
nulé roky nevedeli dočkať jeho prí
chodu, sa s ním teraz fotili v zábavných kulisách. Fotostena zožala ob
rovský úspech, pretože fotku s Miku
lášom predsa nemá každý. O pohyb
sa v mrazivom počasí postarali stanovištia anjelov a čertov. Aby si deti
zaslúžili odmeny, museli splniť jednoduché úlohy. Mikulášovi pomocníci vymieňali potvrdenia za sladké
muffiny a ovocné džúsy od partnera
podujatia, firmy BoniFructi. Komu sa
súťažiť nechcelo, ten mohol dostať
sladkosti z košíkov, ktoré mali v rukách dobrí anjeli. Pódium patrilo

Vianočné trhy sú
v plnom prúde

škôlkarom. Deti si pre Mikuláša pripravili piesne, tanečné vystúpenia aj
zaujímavé kostýmy. Rodičia ocenili
interakciu moderátora s hľadiskom
a teplý čaj, ktorý darovala Fytopharma a uvarili ho v Mestskom centre
sociálnych služieb. Mestský stromček, živú borovicu, sa Mikulášovi podarilo rozsvietiť až na tretí raz. „Pro
síme ťa, stromček, svieť!,” kričalo celé
námestie. Bodkou za podujatím bolo
vystúpenie Dúhalky.
Ďakujeme všetkým zúčastneným,
sponzorom a organizátorom, ktorí sa
pričinili o bezproblémový priebeh
Mikuláša. Spoločne sme dokázali,
že aj v menšom priestore dokážeme
s láskou a nadšením robiť veľké veci.
Text a foto: L. Wernerová
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V centre mesta svieti
borovica
Mestským vianočným stromom je tento rok
11-metrová borovica (pinus strobus, borovica hladká) v parku na Kláštornom námestí.
Prvýkrát ju slávnostne rozsvietili deti s Mikulášom vo štvrtok 5. decembra podvečer.

Strom tentoraz nebolo treba nikde vytínať
ani odnikiaľ dovážať. Borovica rastie v centre
mesta pri kostole už roky, a keďže práve na tomto mieste sa koná program Adventných Malaciek (Mikuláš, vianočné trhy, Novoročné Malacky), bolo úplne prirodzené, že sa využila práve
na účely mestského vianočného stromu.
-lp-/-otano-

Vianočné trhy sa za
čali v sobotu 14. decem
bra a potrvajú do soboty 21. decembra. Po
dobne ako Mikuláš, aj trhy sú umiestnené v parku na Kláštornom námestí. V porovnaní s minulými rokmi sú síce komornejšie, ale nechýba
jú vystúpenia malackých detí, stánky s občerstvením a vianočné
remeselné výrobky.
Foto: L. Wernerová
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Hodnotenie
prioritných cieľov
roka 2019
Stalo sa už tradíciou, že primátor mesta Juraj Říha koncom
roka prezentuje pred poslancami ukončené či rozbehnuté
projekty. Bolo to tak aj na poslednom tohtoročnom rokovaní mestského zastupiteľstva
12. decembra.

Záchytné parkovisko

Nové záchytné parkovisko:
• 91 parkovacích miest
• parkovacie senzory ParkDots
• nová komunikácia z nadjazdu
• chodník zo Zámockého parku
Zrekonštruované vnútrobloky:
• Ul. 1. mája č. 37–41
• Domky s parkoviskami a chodníkmi

Atletická dráha ZŠ Záhorácka

Zrekonštruované komunikácie:
• Kozia ulica (úsek od Záhoráckej po
Hviezdoslavovu)
• chodník Záhorácka ulica pred zá
kladnou školou
• križovatka pri Jurki – nové chodníky a priechody
• chodník pri futbalovom štadióne
s osvetlením
Detské ihriská:
• nové ihrisko v Zámockom parku
• doplnené ihrisko vo vnútrobloku
na Záhoráckej

Výstavba novej telocvične ZŠ Dr. J. Dérera

Nové verejné osvetlenie:
• Cesta mládeže
• Dielenská
• Hodžova
• Štúrova pri Maline
• Továrenská
Obnovené športoviská:
• atletická dráha ZŠ Záhorácka
(s novým osvetlením)
• multifunkčné ihrisko CVČ
• multifunkčné ihrisko ZŠ Štúrova
Školy a mestské organizácie:
• kompletné zateplenie pavilónov
CVČ
• nová kuchyňa ZŠ Štúrova (podla-

Nové ihrisko v Zámockom parku
Katarína Trenčanská:

Do nového roka želám
mestu Malacky veľa milých
a usmievavých tvárí,
ľudí s nadšením a zanietením
pre spoločné veci, chápavé
a ľudské bytosti, jednoducho tých,
ktorí dokážu ťahať
za jedno naše „DOBRO”.
Lucia Vidanová:

ZDRAVIE je to najdôležitejšie,
čo si môžeme priať.
Keď máme zdravie, máme pohodu
a radosť zo života. Máme silu
pracovať na napĺňaní našich snov,
dokážeme ľahšie zdolávať prekážky.
Preto zdravie prajem každému
jednému z vás, milí Malačania.
Nech je rok 2020 láskyplný
a v pokoji, radosti prežitý.
Mestu tiež prajem zdravú
finančnú kondíciu, aby sme
v závere skonštatovali, že sa nám
podarilo dotiahnuť projekty,
ktoré sme si predsavzali.

Marián Haramia:

Malačanom želám najmä zdravie
a netreba to považovať za klišé.
Jednoducho, keď je človek zdravý,
príde aj všetko ostatné.
Nášmu mestu želám,
aby sme v novom roku dokázali
naplniť všetky ciele,
ktoré sme spolu s kolegami
z mestského zastupiteľstva
odhlasovali v rozpočte 2020.
Štefan Hronček:

Prajem všetkým do budúceho roku
pevné nervy a aby sme
pri každodenných rozhodnutiach
dokázali zladiť srdce
a zdravý rozum.
Adam Janík:

Milé Malačianky, milí Malačania,
prajem vám príjemné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov
a úspešný rok 2020.
Nech vás pokoj a dobrá nálada
sprevádza celým nasledujúcim

O úspešnosti roka 2019 svedčia dve strategické čísla:
• mesto získalo 2,5 milióna €
z dotácií a grantov
• do majetku mesta pribudlo
33 954 m² pozemkov
hy, obklady, strop, zrekonštruované šatne, doplnené nové zariadenia)
• nové toalety ZŠ Záhorácka (15 blokov toaliet so sanitou, 1311 m² dlažieb a obkladov, nové rozvody
a ohrev vody)
• nové zázemie MŠ Štúrova (šatne,
kabinety, kuchynky, výdajne jedla,
učiteľské toalety, chodby)
• nové odborné učebne ZŠ Dr. J. Dé
rera
• nové odborné učebne ZŠ Štúrova
• dokončená rekonštrukcia areálu
MsCSS (spevnené plochy a výsadba)
Kultúra:
• nová fasáda a strecha Spoločenského domu
• strecha budovy MCK na Záhoráckej ulici
• vyšla nová kniha Malacké zdravotníctvo v historickom vývoji, obrazoch a spomienkach

Sídlisko Juh okolo Betánie

Výstavba kanalizácie na Jozefa Kubinu

Nové zberové vozidlo pre Tekos

Nová strojová technika v Tekose:

• zberové vozidlá a nakladače
• zariadenia pre kompostovanie
• drviče a reťazové nosiče
Práve v realizácii:

• sídlisko Juh pri Betánii (Skuteckého, Tillnerova)

• Hlboká (od Duklianskych hrdinov
po Hodžovu)

• nová telocvičňa ZŠ Dr. J. Dérera
• vodovod a kanalizácia na J. Kubinu
• kolaudácia novej kanalizácie na
Mlynskej

rokom, ktorý sa spočiatku ponesie
v znamení parlamentných volieb
a tvrdých volebných kampaní.
Nech nás však politika neovplyvňuje.
Nenechajme sa politikmi rozdeliť,
všetci si predsa spolunažívame
v našom peknom meste.
Aj keď nás politici delia na takých
a onakých, všetci sme v prvom rade
ľudské bytosti a nič nám nebráni
správať sa jeden k druhému
nezištne a dobrosrdečne.
Jozef Mračna:

Želám krásne, ničím nerušené
vianočné sviatky, plné lásky
a rodinnej pohody. V novom roku
veľa zdravia, šťastia, osobných
a pracovných úspechov.
Martin Macejka:

Želám nám všetkým,
aby sa mesto rozvíjalo
a zveľaďovalo ako doteraz.
A aby rok 2020 priniesol ľuďom
veľa splnených želaní.

-red-

Kompletné zateplenie pavilónov CVČ

Daniel Masarovič:

Prajem vám, milí Malačania,
aby bol každý deň nového roka
pre vás darom a príležitosťou prežívať tento dar v láske,
pokoji a radosti spolu
s druhými ľuďmi,
osobitne so svojimi
najbližšími.
Nech v našich rodinách,
pracoviskách a spoločenstvách
obyčaj odpustenia, zmierenia
a otvorenosti premáha zvyklosť
odplaty, neznášanlivosti
a individualizmu.
A nech každý z nás osobne je
pre to v každodennosti ochotný
uskutočniť osobné rozhodnutie.
Anton Pašteka:

Všetkým Malačanom prajem
v novom roku 2020 veľa zdravia,
rodinnej i pracovnej pohody.
A nám všetkým spolu
aby platilo heslo:
Malacky – dobré miesto pre život.

Pavel Spusta:

Želám všetkým obyvateľom
Malaciek a okolia nášho mesta
celoročný šťastný a spokojný
úsmev. Za tým sa skrýva
dobré zdravie, spokojnosť
v rodine aj v práci,
finančné zabezpečenie
a radosť zo života.
Pavol Tedla:

Všetkým obyvateľom
mesta Malacky želám príjemné
vianočné chvíle v kruhu rodiny,
pohodu a spokojnosť.
Osobitne by som zaželal
krásne Vianoce všetkým deťom
nášho mesta, zdravie a úsmev
na tvári a radosť zo života.
Všetkým pracovníkom v oblasti
školstva a vzdelávania, ktorí sa
o tieto naše deti starajú,
želám oddych počas voľných dní,
načerpanie síl a veľa lásky
a trpezlivosti pri ich práci
počas celého budúceho roka.

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA
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Mesto má schválený rozpočet na rok 2020,
zľavy z miestnych daní a poplatkov sa nemenia
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) schválilo rozpočet na rok 2020. Za jeho prijatie hlasovalo
všetkých 18 poslancov. Celkové príjmy a výdavky budú vo výške 23 175 267 €. Súčasťou rozpočtu je aj zvýšenie miestnych daní
a poplatkov. Ako zaznelo aj počas rokovania MsZ, nikoho to neteší, avšak v súčasnej
situácii, keď samospráve pribudli zákonné
povinnosti a znižuje sa podielová daň, ide
o nevyhnutnosť. Peniaze z miestnych daní
a poplatkov sa znovu vrátia do mesta v podobe investícií do škôl, ciest či chodníkov.
Doterajšie zľavy pre seniorov, zdravotne postihnutých a ľudí v hmotnej núdzi zostávajú.

Zľavy z miestnych daní
a poplatkov
Daň z nehnuteľností
50 % osoby v hmotnej núdzi
30 % ŤZP
30 % obyvatelia nad 62 rokov
(stavby na bývanie, byty)
60 % obyvatelia vo veku 62–65
rokov (záhrady, zastavané plochy,
nádvoria)
80 % obyvatelia nad 65 rokov
(zastavané plochy a nádvoria)
50 % obyvatelia nad 65 rokov
(záhrady)
Daň za psa
50 % obyvatelia nad 62 rokov
Poplatok za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady
30 % obyvatelia nad 62 rokov,
ŤZP a osoby v hmotnej núdzi

„Práca na návrhu rozpočtu bola
veľmi náročná. Napriek tomu môžeme
byť naň hrdí, pretože rozpočet je histo
ricky najvyšší. Vyše 3 milióny €, čo pred
stavuje viac ako polovicu kapitálových
výdavkov, pochádza z externých zdro
jov. Je to dôkaz, že sme úspešní v čer
paní dotácií,” povedala pri predložení
návrhu rozpočtu prednostka mestského úradu Ľubica Čikošová.
Najvyššie investície za posledné
štyri roky
Celkové príjmy a výdavky rozpočtu sú 23 miliónov €, čo znamená, že
je to najsilnejší rozpočet vo svojej kapitálovej časti za posledné štyri roky.
Kapitálové výdavky (investície) predstavujú sumu viac ako 6 miliónov €.
Väčšinu investičných výdavkov
tvoria projekty z eurofondov a ďalších dotácií (cyklotrasa Družstevná–Radlinského, cyklotrasa Pezin
ská–priemyselný park, výstavba detských jaslí, modernizácia odborných
učební v ZŠ Záhorácka, rozšírenie
Materskej školy na Záhoráckej, modernizácia premietacej techniky
v kine, rekonštrukcia chodieb v ZŠ
Záhorácka).
Najvýraznejšie investície z mestských peňazí pôjdu do Základnej
školy Dr. J. Dérera (výstavba novej
telocvične, rekonštrukcia kuchyne),
do verejného osvetlenia, do kúpy
pozemku na budúcu športovú arénu
a do rekonštrukcie komunikácií.
Mesto dostane menej od štátu
Veľkým problémom je najmä zníženie dane z príjmu fyzických osôb,
ktoré prijala Národná rada SR. Z nich
sa však odvíja tzv. podielová daň,
teda objem peňazí, ktoré samosprávy dostanú od štátu. Znížením dane
z príjmu sa znížia aj podielové dane
pre Malacky. Tento fakt spolu s nárastom ďalších zákonných povinností
znamená pre mesto obrovské finančné bremeno. „Výpadok príjmov by sme
dokázali vykryť iba tak, že by sa mesto
prestalo rozvíjať. To by znamenalo za
staviť investície či opravy. My sme však
nechceli zabrzdiť projekty, ktoré sú pre
mesto veľmi dôležité,” vysvetľuje primátor mesta Juraj Říha a dodáva, že
ak máme šancu získať dotácie, treba

Ako sa rozloží zvýšenie daní
a poplatkov?

Rozpočet 2020 – investičné
projekty z externých zdrojov:

Zvýšenie miestnych daní a poplatkov sa najviac dotkne stavieb (75 %), v menšej časti pozemkov (18 %) a najmenej sa na ňom
budú podieľať byty a nebytové
priestory (7 %).

• cyklotrasa Družstevná – Radlin-

Zvýšenie miestnych daní zo
stavieb sa najviac dotkne priemyslu a štátnych budov, ktoré
celkovú sumu navýšenia zaplatia
z dvoch tretín. Jednu tretinu zaplatia za stavby a pozemky obyvatelia.

• rozšírenie MŠ Záhorácka

nájsť financie na spolufinancovanie:
„Pri projektoch z externých zdrojov je
mesto povinné prispieť spolufinanco
vaním vo výške 5 %. Keďže najvyššiu
časť sumy, 95 %, zaplatia eurofondy
a štát, bolo by hriechom, ak by sme
do toho nešli a tých zvyšných päť per
cent nenašli.”
Mestu pribudli ďalšie povinnosti
Okrem zníženia podielových daní
čaká mesto výrazný nárast zákonných povinností (zvýšenie platov pre
pedagogických a nepedagogických
zamestnancov, pre zamestnancov ve
rejnej správy, rekreačné poukazy, zvý
šenie minimálnej mzdy, zvýšenie zá
konného poplatku za spracovanie od
padov), ktoré musí financovať z vlast-

ského (1,2 milióna €)

• cyklotrasa Pezinská – priemyselný park (1,1 milióna €)

• výstavba detských jaslí (615000 €)
• modernizácia odborných učební
v ZŠ Záhorácka (181 000 €)
(174 000 €)

• výstavba krytých prístreškov pre
bicykle (215 000 €)

• vybudovanie komunitného centra v areáli CVČ (357 000 €)

• modernizácia premietacej techniky v kine (85 000 €)

ného mešca. Je potrebné zdôrazniť,
že zvýšenie platov sa týka učiteľov,
kuchárok či opatrovateliek, ktorých
Rozpočet 2020 – investičné
projekty z vlastných zdrojov:

• dokončenie výstavby novej telocvične v ZŠ Dr. J. Dérera (550 000
€)
• rekonštrukcia kuchyne v ZŠ 		
Dr. J. Dérera (160 000 €)
• pokračovanie výstavby verejného osvetlenia (180 000 €)
• dofinancovanie kúpy pozemku
pre športovú arénu (500 000 €)
• rekonštrukcia miestnych komunikácií (350 000 €)

príjmy sú hlboko pod celoštátnym
priemerom.
Dane sa investujú späť do mesta
Vedenie mesta aj poslanci si uvedomujú, že zvyšovanie daní je nepopulárne opatrenie a predstavuje
posledné možné riešenie, keď už
iné možnosti nestačia. Malacky sa
v uplynulých rokoch intenzívne rozvíjali nielen vďaka eurofondom či
dotáciám z iných zdrojov, ale značné
množstvo peňazí sa investovalo aj
z mestskej kasy. „Peniaze, ktoré mesto
získa zo zvýšených daní a poplatkov,
sa investujú do opráv ciest, škôl či ve
rejného osvetlenia. V žiadnom prípade
ich teda – ako sa hovorí – neprejeme
v podobe bežných prevádzkových vý

• rekonštrukcia chodieb v ZŠ Záhorácka (50 000 €)

davkov. Naopak, vrátia sa znovu mes
tu a našim obyvateľom,” ubezpečuje
primátor.
Zľavy zostávajú
Aj naďalej zostávajú v platnosti
doterajšie zľavy pre určité skupiny
obyvateľov. Nárok na zľavu z miestnych daní a poplatkov majú seniori
nad 62 rokov, zdravotne ťažko postihnutí a ľudia žijúci v hmotnej núdzi. Zníženie daní a poplatkov sa pohybuje v rozpätí 30–80 % v závislosti
od obyvateľa a druhu dane.
Text: Ľ. Pilzová,
foto: S. Osuský
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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.

Rozdelenie ulíc podľa obvodov – Tekos
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, Ro-

botnícka, 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.
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IV. obvod:
Oslobodenia, Legionárska, Nad
výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka
Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky,
Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych
hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská,
Táborisko, Sadová, Dubovského, Jesenského, Na majeri.
-red-

Prevádzkové hodiny
na zberných dvoroch
Zberný dvor na Partizánskej ulici (v sídle spoločnosti Tekos)
od 1. októbra do 31. marca
PONDELOK–PIATOK
16.00–17.00 h
SOBOTA
12.00–16.00 h

Čas rozkladu odpadu v prírode

Zberný dvor Hlboká
celoročne
PONDELOK
UTOROK–SOBOTA

zatvorené
9.00–17.00 h

Čo sa môže kde odovzdať
iba na Zbernom dvore Partizánska:
elektroodpad, použité jedlé oleje a tuky, šatstvo a odpad s obsahom
škodlivín
iba na Zbernom dvore Hlboká:
drobný stavebný odpad
na oboch zberných dvoroch:
všetko ostatné, teda objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, kovy, papier, plasty, tetrapaky a sklo
Bližšie informácie:
MsÚ Malacky, Útvar výstavby a životného prostredia – 034/7966 184
Tekos, oddelenie služieb zákazníkom – 034/7722 060
Zberný dvor Hlboká – 034/7722 511 			
-red-
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Peter Weinciller:

Malacky majú
veľký divadelný
potenciál
Človek nájde šťastie v živote, keď môže robiť to, čo ho skutočne napĺňa. Pre Petra Weincillera je poslaním divadlo. O Malackách,
práci i živote nám porozprával režisér, pedagóg a umelecký vedúci Teatra Colorato.

Teatro Colorato vzniklo ešte
počas štúdia z iniciatívy mladých
umelcov, ktorí chceli svoje nadšenie pretaviť do niečoho vlastného.
Colorato znamená farebnosť, a tá je
zastúpená v prevedení aj žánroch.
Sviežosť, s ktorou spracúva napríklad tvorbu P. O. Hviezdoslava, láka
aj mladšie ročníky. „Diváci bývajú
milo prekvapení, keď Hviezdoslavove diela, ktoré v škole nemuseli, po
našom predstavení nielen pochopia,
ale si ich aj zaľúbia.” hovorí P. Weinciller.
Zlatá hviezda festivalu
v Cannes
Počas vyše desaťročného pôso
benia divadelníci navštívili takmer
celé Slovensko a Česko, mnoho
hier odohrali vo Francúzsku, Talian
sku, Poľsku, Maďarsku i v Anglicku.
„Predstavenia majú úspech doma
i vonku. Slovenské divadlo má šancu zarezonovať i v medzinárodnom
kontexte,” vysvetľuje režisér. V lete
tohto roku vystúpili na medzinárodnom divadelnom festivale v Cannes, odkiaľ si za predstavenie Louis
Braille odniesli najvyššie ocenenie,
Zlatú hviezdu.
Teatro v Malackách
Zlatom ocenenú inscenáciu
mohli Malačania vidieť počas festivalu Zejdeme sa na Hambálku.

„Spolupráca s MCK
Malacky ma veľmi te
ší. V Kultúrním domečku
sme hosťovali už viackrát
a verím, že príležitosti sa ešte nájdu,”
hovorí.
Pôsobenie svetovo uznávaného
režiséra v našom meste pri Colorate
nekončí. Aktívne sa venuje mladým
ako pedagóg literárno-dramatického odboru na tunajšej základnej
umeleckej škole. „Mesto má veľký
divadelný potenciál, pretože sa tu
sústreďuje okrem Malaciek i veľa ta
lentov z okolitých miest a obcí. Kým
napríklad v Bratislave sa talentované deti roztratia, tu je talent oveľa
koncentrovanejší,” vysvetlil. Študenti
pod vedením skúseného divadelníka dosahujú presvedčivé výsledky.
V silnej konkurencii súčasnej divadelnej scény vystupujú Malačania
s inscenáciou Krivoprísažník, ktorá
vznikla na námet P. O. Hviezdoslava.
Zarezonovala v divadelnom svete,
čo potvrdzuje najvyššie umiest
nenie z krajskej prehliadky umeleckého prednesu a divadelnej
poézie i hlavná cena z celoštátnej prehliadky v Dolnom Kubíne, odkiaľ si divadelníci priviezli
nomináciu na vrcholnú divadelnú
prehliadku – Scénickú žatvu. Krivoprísažníka študenti odohrali aj
na 53. ročníku Akademického
Prešova a získali Osobitnú cenu

za scénickú miniatúru. Mladí
umelci sa predsta
vili aj s hrou Nebeská
reklamná a informačná agen

Oznámenie o delegovaní člena
a náhradníka do okrskovej volebnej komisie musí obsahovať:
• meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na
ktorú možno doručovať písomnosti,
• meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať pí
somnosti,
• meno, priezvisko a podpis osoby:
- oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;
- ak ide o koalíciu: meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvo-

riacu koalíciu a odtlačok pečiatky
každej politickej strany tvoriacej
koalíciu.
V záujme bezproblémovej prí
pravy a vykonania volieb je vhodné,
aby delegovaný člen a náhradník
poskytol aj telefonický kontakt
a e-mailovú adresu.
Tieto kontaktné údaje sú potrebné na zvolanie prvého zasadania
okrskovej volebnej komisie, zasielanie pozvánok, oznámení ako aj ďalších informácií, ale najmä na operatívne zabezpečenie prítomnosti člena volebnej komisie (resp. náhradníka) v deň konania volieb.
Oznámenie o delegovaní člena
a náhradníka do volebnej komisie
možno doručiť do stredy 8. januá
ra 2020 do 24.00 hodiny. Podáva
sa v listinnej forme (osobne, poštou)
alebo elektronicky.
LISTINNÁ FORMA:
• osobne do podateľne Mestského úradu Malacky (Bernolákova

la ľahkosť a taliansky nadhľad. Di
vadlo ani seba netreba brať príliš váž
ne. Na našej práci je krásne, že sa celý
život hráme,” odkázal študentom.
Slovenské divadlo má úroveň
Inšpiráciu režisér hľadá na cestách aj v literatúre. Do svojich hier
často vkladá i duchovné hodnoty.
„Naše predstavenia sú výnimočné
tým, že na ne môžete pozvať dieťa
i starú mamu. Nestane sa, že by sa
niekto pohoršil.” vysvetľuje režisér,
keď spomíname lacný humor a vulgárnosť súčasných filmov a seriálov.
Cieľom divadelníka nikdy nebolo
vypredávať obrovské sály. Namiesto
komerčnej istoty stavil na kvalitu.
„Dobré divadlo bolo vždy elitnou zá
ležitosťou. My sa snažíme, aby diváci
odišli z predstavenia vždy čímsi obo
hatení.” uzavrel Peter Weinciller.
Text: L. Wernerová,
foto: archív P. Weincillera

Zlatá hviezda z Cannes.

túra. Tá poukazuje na každodenný
svet plný absurdít. Inscenácia získala delené 2. miesto z 12 prihláse
ných súborov v súťaži amatérske
ho divadla Stretnutie s Táliou. Porota ocenila moderné stvárnenie
námetu v súčasnom jazyku, humor
a dynamiku hry. Medzi najväčšie
pedagogické talenty P. Weincillera
patrí Nikoleta Palkovičová, ktorá

Delegovanie členov a náhradníkov
do okrskových volebných komisií
Politická strana alebo koalícia,
ktorej kandidátna listina bola
zare
gistrovaná pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky 2020, môže do okrskovej volebnej komisie delegovať
jedného člena a jedného náhradníka.

s prednesom básne Nový svet uspela v niekoľkých súťažiach. Prvé
miesto si odniesla z krajskej prehliadky umeleckého prednesu
a divadelnej poézie v Modre, zvíťazila na celoštátnom kole Hviez
doslavovho Kubína a druhé mie
sto si vyrecitovala na Medzinárodnom festivale poézie vo Valaš
skom Meziřičí. Odborníci vyzdvihujú jej verbálny prejav a zvládnutie
náročného textu.
Učiteľ je právom hrdý aj na svojich ostatných žiakov: „Som veľmi
rád, že sa nám darí a chodíme po
súťažiach. Niektorí študenti sa toho
roku dostali aj na konzervatóriá.”
Prednesy ocenili porotcovia popredných slovenských i českých sú
ťaží. Úspešný divadelný rok skončila malacká ZUŠ na festivale TvorBA, ktorý je prehliadkou najlepších
umeleckých súborov. „Prial by som
si, aby mladým divadelníkom zosta-

Malackí ZUŠ-kári s Krivoprísažníkom na Hviezdoslavovom Kubíne.

Voľba poštou (zo zahraničia)

Volič, ktorý má trvalý pobyt v meste Malacky a v čase volieb do NR SR
bude mimo územia republiky, môže požiadať o voľbu poštou.

5188/1A) alebo priamo do klientskeho centra (prízemie) Mestského úradu Malacky, Bernolákova
5188/1A, Malacky (Mgr. Alena
Kmecová alebo Mgr. Katarína
Krišková);
• poštou na adresu: Mestský úrad
Malacky, Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky. Rozhodujúci je
dátum doručenia, nie dátum podania na pošte.
ELEKTRONICKÁ FORMA:
• ako sken na e-mailovú adresu
volby@malacky.sk. Rozhodujúci
je dátum doručenia.

Žiadosť o voľbu poštou môže
poslať:
• PÍSOMNE (v listinnej forme) na adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosť musí byť doručená najneskôr v piatok 10. januára 2020.
• ELEKTRONICKY (e-mailom) na
adresu: volby@malacky.sk alebo
podatelna@malacky.sk. Žiadosť
musí byť doručená najneskôr v piatok 10. januára 2020.
Žiadosť o voľbu poštou (Žiadosť o
voľbu poštou PDF; Žiadosť o voľbu
poštou – DOKUMENT NA STIAHNUTIE) musí obsahovať tieto údaje
o voličovi:
• meno a priezvisko
• rodné číslo
• adresu trvalého pobytu
• adresu miesta pobytu v cudzine
Ak žiadosť spĺňa zákonom predpísané náležitosti, obec zašle žiadateľovi najneskôr 35 dní pred termí-

nom volieb na adresu miesta jeho
pobytu v zahraničí:
• obálku s odtlačkom úradnej pečiatky mesta Malacky
• hlasovacie lístky
• návratnú obálku (označenú heslom VOĽBA POŠTOU – ELECTION
BY MAIL, vypísanou adresou mesta Malacky ako adresáta a adresou
voliča ako odosielateľa)
• poučenie o spôsobe hlasovania
Po vykonaní hlasovania vloží volič
hlasovací lístok do obálky s úradnou
pečiatkou mesta Malacky a zalepí
ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky označenej heslom VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL.
Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ
(volič).
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch,
ktoré boli doručené mestu Malacky
najneskôr v posledný pracovný deň
pred voľbami.
MV SR/-red-
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Štátne gymnázium
otvorilo dvere verejnosti
Gymnázium Malacky otvorilo svoje brány zvedavým návštevníkom.
Deň otvorených dverí využili prevažne záujemcovia o štúdium a ich
rodičia, ako aj rodičia súčasných študentov, aby na vlastné oči videli
to, čo možno doteraz poznali iba z rozprávania svojich detí.

Vychádza kniha
o Mackovi

Na záver roka vychádza no
vá publikácia s témou Ma
laciek. Týka sa osobnosti
Mac
ka zo známej ľudovej
piesne Išeu Macek do Maua
cek. V uplynulých troch rokoch sa v Malackách konala
konferencia o Mackovi a no
vá kniha obsahuje zozbierané texty prednášok, ktoré
odzneli na konferenciách.
Kniha má názov Medziná
rodňí konferencija o Macko
vi. Malacki 2016–2018 a podtitul Sbírňík príspjevkú alebo jak to začalo, pokračovalo
a ešťe neskončilo. K dispozícii
bude pred Vianocami, vo štvrtok 19. decembra a v piatok
20. decembra. Môžete si ju kúpiť v Turisticko-informačnej
kancelárii (vedľa knižnice) od
9.00 do 17.00 h.
Prípadne napíšte na
mpohlady@gmail.com.
M. Macejka

Pozvanie prijali zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja
a zástupcovia Jazykového inštitútu
Rakúskej armády z Viedne.
Na otváracej konferencii študenti
predstavili bilaterálny slovensko-rakúsky projekt Pád železnej opony.
Jeho súčasťou bola diskusia s Dr.
Schmidlom – ISS Viedeň a Martinom
Garekom z Ústavu pamäti národa.
Konferencia bola zavŕšená debatou
súhlasných a nesúhlasných tímov
na tému Rúcanie verzus stavanie
múrov.
V odborných učebniach na návštevníkov čakali rôzne aktivity a zaujímavosti.
V učebni biológie sa mohli otestovať, aký majú reakčný čas. Dozvedeli sa tiež o pitve oka, ktorú študenti absolvovali už niekoľkokrát –
spravidla v čase zakáľačiek. V učebni
fyziky testovali, či jablko obsahuje
železo. Tvrdenie bolo, že áno, čo do-

kázali jednoducho pomocou magnetu.
Počas dňa otvorených dverí na
Gymnáziu v Malackách neskrývali
nadšenie študenti, pedagógovia ani
návštevníci. Prezentácie nepochybne oslovili aj mnohých budúcich absolventov školy, ktorá si dlhodobo
drží prestíž významnej vzdelávacej
inštitúcie.
Text: -is-, foto: -lw-

Nemocnica v Malackách
verzus poisťovňa Dôvera
Malacká nemocnica v uplynulých dňoch zrušila
niektorým pacientom naplánované CT a MR vyšetrenia a plánované operácie.

„Pacientom neponúkli žiadnu náhradu a nechali ich,
aby si poradili sami. Nemocnica používa svojich pacientov
ako nástroj nátlaku pri vyjednávaniach so zdravotnou po
isťovňou Dôvera,“ tvrdí vo svojom písomnom vyjadrení
Matej Štepianský, hovorca zdravotnej poisťovne Dôvera. Podľa generálneho riaditeľa Dôvery Martina Kultana
majú zdravotná poisťovňa a nemocnica naďalej platnú
zmluvu a odmietanie pacientov je podľa nich jej jasným
porušením. „Rokovania sú niekedy zložité, no pokým pou
žívame jasné argumenty, všetko je v poriadku. Ak sa však
nástrojom vyjednávaní stávajú pacienti, nie je to voči nim
fér,” zdôraznil.
Zástupcovia malackej nemocnice sa bránia: „Legisla
tívne zmeny v zdravotníctve v roku 2019 podstatne zvýšili
mzdové náklady všetkých nemocníc. Nemocnica Malacky
preto nie je schopná z finančných zdrojov poskytnutých

zdravotnými poisťovňami pokryť tieto zvýšené náklady.” Na
problém poukazujú od mája tohto roku všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Na základe toho sa štát
rozhodol dofinancovať tieto náklady sumou vo výške
65 miliónov eur. Napriek tomu, že zdravotné poisťovne
peniaze dostali, Nemocnica Malacky dostala len čiastku,
ktorá nepokrýva nárast mzdových nákladov. „Vzhľadom
na to, že sa Nemocnica Malacky nedohodla so zdravotnou
poisťovňou Dôvera na dofinancovaní zdravotnej starostli
vosti na rok 2019, sme nútení zrušiť plánované termíny vy
šetrení. Museli sme pristúpiť k tomuto kroku, pretože našou
povinnosťou je poskytovať zdravotnú starostlivosť efektív
ne, účelne a hospodárne,” uvádza ďalej nemocnica.
Zdravotná poisťovňa Dôvera na svojom webe informuje dotknutých poistencov, ako majú postupovať: „Pre
všetkých pacientov sme zabezpečili možnosť absolvovať vy
šetrenia a operácie v iných zmluvných nemocniciach a po
liklinikách, najmä v Bratislave a v Skalici. Ak je to potrebné,
naši poistenci majú zabezpečenú aj prepravu.”
-red-

V. Danadová vpravo.

Študentka z Malaciek
„odletela” na Mars
– simulácia letu bola úspešná

O Veronike Danadovej zo štátneho gymnázia v Malackách sme nedávno už písali. Táto ambiciózna študentka zvíťazila vo finále medzinárodnej súťaže Expedícia MARS. Za svoje prvenstvo si odniesla unikátnu cenu – účasť na 101-hodinovej simulácii letu na Mars, kde ako
členka päťčlenného medzinárodného tímu riešila rôzne prekážky,
skúšala nové experimenty a uskutočňovala zaujímavé merania.

Prihlásenie do súťaže prebiehalo
cez internet. Veronika si z piatich od
borností (biológ, fyzik, popularizátor,
konštruktér a inžinier), vybrala inžiniera. Jej úlohou bolo zapojiť ultra
zvukový snímač na mikroprocesor.
Najšikovnejších 25 študentov z Česka
a Slovenska sa zúčastnilo na štvor
dňovom semifinále v Brne. Tam pre
zentovali svoje práce z internetového
kola, spracúvali určené témy a v rámci odborného projektu postavili za 15
hodín trojosový stabilizátor kamery. „Dvanástich finalistov čaká cesta
po európskych vesmírnych centrách,
vypustia stratosférický balón a mali
možnosť prebojovať sa až k simulácii
letu na Mars,” zaspomínala Veronika.
Trojdňové finále v Bratislave sa zame-

ralo najmä na preverenie psychickej
a osobnostnej stránky finalistov. Vybraných 5 študentov vrátane Veroniky sa zúčastnilo na 101-hodinovej
simulácii letu na Mars vo Hvězdárně
vo Vyškove. „Na simulácii sme riešili
rôznorodé úlohy, od merania vlno
vej dĺžky lasera, vytvorenia beztiažo
vého stavu rastlín a pozorovania ich
rastu, cez automatické zavlažovanie,
zostavenie funkčného roveru – sondy,
až po samotný výstup na Mars pre
odobratie vzoriek a uskutočnenie me
raní. Na záver bola tlačová konferen
cia,” priblížila Veronika. Je nám cťou
spoznať príbeh prvej malackej študentky, ktorá bola – hoci iba simulovane – na Marse.
Text: -vd-/-is-, foto: archív -vd-
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Vyhodnotenie výtvarnej
súťaže Ochranárik

SPOMIENKY

s jednotným európskym číslom
tiesňového volania 112, ako aj motivovať ich k záuj
movej činnosti, mimoškolskému vzde
lávaniu
a účelnému využívaniu voľného
času. Deti svoje nadanie premietli
do rôznych diel v podobe výkresov,
papierových skladačiek či priestorových diel. Spolu bolo doručených 143 prác z 8 základných škôl
a 9 materských škôl okresu Malacky. Úspešných výtvarníkov privítali
a ocenili prednosta Okresného úra
du Malacky Jozef Mračna a riaditeľ
súťaže Július Predajniansky. Víťazné práce v jednotlivých kategóriách postupujú do národného kola
Ochra
nárika. Ďakujeme všetkým
deťom, ktoré sa do súťaže zapojili.
Text a foto: OKR OÚ Malacky

MALACKÁ MATRIKA
od 3. 12. do 16. 12. 2019
Začiatkom decembra sa v priestoroch Okresného úradu Malacky
uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie Okresného kola výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany na
tému Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne.

Organizátorom bol Odbor krízového riadenia Okresného úradu
Malacky pod záštitou Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky.

Cieľom výtvarnej súťaže bolo
priblížiť deťom a žiakom hravou
formou či rôznorodými výtvarnými technikami a formami tematiku
civilnej ochrany a jej prepojenie

Bezplatná právna
poradňa pre seniorov
Piatok

3. január
17. január

od 10.00 h
do 12.00 h

Bezplatná právna pomoc je urče
ná pre seniorov s trvalým bydliskom
v Malackách. Na konzultáciu s právnikom JUDr. Františkom Kurnotom
sa netreba objednávať, stačí prísť na
Mestský úrad v Malackách (1. poschodie, číslo dverí 129). Prineste si so seriadková inzercia
Do zubnej ambulancie v Malackách prijmem na tri dni v týždni
zdravotnú sestru (najradšej dôchodkyňu). Nástup 1. januára 2020.
Tel.: 0903 41 41 54,
MUDr. Ján Dekyský

bou občiansky preukaz (pre overenie
bydliska). Poradenstvo je diskrétne
a anonymné.

Vítame medzi nami
Pavol Janota, *4. 12.
Bianka Balážová *30. 11.
blahoželanie
Toľko si toho prežila, no Tvoja tvár
vždy láskou žiarila...
10. decembra sa dožila 86 rokov naša
drahá mama a starká Nelka Štefanská Žiaková, rod.
Hedbávna. Zároveň
17. decembra oslavuje svoje meniny. Všetko najlepšie, najmä veľa
zdravia a rodinnej pohody, zo srdca
želá dcéra Daniela a syn Jaroslav so
svojimi rodinami. Pravnuci Dylanko a Timonko bozkávajú.

24. novembra sme si
pripomenuli 3. výro
čie smrti našej sestry,
tety, švagrinej a krstnej Marty Hlavačkovej, rod. Trenčanskej.
Zároveň sme si 4. decembra pripomenuli jej nedožité 75. narodeniny
a 17 rokov, čo nás
opustil jej manžel
Jozef Hlavačka.
S láskou v srdci a slzami v očiach spomína celá rodina.
Čas plynie, ale smútok v srdci bolí,
zabudnúť nedovolí.
Kto Ťa mal rád, nezabudne.
10. decembra uplynulo 6 rokov, čo nás
navždy opustil manžel, otec a dedko Mi
loš Skokánek. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Spomínajú manželka Anna
a dcéra s rodinou.
19. decembra si pripomíname nedo
žitých 100 rokov
nášho otca, dedka
a pradedka Viktora Chvílu. S láskou
a úctou spomínajú
traja synovia, štyri dcéry s rodinami a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

Mama – to slovo je cennejšie
ako ktorékoľvek iné.
Keď Ťa už niet, rúti sa nám svet.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme
pri Tebe každý deň.
24. decembra uply
nie 8 rokov, čo nás
navždy opustila
naša drahá Anička
Fábryová, rod. Húšťavová, z Malaciek. S úctou a láskou
spomínajú deti s rodinami.
24. decembra si pripomíname 14. výročie úmrtia našej drahej mamičky Antó
nie Glembusovej.
Venujte jej spolu s na-
mi tichú spomienku.
Syn s rodinou.

Ty už tam hore svoj večný pokoj máš.
Snáď neruší Ti ho náš tichý plač.
V srdiečku našom navždy zostávaš.
25. decembra si pri
pomenieme 11. výro
čie úmrtia našej milovanej Zitky Mar
kovej. S úctou a lás
kou spomína celá ro
dina.
28. decembra uplynie 28 rokov od
smrti nášho drahého otca a starečka
Antona Trenčanského. S láskou
a úctou naňho spomínajú deti Tono, Elena a Andrej.

-red-

Želáme vám šťastné
a veselé Vianoce
plné rodinnej pohody,
úsmev na tvári,
v duši mier
a srdce plné radosti.
V novom roku šťastie,
zdravie, spokojnosť
a veľa síl do ďalšej práce.

Klub filatelistov
ZSF 52–32

Členovia
JDS Malacky

želá svojim členom šťastné
a pokojné prežitie
vianočných sviatkov
v kruhu rodiny
a pevné zdravie, ako aj veľa
zberateľských úspechov
v roku 2020.

Poďakovanie chirurgii
v Nemocnici Malacky
Život ubieha rýchlo. Človek sa ani nenazdá, a už je senior. S vekom prichádzajú choroby a zdravotné ťažkosti. V prípade, ak je odkázaný na pomoc
iných, nepochybne pomôže aj citlivý prístup lekára, odborníka a špecialistu. Takým je MUDr. Jozef Lang, chirurg z Nemocnice Malacky, ktorý pomohol mnohým ľuďom. Za jeho príkladnú prácu by som sa mu rád poďakoval.
Moje poďakovanie tiež patrí sestričke Ivetke Žemberyovej a sanitárovi Štefanovi Petrášovi za ich svedomitosť a príkladnú starostlivosť o pacientov.
S veľkým poďakovaním a úctou Konštantín Čulen, Pernek.

Hľadajú
domov

Karanténna stanica v Malackách hľadá nový domov alebo dočasnú opateru pre psov,
ku ktorým sa dlhodobo nehlásia ich pôvodní majitelia.
Všetky psy sú v čase adopcie
čipované, očkované, ošetrené
proti parazitom a kastrované.
V prípade, že sa vám niektorí
z útulkáčov zapáči, s dôverou
oslovte pracovníkov karanténnej stanice na nižšie uvedených kontaktoch.
Text a foto: -lw-

Dany
Ovčiak Dany je perfektným spoločníkom na dlhé
večery či kratšie prechádzky.
Vzhľadom na jeho veku potrebuje pokojné prostredie
a teplý pelech. Zaslúžil by si
rodinu, ktorá by mu spríjemnila posledné roky života.

Roy
Roy je mladý psík malého
vzrastu, ktorý žil v osade bez
hygienických návykov a ľudskej lásky. Pri adopcii treba
počítať so zdĺhavejšou výchovou, no pri správnom
prístupe bude Roy skvelým
a vďačným kamarátom.

Oki
Energický Oki má vždy
dobrú náladu. Mladý kríže
nec bude potrebovať pevnú ruku, ktorá skrotí jeho
temperament. Psík je veľmi
učenlivý, hodil by sa aj na
psie športy či ako tréningový
partner aktívneho pána.

Maxík
Sympatický 5-ročný kríženec stredného vzrastu Maxík
je vhodný ako psí jedináčik.
Má príjemnú, priateľskú povahu a miluje prechádzky. Je
ideálnym spoločníkom do
bytu alebo domu s celoročným prístupom dnu.

Kontakty – email: ksmalacky@gmail.com alebo facebook: Karanténna stanica Malacky

Rex
Nemecký ovčiak Rex má
asi 6 rokov a je skvelým rodinným psom. Je vďačný za
akúkoľvek aktivitu. Miluje
kontakt s ľuďmi, prechádzky
a aportovanie. Je absolútne bezproblémový, vhodný
k malým deťom aj k iným
zvieratám. Najlepšie by mu
bolo v domčeku s veľkou záhradou.
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Mladí atléti uspeli
na republikových
šampionátoch

V jesennej časti atletickej sezóny sa konali majstrovstvá Slovenska mladšieho a staršieho žiactva a republikový šampionát v cezpoľnom behu. Pretekári Atletického klubu AC Malacky z týchto
podujatí spolu priviezli 4 cenné kovy (1-1-2).

Mladší žiaci
Mladšie žiactvo súťažilo o majstrovské tituly formou viacboja. Výsledky určil celkový súčet za všetkých
päť súťažných disciplín (60 m preká
žok, skok do diaľky, beh na 60 m, hod
kriketovou loptičkou a beh na 600 m).

V konkurencii 34 žiakov spomedzi
našich najlepšie obstáli Adam Gašpar (9. miesto) a Eric Houndjo (10.
miesto). V ešte početnejšom, 52-člennom štartovom poli mladších žiačok,
sa nestratili ani naše dievčatá. Silvia
Pullmannová obsadila 20. prieč-

ku, Hana Zálesňáková 22. a Karen
Grígelová bola 26. Napriek tomu, že
sme nepriviezli žiadnu medailu, dokončený viacboj u všetkých 16 štartujúcich talentov AC Malacky je veľkým
úspechom.

Prenájom priestorov
bývalého bufetu v ŠH Malina

Starší žiaci
Na majstrovstvách republiky v atletike starších žiakov a žiačok dosiahla početná skupina členov AC Malacky množstvo osobných rekordov
a cenných skúseností. Najviac sa darilo Matúšovi Klasovi, ktorý v behu na
100 m prekážok získal bronz. Bronzové medaily si vybojovali aj členovia štafety AC Malacky na 4x 300 m
v zložení Ivan Sedlák, Matúš Klas,
David Vrabček a Nicolas Gazdič.
Tesne za stupňami víťazov skončili
dve naše ďalšie štafety – dievčenská
Simona Kordošová, Kristína Sabová, Rebecca Slezáková, Nikola Brandisová a chlapčenská Ivan
Sedlák, Nicolas Gazdič, Matúš Klas
a David Vrabček. V prvej desiatke
sme okrem toho zaznamenali 15 ďal
ších umiestnení talentov z AC Malac
ky – pričinili sa o ne Nikola Brandisová, Matúš Klas, Rebecca Slezáková,
Nicolas Gazdič, Miroslav Frývaldský, David Vrabček, Michal Nehy
ba, Sarah Alexandra Jurovatá, Kristína Sabová a Simona Kordošová.

Bližšie informácie/obhliadka:
AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky
Tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

Cezpoľný beh
Úspešne si členovia AC Malacky
viedli aj na majstrovstvách republiky
v cezpoľnom behu, ktoré hostil areál
parku kaštieľa Betliar v okrese Rož
ňava. Titul majstra SR v krose juniorov
získal pre Malacky Marek Ondrovič.
Strieborné medaily si priviezli naši
mladší žiaci Adam Boškovič, Peter Kottlík, Eric Houndjo a Tomáš
Měšťan za súťaž družstiev. V prvej
desiatke ešte skončili Adam Boškovič (mladší žiaci, 6. miesto), Peter
Kottlík (mladší žiaci, 7. miesto) a Timea Morávková (staršie žiačky, 8.
miesto). Hoci sa v behu najmladších
žiakov majstrovské tituly neudeľovali, k našej radosti v ňom zvíťazil Matúš Bachratý a na 7. priečke finišoval
Alex Houndjo.

Strieborný tím z cezpoľného behu.

Text: P. Filip,
foto: AC Malacky

Stolní tenisti prezimujú
na striebornej priečke
Muži MSK Malacky prezimujú
v extralige na výbornom 2.
mieste. Svoje kvality a skúse
nosti potvrdili počas prvej polovice najvyššej slovenskej súťa
že všetci tímoví hráči Erik Illáš,
Vladimír Jančí, Branislav Kalužný a Adam Brat. V poslednom
tohtoročnom dvojzápase jednoznačne zvíťazili na domácej
pôde nad oboma súpermi, MSK
Čadca A a MSK Čadca B.

MSK Malacky – MSK Čadca B 6:0
Body: V. Jančí 2, E. Illáš 2, A. Brat 2
MSK Malacky – MSK Čadca A 6:1.
Body: E. Illáš 3, A. Brat 2, B. Kalužný 1
Poďakovanie patrí nielen hráčom,
ale i divákom za výbornú podporu
z hľadiska. Ďalšie kolo extraligy mužov sa hrá 10. januára. Ženy sa predstavia 25. januára.
Text a foto: P. Rajtoková
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Hádzanársky oddiel
TJ Strojár Malacky

želá širokej športovej verejnosti
šťastné a pokojné Vianoce.
Hráčom ďakujeme za výkony,
funkcionárom, sponzorom
a priaznivcom
za podporu v roku 2019.
Všetkým bez rozdielu želáme veľa
úspechov a spokojnosti v roku 2020.

AD HOC Malacky v zmysle VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky
ponúka na prenájom priestory bývalého bufetu na 1. poschodí ŠH Malina s rozlohou 48 m². Priestor je momentálne využívaný na skupinové
cvičenia.
V žiadosti je treba uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté
priestory využívať a cenovú ponuku za 1 m²/rok. Preferované bude využitie priestoru na poskytovanie služieb verejnosti v oblasti športu. Nad
rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej
energie a vody.
Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou Ponukové konanie bufet ŠH – NEOTVÁRAŤ na adresu AD HOC do
23. decembra do 10.00 h.

Prenájom priestorov
v stolnotenisovej hale
AD HOC Malacky podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, neby
tových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky ponúka na prenájom nebytový priestor pri vstupe do stolnotenisovej haly
v Malackách s rozlohou 9 m². Priestor je k dispozícii od 1. januára 2020.
V žiadosti treba uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory
využívať a cenovú ponuku za 1 m²/rok. Minimálna ponúkaná cena za
prenájom je 90 €/m²/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody.
Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou Ponukové konanie nebytový priestor STH – neotvárať na adresu
AD HOC do 23. decembra do 10.00 h.
Bližšie informácie/obhliadka:
AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky
Tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

Zlato a bronz pre
atletickú prípravku

Prípravka Atletického klubu AC Malacky (rok narodenia 2008
a mladší) prežíva svoje najúspešnejšie obdobie, keď opäť potvrdila, že patrí medzi najlepšie na Slovensku. Po tohtoročnom víťazstve
v Detskej P-T-S bola tretia v Detskej štafetovej lige a triumfovala aj
v súťaži Detský štafetový kros.

V celoslovenskom finále súťaže Detská štafetová liga získala
zmiešaná štafeta prípravky AC
Malacky na 4 x 60 m bronzové medaily. Kvarteto našich pretekárov
tvorili Lea Pauková, Dávid Lukáček, Hana Zálesňáková a Teodor
Volek.
Celoslovenské finále súťaže Detský štafetový kros v sa konalo
v ťažkom, rozbahnenom teréne parku kaštieľa Betliar. Štvorica pretekárov AC Malacky Teodor Volek, Va-

nesa Salaiová, Philip Halla a Hana
Zálesňáková zvládla štafetový beh
na 4x 500 m zo všetkých zúčastnených tímov najrýchlejšie a s náskokom 7 sekúnd si vybojovala zlaté
medaily. O tento úspech sa zaslúžili
aj Regina Slezáková a Alex Houndjo, ktorí tímu pomohli pri postupe
z regionálneho kola. Našim atletickým talentom srdečne blahoželáme.
Text: P. Filip,
foto: AC Malacky
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ŠPORT
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Plán mestských
športových
podujatí
na rok 2020

O tom, že
v Malackách
máme šikovné
deti, niet pochýb.
Dokazujú to aj
žiaci Základnej
školy na
Štúrovej ulici,
o úspechoch
ktorých často
informujeme.
V poslednom
období boli
úspešní
vo vybíjanej
aj v hádzanej.

január
turnaj v ľadovom hokeji ZŠ a SŠ

20. marec
vyhlásenie najlepšieho športovca
a najšportovejšej školy 2019
8. máj
Beh oslobodenia
26. máj
Putovný pohár MDD v šachu
29. máj
Športové hry malackej mládeže
o Putovný pohár primátora mesta

Štúrka je naďalej
úspešná v športe
Krajské kolo vo vybíjanej –
striebro
Na krajské kolo vo vybíjanej do
Pezinka cestovali žiaci 1. stupňa ZŠ
Štúrova ako suverénni víťazi okresného kola. V základnej skupine vyhrali 14:9 nad ZŠ Drieňová Bratislava
a potom podľahli kvalitnému sú
perovi, ktorý kraľuje Bratislavskému
kraju vo vybíjanej už tri roky, ZŠ Milana Hodžu, 5:14. Semifinálový duel
s domácim tímom ZŠ Na bielenisku
Pezinok sa rozbiehal po predchádzajúcej prehre ťažko, našťastie sme sa
pozviechali a vyhrali 13:9.
Vo finále krajského kola sa znovu
proti sebe postavili ZŠ Štúrova a fa
vorit celého turnaja, ZŠ Milana Ho
džu Bratislava. Hráči Štúrky od za-

čiatku diktovali tempo a súper bol
zaskočený. Po prestávke však súpe
ri začali veľkým náporom a udržali
dvojgólový náskok 13:11. Na tvárach
našich žiakov sa objavili slzy, lebo víťazstvo bolo veľmi blízko. Vybojovať
2. miesto v kraji je však ďalší skvelý
úspech našej školy. Žiakom 1. stupňa
zo ZŠ Štúrova v Malackách blahoželáme a veríme, že sa im bude dariť aj
v iných súťažiach.
O strieborný úspech sa postarali
Olívia Ondrušová, Olívia Ková
čová (3. B), Nikolaj Stachovič, Filip
Blažíček, Alex Ondriaš, Ján Német,
Martina Stachovičová, Lucia Šovčíková, Laura Pospíšilová (4. A), Filip
Velický (4. B), Jakub Čahoj a Kristína Hanzalíková (4. C).

Malačianky bojujú
v hádzanárskych
dresoch Stupavy a ŠKP
Aj keď Malacky nemajú tím starších dorasteniek, prvá liga má aj malackú stopu. V tíme Tatrana Stupava
nájdeme veľkú enklávu našich hádzanárok. Celkovo druhou najproduktívnejšou hráčkou ligy je Sára
Švajdlenková, ktorá za deväť zá
pasov nastrieľala 75 gólov. Toto číslo
má ešte vyššiu váhu, ak zoberieme
do úvahy, že sa Stupava nachádza na

7. mieste z 12 družstiev, a teda nehrá
o čelo tabuľky. Okrem nej sú v tíme
Tatranu aj Nicol Hladíková, Klára
Havelková, Ivana Velická a brankárka Viktória Voržáčková. Malacky majú zastúpenie aj v ŠKP Bratislava. V ôsmom tíme tabuľky nastupujú Emma Slováčková, Sarah Kujanová a Barbora Šmahlíková.
M. Binčík

23. jún
Memoriál P. Patscha v cyklistike
16. august
Záhorácky výstup na Vysokú
august
Športový deň zdravotne postihnutej
mládeže
11. september
Večerný beh zdravia –
Beh vďaky SNP
október
Regionálny šachový festival

Mini hádzanárska liga
ZŠ Štúrova sa s dvoma tímami
kategórie 3.–4. ročník zúčastnila na
mini hádzanárskej Tipos lige. V tejto
kategórii bolo prihlásených 17 tímov
základných škôl z Bratislavy, Pezinka,
Modry a Malaciek.
Zmiešané družstvo chlapcov
a dievčat preletelo základnou skupi
nou bez straty bodu. Po postupe do
semifinále nestačilo na neskoršieho
víťaza ZŠ Modra 1 a prehralo 12:14.
V boji o 3. miesto vyhralo nad ZŠ
Modra 2 v pomere 15:6.
Druhé družstvo zložené iba
z chlapcov obsadilo po jednej výhre
a dvoch prehrách 3. miesto v skupine, pričom celkovo skončilo na konečnom delenom 9. mieste.
ZŠ Štúrova reprezentovali Boris Čurilla, Marko Valachovič, Jakub Tylka (3. A), Filip Škrovánek (3.
B), Nella Slobodová (3. C), Nikolaj
Stachovič, Lucia Šovčíková, Laura Pospíšilová, Filip Blažíček, Ja-

kub Sliva (4.A), Filip Velický, Nilton
Lunghini (4. B) a Tomáš Marek (4. C).
Text: P. Ondruš,
foto: ZŠ Štúrova

24. október
beh Malacká desiatka
beh Malacký kilometer
A. Pašteka, predseda Komisie
pre šport a mládež MsZ Malacky

Mestské klzisko je už
v plnej prevádzke

Korčuliari sa aj túto zimu tešia z ľadovej plochy v Zámockom parku. Klzisko je k dispozícii pre širokú verejnosť, školy i organizované
skupiny.

Zabaviť sa a zašportovať si pod
holým nebom môžete každý deň od
14.00 do 18.00 h s výnimkou štvrtkov, keď je klzisko verejnosti prí
stupné len do 17.00 h.
Pre skupiny a školy je klzisko k dis
pozícii denne od 8.00 do 13.00 h
alebo od 18.00 do 23.30 h.

Vstupné –
verejné korčuľovanie
dospelí
študenti/dôchodcovia
deti 4–15 rokov
deti 0–3 roky
sprievod

1,50 €
1,00 €
0,70 €
zdarma
1,00 €
-lw/-lp-

Podrobnejšie informácie: www.adhocmalacky.sk.

Komisia pre šport
a mládež
Mestského
zastupiteľstva
v Malackách

želá všetkým športovcom
šťastné a veselé Vianoce,
ďakuje im za reprezentáciu
nášho mesta v roku 2019 a želá im
veľa športových úspechov
v nasledujúcom roku.
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