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úvodník

Lámanie roka
nás nezlomilo

Rok 2020 avizuje koniec prvého
polčasu. Pri cinkaní čiaš so šampan
ským na jeho štarte sa nám ani len
neprisnilo, o aký dramatický zápas
pôjde. Priniesol mnohé straty i nálezy,
nečakané zvraty. A nie všetci hrali fair
play. Do dôsledku sme si uvedomili ab
solútny význam rokmi opakujúcej sa
frázy – zdravie je najdôležitejšie. Mno
hí konečne pochopili, čo je podstatné
a čo nestojí ani za reč. Na piedestál
ľudských zmyslov sme vyzdvihli zrak –
bolo, a vo viacerých prípadoch stále je
nevyhnutné viac komunikovať očami.
Popri všetkom sme museli normál
ne žiť a pracovať. Pri listovaní aktuál
neho dvanásťstranového vydania mu
sí byť každému jasné, že radnica neza
háľala. A je úplne jedno, či pracovala
v obmedzenom alebo normálnom re
žime, výsledok je za každých okolnos
tí nadštandardný. Vynovené sú školy
a škôlky. Najstaršia škola v meste – ZŠ
Dr. J. Dérera – sa dočkala slávnostné
ho otvorenia novej telocvične. Tá je
nielen krásna a moderná, ale má aj
šatne, aby sa žiaci nemuseli prezlie
kať na chodbe.
Do mesta prichádzajú ďalšie do
tácie. Môžeme sa tešiť na výstavbu
komunitného centra, čaká nás rekon
štrukcia a prístavba rehabilitačné
ho strediska neziskovej organizácie
Vstúpte, ktorá pomáha ľuďom s men
tálnym postihnutím. Vracia sa kultúr
no-spoločenský život, stačí si vybrať
z ponuky na strane sedem. Aj napriek
nevyhnutným úsporným opatreniam
športová komisia vynaložila snahu
a pridelila klubom najvyššie možné
dotácie, aby mohli fungovať. Na ihris
kách už možno vidieť hráčov, na tri
búnach divákov. A na mapu Malaciek
pribudla nová ulica s názvom Krátka.
Môžeme povedať, že po prvom
polčase vedieme. Žiadny gól do šatne
sme nedostali. Veľmi pekne ďakujeme
všetkým fanúšikom a prajeme vám
krásne leto.
I. Sochorová

Generácie žiakov a pedagógov
sa dočkali novej telocvične
Bol to zvláštny školský rok, aký nepamätajú ani staršie generácie. Začiatkom marca tohto roka sa v Kostolišti objavil prvý potvrdený prípad ochorenia koronavírusom v rámci celej krajiny a udalosti dostali
rýchly spád. V Malackách sa s okamžitou platnosťou zatvorili všetky
mestské organizácie vrátane škôl. Vyučovanie sa presunulo do virtuálneho priestoru, z pedagógov sa čiastočne stali ajťáci. Náročné mesiace sú, našťastie, už za nami a záver školského roka je v Malackách
predsa len radostný. Podarilo sa zrekonštruovať vstupný vestibul
a átrium v Základnej škole Záhorácka, vznikla nová trieda v Materskej škole na Záhoráckej a predovšetkým sa dokončilo obrovské dielo – telocvičňa Základnej školy Dr. J. Dérera.
Škola s najvyšším počtom žia
kov v Malackách sa dočkala. Deň
vysvedčenia, 30. jún 2020, sa do
histórie Dérerky zapíše veľkými pís

Projekt križovatky
D2 Rohožník bude
až v budúcom roku

Projektová dokumentácia pre výstavbu diaľničnej križovatky D2 Ro
hožník by mala byť k dispozícii v prvej polovici roku 2021.

Uviedla to hovorkyňa Národnej
diaľničnej spoloč
nosti (NDS) Eva
Žgravčáková: „Na základe aktuálne
ho harmonogramu prípravy stavby
D2 križovatka Rohožník je prevzatie
dokumentácie pre územné rozhodnu
tie a dokumentácie stavebného záme
ru naplánované na prvý polrok 2021.
Následne budeme v procese prípravy
pracovať na získaní právoplatného
stavebného povolenia.”
Diaľničná križovatka D2 Rohožník
má odkloniť ťažkú nákladnú dopra

vu, ktorá smeruje od Rohožníka a ďalších obcí malokarpatského podhoria
na diaľnicu D2. Tieto vozidlá momen
tálne musia prechádzať cez obývané
časti Malaciek, ba dokonca popred
malackú nemocnicu.
O výstavbu križovatky sa dlhodo
bo zasadzuje primátor Malaciek Juraj
Říha, za jeden z troch najdôležitejších
projektov dopravnej infraštruktúry
v Bratislavskom kraji ju považuje aj
predseda Bratislavského samospráv
TASR
neho kraja Juraj Droba.

menami ako dátum slávnostného
otvorenia novej telocvične. Bola
nielen potrebná, ale priam nevy
tože stará telocvičňa
hnutná, pre
už neposta
čovala kapacitne ani
vybavením. Autorom projektu je
mestský architekt Branislav Ško
pek, realizačnou architektkou bola
Zlatica Janečková. „Novou telocvič
ňou sme splnili škole jej sen, dlhý
niekoľko desaťročí, čo vo mne zaho
jilo všetky bolesti náročnej prípravy
a ešte náročnejšej výstavby. Je krás
na a moderná, s dostavanými šatňa
mi, ktoré škole veľmi chýbali, aby sa
už žiaci nemuseli prezliekať na chod
be. Ďalšiu veľkú stavbu tak máme za
sebou a mne zostáva ešte raz poďa
kovať ministerstvu školstva aj mest

skému zastupiteľstvu za finančnú
podporu a kolegom z úradu za dobre
vykonanú prácu,” povedal pri sláv
nostnom otvorení primátor mesta
Juraj Říha.

vchod od Námestia SNP. Vďaka tomu ju môže škola prenajímať aj po
vyučovaní rôznym záujmovým sku
pinám na basketbal, volejbal, zum
bu, jogu a podobne.

Moderná, vkusná, ekologická
O novej telocvični sa dlho hovo
rilo a dlho trval aj proces prípravy.
V priestore medzi pôvodnou telo
cvičňou a múrom cirkevnej školy sa
začalo stavať vlani na jeseň a dnes
tam už stojí hodnotná stavba s vy
bavením vo vysokom štandarde
a miestami aj nadštandarde. Prie
story majú vzduchotechniku a od
vetrávanie (čo nebýva vždy pravid
lom), súčasťou šatní sú sprchy, ža
lúzie sa ovládajú elektronicky. Na
ihrisku s rozmermi 24x12 metrov
prekvapí profesionálny povrch tara
flex. Nechýbajú ani vkusné drevené
obklady.
Nová telocvičňa je aj ekologická.
Dažďovú voda totiž odvádza späť do
prostredia, presnejšie do parku na
priľahlom Námestí SNP. Okrem toho
má ako prvá mestská budova zelenú
strechu.
Je prepojená s pôvodnou telo
cvičňou a má aj svoj samostatný

Z histórie do súčasnosti
28. decembra 1927 zasadalo ku
ratórium Štátnej ľudovej školy v Ma
lackách, ktoré opätovne predložilo
argumenty podporujúce ideu vý
stavby novej školy. 5. októbra 1930
bol za prítomnosti ministra školstva
a národnej osvety Dr. I. Dérera po
ložený jej základný kameň. 25. sep
tembra 1932 bola Základná škola Dr.
J. Dérera slávnostne otvorená. „Cesta

Môžete pripomienkovať
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Do procesu prípravy cestovných poriadkov prímestskej autobusovej
dopravy Slovak Lines pre obdobie 2020/2021 sa môže zapojiť aj verejnosť.
Svoje požiadavky, resp. pripomienky k súčasne platným cestovným po
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Škola a škôlka na Záhoráckej sú opäť krajšie
Záver školského roka v budove školy na Záhoráckej sprevádzali rozsiahle stavebné práce. Zmeny nastali aj v škôlke, ktorá sídli
v spoločnej budove.

Základná škola
Hneď pri vstupe do školy svieti
nový vestibul. Pôvodne tmavý až po
nurý priestor sa zmenil na vzdušný
a presvetlený. Ide o pokračovanie sé
rie obrovských investícií mesta, ktoré
do budovy a areálu smerovali za po
sledné tri roky: nová fasáda, zateple
nie, dlažba pred hlavným vchodom,
bezbariérový vstup, nové osvetle
nie oboch telocviční, nové podlahy
v triedach a odborných učebniach,
rekonštrukcia všetkých 15 blokov,
zrekonštruovaná atletická dráha, no
vé átrium.
„Nikdy som si nedokázala predsta
viť, že by sa škola dokázala takto pre
meniť. Zosvetlenie vestibulu ukázalo,
aký potenciál celý priestor dáva. Mesto

Dôležitý finančný vklad do rekon
štrukcie priestorov na ZŠ Záhorácka
priniesol dlhoročný partner mesta,
spoločnosť POZAGAS, a. s. Spoloč
nosť sa v dávnejšej i nedávnej minu
losti podieľala na spolufinancovaní
viacerých projektov mesta, napríklad
na opravách ihrísk, parkov či futbalo
vého štadióna a tiež na rekonštruk
ciách viacerých základných a mater
ských škôl v meste. „Sme súčasťou
mesta, preto našu pomoc chápeme
ako spoločenskú zodpovednosť. V spo
ločnosti POZAGAS, a. s., sme vždy vní
mali, že išlo o dobre investované pe
niaze, a je tomu tak aj teraz v prípade

Átrium

mi najviac páči nová
podoba átria, ktoré
je plné zelene a stro
mov.”

Nový vestibul

Malacky nám pomohlo splniť veľký
sen. Vstup do našej školy je moderný,
pôsobí čisto a reprezentatívne. Zmena
je neskutočná a každého veľmi milo
prekvapí. Okrem vestibulu máme ďal
ší splnený sen, novú vrátnicu pri hlav
nom vchode. Drevená stena oproti
hlavnému vchodu je akousi poslednou
bodkou, aby to bolo dokonalé. Ško
la sa nám mení pred očami už dlhšiu
dobu. Nádhera, ďakujeme,” vyjadrila
svoje pocity riaditeľka ZŠ na Záho
ráckej Alena Číčelová.

Nová trieda MŠ

rekonštrukcie ZŠ Záhorácka. Súčasní
žiaci budú o 30 rokov významnou sú
časťou spoločensko-ekonomického ži
vota našej krajiny, preto je veľmi dôleži
té, aby dostávali vzdelanie v zodpove
dajúcich podmienkach,” povedal ge
nerálny riaditeľ POZAGAS, a. s., Ivan
Vaškor.
Výpočet investícií sa tým ale zďa
leka nekončí, pretože školu ešte čaká
postupná oprava chodieb na jednot
livých poschodiach, modernizácia
kuchyne a eurofondový projekt re

konštrukcie odborných učební. No
votou dýcha aj školské átrium, kto
ré sa zmenilo z rozhorúčenej kopy
betónu na príjemné zákutie so stro
mami a pestovaným trávnikom. Na
mieste pribudne ešte nové detské
ihrisko. Zmeny ocenil aj poslanec
MsZ Adam Janík: „Ako bývalého žiaka
tejto školy a súčasného člena školskej
rady ma veľmi teší ďalšia investícia,
ktorá posúva túto školu opäť na vyš
šiu úroveň. Vstupný vestibul vyzerá
omnoho dôstojnejšie, ale osobne sa

Materská škola
Rozsiahly vestibul základnej školy
ponúkol možnosti aj pre rozšírenie
materskej školy o 20 miest. Na mies
te starých, tmavých šatní po staveb
ných úpravách vznikli nové priestory,
vďaka čomu k dvom už existujúcim

triedam škôlky pribudla ešte jedna.
Nová trieda privíta prvé deti v sep
tembri. „Vždy sa teším, keď otvárame
nové alebo zrekonštruované triedy či
pracoviská. Už som navštívila niektoré
materské školy v okolí a vždy si uvedo
mím, že máme naozaj krásne priesto
ry,” povedala riaditeľka MŠ Malacky
Martina Novotová.
Elokované pracovisko malackej
materskej školy funguje v budove
ZŠ na Záhoráckej už niekoľko rokov.
Riaditeľky oboch škôl hovoria o veľ
mi korektných a bezproblémových
vzťahoch. Martina Novotová: „Spo
lupráca s vedením základnej školy aj
s ostatnými zamestnancami je veľ
mi dobrá. Navzájom si vychádzame
v ústrety a vieme sa vždy dohodnúť.”
Tieto slová do bodky potvrdila aj ria
diteľka ZŠ, ktorá s úsmevom dodala:
„Chodenie po schodoch najlepšie zo
všetkých zvládajú škôlkari. Jedáleň máme totiž na poschodí a drobci túto ces
tu musia absolvovať až trikrát denne.”
Text: Ľ. Pilzová,
foto: S. Osuský

Tento projekt
je podporený
z Integrovaného
regionálneho operačného
programu.

O osud platanov stále bojujeme
Vzácne platany pri vstupe do Zámockého parku opätovne skontrolovali arboristi. Meranie
nadviazalo na predošlé expertízne posudky a jeho záver rozhodne o ich ošetrení alebo výrube.
Platany z Pállfyovskej aleje majú pre Ma
lacky obrovskú kultúrnu a spoločenskú hod
notu, ich zdravotný stav si však vyžaduje zvý
šenú pozornosť odborníkov. V polovici apríla
tohto roku sme verejnosť informovali o vý
sledkoch prvých kontrol. Dva posudky nezá
visle od seba preukázali na kmeňoch oboch
stromov rovnaké poškodenia, predovšetkým
výrazné praskliny, narušenia drevokaznými
hubami či množstvo výletových otvorov vtá
kov. Nezhodovali sa však vo verdikte o bu
dúcnosti týchto dôležitých drevín.
Prvý platan, ktorý sa nachádza pri chod
níku bližšie ku kaštieľu, odporučili odborníci
spevniť väzbou a odľahčiť od infikovaných
konárov. Prístrojový tomograf tiež určil jeho
stav za vyhovujúci. Druhý platan, ktorý stojí
v tesnej blízkosti reštaurácie, mal byť podľa
arboristov životaschopný aj po radikálnej re
dukcii koruny. Posudok z prístrojovej tomo

grafie však zhodnotil druhý strom ako riziko
vý a odporúčal jeho úplný výrub.
Referentka správy zelene Mestského úra
du v Malackách Jana Bačová oslovila s pros
bou o opakované preverenie stavu stromov
aj odborníkov z Českej republiky. Tí, kvôli
zatvoreným hraniciam, navštívili Zámocký
park len nedávno, aby vykonali merania po
mocou kvalitnejších prístrojov s viacerými
senzormi a presnejším 3D zobrazením. „Na
šou prioritou je stromy v parku zachovať. Skôr,
než ich vyrúbeme, musíme mať istotu, že je to
nevyhnutné. Obrátili sme sa preto na odbor
níkov, aby nám platany ešte raz posúdili. Zá
roveň sme nechali skontrolovať aj jeden brest,”
vysvetlila J. Bačová.
Odborný revízny posudok a stanovisko
bude mať radnica v rukách v priebehu nasle
dujúceho mesiaca. Všetky navrhnuté úpra
vy vykoná arboristická firma do konca tohto
roka.
Text: L. Wernerová,
foto: S. Osuský
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ších vekových kategóriách sme ich už
potom predbiehali.” Ministerstvo škol
stva podporilo výstavbu telocvične
sumou 150-tisíc €, časť investícií po
chádzala z prostriedkov školy, ktoré
získalo združenie rodičov ako 2 %-nú
daň, a najväčšiu časť zaplatilo mesto.

Generácie žiakov a pedagógov
sa dočkali novej telocvične
Dokončenie zo strany 1

od myšlienky k realizácii býva pomer
ne dlhá a niekedy aj kľukatá,” vracia
sa späť do histórie súčasná riaditeľka
školy Katarína Habová a pripomína:
„So zvyšujúcim sa počtom žiakov, s na
rastajúcimi hygienickými požiadavka
mi a zohľadňujúc záujem detí o šport
a hry nemohla telocvičňa z roku 1932
s rozmermi 18 x 9 m naplniť súčasné
predstavy o športových aktivitách. Sen,
ktorý snívali naši predchodcovia, sa
podarilo naplniť vďaka neúnavnosti,
húževnatosti a úsiliu vedenia mesta
Malacky, ktoré je zriaďovateľom na
šej školy. Náročnosť prípravy súvisela
s previazaním nového objektu s funk
cionalistickou budovou školy. Teraz
otvárame moderný priestor, v ktorom
sa budú určite všetci príjemne cítiť.
Svetlá, vzdušná telocvičňa a adekvát
ne sociálne zázemie spoločne vytvára
jú predpoklady nielen na kvalitné vyu
čovanie telesnej a športovej výchovy.
Šport totiž vedie k vytrvalosti, zodpo
vednosti, pestovaniu pevnej vôle, ale aj
k súdržnosti a vytváraniu priaznivých
vzťahov.”
Spomienky pamätníka
Svoje spomienky pridáva aj peda
góg Anton Putek, ktorý školu viedol
22 rokov ako zástupca aj riaditeľ: „Tá
pôvodná telocvičňa nám nestačila už
v päťdesiatom deviatom, keď som pri
šiel ako mladý učiteľ do Malaciek. Vte
dy boli v meste iba dve základné školy,
takže sme mali vyše tisíc žiakov a uči
lo sa na dve zmeny. Telesná výchova
mala u nás náročné podmienky, ale
napriek tomu sme niekoľkokrát vyhrali
medziškolskú súťaž o pohár predsedu
mestského národného výboru.” Ako
bývalý riaditeľ prezradil, že plány na
postavenie novej telocvične existo
vali už skôr. „Chceli sme postaviť telo
cvičňu ako prístavbu k hlavnej budove
smerom k obytným domom a gará
žam. Už boli dokonca nakreslené plá
ny, ale stroskotalo to na pamiatka
roch,” spomína po rokoch A. Putek.
Pochvala priamo z ministerstva
Novú telocvičňu si tesne pred
dokončením osobne prezrel štátny

Zelená strecha

tajomník ministerstva školstva Ivan
Husár. „Malacky boli vždy športovým
mestom. Ja, odchovanec bratislavské
ho športu, môžem len závidieť. Keď
majú deti záujem športovať a vedenie
mesta je naklonené projektom, je to

skvelá kombinácia. Malackám tlies
kam,” doslova povedal. Ako bývalý
aktívny volejbalista i tréner si I. Hu
sár zaspomínal aj na priame súboje:
„Mladší žiaci a kadeti z Malaciek boli
vždy výborní, tým sme nestačili. V star

Čo s pôvodnou telocvičňou?
Ak by si niekto myslel, že pôvod
ná staručká telocvičňa teraz doslú
žila, mýli sa. Naopak, obe sa budú
navzájom dopĺňať, a nielen preto, že
sú priestorovo prepojené. Starú te
locvičňu čaká počas prázdnin opra
va vrátane vymaľovania, nalakova
nia parkiet či rekonštrukcie fasády
a prístupových chodníkov. Mesto už
v tejto súvislosti prisľúbilo škole fi
nančnú pomoc.
„Tešíme sa, že od školského roka
2020/2021 budeme využívať novú te
locvičňu. Touto cestou by som chcela
poďakovať v mene všetkých žiakov
a zamestnancov školy za podporu
Dérerky. Takto sa opäť stáva školou
s pečaťou modernosti – pýšila sa tým
to prívlastkom v prvej tretine minulého
storočia a hrdí sa ním aj v prvej tretine
21. storočia,” uzavrela riaditeľka školy
K. Habová.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Projekt je financovaný
z dotácie Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.

Telocvičňa na Dérerke – tak išiel čas
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Katarína Trenčanská,
poslankyňa MsZ
a členka Rady školy
ZŠ Dr. J. Dérera:
„Škola s históriou, tradíciou,
modernou... Škola s veľkým napre
dovaním, škola plná žiakov, škola
s možnosťami... toto všetko a mož
no ešte viac. Výstavba novej telo
cvične je opäť nadstavbou kvality
vzdelávania, o čom svedčí aj veľ
ký záujem žiakov a rodičov. Veľká
vďaka za moderný posun a pok
rok patrí vedeniu školy, predovšet
kým pani riaditeľke Habovej. Teší
ma, že mesto Malacky plne pod
poruje vzdelávanie a vytvára pre
deti a učiteľov priaznivé podmien
ky. Všetko dobré, Dérerka.”
Janette Liptáková
a Zuzana Roššová,
učiteľky telesnej výchovy,
ZŠ Dr. J. Dérera:
„Pôvodná telocvičňa sa vyu
žívala najmä v doobedňajších ho
dinách počas vyučovania telesnej
výchovy v obmedzenom režime.
Vzhľadom na priestorové možnos
ti nebolo možné zabezpečiť plno
hodnotné vyučovanie uvedeného
predmetu pre všetkých žiakov.
Na telesnú výchovu sme využívali
školský dvor, kde sa v posledných
dvoch rokoch tešíme z multifunkč
ného ihriska. Vnútorný priestor
starej telocvične nedovoľoval or
ganizovať rôzne športové súťaže.
V uplynulých štyroch rokoch sme
sa zamerali na MINI a MIDI COOL
volley chlapcov a dievčat, v popo
ludňajších hodinách sa organizo
vali krúžky loptových hier, atletiky
či florbalu. Naša stará telocvičňa
bola aj svedkom celoškolských
podujatí Strašidelná Dérerka, Via
noce na Dérerke či karnevalu pre
I. stupeň.”
Anton Pašteka, poslanec MsZ
a učiteľ ZŠ Dr. J. Dérera:
„Dňom otvorenia novej telo
cvične sa naplnil sen mnohých
bývalých učiteľov telesnej výcho
vy i bývalých žiakov školy, medzi
ktorých patrím i ja. Tí terajší môžu
po novom multifunkčnom ihrisku
na školskom dvore využívať aj roz
šírenú telocvičňu. Nové priestory
poslúžia nielen škole, ale určite
i rozvoju mimoškolskej telesnej
výchovy a športu v celom meste,
čo ma ako predsedu komisie MsZ
pre šport a mládež obzvlášť teší.
Za naplnenie sna ďakujem vede
niu školy, primátorovi aj kolegom
poslancom.”
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Do mesta príde
vyše 800-tisíc €

Mesto bolo úspešné v ďalších dvoch žiadostiach o dotácie z Integrovaného regionálneho operačného programu. Prvým príspevkom
je 377 000 € na výstavbu mestského komunitného centra a druhým
433 000 € pre neziskovú organizáciu Vstúpte, ktorá pomáha ľuďom
s mentálnym postihnutím. „Hoci máme v poslednom čase veľa ne
prajníkov, ktorí na nás posielajú rôzne anonymy, najlepšou odpoveďou
je nenechať sa odradiť a poctivo pracovať. Takéto správy dodávajú nie
len mne pozitívnu energiu,” priznal primátor Malaciek Juraj Říha.

Projekt mestského komunitné
ho centra vyrastie v areáli Centra
voľného času (CVČ). Pôjde o multi
funkčnú stavbu, ktorá vznikne na
mieste jedného z pavilónov. Okrem
iného ju bude tvoriť viacúčelová
sála so zázemím a miestnosti na
rôzne druhy terapie (arteterapia,

muzikoterapia, psychoterapia). Ko
munitné centrum bude bezbariéro
vé a vybavené vnútorným výťahom.
Vzniknú tak priestory pre poskyt
nutie služieb na komunitnej báze
pre deti, mládež a dospelých so
zdravotným postihnutím, deti z det
ského domova a pre deti a mládež

12/2020

zo sociálne vylúčených skupín.
Snahou je zabezpečiť ich rozvoj po
sociálnej stránke a začleniť ich do
ostatných skupín obyvateľstva for
mou spoločne stráveného voľného
času. Projekt bude plynulým pokra
čovaním činnosti už existujúceho
klubu zdravotne znevýhodnených
a nadviaže na doterajšiu spoluprá
cu s Centrom voľného času v Malac
kách, s Detským domovom Macej
ko, s centrom pedagogicko-psycho
logického poradenstva a prevencie,
s Reedukačným centrom vo Veľkých
Levároch a Sološnici a s Komunit
ným centrom v Plaveckom Štvrtku.
Prízemnú časť bude tvoriť veľká
sála s variabilným pódiom, chodba,
výťah a sklady. Priestor je určený na
pohybové aktivity detí (jednoduché
športovanie, nácvik divadiel). Bude

Vstúpte – súčasný stav

tiež slúžiť na spoločné stretnutia
detí a rodín. Poschodie bude tvo

Starý pavilón CVČ

Vstúpte – vizualizácia

riť osem miestností na terapiu, ku
chynka, sklad, archív a kancelária.
V pavilóne CVČ, namiesto ktoré
ho bude stáť komunitné centrum,
má momentálne svoje priestory
materské centrum Vánok. Mesto im
pomôže s hľadaním dočasného ná
hradného riešenia.

Komunitné centrum – vizualizácia

Sprísnená hygiena
na detských ihriskách
Hoci sú detské ihriská po uvoľnení pandemických opatrení
od začiatku mája znovu otvo
rené, platia na nich prísne hygienické opatrenia. Tie musia
dodržiavať samosprávy aj ro
dičia detí.

Prevádzkovateľ detských ihrísk
musí každodenne pred otvorením
upratať priestor, pohrabať piesok,
očistiť a vydezinfikovať dotykové
plochy herných zostáv. Pieskovisko
má byť aspoň raz týždenne preliate
pitnou vodou alebo vodou zodpo
vedajúcou požiadavkám na kvalitu

„Čakajú nás náročné mesiace, ale
tešíme sa, lebo na konci niekoľkoroč

vody na kúpanie. V Malackách sa
všetkých 18 verejných detských ih
rísk dezinfikuje rosičom s dezinfekč
ným prostriedkom, popri dezinfekcii
technickí pracovníci prehrabú pie
sok a vyzbierajú odpadky.
Rodičia by mali zabezpečiť od
stup detí v okruhu dvoch metrov,
dbať na povinnosť nosenia rúšok
v zmysle aktuálne platného opatrenia
Úradu verejného zdravotníctva SR,
minimalizovať fyzický kontakt medzi
deťmi a mať so sebou prostriedok
na dezinfekciu rúk.
-red-/-otano-

Druhým úspešným projektom je
rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska neziskovej organizácie Vstúpte, ktorá pomáha
ľuďom s mentálnym postihnutím.
Za získanú dotáciu sa kompletne
zrekonštruuje a rozšíri súčasná bu
dova Vstúpte, kde pribudnú nové
priestory vrátane chránenej dielne.
Zároveň sa postaví výťah, aby bol
celý priestor bezbariérový.

ného úsilia bude výsledok, ktorý na
trvalo skvalitní život našim klientom
a zlepší podmienky pre nami posky
tované sociálne služby,” reagovali
predstavitelia Vstúpte.
Budovu aj pozemok, kde sídli
Vstúpte, patrí mestu. Samospráva
Vstupákom pomohla s prípravou
projektovej dokumentácie a s po
daním žiadosti. Keďže organizá
cia nemá dostatočné vlastné pro
striedky na povinné kofinancovanie
projektu, mestskí poslanci súhlasili
s tým, aby sumu, potrebnú na spo
lufinancovanie, poskytlo mesto.
„Kiežby aj inde takto fungovala spo
lupráca neziskového sektora a sa
mosprávy,” skonštatovalo Vstúpte.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský,
autor vizualizácií: Branislav Škopek
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Júnové zastupiteľstvo:
záverečný účet mesta,
dotácie a nová ulica
Rokovanie mestského zastupiteľstva 18. júna sa konalo už po čiastočnom uvoľnení koronavírusových opatrení. Viacerí poslanci ocenili
spôsob, akým mestské organizácie prežili pandémiu a nútené prerušenie fungovania. V tejto súvislosti tiež poďakovali vedeniu mesta za
to, že udržalo chod samosprávy a na rozdiel od napríklad súkromného sektora neznižovalo platy.

Program zastupiteľstva tvorili
prevažne materiály ekonomického
charakteru. Na rokovaní okrem iné
ho zaznela informácia, že hodnota
majetku mesta sa priblížila k magic
kej hranici 100 miliónov €. Materiá
ly, uznesenia a záznamy (obrazový
aj zvukový) z rokovania sú dostupné
na www.malacky.sk, časť MESTO –
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.
Záverečný účet mesta
Poslanci schválili záverečný účet
mesta za rok 2019 aj s prebytkom
hospodárenia 700 000 €. Rezerv
ný fond mesta predstavuje sumu
1 708 264,70 € (súčet prebytku hos
podárenia a nedočerpaných kapitá
lových výdavkov). „Tak, ako som sig
nalizoval v marci na začiatku pandé
mie, máme dostatočnú rezervu na
zvládnutie krízy, čo dokazujú krásne
výsledky nášho hospodárenia za pre
došlý rok,” skonštatoval primátor Ju
raj Říha a doplnil: „Okrem toho, majetok mesta sa vďaka investíciám rozší-

Prelety
vrtuľníka
spôsobili
rozruch
Opakované prelety vrtuľ
níka pomerne nízko nad
budovami v centre mesta
vyvolali pred pár dňami
vlnu zvedavosti, otázok
i konšpirácií. Ako informo
vala mestská polícia, išlo
o vopred plánovanú čin
nosť telekomunikačného
operátora na jeho technic
kých zariadeniach.
-red-/MsP

Nové elektrické rozvody pre osvet
lenie budú vedené v zemi.).
Poslanci tiež schválili 15 000 € na
architektonickú štúdiu pre kultúr
ny dom. O jeho potrebe sa hovorí
už niekoľko rokov. Mesto navrhuje

ril o takmer 4 milióny €. Celková zadl
ženosť mesta k 31. decembru 2019 bola
36,49 %, pričom maximálna zákonom
povolená hranica je 60 %.”
Zmena rozpočtu
Mesto muselo zareagovať na
pokles príjmov od štátu o takmer
600 000 €, ktorý súvisí s koronakrí
zou. O rovnakú sumu preto znížilo
svoje bežné výdavky.
Poslanci v rámci štvrtej tohto
ročnej zmeny rozpočtu odsúhlasili
čerpanie z už schváleného úveru:
• 900 000 € na rekonštrukcie ciest
(najväčší objem z tejto sumy je ur
čený pre ulicu Jozefa Kubinu),
• 520 000 € na financovanie novej te
locvične v ZŠ Dr. J. Dérera,
• 180 000 € na modernizáciu verej
ného osvetlenia na Radlinského
ulici a Záhoráckej ulici,
• 50 000 € na kabelizáciu rozvodov
na Radlinského ulici (Po oprave
plynovodov sa odstránia staré be
tónové stĺpy verejného osvetlenia.

v časti Rádek a vznikla pripojením na
existujúcu ulicu Boženy Nemcovej.

Krátka ulica

umiestniť ho za bývalou budovou
mestského úradu (medzi Zámockou
a Radlinského), kde by mohlo vznik
núť útulné námestie a oddychová
zóna. Projektu sa venuje aj komisia
pre kultúru a cestovný ruch, ktorá
v priebehu apríla a mája zbierala pri

pomienky budúcich užívateľov kul
túrneho domu. Aktuálne sa pripra
vuje zadanie pre architektov.
Nová ulica
Do mapy Malaciek pribudla nová
ulica s názvom Krátka. Nachádza sa

Dotácie pre športové kluby
Komisia MsZ pre šport a mládež už
v marci navrhla výšku tohtoročných
dotácií mesta pre jednotlivé športo
vé kluby. Vzhľadom na mimoriadnu
situáciu v súvislosti s koronakrízou
muselo mesto prijať viaceré úsporné
opatrenia, ktoré sa dotkli aj dotač
nej politiky. Športová komisia preto
prehodnotila rozdelenie dotácií. Keď
že MsZ rozhoduje o pridelení sumu
presahujúcu výšku 3 319 €, schválilo
dotáciu 10 314 € pre Telovýchovnú
jednotu Strojár. Ostatné kluby a or
ganizácie dostanú nižšie sumy než
3 319 €. Ako prisľúbil primátor, v prí
pade dobrej prognózy na II. polrok
tohto roka nie je vylúčené zvýšenie
dotácií.
-lp-/-otano-

Dve voľné pracovné miesta:

opatrovateľka v zariadení opatrovateľskej služby
Zamestnávateľ:
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
1. mája 9, 901 01 Malacky

votnej starostlivosti alebo stredné vzdelanie a absol
vovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej
v rozsahu 220 hodín

Charakteristika:
starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych služieb –
pomocná a obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní
a upevňovaní hygienických a spoločenských návykov

Ďalšie požiadavky:
• zodpovednosť, spoľahlivosť,
• samostatnosť, komunikatívnosť,
• flexibilita, profesionalita,
• empatia, ochota pomáhať,
• trpezlivosť, pozornosť, vnútorná stabilita.

Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok:
35 hodín týždenne (12-hodinové zmeny v nepretržitej
prevádzke)
Nástupný plat:
613–730 € podľa počtu rokov praxe + príplatky za ví
kendy, sviatky a nočné zmeny (+ po uplynutí skúšobnej
doby osobný príplatok)
Kvalifikačné predpoklady:
stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so za
meraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdra

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením
telefonického kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je
potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do
20. júla do 14.00 h. Na oneskorene podané žiadosti,
ako aj žiadosti bez pripojených požadovaných dokla
dov, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú po
žiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.
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Zlatý Puškinov
pamätník

pre Malačianku
Recitačnú súťaž v ruskom jazyku Puškinov pamätník neo
hrozila ani koronakríza. Celo
slovenské kolo v kategórii
pred
nesu poézie študentov
stredných škôl vyhrala Malačianka Michaela Habová.

Motýlia záhrada
v cirkevnej škole

Po kláštornej záhrade a piknikovom parku má cirkevná škola v Malackách ďalší nádherný revitalizovaný priestor, hoden národnej
kultúrnej pamiatky. V priestoroch bývalého františkánskeho kláštora na nevyužívanej trávnatej ploche sa podarilo vybudovať motýliu záhradu.
Projekt vznikol na základe
spolupráce

Vznikla pomocou vyvýšených
dubových hranolov, ktorých medzi
priestor je vysadený kvitnúcimi trval
kami a bylinkami a doplnený hmyzí
mi domčekmi a obydliami pre drob
né vtáctvo. Pochôdzne plochy tvorí
minerálny piesok (mlat). Závlahu za
bezpečujú vlastné pôvodné studne
a výživu bude záhrada dostávať pria
mo z kompostu zo žiackych políčok.
Súčasťou motýlej záhrady bude aj
náučný chodník s informačnými
keramickými tabuľkami, ktoré žia
ci zhotovia v spolupráci s organizá
ciou Vstúpte. Do motýlej záhrady
bola inštalovaná aj akoby zázrakom
nepoškodená lurdská grota, ktorá sa
ešte donedávna nachádzala vedľa
parkoviska pri Bille.
Žiaci a študenti budú v rámci ne
formálnej výuky alebo rôznych eko
projektov pozorovať prírodu tak
povediac „ako na dlani”. Motýlia zá
hrada je pripravená privítať aj širokú
verejnosť v rámci malých mestských
výstav či iných spoločenských a kul
túrnych aktivít. Základnou koncep
ciou je princíp permakultúry – trvalo
udržateľného ekosystému. Okrem
toho, že ide o koncepciu podporu
júcu spojenie človeka s prírodou, ne
sie v sebe trvalý františkánsky odkaz,
ktorým je okrem iného aj starostli
vosť o parky, sady a záhrady.

číslo 13 vyjde 26. 8.

Vstúpte a Dom svitania,
Divadla Falangír,
mesta Malacky,
Nadácie Slovenskej sporiteľne,
ktorá darovala 5 000 €,
občianskeho združenia ProSchola
a miestnych obyvateľov vrátane
detí a zamestnancov školy.
Ďakujeme za spoluprácu a po
moc. Tešíme sa na život a bzukot
medzi kvetmi, motýľmi a ľuďmi.
Text a foto:
Cirkevná škola Malacky

Úvodná časť súťaže prebiehala
tento rok netradične cez internet,
prostredníctvom videonahrávok.
Súťažiaci z celého Slovenska sa pr
výkrát osobne stretli až na finálo
vom pódiu v kinosále mesta Luče
nec, kde určila víťazov porota. Štu
dentku bilingválneho gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave výhra
milo prekvapila. „Vôbec som to neča
kala a som veľmi prekvapená. Nedá
sa to ani opísať,” povedala Michaela
pre televíziu TA3 tesne po vyhlásení

výsledkov. Srdečne jej gratulujeme
a želáme ešte veľa úspechov!
Text: -red-, foto: M. Habová

MALACKÉ KULTÚRNE LETO 2020
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Malacké

KULTÚRNE

LETO
2020
LETNÉ UTORKY
V KAŠTIELI
utorok 7. 7., 10.00 - 12.00 h, nádvorie kaštieľa

LETNÝ TVORIVÝ ATELIÉR

Na podujatie je potrebné sa vopred nahlásiť na t. č. 034/7722110
alebo mck@mckmalacky.sk, kapacita je obmedzená.
Vstupné: 2 €

utorok 14. 7. o 18.00 h

HISTORICKÉ POTULKY

Letné večerné prechádzky so sprievodcom po zámockom parku
a kaštieli, začiatok pri dolnej Čiernej bráne, vstup voľný

PREMIETANIE
POD HVIEZDAMI

HUDOBNÉ ŠTVRTKY
V KAŠTIELI

NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ
POPOLUDNIE V KAŠTIELI

Nádvorie kaštieľa
Vstupné: 3 €

Nádvorie kaštieľa
Vstupné: 3 €, deti vstup voľný

17.00 – 18.00 h - Letná rozprávka
Vstupné: 2 € deti od 3 rokov, dospelí vstup voľný

streda 8. 7. o 21.00 h

štvrtok 9. 7. o 19.00 h
Koncert

nedeľa 12. 7.

CEZ PRSTY

komédia, športový, ČR, 2019, 101 min., MP 12, originálna verzia

LOS BRADOS

DIVADLO ŽIHADLO:
KOHÚTIK A SLIEPOČKA

streda 15. 7. o 21.00 h

štvrtok 16. 7. o 19.00 h
Koncert

nedeľa 19. 7.

DETSKÁ HRA

horor, USA, 2019, 90 min., MP 15, český dabing

utorok 21. 7. o 18.00 h, nádvorie kaštieľa

AKO ŽIŤ ŽIVOT: NUMEROLÓGIA
V NAŠOM ŽIVOTE

streda 22. 7. o 21.00 h

Prednáška, vstup voľný

streda 29. 7. o 21.00 h

PREDNÁŠKA AJ O NUMEROLÓGII
SO ZUZANOU KOVÁČIKOVOU

utorok 28. 7. o 18.00 h, nádvorie kaštieľa

STRETNUTIE S HISTÓRIOU

Adam Bielesz: OCHRANNÁ ZÓNA ZÁHORIE
1939-1945
Prednáška s historickou tematikou, vstup voľný

utorok 4. 8. o 20.00 h, nádvorie kaštieľa

DOBRÁ HUDBA
S MARTINOM VIDANOM

O PESNIČKÁCH A PESNIČKÁROCH 20. STOROČIA
V SÚVISLOSTIACH A OBRAZOCH
Prednáška, vstup voľný

utorok 11. 8., 10.00 - 12.00 h, nádvorie kaštieľa

LETNÝ TVORIVÝ ATELIÉR

designFIKCIA
štvrtok 23. 7. o 19.00 h
Koncert

YESTERDAY

romantická hudobná komédia, VB, USA, 2019, 116 min., MP 12,
český dabing

FORTUAN
štvrtok 30. 7. o 19.00 h
Koncert

VLASTNÍCI

komédia, dráma, ČR, SR, 2019, 96 min., MP 12, originálna verzia

streda 5. 8. o 20.30 h

ZOMBIELAND 2 - RANA ISTOTY

akčný, komédia, horor, USA, 2019, 99 min., MP 15, český dabing

streda 12. 8. o 20.30 h

JEŽKO SONIC

komédia, dobrodružný, USA, 2019, 100 min., MP, slovenský
dabing

nedeľa 9. 8.

MALACKÍ FEŠÁCI

DIVADLO ŽIHADLO: ZAJKO LAJKO

štvrtok 13. 8. o 19.00 h
Koncert

nedeľa 16. 8.

Na podujatie je potrebné sa vopred nahlásiť na t. č. 034/7722110
alebo mck@mckmalacky.sk, kapacita je obmedzená.
Vstupné: 2 €

utorok 11. 8., 18.00 h, nádvorie kaštieľa

NOSÍŠ AJ TY TOXICKÉ OBLEČENIE?

FESTIVALOVÝ SEPTEMBER

DISKUSIA S NATÁLIOU PAŽICKOU vstup voľný
utorok 18. 8. o 18.00 h

HISTORICKÉ POTULKY

Letné večerné prechádzky so sprievodcom po zámockom parku
a kaštieli, začiatok pri dolnej Čiernej bráne, vstup voľný

sobota 12. 9., nádvorie kaštieľa

štvrtok 17. 9. - sobota 19. 9.

MALAROCK 2020

13. ročník divadelného festivalu
ZEJDEME SA NA HAMBÁLKU

Hudobný festival

venovaný 18. výročiu vzniku Divadla na hambálku

utorok 25. 8. o 18.00 h, nádvorie kaštieľa

STRETNUTIE S HISTÓRIOU

Martin Macejka, Mária Zacharová, Pavol Vrablec:
FRANTIŠKÁNSKE OSOBNOSTI Z MALACKÉHO
KLÁŠTORA
Prednáška s historickou tematikou, vstup voľný

facebook.com/mckmalacky

nedeľa 2. 8.

štvrtok 6. 8. o 19.00 h
Koncert

LA NOCHE DE LATINO SCOOL

komédia, dráma, ČR, 2019, 95 min., MP 12, originálna verzia

MIA: KONCERT PRE DETI
DIVADLO JAJA: DIVOŠKA
A RAMPTANTINTANTON

štvrtok 20. 8. o 19.00 h
Koncert

TERORISTKA

nedeľa 26. 7.
Letný koncert

DJEMBE PICNIC BAND

DH MALAČANÉ

streda 19. 8. o 20.30 h

TEÁTRO NELINE:
STOLČEK, PRESTRI SA!

instagram.com/mestskecentrumkultury_malacky

TEÁTRO NELINE: DANKA A JANKA
nedeľa 23. 8.

DIVADLO MAKILE:
LENKA KIKILIENKA
A ZAKLIATY LETNÝ KVET
Zmena programu vyhradená. V prípade
nepriaznivého počasia sa podujatie nekoná.
www.mckmalacky.sk
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Rovesnícka mediácia
v cirkevnej škole
Skončil sa školský rok a každý
z nás – ešte nedávno deviatakov – sa rozbehol do sveta. Na
našu cirkevnú školu budeme
spomínať s láskou. Rozhodli
sme sa stať mediátormi, aby
sme mohli pomáhať riešiť situácie v triedach, ktoré pripomínajú malé boje. Naučili sme
sa, že v konflikte nemôžeme
hľadať víťaza ani porazeného.
Najväčším víťazstvom dvoch
strán, ktoré spočiatku súperia
o „svoju pravdu”, je to, keď dokážu vzájomne porozumieť to
mu druhému a nájsť konsenzus.

Dva roky práce na projekte
ROVESNÍCKA MEDIÁCIA V ŠKOLE,
sponzorovanom z fondov EÚ Eras
mus+, nám dali príležitosť spoznať
samých seba a porozumieť vlastným
i cudzím emóciám. Naučili sme sa
klásť otázky a aktívne počúvať, ko
munikovať v ťažkých situáciách a byť
viac empatickí.
V druhom polroku tohto školské
ho roka nás okolnosti súvisiace s pan
démiou Covid-19 prinútili prispôsobiť náš pôvodný zámer, ktorý bol
navštevovať žiakov v triedach a po

máhať im riešiť drobné konflikty. Na
koniec sme sa s nimi spoznali pro
stredníctvom webkamery na ranných
stretnutiach. Svoju pozornosť sme
sústredili na prevenciu kyberšikany,
pretože v poslednom čase je pre svo

je „výhody anonymity” veľmi rozšíre
ná. Snažili sme sa žiakom priblížiť zá
kladné pojmy on-line komunikácie,
zásady zverejňovania vlastných úda
jov a najmä to, čo majú robiť v prípa
de, keď sa stanú obeťou anonymné
ho útočníka. Našou úlohou bolo byť

mladším kamarátom spojencami,
ktorí ich vypočujú a pomôžu im spo
jiť sa s kompetentnými ľuďmi a od
borníkmi na kyberšikanu.
Naše pôsobenie v škole sa nekon
čí, pretože odovzdávame štafetu
mladším kamarátom. S vierou, že sa
z nich stanú ľudia, ktorí nezištne po
máhajú druhým, im želáme veľa ra
dosti a úspechov.
Samuel Vrlák, Michal Augusto
vič, Lenka Ježeková, Klárka Trnko
vá, Katka Pavlová, Daniela Osadská, Simona Kordošová, Linda Hrdlovičová, Tereza Látečková a Ema
Janečková
Text a foto: SŠ sv. F. Assiského

Čistá príroda – čistý revír
Poľovníci a priatelia poľovníckej
organizácie Malačan Malacky vy
zbierali nelegálny odpad v lokalite
starého ovocného sadu za mestom
smerom na Studienku. Dokončili tak
plánovanú jarnú brigádu, ktorú mu
seli odložiť pre opatrenia súvisiace
s pandémiou koronavírusu.
Likvidácie nelegálnych skládok
odpadu sú dôležité nielen preto, že
do prírody jednoducho nepatria, ale
dlhodobým rozkladom otravujú
spodné vody i zver samotnú. Poľov
níci a priatelia plánujú aj ďalšie bri
gády s nádejou, že vyčistené lokality
zostanú čisté aj budúcnosti.
Poďakovanie patrí aj spoločnosti
Tekos, ktorá bezplatne prevzala od
pad na svoj zberný dvor.

mesto Malacky a obec Kuchyňa
Komisia pre šport a mládež MsZ Malacky
Centrum voľného času Malacky
Mestské centrum kultúry Malacky
MO Matice slovenskej Malacky
pozývajú na

XIII. ročník
Záhoráckeho výstupu na Vysokú
Memoriál Zuzky Krajčírikovej
Odchod autobusu v nedeľu 16. augusta od športovej haly Malina
o 8.30 h, začiatok výstupu o 9.00 h od bývalého rekreačného zariadenia Vývrat.

Text a foto: M. Merc

Kvíz o finančnej gramotnosti

Žiaci 8. B triedy ZŠ Záhorácka si otestovali svoje vedo
mosti z oblasti financií a digitálnej bezpečnosti. Zapojili
sa do kvízu EUROPEAN MONEY QUIZ.EU a potvrdili, že
tejto oblasti rozumejú. Adam Taro skončil v celosloven
skom kole na 15. mieste a Peter Kottlík na 16. mieste.

V národnom kole Európskeho kvízu o peniazoch odpovedali
na otázky k témam pôžičiek a úverov, miezd, poistenia či ochra
ny spotrebiteľa a bezpečnosti v online prostredí (napríklad ke
dy je heslo bezpečné, na čo treba myslieť pri platení kreditnou
kartou, čo je hrubá/čistá mzda, ktoré výdavky sú dôležité a kto
ré nie, matematické výpočty s percentami – výpočet zostatku
peňazí po úročení).
Schopnosť spravovať osobné financie je dôležitá pre kaž
dého, najmä však pre mladých ľudí. Našej škole, pracovníkom
s mládežou z ICM Malacky (zriaďovateľom ktorého je OZ Protect
work), Nadácii pre deti Slovenska, Európskej bankovej federácii a jej členom veľmi záleží na finančnom vzdelávaní našich
detí.
Text a foto: ZŠ Záhorácka
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Aj majster tesár sa niekedy utne alebo
jazyková korektúra je znakom profesionality
Nasledujúci text prešiel jazykovou úpravou už ako myšlienka. Pri príležitosti 30. narodenín vašich novín sme totižto dali priestor ďalším neodmysliteľným členom redakčného tímu – korektorkám: súčasnej,
Gabriele Krajčírovej, a jej dlhoročnej predchodkyni, Eve Žilavej. Obe nám sprostredkovali pekné spomínanie priamymi či nepriamymi odpoveďami na naše otázky.

Vizitka
Mgr. Eva Žilavá,
v redakcii Malackého hla
su pracovala ako jazyková
korektorka v rokoch 1994–
2012. Pochádza z Malaciek.
„Som rodená Malačianka,
verná oby
vateľka Mala
ciek, život v našom meste
sa mi páči.” Zamestnaná
bola ako učiteľka 2. stupňa
na ZŠ Dr. J. Dérera v Ma
lackách, vyučovala slo
venský jazyk, nemecký ja
zyk, občiansku náuku. Má
za sebou 45 rokov praxe
v školstve, v júni 2020 od
chádza do dôchodku.
Dlhoročná korektorka Malackého hlasu Eva Žilavá si zaspomínala takto:
S redakciou Malackého hlasu som
začala spolupracovať ako učiteľka
slovenského jazyka v malackej Dérer
ke. Jana Sedláková, moja spolužiač
ka zo základnej školy, pracovala na
tvorbe novín, prepisovala texty pri
spievateľov a vtedajšieho redaktora
Jožka Klačku. Občas ma požiadala
o radu. V tom období noviny vychá
dzali bez akejkoľvek jazykovej úpra
vy. Slovo dalo slovo a dostala som sa
k opravám článkov a textov v infor
mačnom televíznom kanáli MINKA.
Bola som svedkom premeny formátu
novín, farebnosti, obsahu, pracovala
som pod taktovkou viacerých redak
torov a šéfredaktorov. Na všetkých
spomínam iba v dobrom, s úsmevom
som si vravela, že som nekonfliktná
a všeobecne obľúbená.
Prispievatelia boli z rôznych ob
lastí a takmer všetci žiadali uverejniť
svoje príspevky bez skracovania či
štylistickej úpravy. Nastal redakčný
boj. Nedalo sa tomu vyhovieť, a tak
som škrtala, menila výrazy z nárečo
vých na spisovné... – priamo na pa
pier. A J. Sedláková s Janette Oslejo
vou, ktoré dávali novinám konečnú
podobu, všetko prepi
sovali znovu
a znovu – ešte mechanicky na písa
com stroji.
Trilere, príbore, idem do Bille
Kvalita novín stúpala, z čiernobie
lych sa stali farebné, z mesačníka bol
zrazu dvojtýždenník. Práce pribúdalo
a z dohody som prešla na polovičný
pracovný úväzok. Po vyučovaní som
denne merala cestu za mladším ko
lektívom, odhodila som prísny výraz
učiteľky a sadla si k počítaču. Korigo
vala som aj texty, ktoré vysielal infor
mačný kanál eMTV, neraz som ochot
ne poradila aj pracovníčkam mest
ského úradu. Žijeme predsa len na
území so silným vplyvom záhoráčti
ny a češtiny, takže trilere, príbore,
idem do Bille, záujemci či dôchodci,
pretek na vlastné nebezpečie... nepre
kvapia, no v písomnom prejave nás
veľmi zaťažujú. Neviem si však pred
staviť, že by sa vtipy o Záhorákoch ší
rili v spisovnej slovenčine. To musí byť
iba „po našém”.

Teta Eva
V čase uzávierky som čítala a opra
vovala až do neskorých hodín. Bolo
aj veľa práce, aj veselo, pretože odde
lenie médií tvorili výborní kolegovia.
Bola som od nich staršia, takmer ge
neračne, a tak mi neprekážalo, že som
bola pre nich teta Eva – dlho si mysleli,
že neviem, ako ma volajú. Bolo to ti
ché, ale milé tajomstvo.
Moja generácia nebola technicky
zručná, a tak sme si vymenili pozície

aby titulok korešpondoval s obsahom
textu a ten istý článok sa neobjavil
dvakrát na dvoch rôznych stranách.
Jazykový redaktor sa stále učí, po
znáva cudzie slová, ktoré sa otvore
ním hraníc začali používať intenzív
nejšie, prenikajú rýchlejšie do podoby
spisovnej slovenčiny, sleduje tiež zme
ny, ktoré servírujú jazykové poradne.
A ak sa aj naskytne predsa len nejaký
problém, ako to je spisovne správne,
človek vie, na koho sa obrátiť, v akej
odbornej literatúre nájsť vhodnú po
dobu. A preto vždy tvrdím, že korek
tor a učiteľ slovenčiny v jednej osobe,
ktorý je v obraze s trendmi v pravopise
i štylistike, pripravuje žiakov na prijí
macie pohovory, to má trochu ľahšie.
Píšte srdcom
Prajem Malackému hlasu, aby bol
o naše noviny neustály záujem, mal
dostatočné množstvo zaujímavých
tém, mohol uverejňovať aj trpké prav
dy, bol spravodlivo kritický a mal am
bicióznych redaktorov, ktorí píšu so
srdcom nielen pre Malačanov, ale ich
cenné informácie a podnety sa nesú
po celom Záhorí.

Vizitka

Mgr. Gabriela Krajčírová,
v redakcii Malackého hlasu pracuje ako jazyková korektorka od roku 2013
doteraz, pochádza z Moravského Svätého Jána, zamestnaná je ako učiteľ
ka slovenského jazyka v ZŠ Štúrova Malacky.

Vy a Malacký hlas – čo prvé vám
napadne v súvislosti s jubilujúcimi
mestskými novinami? Koľko rokov
ste sa o ne korektorsky staráte?
Som veľmi rada, že už viac ako se
dem rokov som súčasťou skvelého re
daktorského tímu. Okrem iného aj preto, že aj ja mám svoj malý podiel na
tom, že Malacký hlas sú jedny z naj
lepších regionálnych novín na Sloven
sku. (Naša korektorka Gabika má na
kvalite novín veľký podiel. – pozn. red.)
Čítanie textov je z vášho pohľadu len mechanické hľadanie prípadných chýb, alebo sa dá zamerať aj na obsah?
Spomínam si, že keď som bola asi
piatačka, našla som kdesi na smetisku
vyhodené školské zošity. Zobrala som
ich domov, vzala červenú farbičku
a hrala som sa na pani učiteľku. Opra
vovala som chyby a pamätám sa, ako
ma to bavilo. Vtedy som určite nevní
mala, o čom čítam. Hľadala som len
chyby. Zaujímavejšie bolo, keď som
potajme „robila korektúry” ľúbostných
listov mojich rodičov. Tam som sa už
zameriavala aj na obsah.
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pomyselne opravila. Stalo sa
za to bola vďačná, lebo aj v škol
b
o
pod
stve sa začali využívať tzv. počí
mi, že v jednej knihe bolo toľko pra
tačové triedy a výučba pomocou
vopisných chýb, že som ju čítala s ce
ruzkou v ruke. Skĺzla som do klasickej
jednotlivých programov.
Všetko na hlavu korektorky
korektúry a z relaxačného čítania bol
Ako učiteľka slovenčiny a jazyko
riadny nervák.
vá korektorka v jednej osobe som to
Čo všetko môže v novinách jazykovo prekvapiť tak, že sa i vy po
mala veru ťažké. Mňa „kontrolovali”
trebujete obrátiť na niektorú z ja
nielen moji nadriadení z redakcie, ale
zykových poradní?
aj mnoho kritických očí z radov žia
kov, poprípade ich rodičov. A tak som
Každý, kto pracuje s jazykom, musí
vysvetľovala, že pri tvorbe novín sa
využívať služby jazykovedného ústa
vu. Či ide o jazykovú poradňu, alebo
v akejsi časovej tiesni stane, že článok
rôzne slovníky. Veľmi užitočná je aj
odíde do tlače na poslednú chvíľu, že
konzultácia s jazykovo zdatnými kole
existujú aj tlačiarenskí škriatkovia, kto
Stranu pripravila: I. Sochorová, gyňami. Niekedy vás dokážu potrápiť
rí vás dostanú, že si musím všímať aj
foto: I. Sochorová, L. Wernerová aj zdanlivo jednoznačné slová. Spomí
grafickú stránku novín, aby pod foto
a archív. nam si, že sme nedávno konzultovali,
grafiou pretekára bolo správne meno,

či sa má vytypovať, či vytipovať miesto
konania.
Aký je váš názor na čoraz rozsiahlejšie zavádzanie cudzích slov
do slovenského jazyka?
Prenikaniu cudzích slov sa neubrá
ni žiadny jazyk. Súvisí to z vývojom
technológií, vznikom nových zariade
ní. Prekáža mi však, keď tlačíme do ja
zyka zväčša anglické slová aj tam, kde
máme zaužívané slovenské pomeno
vania, napríklad čítame či počúvame
njúsy, zažívame íventy, chodíme do
šopingov.
Obe ste slovenčinárky, ako sa
vám vyučuje slovenský jazyk v silno nárečovom prostredí? Ako vnímate prípadný výskyt nárečových
výrazov v novinárskom texte?
S používaním spisovného jazyka
v odpovediach žiakov sa borím každý
deň. Záhoráčtina má silný vplyv na ich
vyjadrovanie. Väčšina z nich používa
v súkromí nárečie, preto má problém
vyjadrovať sa spisovne. Napríklad žiak
začne odpovedať po záhorácky, ja ho
upozorním, aby hovoril po slovensky,
a nastane problém. Chvíľu sa snaží ho
voriť spisovne, neskôr zase skĺzne do
nárečia. Myslím, že na iných hodinách
im pani učiteľky sem-tam nejaké to zá
horácke slovo tolerujú. Ja im však ho
vorím, že kto už by mal vedieť hovoriť
správne po slovensky, keď nie Slovák.
Samozrejme, do záhoráckeho hu
moru patria záhorácke slová. Bez nich
by bol vtip ochudobnený. Paradoxne
keď čítam text v nárečí, tak si pripadám
ako prváča, ktoré sa učí čítať.
Menila sa v priebehu rokov nejakým spôsobom jazyková kultúra
v novinách?
Jazyková kultúra v našich novinách
bola odjakživa na vysokej úrovni, čo
súvisí s vysokou profesionalitou redak
torov (či vlastne redaktoriek). Boli a sú
to ľudkovia na svojom mieste, s novi
nárskou dušou a pohľadom na svet.
Texty píšu srdcom. Ak mám teda hod
notiť jazykovú úroveň v novinách za
roky môjho pôsobenia, ak nie je taká
istá, tak je určite lepšia.
Vaše prianie pre jubilujúce noviny?
Želám Malackému hlasu, aby bol
naďalej médiom, na ktoré Malačania
netrpezlivo každé dva týždne čakajú.
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Pomohli ste slabšiemu?
Pozývame vás zapojiť sa do prvého ročníka okresnej literárnej a výtvarnej súťaže na tému Ako som pomohol svojmu kamarátovi alebo
spolužiakovi, ktorý je niečím iný (slabší, chorý, menší, znevýhodnený). Súťažiť môžu všetci žiaci základných škôl v okrese Malacky.

Žiaci prvého stupňa (1.–4. roč
ník) súťažia s výtvarnými dielami.
Ich úlohou bude nakresliť obrázok,
ako pomohli slabším spolužiakom
či kamarátom. Všetky diela musia
byť vyhotovené ručne.
Žiaci druhého stupňa (5.–9. roč
ník) opisujú formou poézie alebo
prózy svoj čin, keď pomohli zraniteľ
nejším. Súťažné práce musia byť
napísané ručne (nie na počítači, pí

sacom stroji alebo inom zariadení).
Minimálny rozsah príbehu je 100
slov, pri básničke 20 veršov.
Do súťaže sa žiaci prihlasujú
elektronicky. Vyhotovené diela na
skenujte alebo odfoťte a zašlite na
mailovú adresu vašej školy, prípad
ne na mailovú adresu cvcmalacky.
riaditelka@gmail.com alebo na
mailovú adresu Úradu práce, sociál
nych vecí a rodiny Malacky juraj.

moravcik2@upsvr.gov.sk.
Jednu fotografiu môžete zhotoviť
aj počas vytvárania práce. Súťažné
diela nezabudnite označiť menom
autora, v maili uveďte aj vekovú ka
tegóriu, adresu školy, dátum vyho
tovenia súťažnej práce a názov diela.
Uzávierka súťaže je 30. septembra. Vyhrať môžete zaujímavé vecné
ceny a sladkosti.
Podrobnejšie informácie:
www.cvcmalacky.sk.
-red-

riadková inzercia

• Predám funkčnú, spredu plnenú

práčku Elektrolux EWF 12040 W, ne
používaný jazierkový vysávač a nový
skladací 3-rýchlostný bicykel v top
výbave. Kontakt: 0950 45 42 35

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Hľadajú nový domov

V karanténnej stanici v Malackách sa aktuálne nachádza viacero psíkov, ktorí potrebujú nový domov
alebo dočasné zázemie v rodinnom prostredí. Niektorí z nich sú v útulku už niekoľko mesiacov. Ak hľa
dáte verného kamaráta, alebo máte možnosť vziať si psíka do dočasnej opatery, oslovte pracovníkov
karanténnej stanice na nižšie uvedených kontaktoch.

Piškót
Piškót je tichý, po
kojný, pohodový psík,
vhodný aj k starším ľuďom a k deťom. Dvoj
ročný kríženec zvlá
da hygienické návy
ky, nebije sa s inými
psami ani so sučka
mi. Psík je menšieho
vzrastu, ľahko ovládateľný na vôdzke.
Jimmy
Jimmy je asi troj
ročný pes stredného

vzrastu, ktorý sa stá
le doliečuje zo svojho
predošlého života.
Jazvy má na tvári i na
duši, no stále je to veľ
ký maznák. Iné psy
akceptuje, nevyvolá
va konflikty, k sučkám
je submisívnejší. Naj
viac sa mu páči jazda
autom a tečúca voda.
Odporúčame ho vý
hradne skúsenému
majiteľovi.

Tara
Tara je asi šesťroč
ná sučka, pripomína
júca kríženca staford
šírskeho teriéra. Ne
zažila nič dobrého, na
tele má množstvo ja
ziev a zrejme pochá
dza z množiarne šte
niat. Napriek tomu je
veľmi priateľská, rada
cestuje autom a zvlá
da hygienické návy
ky.

Rex
Šesťročný nemec
ký ovčiak je v karan
ténnej stanici tak dl
ho, že sa takmer stal
jej maskotom. Pra
covníkom prirástol
k srdcu hlavne pre
je
ho priateľskú po
vahu. Psík je vhodný
aj do aktívnej rodi
ny, k šťastiu mu sta
čí teniso
vá loptička
a prechádzka.

Hulk
Mohutný kríženec
Hulk vzbudzuje svoj
im výzorom rešpekt,
no v skutočnosti je
veľmi priateľský. Psík
má asi päť rokov, na
prechádzkach neťa
há, iné psy a mačky
ignoruje.
Text: -lw-, foto: -lw/B. Križanová

Kontakty: e-mail: ksmalacky@gmail.com, facebook: Karanténna stanica Malacky

Získajte finančný príspevok na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu!
Miestna akčná skupina Dolné Záhorie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.

Opatrenie má za cieľ podporiť di
verzifikáciu a rozvoj nepoľnohospo
dárskych činností na vidieku pro
stredníctvom troch hlavných čin
ností:
• činnosti spojené s vidieckym
cestovným ruchom a agroturistikou
zamerané na vytváranie podmienok
pre rekreačné a relaxačné činnos
ti vrátane vytvárania podmienok
na poskytovanie vzdelávania a vy
tvorenie konferenčných priestorov
(výstavba ubytovacích zariadení,
rekonštrukcia a modernizácia exis

tujúcich ubytovacích zariadení, ako
aj nevyužívaných objektov na uby
tovacie zariadenie, a to s kapacitou
od 5 do 30 lôžok, len v nadväznosti
na investície do rozvoja rekreačných
a relaxačných činností),
• aktivity pre skupinu: deti, senio
ri a občania so zníženou schopnos
ťou pohybu. V rámci danej oblasti
je možné sa zamerať aj na terapie
(hipoterapia, animoterapia), lesnú
pedagogiku a podobne, ktoré pri
spievajú k rekonvalescencii, lepšie
mu začleneniu do spoločenského

života a zvýšeniu motoriky cieľovej
skupiny,
• spracovanie a uvádzanie na trh
produktov, ktorých výstup spraco
vania nespadá do prílohy I Zmluvy
o fungovaní EÚ (napr. zriadenie mo
bilných predajných miest). Oprávne
ná je aj tvorba a rozvoj aktivít a čin
ností spojených s poskytovaním
služieb, najmä služieb súvisiacich so
skladovaním, logistikou, dopravou
a zriaďovaním podnikateľských in
kubátorov.
Oprávnenými žiadateľmi sú:
• mikropodniky a malé podniky
vo vidieckych oblastiach,
• fyzické a právnické osoby (mikro-

podniky a malé podniky vo vidiec
kych oblastiach v zmysle odporú
čania Komisie2003/361/ES), obhos
podarujúce lesy vo vlastníctve sú
kromných vlastníkov a ich združení,
obcí a ich združení, cirkvi, ktorej ma
jetok možno podľa právneho poriad
ku SR považovať za súkromný, pokiaľ
ide o jeho správu a nakladanie s ním,
• fyzické a právnické osoby pod
nikajúce v oblasti poľnohospodár
skej prvovýroby,
• fyzické a právnické osoby (mi
kropodniky a malé podniky vo vi
dieckych oblastiach v zmysle odpo
rúčania Komisie2003/361/ES) pod
nikajúce v oblasti hospodárskeho
chovu rýb (akvakultúry).

Dátum uzavretia výzvy:
10. november 2020

Alokácia na výzvu zo zdrojov EÚ a ŠR:
152 000 €
Intenzita podpory(pomoci):
max. 45 %
Výška príspevku:
5 000–80 000 €
Podmienkou je vytvorenie/zvýše
nie počtu pracovných miest súvisia
cich s realizáciou projektu, a to naj
neskôr do 6 mesiacov od doby reali
zácie investície.
Podopatrenie PRV 6.4 Podpora
na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (Bratislavský kraj).
Podrobnejšie informácie o pod
mienkach podpory poskytne
Kancelária MAS Dolné Záhorie,
Mgr. Adriana Očenášová,
info@masdolnezahorie.sk,
tel.: 0908 768 849.

Všetky potrebné informácie k výzve a podmienky poskytnutia príspevku sú zverejnené na stránke www.masdolnezahorie.sk, sekcia AKTUALITY.
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MALACKÁ MATRIKA
od 14. do 28. 6. 2020
Júloví jubilanti
80 rokov
Helena Dávidová
Eva Freundová
Mária Júzová
Karol Mikláš
Mária Orešanská
František Veselý
Anna Volná
90 rokov
Viera Lábadyová
91 rokov
Mária Knotková
Mária Preisová
92 rokov
Paulína Staňková
Magdaléna Zúbková
93 rokov
Anna Havlíková
94 rokov
Anna Živicová
96 rokov
Vlastimila Šujanová

Skvelý záver stolnotenisovej sezóny
Stolný tenis ako jeden z mála športov riadne dokončil sezónu
2019/2020. Hráčky a hráči MSK Malacky zavŕšili svoje pôsobenie
v extralige skvelo: muži získali titul vicemajstrov Slovenska, ženy
skončili na 4. mieste.

Záver mužských súťaží sa odo
hrával na neutrálnej pôde Národné
ho stolnotenisového centra v Brati
slave-Rači. Malačania si v semifiná
le poradili s MŠK VSTK Vranov nad
Topľou 5:1, vďaka čomu si po roku
opäť vybojovali účasť vo finále. Tím
v zložení Adam Brat2, Erik Illáš
a Branislav Kalužný síce podľah
li obhajcovi titulu SK Vydrany 0:5,
ale napriek tomu je striebro a post

druhého najlepšieho tímu na Slo
vensku obrovským úspechom.
Vynikajúco sa darilo aj ženskému
tímu MSK Malacky, ktorý bol v tejto
sezóne v extralige nováčikom. Se
mifinálové a finálové zápasy hos
tila stolnotenisová aréna na Starej
Vajnorskej v Bratislave. Naše hráčky
nestačili v semifinále na suveréna
základnej časti STC ŠKST Bratislava,
ktorému podľahli 2:5. Malačianky

Vítame medzi nami
Alica Vojčíková, *8. 6. 2020

16. júla uplynie se
dem rokov, čo nás
opustila naša mi
lovaná babka
Františka Gašpa
rová. Spomínajú
vnuci Roman a Vlado. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
29. júna sme si pri
pomenuli 6. výro
čie úmrtia Milana
Hulmana z Malaciek. S láskou a úctou spomínajú dcé
ra Lenka, mama,
Michal, sestra Jana a Marta a neter
s rodinami, celá rodina a kamaráti.
Kto ste ho poznali, venujte mu ti
chú spomienku.

B. Kalužný počas zápasu.

v zložení Pavlína Rajtoková, Natália Kosová a Ivana Čermáková
prehrali aj zápas o 3. miesto proti

Semifinále – muži:
MSK Malacky – MŠK VSTK Vranov n/
Topľou 5:1; body: A. Brat 2, E. Illáš 2, B.
Kalužný 1
Finále – muži:
MSK Malacky – SK Vydrany 0:5
Semifinále – ženy:
MSK Malacky – STC ŠKST Bratislava
2:5; body: N. Kosová 2
Zápas o 3. miesto – ženy:
MSK Malacky – ŠKST Ružomberok 0:5
Text: M. Binčík, foto: SSTZ

Seniori sa môžu opäť obrátiť na bezplatnú právnu poradňu. Konzultácie budú prebiehať vždy v prvý a tretí štvrtok v mesiaci v čase od
10.00 h do 12.00 h.

Povedali si ÁNO
Lucia Koudelová a Andrej Knébl,
Nikola Iripová a Michal Lörinczi

Čas plynie ako v každej rieke prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
21. júna sme si pri
pomenuli 8. výro
čie, čo nás navždy
opustil náš drahý
Jozef Kollár. S úc
tou a s láskou spo
mínajú manželka
Marta, synovia Dodi a Peťo, vnú
čatá Dodko, Jurko, Janka, Martuška a celá rodina.

Ružomberku, ktorý bral bronzové
medaily po výhre 5:0. Štvrté miesto
pri premiérovej extraligovej sezóne
je skvelý výsledok a dôkaz toho, že
naše ženy patria do najvyššej súťaže.

Bezplatná právna
poradňa pre seniorov
od júla opäť funguje

Srdečne blahoželáme!

SPOMIENKY
20. júna sme si pri
pomenuli 40. vý
ročie úmrtia našej
mamy Antónie
Slobodovej, rod.
Masrnovej, z Ma
laciek. S láskou
v srdci na ňu spomínajú deti a os
tatná rodina. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
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Muži MSK Malacky – zľava vedúci družstva B. Vosátko, A. Brat, V. Jančí, E. Illáš a B. Kalužný.

Ženy MSK Malacky – zľava I. Čermáková, P. Rajtoková a N. Kosová.

2. júl
16. júl
6. august
20. august
3. september
17. september od 10.00 h
Štvrtok
do 12.00 h
1. október
15. október
5. november
19. november
3. december
17. december

Bezplatná právna pomoc je urče
ná pre seniorov s trvalým bydliskom
v Malackách. Na konzultáciu s práv
nikom JUDr. Františkom Kurnotom
sa netreba objednávať vopred, stačí
prísť na Mestský úrad v Malackách
(1. poschodie, číslo dverí 129). Pri
neste si so sebou občiansky preukaz
(pre overenie bydliska). Poradenstvo
je diskrétne a anonymné.

Seniori sa môžu na poradňu
obrátiť v týchto oblastiach:
• exekúcie,
• rodinné vzťahy (rozvod, rozdelenie
bezpodielového spoluvlastníctva
manželov),
• dedičské konanie,
• zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej
zmluvy, darovacej zmluvy alebo ná
jomnej zmluvy),
• majetkové záležitosti (vyporiada
nie podielového spoluvlastníctva,
predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníc
tvo nehnuteľností nezapísaných na
liste vlastníctva, výpovede z nájmu),
• spotrebiteľské problémy (reklamá
cie tovaru/služieb),
• právna ochrana (usmernenia v súd
nych sporoch a v konaniach pred
štátnymi orgánmi).
Poradenstvo neposkytujeme
v trestných veciach a nezastupujeme ani v konaniach na súdoch.
-red-

Župa s komármi
bojuje ekologicky
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal s apli
káciou biologického prípravku proti vyliahnutiu
komárov, aby sa tak odvrátila prípadná kalamitná
situácia. Látka BTI, ktorá je neškodná pre včely a iný
hmyz, sa aplikuje v celej dĺžke hrádze pri rieke Mora
va od Veľkých Levár po Vysokú pri Morave. Vynecha
né bude územie spadajúce pod prírodnú rezerváciu
Horný a Dolný les.
BSK od apríla systematicky a priebežne sleduje
situáciu na takmer 450 liahniskách. Na základe po
sledného monitoringu v teréne sa zistilo, že v inun
dácii rieky Morava je zvýšený výskyt lariev komárov.
Situácia si preto vyžaduje neodkladnú aplikáciu bio
logického prípravku s obsahom BTI.
Boj s komármi je primárne v kompetencii obcí.
Župa pri premnožení komárov pomáha starostom
a obyvateľom dotknutých území buď formou moni
toringu liahnísk, alebo preplácaním prípadnej apli
kácie biologickej látky. BSK zároveň odporúča sta
rostlivosť o zeleň v obci a v jej tesnej blízkosti, keďže
neudržiavaná zeleň poskytuje komárom počas dňa
BSK/-reddokonalé útočisko.			
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Novým
trénerom

Na Pezinskej
Babe budú

medzinárodné

FC Malacky

preteky áut

je Branislav
Juhas

Malackí futbalisti budú mať
v nasledujúcej sezóne nového
trénera. Štefan Horný po histo
ricky najlepšej sezóne, i keď
skrátenej, skončil na lavičke FC
Malacky. Trénerom nášho áčka
bol od januára 2019. Tím pod
jeho vedením obsadil v III. lige
Bratislavského futbalového zväzu 5. miesto, čo je doteraz naj
vyššie postavenie nášho tímu.

Trénerskú štafetu po odchode
Š. Horného prevzal Branislav Juhas,
ktorý doteraz pôsobil ako tréner
mládežníckeho tímu Žolíka Malacky.
Pred novým trénerom aj pred celým
tímom stojí náročná úloha: udržať
tretiu ligu v Malackách aj po pláno
vanej reorganizácii súťaží.
Malackí futbalisti začali prípravu
na augustový začiatok sezóny už 22.
júna. Hráči musia opäť nadobudnúť
kondíciu po viac ako štvormesačnej
prestávke od futbalu. V rámci prípra
vy na novú sezónu majú Malačania
v programe prípravné zápasy, o kto
rých budeme informovať v najbliž
ších týždňoch. 		
-mb-

Turnaj generácií
bude 18. júla

Obľúbený hádzanársky Turnaj generácií bude v sobotu 18. júla.
Pôvodne sa mal konať v júni, avšak organizátori zo Strojára Malacky ho kvôli pandémii posunuli na neskorší termín.

Mladí futbalisti
skončili bronzoví
Po povinnom prerušení všetkých súťaží z dôvodu pandémie sa mohli
k tréningom a zápasom v júni vrátiť aj mladí futbalisti U11 – prípravka ročník 2009 zo športového klubu ŠK Žolík Malacky.

Prvým turnajom po uvoľnení
opatrení bol BOGY CUP U11 v Ore
chovej Potôni za účasti desiatich tí
mov: SSC Fénix Nové Zámky, DSC
Orechová Potôň, TJ Malinovo, TJ
Družstevník Holice na Ostrove, MSKI

Petržalka A, MSKI Petržalka B, TJ Trs
tice, FC ŠTK Šamorín, FK Slovan Levi
ce a Žolík Malacky.
Naše mužstvo pod vedením tré
nerskej dvojice Roman Štrba a Ma
rián Biksadský sa v slušnej konku

rencii nestratilo a umiestnilo sa na
celkovom 3. mieste za Levicami
a Trsticami.
Poďakovanie za výborný výkon
patrí týmto hráčom: Šimon Záhu
menský, Vincent Mihál, Andreas Da
vid, Jakub Jacečko, Tomáš Biksad
ský, Jakub Vrlák, Martin Hujsa, Filip
Šoóš, Viliam Štrba, Kylian Hudoba,
Richard Komínek, Leo Salay, Bruno
Šíp, Rastislav Vajarský a za výborný
brankársky výkon vyzdvihujeme
Christiana Fitza. Chlapcom gratulu
jeme a želáme im ďalšie športové
úspechy.

Od 9.00 h budú na hádzanár
skom ihrisku v Zámockom parku zá
poliť hádzanári všetkých generácií,
ktoré sa v Malackách venovali alebo
sa venujú tomuto športu. 22. ročník
turnaja prinesie bohatý sprievodný
program, vedľa hádzanárskeho ihris
ka bude turnaj najmenších hádzaná
rov. Na svoje si prídu aj deti, pre kto
ré organizátori chystajú nafukova
cie atrakcie s bezplatným vstupom
a rôzne súťaže.
Počas celého dňa sa budete môcť
občerstviť v bufete so širokou ponu
kou jedál a nápojov, večer účastní
kom i návštevníkom zahrá skupina
Setback. Výťažok z podujatia pôjde
na podporu hádzanej v Malackách.
-mb-

Počas druhého júlového víkendu
11.–12. 7. bude uzatvorená štátna
cesta 503/II na Pezinskej Babe me
dzi Pernekom a kameňolomom. Dô
vodom je podujatie Medzinárodná jazda automobilov do vrchu
BABA 2020. Cesta bude uzatvorená
počas oboch dní v čase od 7.00 h
do 9.00 h.
Autobusy SAD budú prechádzať
Pezinskou Babou v pravidelných ča
soch svojich spojov bez obmedze
nia. Obyvatelia, ktorí budú potre
bovať cestovať cez horský priechod
inak než autobusovou linkou, majú
možnosť počas obedňajšej prestáv
ky v čase 12.30 –13.00 h.
Môžu sa tiež informovať u organi
zátorov pretekov pp. Junga a Stude
niča na mobilnom telefónnom čísle
0903 776 776. Srdečne pozývame
širokú verejnosť, vstup na podujatie
-redje voľný.			

Stolnotenisové
béčko si prvú
ligu nezahrá
Stolní tenisti z B tímu MSK Ma
lacky nezvládli sobotňajšiu baráž
o postup do prvej ligy proti najlep
šiemu druholigistovi Trnavského
kraja. Malačania v zložení Ivan Josimovič, František Klíma, Pavlína
Rajtoková, Boris Guman a Natália
Kosová podľahli Veľkým Úľanom
0:14, a tak v budúcej sezóne zostá
vajú v II. lige Bratislavského kraja.
-mb-

Kúpalisko v Malackách
otvára letnú sezónu

Text: R. Jacečko, vedúci mužstva,
foto: ŠK Žolík

Horúce letné dni si predsa len spríjemníme pri bazéne. Prvých návštev
níkov kúpalisko očakáva začiatkom júla, ešte sa čaká na výsledky hygie
nickej kontroly a rozboru vody. O presnom termíne otvorenia budeme in
formovať prostredníctvom mestských médií a facebookovej stránky Let
né kúpalisko Malacky. Zároveň prinesieme aj informácie o prevádzkových
hodinách, cenníku a prípadných hygienických obmedzeniach prevádzky.
-red-/AD HOC
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