
Obyvateľom Malaciek a  celého 
re giónu sa z  hlavného pódia pri
hovorili primátor Juraj Říha, župan 
Juraj Droba a  predstaviteľ nášho 
partnerského mesta, tajomník Mest
ského úradu Veselí nad Moravou 
Antonín Korta.

Návštevníkov lákali štyri zóny, 
v  ktorých čakal na všetkých nao
zaj boha tý program. Na hlavnom 
pódiu sa striedali malacké stálice: 
dychovka Mala čané, Saltatrix Aca
demy, folklórny sú bor Macejko, 
LosBrados (niekdajší AC+) a ďalší. 
V zónach to taktiež žilo – koncert 

či divadielko pre deti, šašo strieda
júc sa s predstaveniami sokoliarov 
či šermiarov, všakovaké možnosti 
športového vyžitia i oddy chu, ská  
kacie hrady, maľovanie na tvár, ma
ľovanie kameňov a ďalšie tvorivé 
čin nosti – bolo toho naozaj neúre
kom.

Program vyvrcholil na hlavnom 
pódiu vystúpením legendy sloven
ského rapu Veca s mladým hudob
níkom Šimonom Švidraňom, po kto
rých nasledoval koncert Adama Ďu
ri cu. To „svoje” si hádam našiel každý 
návštevník a veríme, že i keď sme  

sa k atrakciám museli troška po
predierať davom a na neodmys
liteľnú pe čienku sme si tiež muse
li postáť v rade, že domov každý 
odchádzal spokojný.

Naše najobľúbenejšie podujatie 

otvorilo aj sezónu v kaštieli, kam za
vítalo 370 návštevníkov.

Malú fotogalériu podujatia nájdete 
na strane 7. Viac fotografií ponúkame 
na facebooku v profile malacky.sk.

Text a foto: N. Jánošová 
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Návštevné hodinyv kaštielimáj–jún
pracovné dni na objednávkuvíkendy 13.00–17.00 hjúl–septemberutorok až piatok 10.00–12.00 h; 14.00–17.00 h

víkendy 13.00–17.00 hSprevádzanie je možné dohodnúť
aj v ang lickom a nemeckom jazyku.

 Návrat k Prvomájovým Malackám
Prvomájové Malacky 2022 akoby opätovne po pandémii otvorili spo
ločenský život v našom meste. Ubehli tri roky, odkedy sa uskutočnili 
poslednýkrát. Pravda, „Prvomájky” nie sú ani zďaleka jediným mest
ským podujatím. Ale ich rozmer je istotne najväčší, keďže počet náv
števníkov počítame na tisícky.

Z májového 
zastupiteľstva 

V programe rokovania MsZ 5. má ja 
dominovali ekonomické témy. Keďže 
sa schvaľoval záverečný účet mesta 
za rok 2021, svoje správy o  hospo
dárení predložili všetky rozpočtové 
a príspevkové organizácie (MŠ, ZUŠ, 
CVČ, ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ 
Zá horácka, MCSS, MCK, AD HOC).  
Po slanci tiež schválili projekt na roz
šírenie kapacity MŠ na Štúrovej uli
ci a vyhlásenie dobrovoľnej zbier
ky na pomoc odídencom z Ukraji
ny.

(Pokračovanie na str. 3)

Držte si 
klobúky!

Máme za sebou Prvomájové Ma-
lacky, na ktoré sme sa toľko tešili. Niet 
sa čo čudovať, pretože naposledy boli 
v roku 2019, a tak do Zámockého par-
ku prišli aj tí, ktorí bežne na Prvomáj-
ky nechodia. Toľko pozitívnej energie 
sme dávno nevideli. O tom, že to bolo 
vydarené podujatie, svedčí aj anketa 
na našom facebooku. Drvivá väčšina 
diskutujúcich bola spokojná, ba do-
konca aj chválila, čo sa až tak často 
nestáva. Pozitívna vlna v  Zámockom 
parku zostala aj na Beh oslobodenia, 
ktorý sa konal šesť dní po Prvomáj-
kach. Prišlo veľa bežcov, predovšetkým 
detí, čo mimoriadne chválime, preto - 
že pohyb znamená život.

Práve v  oblasti športu nás v posled-
nom období potešili viacerí športovci, 
zviazaní s  Malackami. Basketba lista 
Boris Bojanovský s  tímom Levíc má 
titul majstra republiky a  okrem toho 
sa stal najužitočnejším hráčom play-
off. Peter Michalovič je už po tre tíkrát 
volejbalistom roka. Atlétky Rebecca 
Slezáková a  Tereza Beňová splnili li-
mity na majstrovstvá Európy do 18 
ro kov. Mažoretky Ella získali 5 titulov 
majsteriek Slovenska a  chystajú sa 
na európsky šampionát. Veľa nechý-
balo, a na majstrovstvách sveta v ho-
keji sme mohli držať palce Patrikovi 
Kochovi. Odohral síce prípravné zá-
pasy, avšak do užšej nominácie sa ten-
toraz nedostal.

Normálny život sa teda konečne  
rozbieha a naberá na obrátkach. Pek-
ne sme sa rozbehli aj v  Malackách 
a v rýchlom tempe ideme ďalej. Čaká 
nás burza kníh v centre voľného času 
(13. mája), Deň múzeí (14. mája), pre-
miéra Divadla na hambálku (20. má-
ja), Športové hry malackej mládeže 
(27. mája), cyklomaratón Memoriál 
Petra Patscha (28. mája) či Deň rodi- 
 ny v cirkevnej  škole  (29. mája).

Veľmi sa tešíme na oslavu Dňa detí, 
ktorá sa bude konať v sobotu 4. júna 
v Zámockom parku. Program prinesie-
me v budúcom vydaní Malackého hla-
su. A  popritom nezabúdame na leto, 
pretože v centre voľného času chystajú 
denné letné tábory a Mestské centrum 
kultúry pripravuje Kultúrne leto. Takže 
držte si klobúky, bude to jazda!

Ľ. Pilzová 
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Pri výstavbe hromadnej podzem  
nej garáže sú mechanizmy v plnom  
nasadení, rovnako tak aj pri rea li
zácii komunitného centra a  rekon  
štrukcii Vstúpte.

Mesto pripravuje verejné ob sta
rávanie na dodávateľa cyklotrasy 
Partizánska–Cesta mládeže. Okrem  
toho sa intenzívne rozpracúva ar

chitektonický návrh na nový kultúr
ny dom.

obnova centra mesta
Mesto prostredníctvom verejnej 

súťaže hľadá zhotoviteľa obnovy 
Mierového a Kláštorného námestia.  
Zákazka je rozdelená na stavebné  
prá ce a sadové úpravy. Projekt za  

hŕňa revitalizáciu jestvujúcich verej
ných priestranstiev, ktoré v súčas
nosti slúžia najmä ako verejné par
kovisko, a návrh nových oddycho
vých verejných zón na Mierovom  
a Kláštornom námestí.

Podľa zadania sadové aj parko
vé úpravy tvorí výsadba vzrast lých 
stromov, zabezpečenie vhodných 
podmienok pre existujúce dre viny, 
vytvorenie vegetačnej strechy na 
objekte pavilónu a výsadba trval
kových záhonov. V rámci projektu 
námestia sa počíta s komplexnou 

rekonštrukciou povrchov, celkovej 
zmeny charakteristiky územia. Záu
jemcovia môžu svoje ponuky pred
kladať do 23. mája.

Športová hala 
Druhým veľkým aktuálnym ve

rej ným obstarávaním je súťaž na 

zhotoviteľa športovej arény na Píle. 
Športový komplex podľa projektu 
pozostáva z dvoch športových hál –  
hokejovej a multi funkčnej. Hokejo
vá hala je navrhnutá s klziskom  
26 x 60 m, kapacita ha ly je navrhnu
tá pre maximálne 100 osôb. Multi
funkčná hala s  kapacitou 310 osôb 
sa navrhuje pre všetky druhy lop
tových športov (hádzaná, volejbal,  
basketbal, florbal, futsal atď.). Záu
jemcovia môžu svoje ponuky pred
kladať do 31. mája. Predpokla da ná 
doba výstavby sú dva roky.

družstevná–Radlinského
Mesto podpísalo zmluvu na vý

stavbu cyklotrasy Družstevná–Rad
linského v rámci eurofondového 
projektu. Celková dĺžka je 2,1 km a jej  
súčasťou má byť aj posun ramena 
hlavnej svetelnej križovatky v smere 
od Záhoráckej na Mierové námestie 
(Štefánikovu ulicu) v dotyku s aktu
álne prebiehajúcou stavbou poly
funkčného objektu Severín. Táto 
zme na umožní rozšíriť nové pešie 
námestie nad hromadnou podzem
nou garážou a osadiť aj novú cyk
lotrasu Družstevná – Radlinského. 
Výstavba by mala trvať 5 mesiacov.

Text: lp, foto: otano, 
vizualizácia: Cityprojekt s. r. o., 

Ing. arch. Pavol Citovický

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Národná diaľničná spoločnosť (NdS) vymieňa oplo tenie pri 
diaľnici d2 medzi Malackami a  Bratislavou. Na úseku, kde 
sa zver bežne pohybuje popri krajnici aj počas dňa, obnovia 
oplotenie v dĺžke 7,3 kilometra. Pracovníci sa zameriavajú na 
kritické miesta, kde boli časté nehody so zverou.

Nový plot je vyšší (180 cm) ako pô vodný, má aj lepšie upevnenie 
a  je zasadený hlbšie do zeme (20 cm). Vďaka týmto parametrom by 
mal byť účinný voči drobnej i väčšej zveri a aj voči tým zvieratám, ktoré 
by chceli plot podhrabať.

NDS sme s otázkou na oplotenie popri diaľnici nedávno kontak
tovali aj my. Podľa ich vyjadrenia však pracovníci ani po opakovaných 
kontrolách nenachádzali diery v pletive, ktoré by vysvetľovali, prečo 
sa najmä vysoká zver dokáže tak často a vo vysokom počte dostať až 
k diaľnici. Nové oplotenie bude preto bezpečnejšie pre vodičov aj pre 
zver.                Text: NdS/red, foto: NdS

Rámcová náplň práce: 
•  prevádzka, správa a ochrana Infor

mačného systému samosprávy 
(ISS),

•  dohľad nad bezpečnosťou infor
mačných a  komunikačných tech
nológií,

•  zodpovednosť za technické a soft
vérové vybavenie MsÚ (licencie, tla
čiarne, kopírovacie zariadenia),

•  zabezpečenie a  kontrola záloh 
agendových systémov.

Miesto výkonu práce: Malacky

druh pracovného pomeru: 
•  pracovný pomer na dobu určitú na 

1 rok s možnosťou predĺženia pra
covného pomeru na dobu neurčitú

Termín nástupu: 1. 7. 2022

Platové podmienky: 
•  nástupný plat min. 1 600 € brut

to/mesiac v  závislosti od od pra 
 co vaných rokov + možnosť uplat 
 nenia osobného príplatku k platu

kvalifikačné predpoklady. 
•  min. úplné stredné odborné vzde

lanie elektrotechnického smeru

Iné kritériá a požiadavky.
•  občianska bezúhonnosť,
•  prax v odbore informačných tech

nológií minimálne 2 roky,
  počítačové znalosti: 
•  administrácia LAN/WAN – pokroči

lý, práca s  Active Directory, DNS, 
DHCP, Domains, serverový hardwa
re (servery, diskové polia),

•  odborná znalosť sietí a operačných 
systémov Microsoft vrátane Win
dows Server 2016/2019, Windows 
10/11,

•  znalosti správy elektronickej poš ty 
na báze MS Exchange/Kerio/Ice
warp,

•  znalosť technickej angličtiny,
•  znalosť systémovej bezpečnosti,
•  znalosť sieťovej infraštruktúry,
•  samostatnosť, komunikatívnosť, 

fle xibilnosť, zodpovednosť. 

Zoznam požadovaných 
dokladov:
•  žiadosť o  zaradenie do výberu 

uchá  dzača, 
•  štruktúrovaný profesijný životopis 

s uvedením telefonického a emai
lového kontaktu,

•  kópia dokladu o vzdelaní.

dátum a miesto 
podania žiadosti:
Žiadosť spolu s  požadovanými do
kladmi je potrebné doručiť najne
skôr do 20. mája na adresu: Mesto 
Malacky, Bernolákova 5188/1A,  
901 01 Malacky (neakceptuje sa 
posledný deň lehoty ako dátum 
odoslania na podacom lístku pošty).

 Pri diaľnici d2
 menia  oplotenie

voĽNé PRACovNé MIeSTo:

referent informačných technológií, Msú Malacky

 Rozhodnutia
 k daniam

Poverení zamestnanci mesta 
v  tých to dňoch až do 23. mája 
rozná šajú do domácností roz
hodnutia k  miestnym daniam 
a  poplatkom (daň z  nehnuteľ
ností, daň za psa a poplatok za 
komunálny odpad).

Daňovníci dostanú rozhodnutie 
do vlastných rúk. Daň je možné zapla
tiť naraz alebo v dvoch splátkach. Pr
vú splátku je potrebné uhradiť do 15  
dní od právoplatnosti rozhodnutia 
a druhú splátku do 30. 9. 2022. Prosí
me obyvateľov, aby upred nost nili 
bez hotovostnú platbu a aby si ozna
čili schránky a zvončeky. Ďa kujeme.

        Msú

Testovanie 
na covid19

Testovacie miesta na ochore
nie covid19 na Radlinského a pri 
Malavii už skončili svoju činnosť. 
V Malackách sa ešte testuje v ne
mocnici, avšak vykonávajú sa iba 
PCR testy. Antigénové testovanie  
sa už nerobí. Na testovanie sa treba  
objednať na www.medirex.sk. 
Pacient je buď samoplatcom, ale
bo – v prípade žiadanky od lekára 
– mu test preplatí zdravotná pois
ťovňa.                      red

veľké mestské projekty sú v súčasnosti v rôznych fázach prípravy či 
realizácie. Aktuálne prebiehajú dve veľké verejné obstarávania na 
obnovu centra mesta a výstavbu športovej arény. Na spadnutie je za
čiatok realizácie cyklotrasy družstevná–Radlinského.

veľké mestské projekty postupujú

Vizualizácia športovej arény

Výstavba hromadnej podzemnej garáže je v plnom prúde
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Dokončenie zo strany 1

Mesto vlani hospodárilo 
s prebytkom

Čistý prebytok hospodárenia sa
mosprávy Malaciek za vlaňajší rok je 
1,3 milióna €. Podľa zákona sa táto 
suma očistí o nevyužité účelovo via
zané bežné a  kapitálové výdavky 
z externých zdrojov (štátny rozpočet, 
dotácie, poplatok za rozvoj), ktoré 
sa presúvajú do rozpočtu ďalšieho 
roka. V  tomto prípade ide o  sumu 
563  798 €. Po jej odrátaní zostáva 
suma 738 904 €, čo predstavuje čistý 
prebytok vlaňajšieho hospodárenia. 
Ten sa prenáša do rezervného fondu, 
z ktorého sa môžu čerpať peniaze na 
investičné projekty. 

Po vyčíslení zostatku aj finanč
ných operácií z minulého roka 
sa celkovo do rezervného fondu 
mesta za rok 2021 presúva suma 
1 359 169 €.

Dlh mesta je vo výške 29,48 %, 
čo je hlboko pod povoleným zákon
ným maximom (60 %). Najvyššiu časť 

úverového zaťaženia tvoria úvery na 
odkúpenie kaštieľa,  modernizáciu 
verejného osvetlenia a úver na roz
vojové aktivity mesta.

Záverečný účet mesta prešiel bez 
výhrad nezávislým auditom a schvá
lili ho aj poslanci mestského zastu
piteľstva.

Rozšírenie MŠ Štúrova 
Mestské zastupiteľstvo súhlasilo, 

aby mesto predložilo žiadosť o  do
tácie z eurofondov na rozšírenie ka
pacity Materskej školy Štúrova. Pro
jekt zahŕňa vznik dvoch nových 
tried a  prislúchajúceho zázemia 
pre 50 detí, rekonštrukciu interié

ru jestvujúceho pavilónu, mate
riálové vybavenie vrátane nového 
zariadenia kuchyne a  práčovne 
a zázemia pre nepedagogický per  
sonál. 

„Spolupráca s mestským zastupi-
teľstvom je vecná a korektná, čoho 
dôkazom sú úžasné výsledky v roz-
voji nášho mesta. Nezaujímajú ma 
krvavé oči večných kritikov, z ktorých 
by Malačania nič nemali, ale pocti - 
vá práca mojich terajších kolegýň 
a kolegov poslancov, ktorá ma pre-
sviedča o správnosti našich krokov. 
Makáme ďalej a spoločne ukončíme 
prípravu aj nájomných bytov a novej 
základnej školy,” uviedol primátor 
mesta Juraj Říha.

Žiadosť o  dotáciu bude vo výš
ke 1,6 milióna € a  predpokladá sa 
spo lufinancovanie mesta vo výške 
takmer 82tisíc €.

dobrovoľná zbierka 
Mesto po súhlase poslancov zria  

 di v Slovenskej sporiteľni transpa
rentný účet s názvom Malacky – po  
moc odídencom z Ukrajiny. Z dob  
rovoľnej zbierky budú hradené 
predmety a služby na pomoc odíden
com z  Ukrajiny v  našom mes te 
a oko lí, najmä potraviny, hygienické 
a zdravotnícke potreby, lieky, výdav
ky spojené s  pobytom v školských  
a predškolských zaria deniach a v za
riadeniach sociálnych služieb.

Transparentný účet bude verejne 
prístupný a  otvorený. Bude z  neho 
zrejmé, kto finančne prispel a ako 
budú prostriedky čerpané. Na web
stránke mesta www.malacky.sk sa 
bude pravidelne zverejňovať infor
mácia o konkrétnom použití financií. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský, 
vizualizácia: Ing. arch. Pavol Citovický, 

Cityprojekt s. r. o.

Technológia Silkot Blue sa môže 
použiť aj pri teplotách do –10° Celzia. 
Jej výsledkom je minimálny, ba do
konca v niektorých prípadoch žiadny 
odpad asfaltu. Vozovka sa opravuje 
pri teplote 180 °C. Výtlk a poškodená 
časť vozovky okolo sa nahreje, pridá 
sa nová asfaltová zmes a zvalcuje sa  
tzv. vibračným valcom. Plocha sa her  
meticky uzavrie, čím sa zamedzí pre
nikaniu vody a zabezpečí sa plynulý 
spoj.

Nahrievanie poškodeného mies
ta trvá približne 20 minút v závislosti 
od okolitej teploty. Infrapanel rozpáli 
požadované miesto do hĺbky až po 
podklad, následne cestári pôvodnú 
zmes rozrobia, pridajú menšie množ
stvo čerstvého asfaltu, zmes premie
šajú a ešte za horúca zvalcujú. Takéto 
„zapečenie” poškodeného miesta 
a okolia prepojí nový asfalt so starou 
cestou tak, že nie sú potrebné ani le
piace pásy, ktoré sa používali v minu
losti. Rovnako tak nie je potrebné re
zanie ani frézovanie, ktoré vytvárajú 
veľké množstvo prachu.

Ďalšou výhodou je to, že staršie 
opravy sa museli robiť na etapy. Tak
to sa urobí všetko naraz a vydrží to 
dlhšie. Spoj nového a starého asfaltu 

síce nevyzerá tak uhladene ako pri 
rezaní, netečie však doň voda a drží 
pevnejšie. 

Na fotografiách vidieť hneď nie
koľko spôsobov opráv vrátane to ho, 
ako vyzerá zapečený výtlk po roku 
a  tiež ako vyzerá po dlhšom čase 
oprava rezaním bez zabezpečenia 
spojovacími pásmi.

Text a foto: J. Hargaš

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

v minulom vydaní Malackého hlasu sme zverejnili článok o oprave 
výtlkov. viacerých čitateľov zaujala informácia o  technológii Silkot 
Blue, ktorú cestári v našom meste využívajú. Prinášame preto pod
robnosti.

kvalifikačné predpoklady:
•  kvalifikačné predpoklady na výkon 

pedagogickej činnosti v zmysle zá
kona č. 138/2019 Z. z. o pedagogic
kých zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a dopl
není niektorých zákonov v  znení 
neskorších predpisov a  vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifi
kačných predpokladoch pedago
gických zamestnancov a  odbor
ných zamestnancov,

•  najmenej päť rokov pedagogickej 
činnosti ku dňu uskutočnenia vý
berového konania.

Predpokladaný nástup: 1. 8. 2022

Iné požiadavky a kritériá:
•  bezúhonnosť,
•  zdravotná spôsobilosť,
•  ovládanie štátneho jazyka,

•  spôsobilosť na právne úkony v pl
nom rozsahu,

•  predloženie návrhu koncepcie 
roz voja ZŠ Záhorácka 95, v Malac
kách,

•  organizačné, riadiace a komuni
kačné schopnosti,

•  výhodou je znalosť školskej, eko
nomickej a pracovnoprávnej legis
latívy základnej školy. 

Požadované doklady:
•  žiadosť o účasť na výberovom ko

naní,
•  podpísaný profesijný štruktúrova

ný životopis s uvedením kontakt
ných údajov,

•  overené kópie dokladov o dosiah
nutom vzdelaní, 

•  potvrdenie o  dĺžke pedagogickej 
činnosti,

•  vyhlásenie o bezúhonnosti v zmys
le § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019  
Z. z. v znení neskorších predpisov 
(uchádzač predloží čestné vyhlá
senie o bezúhonnosti a o skutoč
nostiach, že voči jeho osobe nie je 
vznesené obvinenie a  že na jeho 
osobu nie je podaná obžaloba), 

•  lekárske potvrdenie o  telesnej 
spôsobilosti a  duševnej spôsobi
losti na výkon činnosti pedagogic
kého zamestnanca,

•  návrh koncepcie rozvoja ZŠ Záho
rácka 95 v Malackách (najviac v roz  
sahu 4 strán),

•  súhlas na použitie osobných úda
jov na účely výberového kona nia  
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o och  
rane osobných údajov a o zmene 
a  doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 25. mája 
do 15.00 h na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky v obálke s označením vÝBeRové 
koNANIe – riaditeľ ZŠ Záhorácka – NeoTvÁRAŤ. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum podania na 
odtlačku poštovej pečiatky najneskôr 25. mája 2022.  Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, budú termín, 
miesto a čas výberového konania oznámené výberovou komisiou najmenej sedem dní pred jeho začatím.

riaditeľ Základnej školy, Záhorácka 95, Malacky
vÝBeRové koNANIe NA oBSAdeNIe MIeSTA:

Prepojenie starého a nového asfaltu pri pou-
žití Silkot Blue – nevyzerá síce tak pekne ako 
frézovanie, ale vydrží dlhšie

Technológia frézovaním bez izolačných pá-
sov po dvoch rokoch

Tri technológie na jednom mieste. Zhora: fré-
zovanie bez použitia izolačných pásov, v stre-
de s ich použitím a dolu Silkot Blue po roku

PÝTATe SA

Z májového zastupiteľstva: hospodárenie mesta
 s prebytkom, rozšírenie škôlky, dobrovoľná zbierka

Vizualizácia rozšírenia MŠ Štúrova
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Adam Janík

ktoré zmeny v Malackách po
važujete za najdôležitejšie?

Najdôležitejšie zmeny, ktoré vní-
mam v posledných dvoch volebných 
obdobiach, sa týkajú tzv. veľkých tém, 
ktorých riešenie sa v  minulosti ako-
si odsúvalo na druhú koľaj. Mám na 
mysli tranzitnú dopravu (diaľničné 
križovatky a obchvat mesta), športo-
vú halu, kultúrny dom, podporu bez-
pečnej cyklodopravy, námestie, ob-

novu kaštieľa. Sú to témy a projekty, 
ktoré svojou veľkosťou presahujú jed-
no volebné obdobie, a preto som rád, 
že u  nás v  Malackách nepolitikárči - 
me len v období, na ktoré sme zvolení, 
ale riešime aj tieto ťažké, avšak veľmi 
potrebné projekty. Hoci sa to navo-
nok možno nezdá, v  súčasnom vo-
lebnom období všetky tieto projek ty 
napredovali a  niektoré prešli aj do 
realizačnej fázy.

Veľmi ma teší, že sa v našom ob-
vode podarilo dobudovať kanalizá-
ciu a vodovod na Ulici Jozefa Kubinu, 
ktorá dostala zároveň aj nový povrch. 
Dúfam, že sa čoskoro podarí dobu-
dovať kanalizačná vetva z tejto ulice, 
ktorá bude slúžiť domom na konci 
Ulice Mansveta Olšovského. Je jedna 
z posledných lokalít v meste, kde oby-
vatelia dodnes nemajú možnosť na-
pojiť sa na kanalizáciu.

Jedna veľká zmena čaká mesto  
Malacky v dohľadnej dobe, možno už 
tento rok. Rekonštrukcia železničnej 
trate v našom meste, rušenie úrovňo-
vých križovaní a výstavba podjazdov 
výrazne „prekope” dopravu v našom 
meste. Myslím si, že to bude posun 
k  lepšiemu, veď koho baví stáť na 
rampách a potom sa v kolóne posú-
vať mestom. Vďaka tvrdému vyjed-
návaniu vedenia mesta sa do pro-
jektov podjazdov podarilo zahrnúť 
niektoré pozitívne zmeny. Ja osobne 
sa teším a  zároveň som zvedavý na 
výsledok.

Čo vnímate ako výzvu do bu
dúcnosti nielen v meste, ale aj vo 
svojom obvode?

Tých výziev a práce v meste je ta-
ké množstvo, že by sa moja odpoveď 
mohla zmeniť na zoznam. Spome-
niem preto len tie, ktoré ja osobne po-
važujem za kľúčové.

Hlavnou výzvou bude určite do-
končenie rozbehnutých projektov 
a stavieb v súvislosti s aktuálnou in-
fláciou a  nárastom cien stavebných 
materiálov, najmä toho najväčšieho 
– športovej haly. Ďalej vnímam po-
trebu zavedenia parkovacej politiky 
a  určitých pravidiel v  celom meste. 
Je to nepopulárne opatrenie, ktoré 
zasahuje obyvateľom do života, ale 
podľa môjho názoru treba to ohrom-
né množstvo áut na parkoviskách 
a v uliciach upratať. Ruka v ruke s di-

vokým par kovaním nám postup-
ne zaniká v uliciach mestská zeleň 
a  mení sa na ujazdenú hlinu alebo 
spevnené plochy.

Aj v  súvislosti s  klimatickou zme-
nou vnímam dôležitú úlohu zelene 
v meste, preto považujem za výzvu aj  
obnovu a starostlivosť o mestskú ze-
leň. Zároveň som rád, že sa pri reali-
zácii mestských projektov myslí aj na 
výsadbu stromov a obnovu zelene.

Nikdy nekončiacou výzvou je ob-
nova miestnych ciest a  chodníkov. 
Ako po slanec viem, že do tejto oblasti 
by sme mohli každoročne nalievať 
všetky dostupné mestské finančné 
prostriedky, a  napriek tomu by nám 
potrebná obnova trvala desiatky ro- 
 kov. Modernizačný dlh je v  tejto ob-
lasti obrovský, a  preto treba kaž do-
ročne investovať peniaze do obnovy 
miestnych komu nikácií a chod níkov.

Mojou osobnou výzvou do budúc-
nosti – bez ohľadu na to, či budem  
pokračovať ako mestský poslanec 
alebo nie – je obnova vodného toku 
v meste. Je to veľmi ťažká téma, na-
vyše pre mnohých len málo podstat-
ná, no je to taká moja srdcovka.

Výzvou pre náš volebný obvod č. 5  
bude určite zmena dopravy v  súvis-
losti so spomínanou rekonštrukciou 
železničnej trate. Niektoré ulice, kto-
ré z  hľadiska dopravy využívali iba 
miestni obyvatelia, budú po novom 
využívané väčším množstvom áut.  
Už dnes je Kukučínova ulica pomer-
ne rušná, keďže po nej jazdia vodiči, 
ktorí sa chcú vyhnúť hlavnej križovat-

ke, pričom málokto rešpektuje, že je 
tam povolená rýchlosť len 30 km/h. 
Vnímam tiež, že v dohľadnej dobe by 
bolo vhodné obnoviť povrch Kukučí-
novej a Vajanského ulice.

Pavol Tedla

ktoré zmeny v Malackách po
važujete za najdôležitejšie?

Toto volebné obdobie vnímam 
ako dve obdobia: 2018 a  2019 pred 
pandémiou a  vojenským konfliktom 
v bezprostrednej blízkosti našich hra-
níc a  2020–2022 počas pandémie 
a  so skutočnou vojnou na Ukrajine. 
Aj pandémia, aj vojenský konflikt 
nás zasiahli ako ľudí, občanov štátu 

a  mesta a  zároveň aj samotný štát, 
a tým aj mesto.

Život mesta bol v  tomto voleb-
nom období mimoriadne zložitý. Asi 
nikto z  nás na začiatku volebného 
obdobia neveril, že takto budeme žiť,  
že mesto sa bude potýkať s  problé-
mami pandémie, testovania, zavre-
tých pre vádzok, s  utlmeným kultúr-
nym a  športovým životom, s  proble-
matikou utečencov, s  humanitárnou 
pomocou... Preto za najvýznamnejší 
fakt za posledné obdobie vnímam 
zvládnutie (a stále ešte zvládanie) 
spomenutých problémov. Solidari-
tu ob čanov s  utečencami z  Ukrajiny, 
soli daritu občanov so staršími oby-
vateľmi, ktorí našu pomoc potrebujú  
a  v čase pandémie potrebovali o  to 
viac.

Napriek všetkému spomenutému 
mesto Malacky nespalo, neplakalo 
nad zlou situáciou, ale aj v sťažených 
podmienkach si plnilo všetky úlohy  
(a často išlo aj za ich rámec), podľa  
možností budovalo, pripravovalo 
pro jekty, hľadalo možnosti financo-
vania. Práve tu vidím najdôležitej-
šiu zmenu v  Malackách, keď mesto 
racio nálnym a  pomerne masívnym 
spôsobom využíva „ponúkané” finan-
cie z európskych fondov, bez ktorých 
by rozvoj mesta v súčasnej finančnej  
„mizérii” nebol možný. Viaceré výsled-
ky tejto činnosti obyvatelia už využí-
vajú: kvalitné a  moderné cyklotrasy 
(ktorými sa radíme medzi moderné 
sú časné mestá), vybudované dlho 
opomínané jasle pre najmenšie deti, 
dobudované a zmodernizované škol-
ské zariadenia (možno povedať, že na  
poli vzdelávania urobilo mesto poc - 
ti vú prácu), moderné a toľko potreb-
né záchytné parkovisko a veľa „drob-
nejších”, ale o to potrebnejších vecí pre  

ob čanov ako stojiská zberných nádob 
či niektoré opravené cesty a chodníky.

Mení sa pohľad na stred mesta, 
ktorý by mohol nabrať výzor moder-
ného a  občanovi príjemného centra. 
Ďalší mimoriadne dôležitý objekt, 
kto rý sa pripravuje, je multifunkčná 
športová hala v objekte Píly. Po jej vy- 
 budovaní sa priblížime ďalším kro-
kom k  mo der ným mestám 21. sto ro-
čia.

Určite nešli všetky veci hladko 
a  rých lo. Každý z  občanov vidí „roz-
bité” centrum mesta a myslí si, že to 
trvá dlho. Prekážkou je aj zdĺhavý, 
často priveľmi byrokratický proces 
prípravy a schvaľovania, neraz „štát” 
kladie polená pod nohy samospráve. 
Ale aj napriek tomu súčasné vedenie 

mesta má jasnú predstavu a víziu ďal-
šieho, strednodobého a dlhodobého 
rozvoja mesta.

Čo vnímate ako výzvu do bu
dúcnosti nielen v meste, ale aj vo 
svojom obvode?

Som poslancom za 5. obvod, no 
prácu poslanca MsZ nevnímam vý-
sostne ako prácu pre „svoj” obvod. 
Prirodzene, miesto bydliska prejudi-
kuje bližšie poznanie problémov 
obyvateľov či možnosti ich riešení. 
V prvom rade je ale poslanec povinný 
pracovať a   zaujímať sa o problémy 
v celom meste, prioritne v  oblastiach, 
ktoré sú mu profesijne najbližšie. Na-
priek tomu som sa počas volebného 
obdobia snažil vnímať problémy oby-
vateľov tejto časti mesta a prichádzal 
som s  námetmi a  podnetmi na ich 
riešenie. Aj tu veľmi oceňujem snahu 
vedenia mesta a zamestnancov MsÚ 
riešiť veci komplexne a systémovo, čo  
znamená, že namiesto plátania a rie-
šenia havarijných stavov sa pristupu-
je ku komplexným rekonštrukciám. 
Významným projektom v  tomto vo-
lebnom období bola rekonštrukcia 
Ulice Jozefa Kubinu, pokračujúca 
rekonštrukcia vnútroblokov na Ulici  
1. mája, revitalizácia priestoru na Sa-
sinkovej ulici, výstavba komunitného 
centra v areáli CVČ na Rázusovej ulici.

V predchádzajúcich riadkoch spo-
mínané problémy (niektoré „drobné”, 
ale pre občanov veľmi dôležité) išli 
prirodzene do úzadia – rekonštrukcie 
ciest a  chodníkov, zveľadenie verej-
ných priestranstiev atď. Vyjadrujem 
ale presvedčenie, že pri prvej možnej 
príležitosti príde aj na tieto „maličkos-
ti”, ktoré robia mesto atraktívne a hod-
né motta „Malacky – dobré miesto  
pre život”. V  našom piatom obvode 
vní mam ako najväčšie problémy stav 

Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 5
v  tomto vydaní Malackého hlasu pokračujeme v  seriáli odpočtov 
poslancov mestského zastupiteľstva. každého z nich sme požiadali 
o odpovede na dve rovnaké otázky. dnes sa venujeme obvodu číslo 
5, ktorý v mestskom zastupiteľstve reprezentujú Adam Janík, Pavol 
Tedla a katarína Trenčanská.

volebný obvod č. 5:
Jána Kollára, Kukučínova, Legionárska, Malé námestie, Mansueta Olšov-
ského, Na brehu, Nad výhonom, Nová, Oslobodenia, Sládkovičova, 1. mája, 
Martina Rázusa, Sasinkova, Vajanského.
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komunikácií a  chodníkov, vyriešenie 
prejazdu áut cez Kukučínovu ulicu,  
neriadené parkovanie na chodníkoch 
a popri ceste.

Z celomestského hľadiska ale, bo-
hužiaľ, vnímam ako jedno z  negatív 
zhoršenie medziľudských vzťahov, 
ktoré vyplávali na povrch so zhoršu-
júcou sa situáciou, či už osobnou ale-
bo pracovnou. Boj s rozdelením spo-
ločnosti od najvyšších priečok v štáte, 
cez mesto a častokrát, žiaľ, až do ro-
dín vnímam ako najväčšiu výzvu do 
najbližších dní, týždňov, mesiacov 
a rokov...

katarína Trenčanská

ktoré zmeny v Malackách po
važujete za najdôležitejšie?

Všetky zmeny, ktoré pozitívne 
a  zmy sluplne ovplyvňujú chod náš-

ho mesta, považujem za dôležité. 
Sme národom mnohých chutí, pre-
to každý z  nás má svoj „jedálniček”, 
z  ktorého si vyberá. Mestské MENU 
ponúklo aj toto volebné obdobie ne-
spočetne veľa chuťoviek, ktoré pote-
šili mnohých „fajnšmekrov”. Vybrať 
ste si mohli z mnohých ponúk.

Zo stavieb vyberám prebiehajúcu 
stavbu Severín, ktorá výrazne mení 
centrum mesta, detské jasle, novo-
vybudované detské ihrisko v Zámoc-
kom parku, aktuálnu rekonštrukciu 
a prístavbu rehabilitačného strediska 
neziskovej organizácie Vstúpte a  ta-
kisto aktuálnu výstavbu komunitné-
ho centra pri centre voľného času.

Z oblasti kultúry vyzdvihujem prí-
pravu projektovej dokumentácie pre 
výstavbu kultúrneho domu, ktorého 
súčasťou bude kultúrne centrum, ďa-

lej rekonštrukciu strechy kina, podpo-
ru kultúrnych aktivít a po dvojročnej 
odmlke aj oživenie Prvomájových 
Ma laciek.

V  športovej oblasti dominuje bu-
dovanie cyklotrás, v školstve zasa mo-
dernizácia škôl a školských zariadení.

Z infraštruktúry by som spomenu-
la rekonštrukciu ciest, hoci, žiaľ, nie ta-
kú rozsiahlu, aká bola plánovaná – aj 
kvôli pandemickým obmedzeniam. 
Napriek tomu sa podarilo vybudovať 
komunikáciu na Ulici Jozefa Kubinu 
a  postaviť záchytné parkovisko na 
Píle.

V  sociálnej sfére oceňujem pre-
dovšetkým podporu opatrovateľskej 
starostlivosti pre mestské centrum so-
ciálnych služieb, na ktorú sme dostali 
489-tisíc € z  eurofondových zdrojov. 
Dôležitá a sympatická bola aj okam-
žitá mobilizácia zo strany dobrovoľ-
níkov, mesta a iných inštitúcií v rámci 

pomoci azylantom z Ukrajiny či zria-
denie humanitárneho centra a orga-
nizovanie zbierky iniciatívou DOBRO-
MA. 

Oblasti životného prostredia pro - 
spela revitalizácia verejných prie stran-
stiev v meste a tiež čistenie a upra to-
vanie lesov Malackými zberačmi.

Všetko toto a ešte mnoho iných ve - 
cí nám servírovali  pracovníci mestské-
ho úradu a ďalší ľudia pôsobiaci v na-
šom meste. Niektorí degustovali a iní 
hodnotili – to znamená, že všetci si pri-
šli na svoje.

Čo vnímate ako výzvu do bu
dúc nosti nielen v meste, ale aj vo 
svojom obvode?

Výzva, možno by som poveda-
la (napísala) prianie: aby sa naplnili 
všetky dobré projekty, ktoré sa varia 
v mestskej kuchyni, aby mesto malo 
menej ruchu na cestách a viacej vzru-
chu vo svojom živote, aby sa nám 
všade dobre chodilo po novovybu-
dovaných chodníkoch,  aby sme mali 
čisté a zelené trávniky a šťastných ľudí 
bez zbytočných sporov.

Asi najpálčivejším problémom 5. 
ob vodu (hoci nielen jeho) je rekon-
štrukcia vnútroblokov. Dlhoočaká-
vaná je na Rázusovej ulici, na ktorú 
sme sa už dlho pripravovali, ale, žiaľ, 
nedostatok financií nás aj v  tomto  
volebnom období zastavil, čo ma 

mrzí. Je však plánovaná, neustále sa 
o  nej diskutuje a  pevne verím, že sa 
to najbližšie obdobie podarí zrealizo- 
vať.

Takisto je veľmi potrebná aj re-
konštrukcia cesty a  dažďových zvo-
dov na Malom námestí. Ako som už 
spomenula, chodníky a  cesty sú na-
ším spoločným celomestským prob-
lémom.

Toto plánované Malacké MENU 
sa ešte bude musieť pripraviť, aby 
nám padlo do chuti.

Čo sa podarilo v obvode č. 5
•  nadstavba a kompletná rekonštrukcia budovy a areálu Mestského centra 

sociálnych služieb na Ul. 1. mája,
•  kompletná rekonštrukcia komunikácie na Ulici Jozefa Kubinu,
•  dobudovanie kanalizácie a vodovodu na Ulici Jozefa Kubinu,
•  úplné zateplenie a nová fasáda objektov centra voľného času,
•  modernizácia multifunkčného ihriska v centre voľného času,
•  kompletne zrekonštruovaný vnútroblok na Ul. 1. mája č. 37–41.

Čo čaká obvod v najbližšom čase
•  dokončenie prístavby a rekonštrukcia centra voľného času,
•  dokončenie prístavby a rekonštrukcia budovy neziskovej organizácie 

Vstúpte na Ul. 1. mája,
•  výmena asfaltového koberca na Ul. Martina Rázusa,
•  úplná rekonštrukcia detského ihriska na Sasinkovej ulici pred športovou 

halou Malina,
•  príprava projektovej dokumentácie rekonštrukcie Sasinkovej ulice a sve

telnej križovatky pri Lidli,
•  kompletná rekonštrukcia parkoviska pri Zámockom parku na Legionár

skej ulici (oproti hasičom).

dvojstranu pripravila redakcia.
Foto: archív

Ulica Jozefa Kubinu

Výstavba komunitného centra Rekonštrukcia a prístavba Vstúpte
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Učiteľ I. stupňa
(pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie po
čas Md/Rd)

kvalifikačné predpoklady:
•  v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických za

mestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Mi
nisterstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a oso
bitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamest
nancov v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný nástup do zamestnania: 25. 8. 2022

Platové podmienky:
•  v zmysle zákona č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a do

pĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
skorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nie
ktoré zákony. Platové tarify pedagogických a odbor
ných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závis
losti od dĺžky započítanej praxe uvedeného zákona.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
•  kvalifikačné predpoklady,
•  bezúhonnosť,
•  zdravotná spôsobilosť,
•  ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
•  žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
•  profesijný životopis,

•  doklady s ukončení štúdia v súlade s vyššie uvedenými 
kvalifikačnými predpokladmi, 

•  súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 
GDPR č. 18/2018 Z. z.

Svoju žiadosť s  profesijným životopisom zasielajte do 
31. mája poštou alebo osobne na adresu ZŠ Dr. J. Dére
ra, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky, prípadne 
emailom na adresu zsderera.riaditelka@dererka.sk. 
Telefonický kontakt: 034/77 22 281.

Školník
kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie

Pracovný úväzok: 100 %

Predpokladaný nástup do zamestnania: 6. 6. 2022, 
prípadne dohodou

Platové podmienky:
•  funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003  

Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vý
kone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Zoznam požadovaných dokladov:
•  žiadosť o prijatie do zamestnania, 
•  štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického  

a emailového kontaktu, 
•  písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť zašlite do 25. mája poštou alebo osobne na ad
resu ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Ma 
 lacky alebo emailom na adresu zsderera.riaditelka@
dererka.sk. Telefonický  kontakt: 034/77 22 281. Vybraní 
uchá dzači budú telefonicky pozvaní na pohovor.

Preklad a úprava: Vlado Zetek
Svetlo: Milan Kojs
Zvuk: Peter Hegyi
Výtvarná spolupráca: Tereza Langero 
vá

Réžia:  Vlado Zetek
Hrajú:
Linda – Nikoleta Bruncliková
Cyril – Samuel Uher
Edo – Matej Fischer

Gigi – Oto Divinský
Martin – Martin Mašek
Prokop – František Malec
Miladka a iné – Zuzana Bezáková

lp

 Nakuknime spolu do Pánskeho klubu
Stretnú sa nesme
lý učiteľ, notoric
ký záletník, mla
dý ajťák, postarší 
sce ná rista a vyho
rený rocker. kde 
sa mô že stretnúť 
takáto absolútne 
nesúrodá pätica 
mužov? Tam, kde 
by ste to na prvý 
pokus možno ne
uhádli. Na psycho
terapii.

Sedenia pod tak
tovkou atraktívnej, 
avšak nie príliš skú se
nej psy chologičky sa 
jej zakrátko vymknú 
z  rúk. Opraty prebe
rajú samotní „klienti”, 
stretnutia naberajú 
ne čakaný spád a začí
na sa svižná mozaika 
neuveriteľných príbe
hov.

Predstavenie Pán
sky klub je komé diou 
o  podobách lásky 
a  o  tom, že ni kdy nie 
je neskoro pokúsiť sa  
niečo napraviť. Hra 
autora a  režiséra Ma
teja Balcara, uvedená 
v  pražskom Divadle 
Na Jezerce, sa stala di
váckym hitom. Teraz 
si ju môžete pozrieť aj 
v  podaní Divadla na 
hambálku. Srdečne 
vás všetkých pozýva
me!

voĽNé PRACovNé MIeSTA  v  ZŠ  dr. J. déReRA

„Sila myšlienky nás ženie vpred” – to je motto 130 km dlhého cyklomarató  
nu Memoriál Petra Patscha, ktorý sa uskutoční v sobotu 28. mája so štar
tom o 7.00 h z Poľovníckeho domu na Ul. J. kollára 982 v Malackách.

Účastníci pôjdu po trase: Malacky–Rohožník–Plavecký Mikuláš–Prie
valy–Jablonica–Brezová pod Bradlom–Mohyla M. R. Štefánika a späť.

Na tomto podujatí sa nehodnotia dosiahnuté časy, ale len dojazd do 
cieľa (Poľovnícky dom v Malackách) v časovom limite, t. j. do 16.00 h. Ne
nechajte si ujsť príležitosť priblížiť sa k výkonom Petra Patscha – cyklotu
ristu, ktorý svojimi cykloexpedíciami do Japonska, Maroka, na Island či  
do Egypta dokázal, že na dosiahnutie náročného cieľa nie je rozhodujúce 
špičkové technické vybavenie či sila svalov, ale stačí odhodlanie a vytr
valosť. Pretekári sa zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť!
kontakty: 0903 459 463, 0903 196 021, mercmila322@gmail.com,
sckzahorak@gmail.com

MeMoRIÁl PeTRA PATSCHA – PoZvÁNkA
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Nový most nazvaný vy
soMarch je určený výhrad
ne pre cyklistov a  peších.  
V súčasnosti je tretím pre
mos tením cez rieku Moravu  
medzi Slovenskom a  Rakús
kom. 

Jeden cest ný most v  Mo
ravskom Svätom Jáne dopĺ
ňajú teraz už dva cyklo mosty 
– Cyklomost Slobody v De
vínskej Novej Vsi a  práve 
novo otvorený vysoMarch 
neďaleko Vysokej pri Mora
ve. Jeho meno je od vodené 
od ná zvov obcí, ktoré pre pá
ja – Vysokej pri Morave a Mar
cheggu. Má dĺžku 270 met
rov, šírku 4 metre a výšku 17 
metrov. 

„Vďaka novému cyklomos-
tu mô žete spoznávať krásy 
kraja a zaujímavé zákutia po-
vodia rieky Moravy. Vzniklo 
tiež nové prepojenie medzi-
národnej cyklotrasy železnej 

opony Eurovelo 13 s rakús-
kou národnou cyklotrasou 
Kamp-Thaya-March. Cyklo-
most zároveň podporuje cez  - 
hra ničnú spoluprácu, regio-
nálny rozvoj, ako aj rozvoj 
cykloturistiky,” povedal pred
seda BSK Juraj Droba.

Cyklomost spolufinanco
val BSK a Program cezhranič
nej spolupráce medzi Sloven
skom a  Rakúskom. Celkové 
náklady presiahli 5 miliónov 
€, z  toho viac ako 2 milióny 
zaplatila Bratislavská župa.

Text: red/foto: BSk

SPEKTRUM

Malačania sa v konkurencii recitátorov z Bra
tislavy, Pezinka, Lábu, Plaveckého Štvrtka, Ma
lých Levár a ďalších miest nestratili, ba priam 
excelovali. V každej kategórii získa li ocenenia. 
Víťazi postupujú do ce loslovenského kola, kto
ré sa usku toč ní v júni v Bratislave.

V piatich kategóriách rozdelených podľa ve
ku od 1. ročníka ZŠ po gymnazistov súťažilo 58 
súťažiacich z 13 škôl. Boli to víťazi školských kôl. 
Každá kategória mala svoju 4člennú porotu 
z radov odborníkov. Na predsednícku stoličku 
celej poroty zasadol srdcom aj dušou Malačan, 
herec Alfréd Swan.

Zo SŠ sv. F. Assiského v  Malackách postu
pujú na celoslovenské kolo štyria žiaci – vilma  
drgoňová, víťazka v prednese poézie v 2. ka
tegórii, Ne la kronauerová, víťazka v predne
se poézie v  3. kategórii, Samuel vrlák, víťaz 
v prednese poézie v 5. kategórii a liana Nová
ková, víťazka v predne se prózy v 5. kategórii.

Text: N. Jánošová, foto: sšsfa

 Cyklomost vysoMarch oficiálne otvorili
druhý cyklomost cez Moravu spájajúci Rakúsko so Slovenskom je od soboty 7. mája 
už oficiálne otvorený. Slávnostné otvorenie oslávil Bratislavský samosprávny kraj 
(BSk) veľkým podujatím, na ktorom nechýbali atrakcie pre najmenších i  spoločné 
cyklojazdy z rôznych smerov práve k novému cyklomostu. Milovníci kultúry, ume
nia a prírody mohli po novom moste prejsť do novozrekonštruovaného zámku 
v mestečku Marchegg, kde bola pripravená výstava veno vaná krásam dolného Ra
kúska.

 krajské kolo súťaže ... A Slovo bolo u Boha ...
dejiskom krajského kola recitačnej súťaže ...A Slovo bolo u  Boha... 
v prednese kresťanskej poézie a prózy sa koncom apríla stala Spo jená 
škola sv. F. Assiského v Malackách.
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Dokončenie zo strany 9

Dokončenie zo strany 9

Filatelisti sa bez rúšok stretli po 
dlh šej dobe na Jarnej zberateľskej 
bur ze v jedálni ZŠ Dr. J. Dérera. Podľa 
hlavného organizátora a  predsedu 
klubu filatelistov Antona Pašteku bo
la účasť zberateľov nadpriemerná  
a prišli aj mládežníci: „Z mladých fila-
telistov máme veľkú radosť. V ZŠ Dr. J.  
Dérera funguje filatelistický krúžok, 
ktorý navštevuje 10 detí – 5 chlapcov  
a 5 dievčat. Aj v  tomto školskom ro-
ku sú zapojení do filatelistickej olym-
piády.“

Zberatelia sa venujú nielen zbie
raniu poštových známok, ale zbiera
jú sa aj mince, bankovky, odznaky či 
pohľadnice. „Aktuálne je okrem zná-
mok najviac rozšírené zbieranie mincí 
a bankoviek. Väčšina nadšencov zbie-
ra veci z  územia Slovenska, niektorí 

všetko americké či európske, iní zase 
všetko, čo je staré. V podstate neexistu-
jú obmedzenia,“ vysvetľuje A. Pašteka 
počas našej návštevy na burze.

Filatelisti nedávno vydali aj ďalší 
zberateľský kúsok, poštový lístok pri  
príležitosti 50. ročníka Behu oslobo
denia a 16. ročníka Pohára CVČ, ktorý 
sa uskutočnil v  sobotu 7. mája. Pre
dajná cena poštového lístka za jeden 
kus je 1 €, a keďže ide o pošto vý lís 
tok, v cene je aj poštovné v rám ci Slo
venska. Zakúpiť sa dajú v Tu risticko
informačnej kancelárii v Mestskom 
centre kultúry (Záhorácka 1919) ale
bo na filatelistických burzách v škol
skej jedálni ZŠ Dr. J. Dérera.

Najbližšia zberateľská burza bude 
v septembri.

Text a foto: naty

75 rokov
Anna Divinská
Anna Dufková 
Ľudovit Ďurica 
Pavol Huňady
Božena Jursová 
Oľga Konečná 
Miroslav Koričár
Peter Mládek 
Ľudmila Mrázová 
Viola Palkovičová
Mária Škodová
Ján Špitalský
Lívia Zdražilová

80 rokov
Anna Dávidová
Helena Dobrovodská 
Elena Friedrichová
Jarmila Hirnerová
Mária Chválová
Žofia Kováčová
Viera Šafránková
Milan Škoda
Františka Vanišová
Antónia Vavrincová

85 rokov
Jiřina Alenová
Věra Binčíková
Emília Hnátayová
Jozef Pustai
Vlastimil Škoda
Ondrej Trnka

91 rokov
Jozefa Gajdárová
 
95 rokov
Anna Kurková

Srdečne blahoželáme!

Pri príležitosti Dňa učiteľov boli na  
Bratislavskom hrade ocenení peda
gógovia za celoživotné zásluhy a mi  
moriadne výsledky vo výchove a vzde  
lávaní. Medaily a ďakovné listy si z rúk 
ministra školstva Branislava Gröhlin
ga prevzalo 60 zamestnancov škol
stva. Najvyššie vyznamenanie, Veľkú 
medailu sv. Gorazda, dostalo v rámci 
celého Slovenska desať pedagógov. 
Jednou z nich bola pani vychováva
teľka Jozefína Mrázová zo ZŠ Malé 
Le váre. Sme hrdí, že v našom malom 
kolektíve máme takúto výnimočnú 
osobnosť. Srdečne blahoželáme!

Text a foto: ZŠ Malé leváre

Františka Brinkačová, 
rod. Mar tikánová, Závod
Matej Jarábek, Malacky
Florian Spusta, Malacky
Štefánia Michalovičová, 
Malacky
Ferdinand Sedlák, Malacky
Anna Valentová, Lozorno
Anna Balážová, rod. Danihelová, 
Rohožník
Mária Ivaničová, rod. Zelenková, 
Gajary
Ladislav Kovarovič, Moravský 
Svätý Ján
Iveta Partlová, rod. Töröková, 
Malacky
Ľubomír Hrica, Lozorno

Odišiel si na cestu, 
kam ide každý sám, 
len dvere spomienok 
zostali otvorené dokorán. 
V srdci ho stále máme 
a na neho spomíname.
11. mája uplynulo 
11 rokov, čo nás 
opustil náš dra
hý manžel, otec, 
dedko, pradedko 
a svokor Zdenko 
Hrica. 
Zároveň sme si 30. apríla pripo
menuli jeho nedožitých 85 ro
kov. S  láskou a úctou spomína jú  
manžel ka Mária, dcéry Ala a Dag 
 mar, zaťovia Vlado a Roman, vnú
ča tá Tomy s manželkou, Luky, Ro
manka a Jurko a pravnúčatá Alex 
a Damian.

„Voda, ktorú môžeme piť, je z  toho 
len necelé percento.” Týmito slovami 
sa zapojil do priateľského rozhovoru 
žiak 3. ročníka ZŠ M. Olšovského (sú  
časť Spojenej školy sv. Františka Assis
kého). Pri príležitosti Medzinárodné
ho dňa vody sa konala spoločná vy
chádzka malackých skautov a žiakov 
1., 2. a 3. ročníka cirkevnej základnej 
školy. Do oblasti Tri duby k riečke Ma
lina sme sa vydali na podnet pani uči
teľky a skautky Evy Belicajovej. Mali
na pramení v Malých Karpa toch pod 
vrchom Tri kopce v nadmorskej výš
ke okolo 610 m na východnej strane 
lúky Čermák. Z  hôr steká na Borskú 
nížinu a preteká cez Vojenský výcvi
kový priestor Záhorie a  Malacky. Pri 
Troch duboch tečie svojím korytom 
ticho a nenápadne, ponúkajúc život 
okolitým živočíchom a  rastlinám, la
hodiaca očiam i ušiam.

O  dôležitosti vody hovorili so 

žiak  mi vodcovia malackých skautov 
Gor don a  Marika. Ochrana prírody 
vrátane vody ako jej neodmysliteľ
nej sú časti je veľmi dôležitá. Čistota 
vody záleží od jej okolia a od nás, pre
to sa žiaci podujali spolu so svojimi 
učiteľkami očistiť okolitú prírodu od 
odpadkov, ktoré tu zanechali nedis
ciplinovaní návštevníci oddychovej 
zóny. Žiaci vyzbierali 7 vriec odpadu, 
ktoré následne skautirangeri odviez li 
do zberného dvora.

S deťmi sme prežili príjemný a po
učný deň. Výchova k  ochrane vody 
a prírody sa začína v mladosti, pričom 
panie učiteľky k tomu žiakov správ
ne vedú. Bez vody sa život v prírode 
končí. Bez vody zahynie aj malá včiel
ka, a keď zahynie aj tá posledná, odu
mrie aj príroda. Chráňme vodu, živo
todarnú tekutinu našej Zeme.

Text a foto: 69. zbor M. R. Štefánika, 
Slovenský skauting Malacky

Pacient má postupovať takto:
1.   Nájsť si nového ošetrujúceho le ká

ra, s ktorým sa dohodne na po sky
tovaní zdravotnej starostlivosti.

2.   Nový ošetrujúci lekár napíše pa
cientovi výmenný lístok, že žiada 
o  vydanie jeho zdravotnej doku
mentácie.

3.   Výmenný lístok treba doručiť na 
sekretariát riaditeľa Nemocnice 
Malacky (osobne alebo poštou).

4.   Zdravotná dokumentácia bu de 
do poručene zaslaná novému vše
obecnému lekárovi pacienta.

5.   Zdravotnú dokumentáciu si je v ur  
gentných prípadoch možné vy
zdvih núť na základe výmenného 
lístka osobne v Archíve Nemocni
ce Ma lac ky (suterén pavilónu F) 
každú stredu v čase 9.00–14.00 h.

BSk/red

Štvrtok
19. máj

  od 9.00 h
do 12.00 h2. jún

16. jún
Právna poradňa poskytuje po

moc seniorom s trvalým bydliskom 
v Malackách v mestskom úrade na 
2. poschodí, číslo dverí 225. Seniori 
sa môžu na poradňu obrátiť v tých

to oblastiach: exekúcie, rodinné 
vzťahy, dedičské konanie, zmluv
né vzťahy, majetkové záležitosti, 
spotrebiteľské problémy, právna 
ochrana. 

Poradenstvo nepo skytu jeme  
v trestných veciach a ne za stu pujeme 
ani v konaniach na súdoch.

red

 Bezplatná právna
 poradňa  pre seniorov

MÁJoví JUBIlANTI

oPUSTIlI NÁS

SPoMIeNkA

 Filatelisti vydávajú
 poštové lístky

klub filatelistov ZSF 52 – 32 vydal ďalší poštový (korešpondenčný) 
lístok zo série Malacky dnes. Neuveriteľný päťdesiaty lístok vydaný 
od roku 2010 zobrazuje fontánu na kláštornom námestí. 

ocenenie pre vychovávateľku 
z Malých Levár

voda – prameň
 života a znak čistoty

Medzinárodný deň vody nám pripomína, akú vážnosť a úctu by mal 
každý z nás venovať vode. Táto drahocenná tekutina je základom živo
ta na Zemi. Tvorí 70% povrchu našej planéty, avšak nie všetka je pitná.

 Zdravotná  dokumentácia
 pacientov po  MUdr. Račickej

Zdravotná dokumentácia pacientov, ktorí patrili všeobecnej lekárke 
pre dospelých MUdr. Jitke Račickej, je podľa platných právnych pred
pisov uložená v archíve Nemocnice Malacky.
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Bytový komplex Panské Záhrady v obci Sekule je ideálnym mie-
stom pre bývanie mladých rodín s deťmi. Lokalita má totiž kom-
plexnú občiansku vybavenosť. V susedstve sa nachádza materská 
škola aj základná škola, detské ihrisko či park. Veľkou výhodou je 
tesná blízkosť obce Moravský Sv. Ján. Vďaka tomu sú poruke vždy 
všetci dôležití lekári či pohotovosť v zdravotnom stredisku.
 
Byty vo výbave štandard 
V bytovom komplexe Panské Záhrady sú k dispozícii jednoizbové 
byty, ekonomické dvojizbové aj rodinné trojizbové byty s priestran-
nými balkónmi. 
Všetky byty v bytovom komplexe Panské Záhrady sú zariadené 
tak, aby ste sa do nich bez dodatočných úprav mohli presťahovať. 
V cene bytu tak dostávate kúpeľňu vybavenú gresovými obkladmi  
i dlažbami, podlahy či dvere i klimatizáciu. A záleží od vášho vku - 
su, či si byt zariadite vo vintage štýle alebo siahnete po čomsi mo-
dernejšom. Dnes letí minimalizmus a urban style. 
Prinášame bývanie s nádychom vidieka v komplexne vybavenej lo-
kalite Panské Záhrady. Skolaudovali sme moderné slnečné byty, 
ktoré odovzdávame majiteľom v prevedení štandard.

Výhody lokality
Bývanie v Panských Záhradách ponúka benefity ako silný komfort 
a výrazný pocit súkromia. V bytovom komplexe nie je totiž veľa by-
tov, preto tu je oveľa menší ruch ako vo väčších lokalitách. Rýchle 
napojenie na diaľnicu D2 alebo blízkosť hraničného prechodu do 
Rakúska a Českej republiky otvárajú ďalšie možnosti pre výlety,  
nákupy či hľadanie si zamestnania. 

Do prírody za oddychom
Ani na výlety do prírody to nie je ďaleko. Do blízkych borovico-
vých lesov sa dostanete pohodlne pešo alebo na bicykli. Na dlhšie 
výle ty sa oplatí ísť autom. Lokalita je popretkávaná cyklotrasami  
a turistickými chodníkmi. Určite si tiež doprajte prechádzky v le-
soch Pomoravia. 

Hľadáte nové bývanie?
K dispozícii sú posledné voľné byty. Využite aktuálne ceny hypo - 
ték a bytov a presťahujte sa do svojho. Dohodnime si stretnutie  
a prevedieme vás bývaním v Panských Záhradách Sekule.

Prinášame bývanie s nádychom vidieka v komplexne vybavenej lokalite 
Panské Záhrady. Skolaudovali sme moderné slnečné byty, 
ktoré odovzdávame majiteľom v prevedení štandard. 

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

K bytu si môžete dokúpiť parkovacie miesta, a tak vždy máte 
istotu, že máte kam zaparkovať auto.



9/2022 11

Dnes už je to predovšetkým bi
cykel a Sára teraz získala prvé pó
diové umiestnenie v  sezóne. Prie
vidzský cyklomaratón rozhodne ne
bol jednoduchý. „Cyklomaratón bol 
pre mňa veľká športová výzva,”hovo
rí S. Bilkovičová.

Počasie i autá
Cyklomaratón v  okolí Príevidze 

mal dĺžku 130 km. Cesty neboli pri 
podujatí uzatvorené, takže cyklisti 
si museli dávať veľký pozor na pre
chádzajúce autá. „Od začiatku sa 
išlo vysoké tempo, lebo všetky ka-
tegórie štartovali spoločne. Eliťáci to 
hneď od začiatku potrebovali roz-
trhať, aby nešiel veľký balík pokope. 
Išla som vo väčšej skupinke, bolo nás 
asi 10, ale postupne niektorí odpa-
dávali. Nakoniec sme ostali iba traja 
a úspešne sme sa dotiahli do cieľa. 
Profil trate bol pomerne rovinatý, 
občas sa tam objavili „brdky” (malé 
kopce – poznámka autora), až na 
cca 90. kilometri bol 5-kilometro-
vý kopec. Najväčší boj sme zvádzali  
s po časím, najmä s bočným vetrom. 
Ten nás dosť potrápil. Medzi ženami 
som štartovala s kolegyňami z tímu, 
ktorým sa nepodarilo prísť do cieľa. 
Odstavilo ich počasie alebo defekty”, 
opisuje Sára.

Preteky aj doma
Od začiatku sezóny už Sára ab

solvovala štyri preteky. Nebyť ne
šťastného pádu, medaila mohla 
prísť už v českom Hlohovci, no na

koniec z toho bolo 4. miesto. V Slo
venskom pohári sa zas v  jednom 
z  dvoch pretekov podarilo pekné 
5. miesto. Najbližšie sa naša cyklist
ka zúčastní na pretekoch v českom  
Kyjove. „29. mája by mali byť pre-

teky v Perneku, ktoré pôjdu aj cez 
Malacky. Na nich by som sa chcela 
zúčastniť. Počas sezóny budem pre-
tekať v rámci Slovenského i Českého 
pohára,” uzavrela Sára.

Text: J. Hargaš, 
foto: Ján Melicher/jmphoto.sk 
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Členovia JUdoclubu TJ 
Strojár a krúžku Judo 
pri CvČ sa zúčastnili na 
krajskej súťaži Rohož
nícki judorytieri. Štr
násť našich mladých 
judistov sa medzi 146 
pretekármi rozhodne 
nestratilo, domov si pri
viezli 12 medailí.

Zlaté medaily:
Alžbeta Stránska, 
lilli Anderson, 
Filip kovár, 
Ida Pullmanová

Strieborné medaily:
Adam kovár,
oliver Zá drapa, 
dominik Matlovič, 
Samuel vanek, 
Alex durčák

Bronzové medaily:
lucia kujanová, 
Richard ondrovič, 
viki Hargašová

Blahoželáme nielen me
dailistom, ale aj dvom ďal
ším, ktorí skončili na 4. mies
te: 

damiánovi Zajacovi
a Patrikovi Mokričkovi.

Text a foto: JUdoclub 
TJ Strojár Malacky

Šampionát organizovala 
Slovenská asociácia fitness, 
kulturistiky a silového trojbo 
ja.

lukáš krajčír súťažil v ka 
te górii Masters 1 (40–50 rokov) 
do 105 kg a výkonom 132,5 kg 
obsadil 3. miesto.

otto Múčka súťažil v kate
gó rii Masters 2 (50–60 rokov) 
nad 120 kg a výkonom 140 kg 
sa stal majstrom Slovenska.

vladimír vaniš súťažil v ka
tegórii Masters 3 (60–70 rokov) 
do 83 kg, výkonom 137,5 kg 
vy  hral svoju kategóriu, stal sa 
absolútnym majstrom Slo
venska Masters 3 bez rozdie  
lu hmotnosti a zároveň sa no  
mi no val na augustové maj
strov stvá Európy v Maďarsku.

Ďakujeme našim prete ká
rom a držíme palce na ďalších 
podujatiach.

Text a foto: d. krajčír

 Malackí siláci 
 s troma medailami

Na majstrovstvách Slovenska v klasickom tlaku na lavičke, ktoré sa 
konali v Bánovciach nad Bebravou, sa predstavil aj kulturistický od
diel TJ Strojár. vystúpenie všetkých troch malackých silákov bolo veľ
mi úspešné, pretože každý z nich priniesol medailu.

Judisti priniesli cenné kovy

 Sárino prvé  pódium
v tejto sezóne

Zdá sa, že sústredenie na kanárskych ostrovoch, tréning so Saga
novcami a  najmä veľké odhodlanie a  vytrvalosť pri tímovom úsilí 
prinášajú prvé výsledky v  tejto sezóne. Malačianka Sára Bilkovi
čová sa cyklistike venuje iba krátko, veď ešte pred covidom patrila 
k úspešnej stolnotenisovej partii, ktorá nedávno získala ocenenie 
Športovec roka.

Hádzaná – 
výsledky 
Tím Štart HC Smartpoint má 
šan cu postúpiť do extraligy. Po 
sérii víťazstiev sa dostal do čela 
prvo ligovej tabuľky. 

Do konca sezóny ich čakajú 
ešte tri zápasy, z toho dva s Mar
tinom a jeden v Levoči. K postu
pu do najvyššej súťaže potre
bujú vyhrať v Le voči a aspoň 
je den zápas s Martinom. Držíme 
im pal ce!

Druhý malacký tím v  I. lige, 
Záhoráci B, je na 4. mieste ta
buľky.

Áčko Záhorákov sa po prvý  
raz v aktuálnej extraligovej se
zóne tešilo z bodového zápisu 
po remíze s  Topoľčanmi 26:26. 
V ďalšom zá pase prehralo v Šali 
28:23.

Futbal – 
III. liga
FC Žolík – MFk Rusovce 2:4
Góly za Malacky: 10. Filip Kusalík, 
37. Dá vid Lipták 
 
Fk Slovan Ivanka pri dunaji – 
FC Žolík 3:1
Gól za Malacky: 10. Jakub Buchel 

FC Žolík – oFk dunajská lužná 
3:1 
Góly za Malacky: 23. a  66. Dávid 
Lip ták, 47. Vinay Vinay (vlastný) 

mb
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Najmladší žiaci (1. a 2. ročník)
1.  Albert Šulík, SŠ sv. Františka Assis

kého, Malacky
2.  František Klíma, ZŠ Záhorácka, 

Ma lacky
3.  Matúš Kovarik, ZŠ Štúrova, Malac

ky
4.  Filip Závadský, ZŠ Záhorácka, Ma

lacky
5.  Filip Krajčír, ZŠ Záhorácka, Malac

ky

Najmladšie žiačky (1. a 2. ročník)
1.  Romana Habová, ZŠ Záhorácka, 

Malacky
2.  Mariana Habová, ZŠ Záhorácka, 

Malacky
3.  Júlia Januš, ZŠ Záhorácka Malacky
4.  Nela Feherová, ZŠ Štúrova, Ma

lacky
5.  Sára Pollaková, ZŠ Záhorácka, Ma

lacky

Mladší žiaci I. (3. a 4. ročník)
1.  Viliam Straský, ZŠ Záhorácka, Ma

lacky
2.  Richard Mráz, ZŠ Štúrova, Malacky
3.  Oliver Šmida, I. ZŠ Senica
4.  Erik Alexander Šimek, ZŠ Záhorác

ka, Malacky
5.  Alexander Veselý, SŠ sv. Františka 

Assiského, Malacky

Mladšie žiačky I. (3. a 4. ročník)
1.  Tamara Kožuchová, ZŠ Štúrova, 

Ma lacky
2.  Izabela Lukáčková, ZŠ Láb
3.  Amélia Zelenáková, ZŠ Záhorác

ka, Malacky
4.  Radoslava Hálková, ZŠ Jablonové
5.  Emilly Hladíková, ZŠ Záhorácka, 

Malacky

 Mladší žiaci II. (5.–7. ročník)
1.  Matias Michalovič, ZŠ Štúrova, 

Malacky
2.  Šimon Nehyba, ZŠ Dr. J. Dérera,  

Ma lacky
3.  Dominik Babela, SŠ sv. Františka  

Assiského, Malacky
4.  Oskar Zhao, ZŠ Záhorácka, Malac

ky
5.  Martin Šnegoň, Gymnázium Ma

lacky

Mladšie žiačky II. (5.–7. ročník)
1.  Regina Slezáková, SŠ sv. Františka 

Assiského, Malacky
2.  Andrea Mrázová, ZŠ Štúrova, Ma

lacky
3.  Lilly Zifčáková, ZŠ Láb
4.  Alica Vavricová, SŠ sv. Františka 

Assiského, Malacky
5.  Dominika Huská, ZŠ Záhorácka Ma 

lacky

Starší žiaci (8. a 9. ročník)
1.  Adam Boškovič, ZŠ Dr. J. Dérera, 

Ma lacky
2.  Teodor Volek, ZŠ Záhorácka, Malac  

ky
3.  Alex Houndjo, ZŠ Záhorácka, Ma

lac ky
4.  Diego Kotlár, SŠ sv. Františka As

siského, Malacky
5.  Tomáš Samelič, ZŠ Záhorácka, 

Malacky

Staršie žiačky (8. a 9. ročník) 
1.  Laura Sedláková, ZŠ Záhorácka, 

Malacky
2.  Katarína Babjaková, ZŠ Záhorác

ka, Malacky
3.  Kristína Ella Kovářová, ZŠ Štúrova, 

Malacky
4.  Ema Guzárová, ZŠ Záhorácka, Ma

lacky
5.  Sára Trimaiová, ZŠ Dr. J. Dérera, 

Malacky

dorastenci
1.  Šimon Durák, AC Malacky
2.  Ivan Sedlák, Gymnázium Malac 

ky
3.  Timotej Roman Haba, AC Malac 

ky

dorastenky
1.  Timea Morávková, Gymnázium 

Ma lacky

Ženy
1. Aneta Hollá, AC Malacky
2. Ivana Petrovičová, Malacky
3.  Ráchel Jurkovičová, Veľké Levá 

re

Muži
1. Ján Beňa, Malacky
2. Pavol Petrovič, Malacké šípy
3. Michal Havlík, Malacké šípy

Predškoláci – chlapci
1.  Pavol Petrovič, MŠ Hviezdoslavo

va, Malacky
2.  Alfréd Šulík, cirkevná MŠ, Malacky
3.  Tadeáš Haba, MŠ J. Kollára, Malac

ky

Predškoláci – dievčatá
1.  Simonka Kožuchová, MŠ J. Kollá

ra, Malacky
2.  Šarlota Habová, MŠ J. Kollára, Ma

lacky
3.  Amálka Pauková, MŠ Odborárska, 

Bratislava 

Najmladšia účastníčka 
Alica Vojčíková, necelé 2 roky

Najstarší účastník
Vojtech Planka, BKVP Malacky, čo
sko ro 67ročný

Pohár Centra voľného času 
1.  ZŠ Záhorácka, Malacky – 58 bodov
2.  ZŠ Štúrova, Malacky – 21 bodov
3.  SŠ sv. Františka Assiského, Malac 

ky – 18 bodov
4.  ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky – 10 bodov
5.  ZŠ Láb – 7 bodov
6.  I. ZŠ Senica – 3 body
7.  ZŠ Jablonové – 2 body
8.  Gymnázium Malacky – 1 bod

Foto: N. Jánošová a S. osuský

Predpoludnie v sobotu 7. mája patrilo nadšencom behu. Atletická 
dráha v Zámockom parku privítala účastníkov jubilejného, 50. roč
níka Behu oslobodenia a 16. ročníka Pohára Centra voľného času. 
Hoci skoro ráno pršalo, do začiatku pretekov dážď ustal a napokon 
z toho bolo príjemné bežecké počasie. Na pretekoch sa zúčastnilo 
205 bežcov nielen z Malaciek, ale aj zo Senice, lábu, Jablonového, 
Plaveckého Štvrtka a veľkých levár. Najmladších bežcov – predško
lákov – bolo 32. Najstarší bežec vojtech Planka zaznamenal svoj 
333. štart, pričom jeho prvým pretekom v  živote bol pred rokmi 
práve Beh oslobodenia. víťazom blahoželáme a všetkým bežcom 
ďakujeme za účasť. Poďakovanie patrí aj organizátorom: mestu 
Malacky, centru voľného času, TJ Strojár, AC Malacky a  Ad HoC.  
Za pomoc pri organizovaní ďakujeme aj dobrovoľnému ha sičskému 
zboru Malacky, Mestskej polícii Malacky a Červenému krížu. Bo hatú 
fotogalériu z podujatia nájdete na facebooku v profile malacky.sk. 

 Beh oslobodenia a Pohár Centra voľného času

Žiacke kategórie boli bohato zastúpené.

Na pretekoch sa zúčastnilo 205 bežcov z Malaciek a okolia.

Hlinené medaily pre účastníkov pripravilo centrum voľného času. Radosť z pohybu bola cítiť zo všetkých pretekárov. Najmladšia účastníčka Alica Vojčíková

Najstarší účastník Vojtech Planka, BKVP 
Ma lacky, čoskoro 67-ročný 


