
Ľudí tam dlho trápili hlboké ja
my, praskliny, nerovnosti a v daždi aj 
hlboké kaluže plné vody. Dnes je to 
už minulosť. Na opravený chodník sa 
neskôr napojí chodník v smere na že
lezničnú stanicu, ktorý sa bude re

konštruovať v rámci projek tu Rekon
štrukcie Nádražnej ulice. No vý je aj 
chodník na Kollárovej uli ci a na Ná
mestí SNP. Okrem toho pri budli ďal
šie parkovacie miesta na  Štúrovej 
ulici. „Na  budúci týždeň začíname 
s  rekonštrukciou ďalšieho chodní
ka, a to na Ulici 1. mája, od Pri binovej  
po Sa sin kovu, a  chystá sa aj úprava 
vnú t  ro bloku na  Ul. 1. mája,“ pove
dala vedú ca oddelenia územné ho 

rozvoja a  ži votného prostredia A. 
Ševerová. Už čo skoro sa začne praco
vať aj na Ulici Duk lianskych hrdinov 
(od  hostinca Gaj  dár až po  nemoc
nicu), nový chod ník vybudujeme aj 
na  Písnikoch (od  Duklianskych hr
dinov až po Hlbokú) a na Tillnero vej 
ulici pribudne aj 32 nových parko
vacích miest.

Text: T. Búbelová 
Foto: -naty/tabu- Gymnázium

získalo 40 000 €
Gymnázium Malacky sa v  uplynu
lom období uchádzalo o grantový 
príspevok programu SK02 Prispô
sobenie zmene klímy – prevencia 
povodní a sucha, ktorý vyhlásil Úrad 
vlády SR. Nezávislá odborná hodno
tiaca komisia sa rozhodla 
podporiť aj projekt nášho 
gymnázia.

Beh vďaky SNP 
podporilo počasie
Prvý septembrový piatok sa usku
točnil v poradí už 31. ročník Večer
ného behu zdravia – Behu vďaky 
SNP. Po slávnostnom otvorení pri 
pamätníku SNP sa 170 pretekárov 
a pretekárok v 13 kategóriách vyda
lo na trať, ktorá končila asi 
po 2000 m v  Zámockom 
parku.

Ušetríme energiu 
a náklady
Mesto Malacky realizuje projekt na 
energetické zefektívnenie niekoľ
kých budov. Cieľom je zlepšenie ich  
energetickej hospodárnosti a zníže
nie prevádzkových ná kla dov. Do pro
jektu je zahrnutá ŠH Mali
na, kino Zá horan a budo  
va MsCSS.
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úvodNík

Chodí vám 
Malacký hlas 
včas?

Redakcia Malackého hlasu opäť 
robí prieskum kvality doručovania 
Ma lackého hlasu. Prvé poprázdnino
vé vydanie, ktoré ste mali mať 
v  schrán kach 28.–29. augusta, bolo 
do ručené až prvý septembrový týž
deň. Slovenská pošta to odôvodni
la sviatkami. Od jedného čitateľa sa 
k  nám však dostala aj sťažnosť, že 
Malacký hlas mu chodí neskoro vždy. 
Prosíme vás preto o spätnú väzbu. Ak 
aj vám chodia noviny neskoro, dajte 
nám o tom vedieť, aby sme to mohli 
riešiť. Píšte na malackyhlas@malac-
ky.sk alebo telefonujte na 037/796 
61 73.

Malacký hlas vychádza každý dru
hý týždeň v stredu, v schránkach by 
ste ho mali mať vo štvrtok, najneskôr 
v piatok. Toto vydanie ste ma li dostať 
11.–12. septembra. Ďakujeme za spo
luprácu!        -red-

Počas zostavy sa zvyknú kombi
novať prvky tanca, baletu, gymnasti
ky a dramatického prejavu. Hodnotí 
sa technika prevedenia aj celkový 
umelecký dojem. Ide o  fyzický  ná
ročný  aeróbny šport. Netrénuje sa 
len plávanie, beh, gymnastika, balet, 
posilňovanie a tanec, ale rozvíja sa aj 

hudobný sluch a schopnosť vyjadre
nia hudby. A tento zaujímavý šport 
sa od septembra stáva súčasťou Ma
laciek. Viac o  ňom nám prezradila 
trénerka Katarína Spiessová.

v ktorých kategóriách a disciplí-
nach sa v synchronizovanom plá-
vaní súťaží? 

Existujú 4 vekové kategórie – 
mladšie žiačky, staršie žiačky, junior
ky a seniorky. Od veku mladších žia
čok sa súťaží v  povinných figúrach 
a  voľných zostavách až do  konca 
juniorského veku. Počas seniorských 
pretekov sa plávajú technické a voľ
né zostavy. Možnosť voľby typu zo
stáv je široká. Pláva sa sólová zostava 
(1 plavkyňa), párová zostava alebo 
duet (2 plavkyne), tímová zostava 
(max. osem plavkýň) a kombinovaná 
zostava, v ktorej sa striedajú choreo
grafie sóla, duetu a „tímovky”. Aj keď 
na  olympijských hrách a  majstrov

Synchronizované plávanie 
od septembra v Malackách

Synchronizované plávanie je jedinečným športom, ktorý je na celom 
svete obdivovaný pre jeho ženskosť, elegantnosť a umeleckú hodno-
tu. Tento olympijský šport je regulovaný podľa pravidiel medzinárod-
nej plaveckej federácie FINA. Synchronizované plavkyne, teda akva-
bely, predvádzajú spoločne alebo samostatne voľnú zostavu vo vode 
za prítomnosti hudby, pričom samotná synchronizácia sa uskutočňu-
je práve medzi tanečným prejavom a hudbou.

Pokračovanie na 8. strane

Aj vy už sa tak tešíte? ...Na čo? 
Na  smiech, zábavu, skvelú atmosfé
ru... ešte stále neviete, čo mám na 
mysli? Malacky navštívi niekoľko 
zná mych divadiel a  niekoľko desia
tok výborných hercov. Počas štyroch 
dní sa na  doskách malackého kina 
a spoločenského domu predvedú vý
borné divadlá. Mnohé z nich u nás už 
hosťovali po minulé roky. Je to naprí
klad Divadlo Semtamfór z  českého 
Zlína a Divadlo Ludus z  Bratislavy. 
Každý rok sa diváci tešia aj na  Túla
vé divadlo, ktoré je zárukou skvelé
ho humoru. No a ten by sa mal niesť 
celým  festivalom.  Herci Divad la na 
hambálku v  tomto roku naskúšali 
hru s  názvom Moja fešná slečna. Jej 
premiéry zožali nevídaný úspech. To
uto inscenáciou otvoria aj tohtoroč
ný festival Zejdeme sa na  hambál
ku v  stredu 24. septembra. Tak si to  
nenechajte ujsť.

N. Slobodová
kompletný program festivalu 

nájdete na strane 5

opravy chodníkov
 pokračujú

Počas leta sa citeľne pohli opravy mestských komunikácií v  Ma-
lackách. Chodcov potešila najmä nová zámková dlažba na krát-
kom, no veľmi  frekventovanom úseku Radlinského ulice  pred 
predaj ňou s  potravinami. 

Záver 
septembra 
v divadelnom 
duchu
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Mesto Malacky realizuje pro-
jekt na energetické zefektívne-
nie niekoľkých budov. Cieľom je 
zlepšenie ich energetickej hos-
podárnosti a  zníženie súvisia-
cich prevádzkových nákladov.

Do projektu je zahrnutá športová 
hala a krytá plaváreň Malina, kino Zá
horan a Mestské centrum sociálnych 

služieb Malacky. V  týchto budovách 
sú realizované opatrenia na zníženie 
ich energetickej náročnosti a moder
nizujú sa tepelnotechnické zariade
nia. 

V športovej hale a v plavárni vy
mieňajú pracovníci v starých preskle
ných stenách kovové rámy za nové, 
lepšie tesniace plastové s  oceľovou 
výstužou. Mení sa aj vzduchotech

ni ka a kotol na vykurovanie a ohrev 
vo dy. Svietidlá budú vymenené za 
nové, úspornejšie a bude nainšta lo
vané pripojenie na  energetický di s
pe čing. 

Plaváreň je z dôvodu rekonštruk

cie zatvorená od  25. 8. do  14. 9. 
Správca športovej haly využije túto 
rekonštrukciu a zatvorenie plavárne 
aj na údržbu bazénov a šatní. „Znovu 
budeme kompletne škárovať bazény 
a, samozrejme, vyčistíme nielen bazé
ny, ale aj šatne,“ uviedol Vladimír Mi
hočho, riaditeľ AD HOC, príspevkovej 
organizácie mesta, ktorá spravuje 
mestské športoviská.

Podobné práce zamerané na 
ener getické zefektívnenie budovy 
sa vykonávajú od  začiatku augusta 
aj v kine. Ide o zaizolovanie stropov 
a obvodových múrov, výmenu oken

ných a dverných konštrukcií, úpravu 
vnútorných špaliet, zateplenie a vý
menu bleskozvodov. 

Tretím objektom zahrnutým do 
projektu je hlavná budova MsCSS 
Ma lacky. Tam bolo navrhnuté osade

nie hlavíc a ventilov regulácie teploty 
v jednotlivých miestnostiach a pripo
jenie na energetický dispečing. 

Náklady na realizáciu projektu vo  
výške 452 898 € budú hradené z roz
počtu mesta formou splátok počas 
nasledujúcich desiatich rokov. Pro
jekt je realizovaný metódou Energy 
Performance Contracting, ktorá je 
charakterizovaná tým, že dodávateľ 
analyzuje stav budov, navrhne a rea
lizuje opatrenia na zlepšenie energe
tickej hospodárnosti a  na  zníženie 
súvisiacich prevádzkových ná kladov. 
Následne počas 10 rokov do hliada na  

prevádzkovanie nového energetic
kého systému budov a vyčísľuje do
siahnuté úspory.

Text: M. H. Janotová
Foto: S. osuský

Rekonštrukcia kina, plavárne a centra sociálnych služieb

Ušetríme energiu 
a náklady

„Obyvatelia Malaciek si už navykli separo
vať odpad, no po prvý raz sme zaznamenali, že 
oveľa viac dbajú aj o správne nakladanie s  ne
bezpečným odpadom,” povedala B. Orgoňová, 
referentka odpadového hospodárstva MsÚ 
v  Malackách, počas odvozu nebezpečného 
odpadu z  odpadového dvora na Partizánskej 
ulici. 

Mesto Malacky už niekoľko rokov spolu
pracuje s firmou ARGUSS Bratislava, ktorá ne
bezpečný odpad vyzbieraný od obyvateľov 
a  uskladnený v  osobitnej miestnosti odváža, 
ešte ho pretrieďuje,  niektoré jeho zložky pri
pravuje na druhotné využitie a  zabezpečuje 
likvidáciu neupotrebiteľného nebezpečného 
odpadu. 

„Z  oboch odpadových dvorov v  Malackách 
tentokrát nákladné vozidlo odviezlo asi dvojná
sobok nebezpečného odpadu v porovnaní s uply
nulým rokom,” povedala B. Orgoňová z  MsÚ. 
Mesto táto služba stojí v závislosti od presného 
množstva odpadu asi 300–400 € za jeden od
voz, no tieto financie sú vynaložené v záujme 
ochrany životného prostredia a zdravia obyva
teľstva. „Sme radi, že vidíme pokrok vo vnímaní 
dôležitosti separovania odpadu vrátane toho 
nebezpečného. Ďakujeme všetkým Malačanom, 
ktorým záleží na životnom prostredí, za to, že sa 
podieľajú na separovanom zbere a  pomáhajú 
tým meniť staré, vžité návyky v nakladaní s odpa
dom,” dodala na záver B. Orgoňová.

Text, foto: T. Búbelová

vytriedili sme opäť viac 
nebezpečného odpadu
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vo štvrtok 4. septembra sláv-
nostne otvorili novú elokovanú 
triedu Materskej školy kolláro-
va, ktorá vznikla v len málo vy-
užívaných miestnostiach Zá-
kladnej školy na Záhoráckej 
ulici. 

Tie sa podarilo v  rekordne krát
kom čase zrekonštruovať a  prispô
sobiť normám vyhovujúcim prevádz
ke materskej školy. 

Otvorenie škôlky sa uskutočnilo  
za účasti primátora mesta J. On drej
ku, poslancov MsZ, riaditeľky MŠ M. 
Hu decovej, riaditeľky ZŠ Záhorácka 

G. Emrichovej, niektorých zamest
nancov MsÚ a učiteľského zboru, kto
rý bude v novej triede pôsobiť. Stret
li sa tu teda tí, ktorí stoja za celým 
projektom od počiatku až po finále.  
Slávnostnú pásku prestrihával primá
tor mesta. Riaditeľka MŠ nezabud la  
v  krátkom príhovo re spomenúť, 
že ide už o druhú elokovanú triedu 

MŠ, ktorá sa otvára počas jedného 
volebného obdobia. Úradujúcemu 
primátorovi vyjadrila úprimnú vďa
ku. Vďaka nesporne pa trí aj riadi
teľke ZŠ Záhorácka G. Em richovej, 
ktorá uvedené priestory po skytla. 
Vytvorením novej elokovanej trie
dy sa pokryli nároky obyvateľov 
nášho mesta na počet detí umies
tených do MŠ. Problém nedostatku  
miest v  škôlkach je teda nateraz 
v Ma lackách vyriešený.

Text, foto: N. Slobodová

Počas letných prázdnin nám ne
unikla oprava fasády na budove ZUŠ 
na Záhoráckej ulici v  Malackách. 
Napriek tomu, že od rekonštrukcie 
tejto budovy neuplynulo tak veľa 
času, okoloidúci vo výške očí poze
rali na nepekné veľké mapy odlú
penej omietky. Riaditeľka ZUŠ Eva 
Zaico vá vzhľadom na havarijný stav 
opa kovane žiadala opravu fasády. 
Mesto ako zriaďovateľ tohto škol

ského zariadenia vyčlenilo na tento 
účel z  rezervného fondu potrebnú 
sumu a takéto použitie rezervného 
fondu schválilo aj mestské zastupi
teľstvo. Rekonštrukciu zabezpečilo 
mesto a stála 12 180 €. Budova pô
sobí príjemne sviežo a nám zostáva 
veriť, že pekný vzhľad jej vydrží dlh
šie ako po predchádzajúcej rekon
štrukcii.

Text, foto: -tabu-

 Nová škôlka
 otvorená

V MH č. 13/2014 sme informovali 
o  tom, že Bratislavský kraj podporil 
dotáciou v sume 5 000 € aj projekt 
Bezpečná škôlka, na ktorý projekto
ví manažéri mesta pôvodne žiadali 
finančnú podporu vo výške 8 353 €. 
„Potrebovali sme opraviť a zvýšiť plot 
okolo nášho zariadenia,“ povedala 
zástupkyňa elokovaného pracoviska 
MŠ na Štúrovej ulici Irena Hoďovská. 
Múrik sa už rozpadal, kovové čas
ti boli staré, poškodené a  pomerne 
nízke, takže deti a mládež popolud

ní a večer často preliezali do areálu 
a neraz aj ničili škôlkarské zariadenie. 
„Počas prázdnin sme dali na základe 
povolenia mesta odstrániť staré krovi
ny prerastené cez plot a opravil sa celý 
múrik. V  týchto dňoch sa dokončuje 
osádzanie kovových častí a  brány,“ 
teší sa zástupkyňa južanskej škôlky. 
Podľa nej bude oplotenie bezpečné 
a spolu s múrikom vysoké asi dva 
metre. Celková suma potrebná 
na rekonštrukciu plota do
siahla výšku 18 857 € (múr 

6 830 €; plot 12 027 €). Okrem BSK, 
ktorý poskytol na projekt 5 000 €, sa 
na jeho financovaní významne po
dieľala spoločnosť POZAGAS Malac
ky sumou poskytnutou formou 2 % 
z  daní (13  000 €). Zostávajúcu časť 
ná kladov na projekt uhradí mesto.

Text: T. Búbelová, foto: MŠ

Materská škola na Štúrovej ulici 
stojí už bezmála 40 rokov – a presne 
toľko mali aj jej toalety, spr chovacie 
kúty, umývadlá. Hygienické zariade
nia boli už aj viditeľne zastarané, po
škodené a  opotrebované. Na prob
lém poukazovali rodičia, ale aj čle
novia Rady školy a poslanci. S pr vou 
etapou rekonštrukcie v  jednej časti 
budovy sa začalo ešte v  mi nulom 
roku a  pred vianočnými sviat kami 
bola aj dokončená. Druhá, zá verečná 
etapa sa začala počas let ných prázd
nin a pred príchodom škôlkarov do 
predškolského zariadenia na začiat
ku školského roka bola aj dokončená. 

Čo všetko bolo treba urobiť, aby 
sociálne zariadenia vyzerali tak, ako 
vyzerajú dnes, nám povedala zá
stupkyňa z MŠ Štúrova Irena Hoďov
ská: „Vymenila sa sanita, toalety, umý
vadlá, sprcha, ale aj odpadové rúry a 
prívody vody. Po búraní bolo treba 
vyrovnať podlahu vrstvou betónu, na 
ktorý sa potom položila nová dlažba. 
Okolo stien máme nové dlaždicové 
obloženie, zárubne dverí sú natreté 
a  dvere úplne nové.“ Rekonštrukcia 
bola hradená z rozpočtu mesta ako 
zriaďovateľa materskej školy. Jej dru
há etapa stála 25 194 €.

Text: T. Búbelová, foto: MŠ

v škôlke opravili 
sociálne zariadenia

Na plot prispeli aj BSk a PoZAGAS

ZUŠ s novou fasádou

OÚ Bratislava povolil žiadateľovi, 
SPP – distribúcia, Bratislava, v zmys
le projektovej dokumentácie projek
tu Obnova NTL plynovodu Malacky 
čiastočnú uzávierku cesty I. triedy 
č. 2 – Stupavská ulica v Malackách, 
a to: 

II. fáza – pravá krajnica a pravý 
jazdný pruh (začiatok úseku pred 
domom č. 106, koniec úseku pred 
domom č. 123 v smere do Bratislavy)
od 22. 9. do 11. 10. 2014

III. fáza – pravá krajnica a pravý 
jazdný pruh (začiatok úseku pred 
domom č. 123, koniec úseku pred 
domom č. 85 v smere do Bratislavy)
od 12. 10. do 16. 11. 2014

• • •
Obchádzková trasa bude vyzna

čená prenosným dopravným znače
ním,  bude vedená vo voľnom jazd
nom pruhu a riadená dočasnou sve
telnou signalizáciou.

-red-

Uzávierka Stupavskej 
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Nezávislá odborná hodnotiaca 
komisia vybrala 40 projektov, medzi 
ktorými bol aj projekt malackého 
gymnázia pod názvom Školské mul
tifunkčné centrum. Ten  sa  rozhodla 
podporiť celkovou sumou 40 000 €.

Prioritou projektu je vypracova
nie a propagácia osnov zameraných 
na manažment dažďových vôd a jej 
prepojenie na zmenu klímy pre niž
šie a vyššie sekundárne vzdelávanie 
a  publikovanie všetkých informácií 
pre širokú verejnosť prostredníc
tvom internetu. Ide teda o mix teore
tických a praktických cvičení z oblas
ti adaptačných opatrení. 

Zámerom projektu je premeniť 
nevyužitý priestor školského areá
lu na  komplexnú a  estetickú „živú“ 
učebňu s  využitím adaptačných 
opatrení, ktoré slúžia na  zadržanie 
vody. 

Gymnazisti prezrádzajú 
podrobnosti

Na  zachytávanie zrážkovej vody 
budú vybudované štyri bioreten č
né systémy, ktoré odvedú zrážkovú 
vodu z  plochy 1  035 m2 z  celkovej 
plochy striech 2 153 m2. Dva strešné 
zvody z budovy odborného paviló
nu s  povrchovým vsakom formou 

zaústenia do  drenážnej jamy a  od
vedenia zachytenej vody do dažďo
vej záhrady, osadenej špeciálne vy
branými rastlinnými spoločenstvami 
na  východnej strane. Druhý zvod 
zaústením strešného zvodu do pod
zemných zberných rigolov a  odve
dením zachytenej vody do vsaku na 
západnej strane, s  vysoko cenným 
mokraďovým biotopom. Ďalšie dva 
bioretenčné systémy z budovy telo
cvične formou terénnych depresií 
s odvodom zachytenej vody na jed
nej strane budovy do  zberného ja
zierka, ktoré bude plniť funkciu zlep
šenia mikroklímy a na druhej strane 
do drenážnej jamy.

Zrekonštruujú chodníky 
a vytvoria arborétum

Predmetom projektu je záro
veň rekonštrukcia poškodených 

plôch chodníkov a   vytvorenie no
vých prístupových chodníkov z  vo
dopriepustných materiálov, ktoré 
budú upravené tak, aby jednoznač
ne usmerňovali pohyb študentov. 
Na  zanedbanom priestranstve vy
budujeme malé školské arborétum 
vysadením nových a revitalizovaním 
pôvodných druhov drevín. Revita
lizácia zahŕňa aj odstraňovanie ne
pôvodných inváznych druhov rast
lín. Pod vedením odborného kon
zultanta vytvoríme a  umiestnime 
k  jednotlivým drevinám informač
né panely. V  širšom okolí prírodnej 
učebne budú vysadené typické dre
viny, ktoré budú prirodzene izolovať 
priestor učebne od iných funkčných 
priestorov areálu školy. Súčasne 
bude oddychovonáučné miesto 
vy bavené osvetlením a  galériou 
prí rodných a  výtvarných artefaktov 

zhotovených žiakmi školy. Prírodná 
záhrada bude vytvorená podľa per
makultúrneho princípu a  bude žiť 
bez fungovania výraznejších zása
hov a  opatery počas vegetačného 
obdobia. Študenti sa v nej zamerajú 
aj na funkčnú rôznorodosť, využíva
nie miestnych zdrojov, recykláciu ži
vín a energie, prírodné vzory mikro
klímy, spoločenstvá a  živú pôdu, 
vzájomnú prepojenosť základných 
vlastností. 

Práce v  teréne budú vykonávať 
špecializované regionálne spoloč
nosti. Vytvorením originálnej prí
rodnej interaktívnej plochy vznikne 
nevšedná živá expozícia tradičných 
edukačných pomôcok.

Pri napĺňaní týchto cieľov plánu
je gymnázium spolupracovať s  mi
movládnymi organizáciami.

gymnázium/upr.

Prázdniny sa pominuli a v uto-
rok 2. septembra odštartoval 
nový školský rok 2014/2015. 
v Malackách sa začal v zname-
ní upršaného počasia. deti sa 
na ceste do  školy nezaobišli 
bez búnd, dáždnikov či prši-
pláš ťov.

Do ZŠ Dr. J. Dérera nastúpilo 672 
žiakov a  štyri prvácke triedy bude 
navštevovať 82 drobcov. Cirkevná 
základná škola privítala 465 žiakov, 
z  toho 68 prvákov, čo je historicky 
najväčší počet na  tejto základnej 
škole. Do  ZŠ na  Štúrovej ulici bude 
chodiť 365 žiakov a z toho 44 prvá
kov. Do Základnej školy na Záhorác
kej ulici bude chodiť 489 detí. V pr
vom ročníku začína 43 prváčikov. 

Základné školy v Malackách bude 
teda tento rok navštevovať spolu 
1991 žiakov 1. – 9. ročníkov. „Preži
li sme príjemný začiatok školského 
roka. Mrzí nás však počasie, pripravili 
sme sa na  stretnutie žiakov, rodičov 
a vyučujúcich na školskom dvore. Tak 
hádam o  rok,“ prezradila nám nová 
riaditeľka „Dérerky“ K. Habová. In
formácie o začiatku roka prezradil aj 
riaditeľ Spojenej školy sv. F. Assiské
ho D. Masarovič: „Školský rok sme za
čínali tradične – spoločným slávnost
ným začiatkom v  kostole. Úsmevne 
mi v  úvode môjho príhovoru jedna 
čerstvá prváčka povedala: ,Ujo, ja 
vás poznám‘.” V  ZŠ Štúrova daro vali 
prvákom zaujímavý darček. „Žiaci 
prvého ročníka dostali darčekový kor
nút, v  ktorom bolo aj tričko s  logom 
školy, ktoré môžu používať na telesnú 
výchovu ako úbor,“ uviedol riaditeľ ZŠ 
Štúrova D. Šuster.

 „Začiatok školského roka bol u nás 
bezproblémový,“ hovorí riaditeľka ZŠ 
Záhorácka G. Emrichová. „Privíta
nie žiakov 1. ročníka sa uskutočnilo 
v  jedálni školy. Program pre nich pri
pravili žiaci našej školy pod vedením 
učiteľov. Pozvanie prijali poslanci MsZ 
a  zároveň členovia Rady školy pri ZŠ 
 p. Spusta a p. Hammarová a taktiež 
p.  kaplan Komenda,“ pokračovala G. 
Emrichová.

Vo všetkých základných školách 
sa od  stredy 3. septembra začalo 

riadne učiť podľa nového rozvrhu. 
Prváci majú zatiaľ len pár hodín, 
aby si pomaly zvykli na nový režim. 
Učiť sa začalo aj v oboch malackých 
gymnáziách. Štátne navštevuje 459 
študentov a cirkevné 92.

V  Spojenej škole na  Pribinovej 
ulici majú tento školský rok sedem 
prvákov, novinkou je trieda zriadená 
pre žiakov s autizmom. Počet žiakov 
školy je 92.

Novinky a rekonštrukcie 
v malackých školách

Letné prázdniny sú pre školy 
často obdobím, keď môžu renovo
vať a rekonštruovať priestory, v kto
rých sa počas školského roka neza
staví život. A to sa počas uplynulého 
obdobia udialo aj v  našich základ
ných školách.

ZŠ dr. J. dérera
V tejto ZŠ vytvorili novú učebňu 

na  skupinové vyučovanie. Vznikla 
z  dvoch šatní v  suteréne. Z  bývalej 
počítačovej učebne vytvorili v sute

réne aj novú kmeňovú triedu – vy
maľovali, zrekonštruovali elektro
inštaláciu, položili novú podlahu. 
V  hlavnej budove školy vymaľova
li aj ďalšiu triedu. Rekonštrukciou 
prešla hlavná zborovňa, kde sa tiež 
maľovalo, pokladala sa podlaha 
a obnovil sa celý interiér. Na 1. po
schodí sa uskutočnila úplná rekon
štrukcia sociálnych zariadení pre 
dievčatá i  chlapcov. Na  uvedenom 
poschodí bola v dvoch triedach po
ložená nová laminátová podlaha. Vo 
vilke, ktorá prislúcha k ZŠ, dokonči
li rekonštrukciu špeciálnej učebne 
technickej výchovy a vymaľovali ko
tolňu. Pre havarijný stav plynového 
kotla v  školskej jedálni bola škola 
nútená požiadať zriaďovateľa o pre
klasifikovanie mimorozpočtových 
prostriedkov zo ŠKD na ŠJ a zároveň 
z  bežných výdavkov na  kapitálové 
(4 350 €). Nový plynový kotol by mal 
byť namontovaný začiatkom sep
tembra. 

Do  dvoch tried II. stupňa ško
la zakúpila nový školský nábytok 

(lavice, stoličky, skrine). „Väčšina 
údržby bola financovaná z  rozpočtu 
školy (prenesené kompetencie). Časť 
rekonštrukcie sociálnych zariadení 
a školský nábytok budeme financovať 
z  prostriedkov OZ Združenie rodičov 
pri ZŠ Dr. J. Dérera,“ uviedla riaditeľ ka 
školy K. Habová.

ZŠ M. olšovského 
(org. zložka Spojenej školy 
sv. F. Assiského)

V  tejto škole sa počas prázdnin 
uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia 
učební a  chodbových priestorov 
v  gymnaziálnej časti budovy. Sú
časťou rekonštrukčných prác bola 
aj inštalácia moderného digitálne
ho zariadenia do  každej kmeňovej 
triedy (vrátane 4 nových IKT tabúľ). 
Taktiež boli zrenovované aj sociál
ne zariadenia, jedno v  škole a  dve 
v školskom klube detí. Budova ŠKD 
po  fasádnej úprave navyše získala 
nový a  pútavý farebný vzhľad. Ob
novili sa aj šatňové priestory pre 
gymnazistov vrátane zakúpenia 
nových šatňových skriniek. Do  ku
chyne a  výdajne bola aplikovaná 
bezpečná protišmyková podlaha. 
Zaujímavou zmenou momentálne 
prechádza aj vstupná časť budovy 
školy. Jej súčasťou sa onedlho stane 

inšpiratívna umelecká kompozícia 
od mladého a nádejného akademic
kého maliara Martina Skočovského. 
„V  novom školskom roku plánujeme 
po dispozičných úpravách niektorých 
interiérových častí zriadenie dvoch 
špeciálnych učební (dielne, výtvarný 
ateliér) so zámerom dôkladnejšieho 
rozvíjania praktických a  kreatívnych 
zručností detí. Veríme, že sa podarí 
rozbehnúť aj projekt vybudovania no
vej školskej knižnice, ktorým chceme 
podporiť účinnejšie získavanie čitateľ
ských a  komunikačných spôsobilostí 
detí,“ prezradil riaditeľ školy D. Ma
sarovič. 

ZŠ Štúrova
Škola na Štúrovej ulici je pomer

ne nová, a preto si nevyžaduje také 
rozsiahle rekonštrukcie ako ostatné 
školy. Preto sa tu počas prázdnin 
toho veľa nezmenilo. Novinkou je 
len oplotenie za multi funkčným ih
riskom, ktoré zabraňuje tomu, aby 
hráči prehadzovali lopty na  cestu 
a  na  autá na  parkovisku. Do  všet
kých tried tiež natrvalo zabudovali 
dataprojektory.

 
ZŠ Záhorácka

V  tejto ZŠ sa uskutočnila rekon
štrukcia časti budovy, ktorá poslúži 
ako ďalšia elokovaná trieda mater
skej školy na  Kollárovej ulici. Bude 
sem chodiť 46 detí.

V  ďalšej časti budovy ZŠ boli 
opravené a  vymaľované chlapčen
ské a  dievčenské šatne, vymenené 
svetlíky na streche školy a opravené 
či odstránené niektoré ďalšie nedo
statky. 

Novinkou v  tomto školskom ro
ku je najmä nová školská knižnica 
s kompletným vybavením a moder
nou IKT technikou. Tu sa môže v pl
nom rozsahu uskutočňovať aj sa
motný výchovnovyučovací proces 
a  bude k  dispozícii žiakom 1. aj 2. 
stupňa. 

Ďalšími novinkami sú nová tech
nika v jazykovej učebni, interaktív na 
tabuľa a nový dataprojektor v učeb
ni fyziky, nová interaktívna tabuľa 
v  počítačovej učebni a  kompletne 
vynovená počítačová učebňa č.  1. 
Na  1. stupni pribud nú v  septembri 
nové keramické tabule a  nové ná
stenky do tried aj niektorých ďalších 
priestorov v budove školy.

Text, foto: N. Slobodová

Gymnázium získalo 40 000 € na svoj projekt
Gymnázium Malacky sa v uplynulom období uchádzalo o grantový 
príspevok programu Sk02 Prispôsobenie zmene klímy – prevencia 
povodní a sucha, ktorý vyhlásil úrad vlády SR a je spolufinancovaný 
z grantovej schémy Finančného mechanizmu EHP a Nórska a štát-
neho rozpočtu.

Upršaný prvý školský deň

 deti čakali novinky
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Gymnázium získalo 40 000 € na svoj projekt

Popíšem múry toh-
to mesta, popíšem 
jeho námestia a hes-
lá... prvé slová a tóny 
piesne, ktorá odpá-
lila energické vystú-
penie BÁRSJAk Štú-
dia mladých divadla 
na  hambálku. Reži-
sérka Beina Reifová 
je presvedčená, že 
jej zverenci svojím 
talentom múry náš-
ho mesta popísali, 
a verí, že ešte popíšu. 

Vystúpenie 1. septembra večer v  Kultúrním 
domečku prinieslo obľúbené melódie, prednesy 
víťazov Hviezdoslavovho Kubína 2014, pohybov
ky a choreografie. Výber zo všetkého, čo ich teší. 
Akési letmé letné ohliadnutie za ostatným rokom.

Režisérka po  vystúpení pred divákmi v  pre
plnenej sále malackého kina za neutíchajúceho 
potlesku adresovala slová vďaky hercom, divá
kom a všetkým, ktorí so ŠM DNH spolupracova
li: za hudbu Rasťovi Královi a jeho manželke Mii, 
Dominikovi Albrechtovi, Blanke Zajíčkovej a Vla
dovi Zetkovi. Za  technickú spoluprácu Milano
vi Kojsovi,  Otovi Sórak Divínskemu a  Dušanovi 
Bogdalíkovi, ktorý už od šesť rokov vyrába tejto 
už dospelej skupine divadelníkov videozáznamy 
z predstavení. Partnerom predstavenia je tradič
ne spoločnosť AutoDay Malacky (bývalý Akušat).

„Je to pre mňa zvláštne predstavenie, viete, 

odchádzajú mi...,“ zdôverila sa Beina Reifová, „...už 
o dva dni idú Karolína s Kristínou do Lyonu, o týž
deň Denis do Španielska, o dva týždne Barborka 
a Feri do Brna... a ostatní tiež začínajú nové etapy 
vo svojich životoch. Je mi smutno. Veľa sme toho 
spolu preskákali. Sú celý môj svet. Všetko, čo ma 
teší, motivuje a provokuje zároveň. Dúfam, že sa 
mi v  lete vrátia. Už mám pripravené dva scená
re. Bol to náročný, ale skvelý rok, som na všetkých 
mimoriadne pyšná. Barbora je dnes už študent
kou herectva JAMU v Brne a všetci na zaujíma
vých vysokých školách, sú to úspešní mladí ľudia 
a čaká ich teraz veľa povinností a skúšok. Zostáva 
mi čakať a držať im palce.“

Záver predstavenia herci venovali kamarátom 
z Fight Division Malacky, ktorí tiež úspešne reka
pitulujú prvý polrok v sezóne.

Text: -šm/tabu-; foto: -šm-

Dni európskeho kultúrneho de
dičstva sú významným celoeuróp
skym podujatím, organizovaným Ra
dou Európy a  Európskou komisiou. 
Ich cieľom je prostredníctvom množ
stva aktivít a  projektov pripomínať 
širokej verejnosti význam a  bohat
stvo európskeho kultúrneho dedič
stva. Podujatie prispieva k  zviditeľ
neniu miest a obcí v oblasti ochrany 

a obno vy kultúrnych pamiatok. Dni 
európskeho kultúrneho dedičstva 
2014 sa konajú 12.–21. septembra 
2014. V Malackách sa do akcie zapá
jame osvetovou kampaňou v mest
ských médiách a  špeciálnou potul
kou Malackami. MCK – Múzeum M. 
Tillnera usporiadalo už dve historické 
potulky Malackami a  obe s  veľkým 
úspechom a nevídanou účasťou. Let

né večerné prechádzky so sprievod
com od lúky pri mlyne cez mesto až 
do  kaštieľa pokračujú aj v  septem
bri a práve septembrová potulka sa 
uskutoční s  podtitulom Dni európ
skeho kultúrneho dedičstva – kultúr
ne dedičstvo v Malackách.

Potulka sa koná v  utorok 16. 9. 
so začiatkom o 18.00 h pri mlyne na 
Dolnom konci.    -mija-

Denné menu trojdňového festi
valu bolo mimoriadne pestré, od čí
tačiek (napr. Michal Hvorecký či Ive
ta Radičová) cez akrobatické a  hu
dobné pouličné vystúpenia, detské 
predstavenia, hudobnoklaunské 
šou, workshopy, bábkové predsta
venia až po  vystúpenia známych 
osobností a  divadiel. Návštevníkov 
zabávali Milan Sládek, Jiří Stivín, Da
niel Hevier, Stano Štepka a Radošin
ské naivné divadlo, Slovenské ko
morné divadlo z  Martina, Buchty 
a  loutky z  Česka, GUnaGU, LUDUS, 
Mestské divadlo Zlín, ELLEDANSE 
a veľa ďalších. „Absolútne nás dostali 
vystúpenia študentov VŠMU. Odchá
dzala som nadšená z nápadov a her
cov, akoby som dostala na pol roka in
fúziu  motivácie,” povedala režisérka 
Štúdia mladých DNH B. Reifová.

Kremnické gagy skrátka treba 
za žiť! Malé mestečko s  malebným 

historickým námestím nepretržite 
po núka vystúpenia.  Vy si sedíte či 
le žíte v  tráve alebo na  drevených 
kmeňoch spolu s mnohými divákmi 
vrátane rodiniek s  deťmi, sledujete 
program, lebo sa práve v historickej 
koniarni začína. Potom si pozriete 
voľačo iné na nádvorí Bieleho bocia
na, v  kine Akropola stihnete taneč
nú šou... Medzitým sa prejdete oko
lo stánkov s  ručne vyrábanými mi
lými drobnosťami, dáte si trdelník, 
kávič ku z  kávomatu umiestneného 
v bodkovanom autíčku piaggo a už 
sa ponáhľate do šiatra pod hradom. 
Oplatí sa neobísť Uličku slávnych no
sov, výstavu Kýchanie mozgu a Mú
zeum gýča... 

Večer zaľahnete a v hlavách vám 
ešte doznievajú melódie, moment
ky, dojmy, a kým zaspíte, už sa tešíte 
na nasledujúci deň... 

T. Búbelová

Štúdio mladých dNH 
sa lúčilo Bársjak

dni európskeho kultúrneho 
dedičstva aj v Malackách

Na Kremnických 
gagoch aj 
naši divadelníci

„Už dlhšie sme sa chystali navštíviť festival humoru a satiry v krem-
nici. Tento rok sa nám prianie zažiť tú jedinečnú atmosféru splnilo, 
no ani vo sne nám nenapadlo, že tam pôjdeme ako účinkujúci,“ delí 
sa s nami o dojmy zo známeho festivalu humoru a satiry v kremnici 
denis Farkaš. Člen Štúdia mladých divadla na hambálku bol oficiálne 
nominovaný Akadémiou humoru Európskeho festivalu humoru a sa-
tiry kremnické gagy a účinkoval v medzinárodnej kategórii s názvom 
Literárne a  žurnalistické diela, umelecký prednes. vystupoval dva-
krát v programe koňa jeho s podtitulom Poetické gagoviny a v publi-
ku sa dočkal výborného ohlasu.
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vyberte si 
z kurzov MCk

SPEKTRUM / INZERCIA

TK Grande Malacky Vás pozýva na

 kurz spoločenských 
tancov
walz, valčík, tango, quickstep, 
sambu, jive, chachu, polku
pre mládež a dospelých začiatočníkov
30. 9. o 18.00 h v telocvični cirkevnej školy
A deti priveďte do tanečnej prípravky – septembrové utorky o 15.30 h
Viac info na www.tkgrandemalacky.sk
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Pre viac informácií o službách 
kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

ADOS - AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

SENIOR-GERIATRICKÉ CENTRUM, N.O. 
ROZŠIRUJE PONUKU SVOJICH SLUŽIEB V MALACKÁCH

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť nielen 
klientom nášho zariadenia, ale svoju pôsobnosť a poskytovanie služieb rozširuje v rámci Malaciek 
aj pre pacientov priamo v domácom prostredí.

Táto služba je určená pacientom všetkých vekových kategórií, ktorí buď opustili lôžkové oddelenie, 
alebo z iného dôvodu potrebujú zabezpečiť starostlivosť  v domácom prostredí o imobilných pacientov, 
či starostlivosť v terminálnych štádiách choroby. Medzi naše služby patrí predovšetkým ošetrovanie rán, 
preležanín a stómií. V prípade potreby zabezpečíme podávanie infúzií, odbery vzoriek na diagnostiku 
a podávanie injekcií.

ĎALEJ PONÚKAME:

+ ošetrovateľskú starostlivosť
+ sledovanie vitálnych funkcií
+ kompletnú starostlivosť o onkologického  
   pacienta
+ polohovanie pacientov

+ podávanie zábalov, aplikácia roztokov 
   a mastí
+ ponúkame starostlivosť o centrálny venózny 
   katéter/ linku, starostlivosť o výživovú 
   sondu, starostlivosť o kanyly, cievkovanie, 
   starostlivosť o močový katéter

www.seniormalacky.sk

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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kurz flamenca
je trojmesačný a bude sa usku
točňovať v  mesiacoch október, 
november, december 1krát do 
týždňa po 60 minút. Lektorkou je 
Renata Gitana. Ďalšie informácie 
a  prihlášky nájdete v  MCK. Cena 
kurzu je 60 €.

kurzy španielčiny
pre deti do 12 rokov a pre dospe
lých sa uskutočnia od októbra 
2014 do januára 2015. Detské 
ho diny potrvajú 60 minút 2krát 
týždenne a hodiny pre dospelých 
90 minút 2-krát týždenne. Detský 
kurz stojí 130 € a kurz pre dospe
lých stojí 160 €.

pozýva na 

jesenno-zimnú 
burzu 

dETSkéHo A TEHoTENSkéHo 
oBLEČENIA A PoTRIEB

19. 9. od 15.00 do 18.00 h,
20. 9. od 9.00 do 12.30 h,

v priestoroch Materského  
centra na Ul. M. Rázusa 30 
v Malackách (areál CvČ).

Záujemcovia o  predaj oblečenia 
a potrieb ich môžu od 15. (aj po
čas sviatku) do 17. 9. od 10.00 do 
12.00 h a v stredu aj od 15.00 do 
18.00 h priniesť do  materského  
centra. Treba odovzdať aj elek
tronickú verziu formulára, ktorú 
nájdete vo Vánku, na  FB stránke 
Vánku alebo na  www.mcvanok.
sk. Súbor treba priniesť so se
bou na USB kľúči alebo za slať na  
vanok.malacky@gmail.com.
Veci musia byť čisté a  jednotlivo 
označené menom predávajúceho, 
po radovým číslom zo zoznamu 
a  cenou. Ak ponúkate na  predaj 
sú pravy, všetky časti musia byť 
zopnuté do  jedného celku. Veci 
na predaj musia spĺňať nové pod-
mienky predaja. Bližšie informá
cie poskytnú vo Vánku alebo na  
t. č.  0944 96 37 39, 0948 50 09 18. 

neprijíma inzeráty 
od nebankových subjektov 
po skytujúcich pôžičky.od 1. septembra 2014

http://www.mcvanok.sk
http://www.mcvanok.sk
mailto:vanok.malacky@gmail.com
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3. 9. sme si pripo
menuli 1. výročie 
úmrtia nášho dra
hého manžela, ot
ca, dedka, brata 
vojtecha Halása. 
S  láskou v  srdci 

spomína manželka Mária, deti s ro
dinami a ostatná rodina. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomien
ku. 

Čas plynie a  život 
sa končí. Zostanú 
len slzy, smútok 
a  spomienky. Za
vrel si oči, srdce Ti 
prestalo biť, musel 
si zomrieť, aj  keď si 
tak veľmi chcel zostať medzi nami žiť. 
7. 9. sme si pripomenuli 3. výročie 
úmrtia nášho manžela, otca, deda, 
pradeda, svokra, brata, švagra, strý
ka, svata a  krstného Ferdinanda 
Rotha z  Malaciek. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku 
spolu s nami. Ďakujem, dcéra Dana. 

6. 9. sme si pripo
menuli 3. výročie 
úmrtia Zden-
ky koude lovej 
z  Malaciek. Kto 
ste ju poznali, 
venujte jej tichú 
spo mienku. 

10. 9. si pripomína-
me nedožité 70. 
na rodeniny nášho  
drahého manžela, 
otca a  deda Au-
gus  tína Hoďu. 
S  úc tou spomína 
manželka, dcéra a  syn s  rodinami. 
Za tichú spomienku ďakujeme.

NEZOMRELA. Spí, 
má len sen, je krás
ny, sníva sa jej 
o  tých, ktorých mi
lovala a  ktorí milo
vali ju. 
15. 9. uplynie 30 ro -
kov, čo nás navždy opustila naša 
maminka, svokra, babka, prababka 
Mária Žáčková. S  láskou spomína 
syn Jozef s  rodinou, dcéry Mária,  
Mar ta, Anna a Jana s rodinami. Kto 
ste ju poznali, venujte jej tichú spo
mienku spolu s nami. 

15. 9. si pripome
nieme nedožitých 
90 rokov nášho 
otecka Ladislava 
Hrčku. S úctou, lás
kou a vďakou stále 
na Teba spomínajú 
manželka, dcéra, synovia s  rodina
mi a  vnúčatá. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku spolu 
s nami.

SPoMIENkY

MALACkÁ MATRIkA
od 25. 8. do 8. 9. 2014

Nie sú medzi nami
Mária Dávidová, Kuchy
ňa, *1931; RSDr. Vladimír 
Troš čák, Veľké Leváre, 

*1954; Mária Vašková, Rohožník, 
*1933; Milan Slezák, Malacky, 
*1957; Irena Masopustová, Veľké 
Leváre, *1934; Anna Poláková, 
Veľké Leváre, *1933; Helena Fe
rancová, Malacky, *1931; Božena 
Balážová, Malacky, *1954; Julian
na Vyoralová, Lozorno, *1926; Va
leria Kožuchová, Malacky, *1932; 
Marián Kupka, Ma lacky, *1954; 
Alojz Strelecký, Jakubov, *1947

Povedali si áno
Matej Haringa a Martina  

Virgovičová, Simon Kardoš a Pa
trícia Vrbovská, Branislav Makyta 
a Jana Tureková, Peter Ondruš  
a Daniela Fumačová, Juraj Hodúl 
a Lucia Matulová

Naši jubilanti
80 – Katarína Beňová, 
Mária Furianová, Mária 
Gašparovičová, Gerhard 

Prachár, Margita Šefčíková; 85 – 
Mária Hudečková, Mária Jozefko
vá, Jozefína Kratochvílová, Anton 
Míšaný; 90 – Angela Hanúsková, 
Anna Kain rathová; 91 – Rozália 
Gajdárová; 93 – Ján Komorník; 
94 – Hermína Labudová

Vítame medzi nami
Stela Nina Kutanová, *3. 6.,  
Naďa Jelínková, *23. 8.

Aktívny tábor 
s Jazyčnicami

Po  tretí raz pripravilo jazyko-
vé centrum Jazyčnice letný 
program pre deti. Tento rok sa 
rozhodli obohatiť dopoludňajší 
jazykový tábor o  popoludňaj-
šiu voľnočasovo-športovú časť 
a pre deti vznikol zábavný, ve-
selý a užitočný celodenný jazy-
kový tábor, ktorý sa konal od 4. 
8. do 8. 8.

„Vďaka ústretovosti  p.  riaditeľa D. 
Masaroviča zo Spojenej školy sv. F. 
As sis kého sme mohli využiť úžasné 
priestory školského klubu v  ZŠ M. Ol
šovského v  Malackách,“ prezrádzajú 
usporiadatelia. „Mali sme k dispozícii 
päť priestranných tried, v ktorých naši 
zverenci trávili dopoludnie a  cibrili 
si svoju angličtinu,” dodávajú orga
nizátori. V  poobedňajších hodinách 
sa deti mohli vyblázniť na  peknom 
ihrisku. Od pondelka do piatka pra
covali na  rôznych témach. Pri téme 
móda vznikali zaujímavé módne 
kreácie a  aj chlapci sa ocitli v  diev
čenských šatách. V stredu, keď bolo 
hlavnou témou varenie, sa všetci, malí 
aj veľkí, stali anglickými kuchármi. 
Dokonca mali aj malé olympyjské 
hry a  boli si zaplávať v  ŠH Malina. 
Posledný deň tábora sa všetky deti 
ponorili do práce architektov, vytvá
rali kreatívne mestečká. „Na  záver 
týždenného jazykového tábora sme 
nezabudli ani na rodičov a pozvali sme 
ich na záverečný program, ktorý si deti 
pripravili pod vedením našich lektorov 
angličiny,” doplnili organizátori.

JC JAZYČNICE
a kolektív lektorov (upr.)

CveČko v  Malackách pripravilo 
slávnostné otvorenie školského  
roka 2014/2015 na 11. septembra  
a už to tam bzučí ako v  úli. Aké  
novinky CvČ chystá, sme sa spý-
tali riaditeľky centra A. Šurinovej.

„Okrem bohatej ponuky dobre 
zabehnutých aktivít prinášame ten
to rok navyše napríklad španielčinu, 
ale aj cyklistiku pod vedením Mar
cela Bullu, predsedu SCK Záhorák. 
Očakávame, že táto aktivita s heslom 
Predbehni aj Sagana zaujme veľa 
detí a  ich rodičov aj vďaka tomu, že 
náplňou stretnutí na dvoch kolesách 
budú výlety do blízkeho či vzdiale
nejšieho okolia,” priblížila riaditeľ
ka CVČ. Pre dievčatká môže byť 
atraktívna ďalšia novinka – výroba 
náramkov z  farebných gumičiek. 
K  najnavštevovanejším aktivitám 
v  uplynulých rokoch patrili šach aj 
výtvarné či hudobné krúžky, gitara 
a veľký záujem je aj o spev. „V tomto  
školskom roku chceme po prvý raz 
umožniť záujemcom o prácu s hlinou 
individuálny vstup do dielne s  hrn
čiarskym kruhom. Vstupné bude 1 €/h 
a malý príplatok za materiál a vy pá
lenie hliny,“ potešila milovníkov kera
miky riaditeľka CVČ v Malackách.

-tabu-

JAZYkY
Anglický jazyk MŠ 
Nemecký jazyk MŠ 
Anglický jazyk – začiatoč., pokročilí
Nemecký jazyk – začiatoč., pokročilí
Francúzsky jazyk – začiatočníci 
Ruský jazyk – začiatočníci 
Španielsky jazyk – začiatočníci

vZdELÁvANIE PLUS
Hravé učenie – pomoc pri problé
moch s učením
doučovanie – SJ, matematika

TANEC, HUdBA
Tanečná rytmika – od 4 do 6 rokov
Moderný tanec 
Malé mažoretky 
FS Macejko – najmenší
Gitara – od 5. triedy ZŠ
Elektrická gitara
Flauta – začiatočníci, pokročilí
Syntetizátor
Spev – deti, dospelí

ESTETIkA, TECHNIkA 
Tvorivé dielne – od 4 rokov
výtvarný krúžok – pre deti ZŠ
keramický krúžok
výroba šperkov – premo, korálky,
náramky z farebných gumičiek a iné 
pekné veci

klub paličkovanej čipky 
Rezbársky krúžok
Letecký modelár 

ŠPoRT
Šporťáčik (loptové a pohybové hry 
od 4 do 6 rokov)
Šachový krúžok 
Joga – dospelí, začiatočníci, pokročilí 
Rekreačné plávanie – pre plavcov aj 
neplavcov
Lukostreľba
Cyklistika (na bicykli po okolí) – od 
10 rokov

Zápis do krúžkov – od 2. sep-
tembra v pra covných dňoch od 
8.00 do 18.00 h. CveČko je pri-
jímateľom vzdelávacích pouka-
zov. deti, ktoré prinesú vzdelá-
vací poukaz do 25. septembra, 
budú zvýhodnené o jeden me-
sačný poplatok za každý pol-
rok.

Slávnostné otvorenie 
školského ro ka sa koná 11. septem
bra. o 16.00 h v areá li CVeČka. Dá
tum prvého stret nutia pre všetky 
krúžky oznámime na 
www.cvcmalacky.sk.

• Vyučujem ruský jazyk. Kontakt: 
0905 52 59 53 
• Vyučujem hru na klavír deti od 4 ro-
kov. Kontakt: 0905 52 59 53
• Predám 1. vydanú tel. kartu do ve
rejných telefónnych automatov SPT. 
Kontakt: 0905 64 54 50

RIAdkovÁ INZERCIA

CveČko ponúka záujmové krúžky

Na  výstave nájdete ukážky zbie
rok filatelistov z  družobného mesta 
Žnin v Poľsku a, samozrejme, aj ukáž
ky zbierok členov klubu. Svoje po

kusy predstavujú aj členovia Krúžku 
mladých filatelistov pri ZŠ Dr. Dére
ra. Nechýbajú ukážky zo zbierky po
hľadníc Malaciek a  ukážky materiá

lov, ktoré vydal klub v  poslednom 
období. Výstava bude otvorená od 4. 
do 21. septembra.

• • •
Oslavy založenia klubu vyvrcholia 

20. septembra zberateľskou burzou 
v školskej jedálni ZŠ Dr. Dérera a sláv
nostnou členskou schôdzou.

Text, foto: N. Slobodová

Filatelisti vystavujú 
a chystajú burzu

Tento rok oslavu-
jú malackí filate-
listi už 85. výro-
čie založenia klu-
bu ZSF 52-32. Pri 
tejto prí ležitosti 
máte mož nosť 
navštíviť propa-
gačnú výstavu 
v priestoroch Ga-
lérie MCk na  Zá-
horáckej ulici. 

Medzi dvoma študentkami Kated
ry predprimárnej a  primárnej pe
dagogiky Pedagogickej fakulty UK 
v  Bratislave, ktoré získali významné 
umiestnenia v československom ko
le študentskej vedeckej odbornej  
činnosti (ŠVOČ) 2014 v didaktike ma
tematiky v kategórii K2a (bakalárska  
práca z didaktiky matematiky pre MŠ 
a 1. stupeň ZŠ), bola aj Malačianka, štu
dentka 3. ročníka KPEP Jar mi  la On
drejková. Získala 1. cenu za vypraco
vanie a prezentáciu záve rečnej práce 
s názvom Manipulácie s kockami ako 
metóda rozvíjania prie storovej pred
stavivosti detí predškolského a  mlad

šieho školského veku. Me dzinárodné 
kolo zorganizovala Slo venská mate
matická spoločnosť Jednoty sloven
ských matematikov a  fyzikov a Spo
ločnosť učiteľov matematiky Jednoty 
českých matematikov a fyzikov. 

„Rozvíjaním priestorovej predsta
vivosti u detí predškolského veku som 
sa zaoberala v  rámci stredoškolskej 
od bornej činnosti už na  strednej ško
le. Preto bolo pre mňa prirodzeným 
pokra čovaním zistiť, či je možné roz
víjať priestorovú predstavivosť aj u žia
kov mladšieho školského veku,“ ho vorí 
výherkyňa. Jej práca sa zaoberá jed
nou zo súčastí matematickej gramot

nosti – priestorovou predstavivos
ťou a  overuje možnosť zvýšenia jej 
úrovne. Empirická časť práce overuje 
vplyv aktivít a úloh s kockami na zvý
šenie úrovne priestorovej predstavi
vosti. „Experiment potvrdil, že aktívna 
manipulácia s kockami a riešenie úloh 
s nimi má pozitívny vplyv na zvýšenie 
úrovne priestorovej predstavivosti ma
lých školákov,“ uviedla Jarmila, ktorá 
zrejme vzťah k  matematike zdedi
la po  otcovi, súčasnom primátorovi 
Malaciek J. Ondrejkovi. Ten je totiž 
pô vodným povolaním učiteľ mate
matiky.

-tabu-

víťazka ŠvoČ je z Malaciek

Ďalšie číslo mestských novín 
vyjde 24. septembra.

http://www.cvcmalacky.sk
http://cvcdomino.sk/kruzky/vseobecne_informacie.php
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stvách sveta môžu súťažiť len ženy, na národ
ných a medzinárodných súťažiach sa nevyluču
je účasť mužov.  

Prečo ste sa rozhodli založiť tím synchro-
nizovaného plávania práve v Malackách?

Našou prioritou bolo a  je odovzdať skú
senosti a   nadšenie pre synchronizované plá
vanie tam, kde ešte nie je. Mesto Malacky má  
ideálnu po lohu, dostupnosť a potrebné tech
nické vybavenie. Navyše sa nachádza v  krás
nom prostredí prírody. Borovicové lesy dobíja
jú baterky už od D2ky. Sme vďačné za ocho
tu, ústretovosť a priateľský postoj, s ktorým sa 
stretávame na každom kroku nielen u vedenia 
športovej haly Malina, zamestnancov mesta 
a škôl. To nás motivuje a utvrdzuje v rozhodnutí 
venovať svoju energiu a entuziazmus pre tento 
šport práve tu. 

Aké má Synchro Malacky plány?
Naším hlavným cieľom je vybudovanie a ve

denie úspešného tímu synchronizovaného 
plávania, reprezentantiek Slovenskej republi
ky v synchronizovanom plávaní a umožniť im 
účasť na medzinárodných sú ťažiach organizo
vaných v za hraničí. Plánuje me tiež usporiadať 
pravidelný ročník open súťa
že, ktorá bude reprezen tovať 
nielen mesto Malacky, ale aj 
kul túru na  Záhorí. Ako nezisková or ga nizácia 
chystáme príjemné prekva penie aj pre priaz
nivcov behu. 

Čo sa môže akvabela naučiť?
Okrem krásnych, elegantných kreácií vo vo

de sa akvabely učia tímovej práci a disciplíne. 
Tento šport podporuje všestranný rozvoj talen
tov a  umeleckého vnímania. V  neposlednom  
rade sa akvabely učia byť mana žérkami. Pre nie

koho nemusí byť ľah ké zorganizovať a rozdeliť 
si čas, plánovať a určiť si priority. To všetko je 
potrebné pre úspešné a včasné zvládanie škol
ských povinností, pravidelnú návštevu trénin
gov, ale aj relax a zábavu. Nie menej dôležitou 
vecou, ktorú sa športovkyne učia, je schopnosť 
upraviť si životný štýl – pravidel nou vhodnou 

stravou,  pitným režimom 
a  do statkom spánku, ktoré 
sú potrebné pre úspech a vy

nikajúce športové výsledky. 
Informácie o nábore
vek: od 6 do 10 rokov (vrátane) 
kedy? streda 17. 9. 2014 o 17.00 h 
kde? ŠH Malina, Sasinkova 2 
Čo si priniesť? celé plavky, plaveckú čiap

ku, okuliare, šľapky, uterák, nápoj, tričko, legíny, 
ponožky, tenisky a tiež nadšenie a odhodlanie 
trénovať.         Text: -kas/naty-, foto: k. S.

vychutnali 
sme si krásu 
a rýchlosť 
motoriek

Druhý obnovený ročník cest
ných motocyklových pretekov his
torických motocyklov sa uskutočnil 
v Malackách v poslednú prázdnino
vú nedeľu 31. 8. Medzinárodná účasť 
bezmála 90 pretekárov a celková ad
renalínová atmosféra vynikla aj vďa
ka ideálnemu počasiu končiaceho 
sa leta a Memoriál Arnolda Gašpara, 
zakladateľa a dlhoročného organizá
tora pretekov, vyšiel na výbornú.

Okolo celej trasy v  Malackách 
stá li zástupy divákov, hrala príjem
ná country hud ba a  za pozornosť 

stálo najmä 
spr ievodné 
slovo mode
rátora, plné 
zaujímavých 
informácií zo 
sveta, ktorý je 
síce všeobec

ne atraktívny, no menej známy pre 
iných ako fanúšikov rýchlej jazdy 
na  dvoch kolesách. Na  podujatí sa 
už pred začiatkom objavili primátor 
mesta Jozef Ondrejka aj bratislavský 
župan Pavol Frešo, ktorý vyzdvihol 
význam toh to osobitého podujatia aj 
pre Bra tislavský kraj.

Okrem finančného príspevku vy
jadril i  morálnu podporu poduja
tiu a nádej, že v budúcich rokoch sa 
bude opakovať a zveľaďovať. Medzi 
pretekármi sa predstavili aj zástup
covia organizátorov – Vlado Blusk 
st. a  je ho syn Vlado Blusk ml. Obaja 
priniesli Malačanom radosť v podo
be víťazstva vo svojich kategóriách. 
Jediným nepríjemným momentom 
bo la nehoda slovinských pretekárov 
na „sajdkách”, keď musela zasahovať 
aj zdravot nícka pomoc. Zraneného 
pre te kára v  šoku napokon sanitka 
od viezla na lekárske ošetrenie.

Dúfame, že sa pretekár skoro 
uzdra ví, napriek športovej smole na 
malacké preteky nezanevrie a bude
me ho môcť privítať v  niektorom 
z ďalších ročníkov.

T. Búbelová 

Nábor 
hádzanárov

Hádzanársky oddiel TJ Strojár Ma
lacky pozýva deti (nar. 2002–2008)  
do svojich radov. Otvárame a  do
pĺňame kategórie:

Mladší žiaci – nar. 2002–2004 pod 
vedením trénera R. Rigot tiho (tel. 
0911  77 12 88, e-mail: roman.rigotti 
@gmail.com), tréningy sú v uto rok, 
štvrtok 17.00–18.30 h v telocvični ZŠ 
Štúrova 

Mladšie žiačky – nar. 2002–2004 
pod vedením trénerky J. Waltero
vej (tel. 0903 20 73 88, e-mail: jana.
walterova@gmail.com), tréningy sú  
v pondelok, štvrtok 15.30–17.00 h  
v te locvični ZŠ Štúrova

Minižiaci ZŠ Štúrova – chlapci  
a dievčatá nar. 2004–2006 pod vede-
ním trénerov D. Šustera a Z. Hrico vej 
(tel. 0905 73 87 94, e-mail: susterzs@
pobox.sk), tréningy sú v stre du 
13.45–15.15 h v telocvični ZŠ Štú rova 

Minižiaci ZŠ dérera – chlapci  
a dievčatá nar. 2004–2006 pod vede
ním trénera M. Rummela (tel. 0918 49 
22 47, e-mail: marian.rummel@so-
cpoist.sk), tréning vo štvrtok 15.30 h 
v telocvični ZŠ Dérera

Minižiaci ZŠ Záhorácka – chlapci  
a  dievčatá nar. 2004–2006, termíny 
tréningov budú známe po  dohode 
s P. Filipom (tel. 0908 74 59 12)

Prípravka všetky školy – chlapci 
a dievčatá nar. 2006–2008 pod vede
ním trénerov T. a  P. Stachovičovcov 
(tel. 0911 71 74 95, e-mail: stachovic@
ivt.sk), tréningy sú v piatok 15.30–
–17.00 h v telocvični ZŠ Štúrova (od   
12. 9.)

T. Baláž

V piatok 5. septembra sa usku
točnil v Malackách 31. ročník Večer
ného behu zdravia – Behu vďaky SNP.  
Po slávnostnom otvorení pri pamät
níku SNP sa 170 pretekárov a prete
károk v 13 kate góriách vydalo na trať, 
ktorá sa končila asi po  2 000 m na   
dráhe futbalového štadióna v  Zá
mockom parku. Autorom trate v par
ku bol F. Čurka. Pek né počasie prilá
kalo na štart o 19 pre tekárov viac ako 
v minulom roku. 

Vďaka dobrej spolupráci mesta 
a  Dopravnej letky v  Kuchyni okore
nili i tohtoročný program behu para
šutisti zoskokom na trávu futbalové
ho ihriska. To zožalo úspech hlavne 
u  detí, ale ich umenie si pozrelo aj 
množstvo rodičov malých bežcov. 
Organizátori behu pripravili drobné 
ceny pre asi 50 vyžrebovaných účast
níkov a aj pre tých, ktorí sa večerného 
behu zúčastnili po tretí raz. Štartovali 
hlavne bežci z Malaciek, ale zúčastnili 
sa aj pretekári zo Sološnice, Závodu, 

Kostolišťa, Bratislavy aj dve pretekár
ky z Českej republiky.

Ceny najlepším odovzdávali pri
mátor mesta J. Ondrejka, predse
da komisie pre vzdelávanie, mládež 
a šport MsZ P. Tedla a riaditeľka CVČ 
A. Šurinová. Hlavným organizátorom 
bola práve komisia, spoluorganizá
tormi bola ZŠ Dr. J. Dérera, CVČ, AD 

HOC, AC, DHZ a KZPDaM SZTP Ma
lacky. PZ SR a MsP v Malackách zais
tili bezpečnosť pretekárov na trati 
v meste.

Víťazmi jednotlivých kategórií sa 
stali: rodičia s deťmi – Eva Slezáko
vá s otcom z MŠ Hviezdoslavova ul., 

žiaci 1.–2. roč. – 
Sebastián Šimon, 
ZŠ Dr.  J. Dérera, 
žiačky 1.–2. roč. 
– Ema Gáliková, 
ZŠ Dr.  J. Dérera, 
žiaci 3.–4. roč. 
– Peter Ma reček, 
ZŠ Sološnica, 
žiač ky 3.–4. roč. 
– Michaela Sala
yová, ZŠ Záho
rácka ul., žiaci 
5.–6. roč. – Lu
káš Mareček, ZŠ 
Sološnica, žiačky 
5.–6. roč. – Bar
bora Lisá, ZŠ Dr. J. 
Dérera, žiaci 7.–
9. roč. – Ja kub 
Kopiar, ZŠ Zá vod, 
žiačky 7.–9. roč. 
– Elena Ščepko
vá, ZŠ Sološnica, 

dorastenci – Michal Mecháček, SŠ 
sv. F. Assiského, dorastenky – Kristý
na Blahová, Gymnázium Kyjov (ČR), 
mu ži – Jakub Valachovič, AC Malac
ky, ženy – Gabriela Janíková, Malac
ky. 

Organizátori ocenili i najmladšie
ho pretekára Tea Vozára, ktorý mal 
o niečo viac ako dva roky, a Gabrie
lu Janíkovú, ktorá bola najstaršou 
účastníčkou tohto ročníka.

Text: A. Pašteka
Foto: N. Slobodová

Posledný augustový víkend 
sa v  Zlatníkoch konala súťaž 
v tlaku na lavičke dorastencov, 
juniorov, dorasteniek, junio-
riek, žien, mu žov a  masters 
o Pohár Slovenského národné-
ho povstania.

Malacky reprezentovalo početné 
družstvo pretekárov od kategórie ju
niorov až po masters. Súťažilo sa bez 
rozdielu v hmotnosti na  tzv. Wilsove 
body, čo znamená, že podľa dosiah

nutej hmotnosti sa pretekárovi pri
delia body a tými sa potom vynásobí 
výkon pretekára. 

V  kategórii juniorov s  výkonom 
200 kg obsadil 3. miesto Dávid Krajčír, 
ktorý si tak vytvoril nový osobný re
kord. Jakub Vilímek, ktorý je momen
tálne v poslednej fáze prípravy na MS 
v  kulturistike, si odbehol k  silá kom 
a výkonom 140 kg bez pod porného 
dresu obsadil krásne 6. miesto. V ka
tegórii mužov Lukáš Krajčír bez špe
cializovanej prípravy a  podporné ho 

dresu a po schudnutí o 15 kg oproti 
minulému roku obsadil nebodované 
12. miesto. V kategórii masters I (muži 
od 40 do 50 rokov) Štefan Hrebík s vý
konom 140 kg obsadil 4. miesto. V ka
tegórii masters II (muži od 50 do 60 
rokov) sme mali dve želiezka v ohni. 
Vladimír Vaniš výkonom 147,5 kg ob
sadil krásne 2. miesto a Zdenko Kraj
čír výkonom 140 kg obsadil 5. miesto. 
Obaja súťažili bez podporných dre
sov.

Z. krajčír

Synchronizované plávanie 
od septembra v Malackách
dokončenie z 1. strany

Malačania úspešní v tlaku na lavičke

Večerný beh 
zdravia – 
 Beh vďaky SNP
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