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ÚVODNÍK

Na Ceste mládeže sa bude 
jazdiť desiatkou

Nekonečný príbeh s  názvom Cesta mládeže napísal svoj ďalší diel. 
Primátor mesta Juraj Říha znovu pozval na rokovanie podnikateľov, 
ktorých firmy sídlia v tejto lokalite.Téma bola rovnaká ako na predchá-
dzajúcich stretnutiach: hľadať možnosti, ako zmierniť dlhodobé napä-
tie medzi podnikajúcimi subjektami a obyvateľmi Cesty mládeže. Zlé 
vzťahy spôsobuje prejazd ťažkých nákladných vozidiel počas nočných 
hodín cez obývanú zónu. Situáciu, resp. hluk zhoršuje aj zlý technický 
stav komunikácie. Cesta sa však ešte tento rok dočká opravy.  

 Primátor zástupcom firiem pripo-
menul, že ich už niekoľkokrát žiadal 
o  maximálne obmedzenie nočných 
prejazdov a  dodržiavanie predpísanej 
obmedzenej rýchlosti (30 km/h), avšak 
konštatoval, že jeho apel príliš nepo-
mohol.  Po pomerne dlhej diskusii pod-
nikatelia navrhli, že znížia prejazdovú 
rýchlosť svojich vozidiel na 10 kilomet-
rov za hodinu. Týkať sa bude nočných 
hodín (od 22. hodiny večer do 6. hodi-
ny ráno) vozidiel nad 3,5 tony. Vedenie 
mesta tento návrh akceptovalo. „Vní-
mame to ako ústretový krok voči reziden-
tom,“ konštatoval primátor. Návrh musí 
posúdiť a schváliť dopravný inžinier.
 Cesta mládeže podstúpi ešte v tom-
to roku zásadnú rekonštrukciu. Úsek od 

Záhoráckej po Veľkomoravskú sa bude 
opravovať až na podložie, čo si vyžiada 
investíciu približne 400 tisíc eur z mest-
skej kasy. „Ide o  obrovskú sumu, ktorá 
predstavuje takmer polovicu ročného 
rozpočtu mesta na investície,“ pripomína 
Juraj Říha. Podľa jeho slov je to však ne-
vyhnutné: „Napriek astronomickej sume 
do toho ideme, pretože nám záleží na dob-
rých vzťahoch podnikateľov a obyvateľov.“ 
Projekt rekonštrukcie prvej časti Cesty 
mládeže je momentálne v  štádiu verej-
ného obstarávania. Predpokladá sa, že 
v závere augusta mesto odovzdá stave-
nisko vysúťaženému dodávateľovi a  re-
konštrukcia potrvá približne 3 mesiace.  

Ľ. Pilzová

Oslávili sme Deň detí 
Keďže 1. jún patrí neodmysliteľne Medzinárodnému dňu detí, sviatok našich najmenších sme oslávili aj v Malackách. V centre mesta pred spoločen-
ským domom vyrástlo detské kráľovstvo, ktoré ponúklo zábavu od výmyslu sveta: skákací hrad, šmykľavku, výtvarné dielničky, maľovanie na tvár 
i na chodníky, autíčka a súťaže. Na pódiu spievali a tancovali Mia, mažoretky ELLA, žiaci ZUŠ a CVČ, folklórny súbor Macejko a skupina OLDYMPIC. 
Program bol naozaj bohatý a na svoje si určite prišli nielen deti. Popoludní nás prišli potešiť veterány na kolesách a zároveň s Dňom detí sa na 
neďalekom Kláštornom námestí konala Malacká šošovica. Fotogalériu z vydarenej soboty 28. mája si môžete pozrieť na strane 5.

Text: -lubi-, foto: -naty-
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 Parkovisko na Záhoráckej ulici 
medzi AFK a  Okresným úradom 
dostáva novú tvár. Rekonštruk-
cia je už v  plnom prúde. Primá-
tor mesta Juraj Říha:  „Museli sme 
pristúpiť k  dočasným dopravným 
obmedzeniam, ale iba takto vieme 
zvládnuť opravu veľkého parkovis-
ka. Prosím vodičov o  trpezlivosť a 
pochopenie. Odmenou nám bude 
nielen upravené parkovisko, ale aj 
krajšie a bezpečnejšie mesto.“ 
 Návrh parkoviska Záhorácka 
dostali obyvatelia na pripomien-
kovanie. „Na základe ich návrhov 
sa priebežne upravila štúdia, čo 
znamená, že oproti pôvodnému 
návrhu pribudli parkovacie boxy 

pre ZŤP, presunuli sa kontajnerové 
stojiská a pribudli nové prístupo-
vé chodníky,“ vysvetľuje primátor. 
Výsledkom rekonštrukcie parko-
viska bude okrem iného zvýše-
nie parkovacích miest, ale aj dva 
nové spojné bezbariérové chod-
níky. Povrch parkoviska pokryje 

nový asfalt, vybuduje sa nové LED 
osvetlenie, kontajnerové stojisko, 
odtoky dažďovej vody a  centrál-
ne chodníky s  priechodmi. Zeleň, 
ktorá bude musieť sčasti ustúpiť, 
bude nahradená no-
vou v tej istej lokalite. 

Malé guľaté 
čudo
 Bola to veru veľká sláva. A  zaslú-
žená. Uplynulú nedeľu sme oslávili 
postup futbalistov FC Malacky zo IV. 
ligy Bratislavského futbalového zväzu 
do III. ligy. Napriek dažďu prišlo na šta-
dión do Zámockého parku množstvo 
divákov, ktorých potešilo vysoké víťaz-
stvo 5:0 nad suverénom celej sezóny, 
FK Vajnory. Rasťo Havlík zaznamenal 
hetrik a náš brankár Martin Preis chytil 
súperovi penaltu. Po zápase vypukla 
eufória naplno, diváci aplaudovali 
a spievali.  
 Mnohí sa pýtajú: čím to je, že to 
malé guľaté čudo, kotúľajúce sa po 
trávniku, dokáže fascinovať milióny 
ľudí? Futbalový expert Laco Borbé-
ly by určite odpovedal šarmantne 
a  kvetnato, ja ponúkam jednoduché 
vysvetlenie: je to mágia hry a radosti. 
Presvedčíme sa o tom už o pár dní, keď 
sa zraky miliónov ľudí začnú upierať 
na EURO 2016 vo Francúzsku. Verí-
me, že rovnakú radosť, akú sme mali 
v nedeľu 5. júna v Malackách, budeme 
vďaka našim reprezentantom prežívať 
na celom Slovensku. 

Ľ. Pilzová 

Detská pohotovosť – 
prevádzkové hodiny 
PONDELOK, UTOROK, STREDA, 
ŠTVRTOK, PIATOK:
18:00 – 22:00
SOBOTA, NEDEĽA:
8:00 – 22:00

Kontakt do ambulancie: 
0910 89 80 90
Po 22. hodine je možné zavolať 
lekára priamo domov, 
kontakt:  0904 00 80 90.

Primátor pozýva Južanov
Primátor mesta Juraj Říha pozýva všetkých obyvateľov sídliska Juh na stret-
nutie k prezentácii zámeru výstavby mestskej kompostárne v areáli bývalých 
vodární na Stupavskej ulici. Uskutoční sa v pondelok 20. júna o 18. hodine 
v budove Základnej školy na Štúrovej ulici. 

-red-

V Malackách znovu funguje detská pohotovosť 
Rodičia už nemusia kvôli lekárskej pomoci pre svoje deti cestovať na 
bratislavské Kramáre. V Malackách je totiž obnovená pohotovosť pre 
deti a dorast (Lekárska služba prvej pomoci, LSPP). Priestory má v are-
áli Nemocnice s poliklinikou a prevádzkuje ju spoločnosť VyDePo, s.r.o.

 Detská pohotovosť funguje cez 
pracovné dni v  čase od 18. hodiny 
večer do 6. hodiny ráno, pričom pe-
diater je v ambulancii fyzicky prítom-
ný do 22. hodiny. Potom je možné 
zavolať si lekára domov. Počas víken-
dov sú lekári prítomní v ambulancii 
od 6. hodiny do 22. hodiny. Aj tu 
platí, že v  čase medzi 22. hodinou 

a  6. hodinou príde lekár k  malému 
pacientovi domov. 
 Primátor mesta Juraj Říha vyzdvi-
huje, že pohotovosť pre deti aj dospe-
lých sú v Malackách takpovediac pod 
jednou strechou, aj keď ich prevádz-
kujú dva rôzne subjekty. „Moja vďaka 
patrí novému prevádzkovateľovi a  pe-
diatrom, že napriek technickým, finan-

čným a  personálnym komplikáciám 
znovu priviedli k  životu detskú LSPP. 
Aj z týchto dôvodov majú detskí lekári, 
ktorí pracujú na detskej pohotovosti 
v  Malackách, môj obdiv,“ hovorí pri-
mátor. Zároveň vníma komplikovanú 
situáciu s  počtom pediatrov, ktorá 
sa prejavuje aj na celom Slovensku: 

„Uvedomujem si, že v  našom regióne 
máme časť pediatrov v dôchodkovom 
veku. Môžem iba apelovať na kompe-
tentné miesta, aby v  tejto oblasti pri-
stúpili k systémovým zmenám.“

-lubi-

Rekonštrukcia parkoviska na Záhoráckej
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Vzorná spolupráca mesta a seniorov
„Prešiel som sa Malackami od železničnej stanice do centra a bol som milo prekvapený, aké máte čisté a upra-
vené mesto. Všimol som si predovšetkým čisté chodníky a pokosenú trávu,“ to boli prvé vety predsedu Jed-
noty dôchodcov Slovenska (JDS) Jána Lipianskeho na rokovaní s primátorom Malaciek Jurajom Říhom. 
Príjemný začiatok predznamenal atmosféru celého stretnutia, na ktorom sa zúčastnili aj podpredseda JDS 
Alojz Luknár a predsedníčka okresnej organizácie JDS v Malackách Žofia Lomnická. 

 Primátor svojim hosťom priblí-
žil, ako funguje spolupráca vedenia 
mesta a seniorov: „Keď som nastúpil 
na čelo mesta, našiel som priestor na 
zvýšenie priamych mestských dotácií 
pre organizácie a kluby, vrátane tých 
seniorských.“ Zdôraznil, že vďaka 
dobrému hospodáreniu sa poda-
rilo tieto dotácie zvýšiť 5-násobne. 
„Vnímam to tak, že našim seniorom 
nedávame, ale na základe rozpráv-
ky o  troch grošoch vlastne vraciame 
a splácame dlh, ktorý voči nim mlad-
šie generácie majú,“ povedal Juraj 
Říha a  dodal, že aktívnu spoluprá-
cu mesta a  seniorov podporujú aj 
poslanci mestského zastupiteľstva. 
Seniorské organizácie a  kluby do-
stávajú aj individuálnu podporu 
v  podobe jednorazových dotácií či 
osobných záštit primátora nad po-
dujatiami. Okrem toho seniori nad 
62 rokov majú úľavy na daniach 
z  pozemkov, bytov a  stavieb,  za 
psa a  tiež z poplatkov za komunál-
ny a  drobný stavebný odpad (Vše-
obecne záväzné nariadenie č. 9/2015 
o  miestnych daniach a  o  miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady).
 Snahou mesta je vtiahnuť staršie 
generácie priamo do diania. Aj preto 
vznikla Rada seniorov a osôb so zdra-
votným postihnutím, ktorá je porad-
ným orgánom primátora. S jej členmi 
prerokúva dôležité mestské témy 
a naopak, zbiera od nich podnety pre 
zlepšenie života seniorov v  Malac-
kách. „Práve na základe pripomienok 
seniorov sme zrušili poplatky za prená-
jom elektrických zariadení v rokovacej 
sále mestského úradu, ktoré zaviedlo 
predchádzajúce vedenie mesta. Spo-
lupracujeme aj na odstraňovaní bariér 

z verejných priestorov – veď kto iný, ak 
nie seniori a  spolu s  nimi aj mamič-
ky s  kočíkmi majú najlepší prehľad 
o  obrubníkoch či iných prekážkach, 
ktoré komplikujú pohyb po meste. Dal 
som verejný sľub, že každá nová stavba 
či rekonštrukcia musí pamätať na bez-
bariérovosť,“ doplnil J. Říha.  
 Primátor informoval o  ďalšom 
kroku, ktorý zlepší život nielen se-
niorov - o obnovení mestskej hro-
madnej dopravy. Jej spustenie sa 
predpokladá 2. septembra, pričom 
jednotlivé linky by mali spojiť že-
lezničnú stanicu, nemocnicu, ško-
ly, priemyselný park, nákupné cen-
trum a  cintorín. Zavedenie MHD 
zvýši mobilitu seniorov po meste 

– a práve to je jeden z konkrétnych 
príspevkov Malaciek k  realizácii 
Národného programu aktívneho 
starnutia. Mesto v tejto oblasti plá-
nuje aj výstavbu cvičebných prv-
kov na verejných priestranstvách 
a  bezplatnú právnu pomoc seni-
orom. 
 Vedenie JDS odchádzalo z Mala-
ciek s  množstvom informácií i pod-
netov. Predseda JDS skonštatoval: 
„Malacká organizácia Jednoty dô-
chodcov je aktívna a spolu s tou pezin-
skou robia dobré meno Bratislavské-
mu kraju.“ Takéto slová sa počúvajú 
s radosťou. 

Text, foto: Ľ. Pilzová

Rekonštrukcia parkoviska na Záhoráckej
(pokračovanie zo str. 1)

 Pre autá, ktoré bežne parkujú na 
spomínanom parkovisku, sa muselo 
nájsť náhradné riešenie. Dočasné par-
kovacie miesta vznikli na Ulici 1. mája 
a Ulici Mansvéta Olšovského. Z tohto 
dôvodu sme ich museli zjednosmer-
niť, aby sa odľahčila križovatka pri 
AFK a minimalizovali sa jazdy pri hľa-
daní voľného parkovacieho miesta. 
Zástupca primátora Milan Ondrovič: 
„Uvedomujeme si, že súčasný dočasný 
stav nie je pre vodičov príliš komfortný. 

 Odmenou za približne trojtýž-
dňové dopravné obmedzenia však 
bude nové moderné parkovisko 
a  zlepšenie parkovacích možností.“ 
Dopĺňa ho primátor mesta: „Záleží 
mi na tom, aby práce trvali čo naj-
kratšie, preto sa bude pracovať aj cez 
víkendy a na stavenisku budú kontro-
ly dvakrát do týždňa. Po skončení sta-
vebných prác sa bude ešte upravovať 
okolie. Zvažujeme tiež, že súbežne 
zrekonštruujeme aj priľahlé chodníky 
ku vchodom bytového domu a zme-
níme ich na bezbariérové.“ 

 Prosíme vodičov, aby v záujme 
bezpečnosti (vlastnej i ostatných) 
rešpektovali dočasné dopravné 
značenie a nevchádzali do proti-
smeru, čo sa v prvých dňoch stávalo 
najmä na križovatke 1. mája – Sasin-
kova – Jána Kollára – Vajanského. V 
lokalite hliadkujú príslušníci mest-
skej polície, ktorí vodičov usmerňu-
jú. Rekonštrukcia potrvá približne 3 
týždne. 

Text, foto: Ľ. Pilzová
Nákres: Útvar strategického 

rozvoja MsÚ

Predseda JDS J. Lipiansky s primátorom mesta J. Říhom
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Mestské centrum sociálnych služieb Malacky vyhlasuje výberové 
konanie na pracovné miesto: opatrovateľ/opatrovateľka v zariadení 
opatrovateľskej služby
 

Zamestnávateľ:  Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo: 1. mája 9, 901 01Malacky

Funkcia: opatrovateľ/opatrovateľka
Miesto výkonu práce: Zariadenie opatrovateľskej služby, 
Ulica 1. mája 9, Malacky
 
Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: 35 hodín týždenne, 12-hodinové zmeny 
v nepretržitej prevádzke
 
Kvalifikačné predpoklady: 
odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie 
alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo absolvovanie 
akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín
 
Ďalšie požiadavky:
zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,
flexibilita, profesionalita, empatia
 
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického 
kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť 
do sídla zamestnávateľa najneskôr do 30. júna 2016. Na oneskorene 
podané žiadosti ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované 
doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, 
budú pozvaní na výberové konanie.

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky vyhlasuje výberové ko-
nanie na pracovné miesto: opatrovateľ/opatrovateľka v domácnosti

Zamestnávateľ:  Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo: 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia: opatrovateľ/opatrovateľka
Miesto výkonu práce: Malacky, domácnosť opatrovaného

Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: 37,5 hod. (úväzok 100 %)
Kvalifikačné predpoklady: 
odborné vzdelanie v  odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie 
alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo absolvovanie akre-
ditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky:
zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, 
profesionalita, empatia

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kon-
taktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 
sídla zamestnávateľa najneskôr do 30. júna 2016. Na oneskorene podané 
žiadosti ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady, 
sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní 
na výberové konanie.

Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie rokovanie Mestského za-
stupiteľstva bude vo štvrtok 23. 
júna o  9. hodine. Poslanci budú 
okrem iného prerokúvať generel 
cyklodopravy, návrhy všeobecne 
záväzných nariadení, záverečný účet 
mesta za rok 2015 a správy o výsled-
koch hospodárenia rozpočtových 
a príspevkových organizácií mesta.
Priebeh rokovania MsZ bude 
možné sledovať online 
na www.zastupitelstvo.sk. 

-red-
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Ako sa likvidovala kaplnka v kaštieli 
(Spomienky murárskeho učňa)

Rozprávali sme sa s mužom, ktorý bol na začiatku 60. rokov 20. storočia murárskym učňom a spolu s ďal-
šími učňami a murármi sa podieľal na zamurovaní oltára zámockej kaplnky ako aj na ďalších stavebných 
úpravách objektu. Tu sú jeho spomienky:  

 „...do polovice 50. rokov 20. storo-
čia bola v zámku armáda. V miestnosti 
v susedstve kaplnky na prízemí v sever-
nom krídle bola v tom čase kuchyňa. 
Samotná kaplnka, už nepoužívaná, 
slúžila ako sklad mäsa. 
 Kaplnka bola zamurovaná nieke-
dy v roku 1960, možno o rok neskôr. 
Nebolo to však zo dňa na deň, trvalo 
to dlhší čas. Oltár bol pôvodne určený 
na zlikvidovanie. Mal sa celý rozbiť, 
avšak nikto to nechcel spraviť. A tak 
prišlo rozhodnutie národného výboru, 
že oltár treba zamurovať. 
 Dozor vykonával vedúci staveb-
ného odboru národného výboru 
pán Hanulík. Na prácach sa zúčast-
ňovalo päť - šesť učňov vtedajšieho 
OSP a tiež starší murári, narodení 
ešte pred I. svetovou vojnou.  Nie-
koľko centimetrov pred oltárom 
sme postavili stenu, v obvodovej 
stene sme urobili otvory, cez ktoré 
sa dovnútra posunuli železobetó-
nové preklady a vytvoril sa strop, 
ktorý predelil pôvodne jeden pries-
tor na dve podlažia. Na prízemí 
vznikli dve miestnosti, z ktorých jed-
na (pod chórom/balkónom) slúžila 
ako spálňa pre šoférov. Vo vrchnej 
časti bývalej kaplnky bol umiestne-
ný röntgen a prezliekacie kabínky. 
 V rámci adaptačných prác pre po-
treby nemocnice tu učni pracovali nie-
koľko rokov. Väčšinou stavali priečky, 
ktoré rozdeľovali pôvodné miestnosti 
kaštieľa na menšie izby. V tých rokoch 
boli v objekte ešte zachované pôvodné 
krby a parkety. Keď robotníci vytrhali 
parkety na poschodí, ukázala sa sieť 
„kanálov“, prieduchov, ktoré slúžili aj 
ako podlahové vykurovanie. Všetko sa 
to zrušilo...“ 
 Tu sa jeho rozprávanie končí. 
Pán, nazvime ho XY, nechce pre-
zradiť svoju identitu, čo rešpektu-
jeme. Napriek tomu sú jeho slová 
autentickým a  priam hmatateľným 
svedectvom, ktoré vojde do histórie 
Malaciek. Kaplnka s oltárom bola päť 
desaťročí   skrytá pred zrakmi verej-
nosti. Veľa Malačanov o jej existencii 
vedelo z  rozprávania starších, avšak 
rovnako veľa bolo aj tých, ktorí o nej 
netušili. V  priestoroch kaplnky a  jej 
blízkosti prechádzali dejiny a  odoh-
rávali sa rôzne ľudské príbehy. Ka-
plnka sa vrátila do svojej pôvodnej 

veľkosti začiatkom tohto roka, keď 
primátor Juraj Říha inicioval zrušenie 
priečok a odstránenie steny, ktorá 
zakrývala oltár. Po niekoľkých týž-
dňoch stavebných prác priestory pri-
vítali prvých návštevníkov. Kaplnka 
bola po desaťročiach sprístupnená 
počas Prvomájových Malaciek a nav-
štívilo ju vyše 2500 ľudí. Rekonštruk-
cia priestorov kaplnky do pôvodnej 
podoby bude teraz závisieť od finan-
čných možností mesta.    

Text: M. Macejka / Ľ. Pilzová
Foto: -lubi- 

Druhé kolo prijímacích 
skúšok do cirkevného 
gymnázia

Riaditeľ Gymnázia sv. F. Assiského 
vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok
do 1. ročníka štvorročného vzdelá-
vacieho programu denného štúdia 
pre školský rok 2016/2017 na uto-
rok 21. júna 2016. Prihlášky na štú-
dium do 2. kola je potrebné doručiť 
na riaditeľstvo školy do piatka 17. 
júna 2016. Ďalšie informácie na t. č.: 
0917 35 01 17. 

-gym-

Druhé kolo prijímacích 
skúšok do štátneho 
gymnázia

Vedenie Gymnázia na Ul. 1. mája 8 v Ma-
lackách vyhlasuje 2. kolo prijímacích skú-
šok na nenaplnený počet miest pre žia-
kov do 1. ročníka štvorročného denného 
štúdia pre školský rok 2016/2017.
Druhé  kolo prijímacích skúšok sa 
uskutoční v utorok 21.  júna 2016. 
Prihlášky na štúdium do 2. kola je 
potrebné doručiť na riaditeľstvo 
školy do  15. júna 2016.

-gym-

Pokračujeme v budovaní verejnej kanalizácie
Ďalšia časť Malaciek dostane 
kanalizáciu. Bratislavská vodá-
renská spoločnosť začne v blíz-
kej budúcnosti predlžovať už 
existujúcu kanalizáciu na 5 
uliciach: Rakárenskej, Duklian-
skych hrdinov, J. Kubinu, Pri 
mlyne a  Stupavskej. Po dobu-
dovaní kanalizácie sa zlepší ži-
votné prostredie a  zároveň sa 
vychádza v  ústrety požiadav-
kám občanov z týchto lokalít. 

 Prvou ulicou, kde sa začne budo-
vať, bude Rakárenská. Predpokladá 
sa, že práce, ktoré sa podľa predpok-
ladov začnú 4. júla, potrvajú približne 
dva mesiace. Okrem rodinných   do-
mov sa na kanalizáciu napája aj ma-
terská škola, čo si v  jej okolí vyžiada 

úplnú dopravnú uzávierku. Prístup 
k  nehnuteľnostiam na Rakárenskej 
však bude zabezpečený. „Obyvateľov 
tejto lokality prosíme o  súčinnosť. Do 
schránok dostanú listy so žiadosťou od 
BVS, aby s  pracovníkmi vodární pres-
ne dohodli miesto napojenia svojej 
nehnuteľnosti,“   informoval zástupca 
primátora Milan Ondrovič. 
 V  nadväznosti na Rakárenskú 
bude výstavba kanalizácie pokra-
čovať na Ulici Duklianskych hrdinov 
v úseku od Lesnej (brána do Zámoc-
kého parku) po križovatku Oslobo-
denia (cesta na Studienku). Primátor 
Juraj Říha: „Po dokončení kanalizácie 
na spomínaných 5 uliciach budeme 
mať napojených 98 percent územia 
mesta, čo už zodpovedá štandardom 
3. tisícročia.“ Zvyšné 2 percentá tvoria 

malé lokality, napr. časť Partizánskej 
(pri železnici), časť Cesty mládeže (Vi-
nohrádok), v  ktorých sú náklady na 
vybudovanie kanalizácie kvôli nízkej 
zastavanosti územia a  technickým 
prekážkam vysoké. „Nevzdávame sa  
však ambície pomôcť aj týmto obča-
nom a  mesto pre tieto lokality hľadá 
špecifické riešenie,“ dopĺňa primátor 
Malaciek.  
Kanalizácia na väčšine územia mesta 
bola vybudovaná v  rámci projektu 
EÚ a  skolaudovaná v januári 2014. 
Celkový rozpočet projektu bol tak-
mer 15 miliónov eur, z toho 85 % 
preplatila Únia, 10 % nákladov po-
kryl štátny rozpočet a zvyšných 5 % 
nákladov (cca 700 tisíc eur) zaplatilo 
mesto Malacky. 

Ľ. Pilzová

3SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO

Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje 
o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky.  

Názov pracovnej pozície: referent recepcie a podateľne 
Rámcová náplň práce:
• kontaktná osoba s verejnosťou (osobná a telefonická komunikácia),
• prijímanie a vybavovanie občianskej inzercie,
• prijímanie, evidencia a spracovanie došlej a odoslanej korešpondencie.

Druh pracovného pomeru: 
hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, plný pracovný úväzok
Miesto výkonu práce: Malacky
Termín nástupu: dohodou

Kvalifikačné predpoklady: 
• stredoškolské vzdelanie s maturitou,
• prax nie je podmienkou, pozícia je vhodná pre absolventa.

Iné kritériá a požiadavky:
• občianska bezúhonosť,
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),
• komunikčné zručnosti, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní vrátane telefonického a 
e-mailového kontaktu,
• štruktúrovaný životopis,
• kópia dokladu o vzdelaní. 
 
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť 
do 13. júna 2016 na adresu: Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 
901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené 
do výberového konania.
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Fun rádio Dohoda: Interpreti predstavia špeciálny program!
Fun rádio Dohoda už pozná kompletný line-up. Festival ponúk-
ne bohatý a  originálny program. Okrem výbornej hudby zažijú 
návštevníci aj množstvo zábavy, o ktorú sa postarajú ostrieľaní 
dídžeji a moderátori Fun rádia. V Malackách sa 30. júla môžeme 
tešiť na moderátorov Sajfu a Didianu. 

  „Verím, že si Fun rádio Dohodu 
nenecháte ujsť a  uvidíme sa. Milé 
Malacky a Nitra, dohodnime sa, že 
sa spolu zabavíme ako na žiadnom 
inom festivale. Dovidenia,“ odkazuje 
spevák Richard Müller. Okrem neho 
či už avizovaného Adama Ďuricu, Po-
lemicu a Fragile v  Malackách vystú-
pi aj Kmeťoband, Komajota a Sima 
Martausová.
 „Vyberali sme kapely, ktoré na Fun 
rádio Dohode už dlhšie nehrali, ale sa-
mozrejme nesmú chýbať ani populár-
ne stálice. Festival sme sa snažili oživiť 
novým a jedinečným programom, kto-

rý si pre vás pripravili všetci interpreti 
len na Dohodu. Vidieť a počuť budete 
napríklad Polemic v rytmoch salsy či  
Richarda Müllera, ako si zaspieva so 
Simou Martausovou. Aj kapely, ktoré 
budú hrať v skorších časoch, rozhodne 
stoja za to. Mali sme problém s tým, že 
sme chceli všetkých posunúť do prime-
time, no nevedeli sme sa dohodnúť na 
ich poradí, keďže každý by si zaslúžil 
najlukratívnejší čas. Aj preto ľuďom 
odporúčam prísť na Dohodu už na jej 
začiatku,“ prezrádza Dorota Hrančí-
ková z Key Art Agency, ktorá je spo-
luorganizátorom Fun rádio Dohody. 

  „Už sa veľmi teším na leto. Fun rá-
dio Dohoda má totiž veľa naj. Zbehnú 
sa tam najveselší, najvytrvalejší a naj-
náročnejší ľudia z  celého Slovenska. 
Chystám pre nich veľkoplošnú obra-
zovku, na ktorej pôjdu všetky skladby 
aj s  originálnymi klipmi, aby svoje 
hviezdy nielen počuli, ale aj videli. 
V ponuke bude aj Fun Party Chat - SMS 
odkazy a selfie v reálnom čase cez ob-
razovky a kopec iných atrakcií. Bude to 
riadny bengál,“ teší sa s úsmevom DJ 
Julo alias Python.
 Okrem spomínaných hudobní-
kov vystúpia tento rok na novej, lep-
šej a väčšej Dohode aj Mista, Puding 
pani Elvisovej či Funkiez. Prvých tisíc 
vstupeniek je za zvýhodnenú cenu – 
13 eur! Neskôr budú stáť 15 a priamo 
na mieste 17 eur. Deti do 130 centi-
metrov sa môžu zabávať zadarmo. 

ZŤP osoby majú zvýhodnenú cenu 
– lístok si kúpia s 50 % zľavou. Lístky 
sa dajú kúpiť v sieti www.predpredaj.
sk alebo prostredníctvom webu Do-
hody www.funradio.sk/dohoda/. 

Účinkujúci na Fun rádio Dohode 
v Malackách:
Richard Müller 
Fragile Queen 
Adam Ďurica 
Polemic + Campana Batucada 
Funkiez 
Kmeťoband 
Puding Pani Elvisovej 
Sima Martausová 
Komajota 
Mista 
Dj Julo Alias Python

-ts/red-

Z programu 
MCK vyberáme
streda 15. 6. o 14.00 h 
pre školské kluby
DETSKÝ TVORIVÝ ATELIÉR
MCK – tvorivý ateliér, 
Záhorácka 1919, 1. poschodie 
vstup voľný

štvrtok 16. 6. o 18.00 h
BYLINKY A STRES 
s Katarínou Klempovou
MCK – galéria, Záhorácka 1919, 
1. poschodie 
vstup voľný

piatok 24. 6. o 18.30 h 
ARTETERAPIA PRE DOSPELÝCH 
s Andreou Záhradníkovou Krajčírovou
MCK – tvorivý ateliér, Záhorácka 1919, 
1. poschodie 
vstupné ľubovoľné

pondelok 27. 6. o 19.00 h 
divadelné predstavenie SILNÉ REČI 
MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3 
vstupné: 12 €

utorok 28. 6. o 20.00 h
tanečné predstavenie ORIENTÁLNY  
VEČER 
MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3
vstupné: 4 €

Habánsky dvor odetý 
do pestrých farieb krojov

Folklórny festival Detské krojované slávnosti sa uskutočnil 
v sobotu 28. mája v  historickej časti Veľkých Levár v habánskom 
dvore. Veľké Leváre navštívili pozvané detské folklórne súbory 
zo Slovenska i  z  neďalekej Moravy: Žeravjánek zo Žeravín, 
Pomněnka z  Tvrdoníc, Marijánek zo Bzenca, Čerešenka zo 
Smoleníc, Krakovanček z  Krakovian a  Matičiarik z  Nových 
Zámkov. Na festivale sa predstavil aj domáci DFS Leváranek 
a  mládežnícka časť folklórnej skupiny Leváran v  troch pásmach. 

 Podujatie sa začalo krojovaným 
sprievodom obcou, v ktorom ľudia 
vítali krojovancov a tlieskali im. 
V habánskom dvore sa zaplnilo 
hľadisko amfiteátra do posledného 
miestečka. Návštevníkov okrem 
programu súborov čakalo 
množstvo stánkov. Na svoje si prišli 
milovníci perníkov, všakovakých 
sladkostí, ovocných vín, ale tiež 
výrobkov z keramiky, dreva či drôtu. 
Deti lákali balóniky, starodávny 
kolotoč či maliar, ktorý rád 
namaľoval každého návštevníka 
festivalu. Počas festivalu si mohli 
deti vyskúšať aj tvorivé dielne, ktoré 
viedli šikovné animátorky z OZ Na 
kopci. Okrem toho bolo otvorené 
habánske múzeum a habánska 
kaplnka, ktoré sú pýchou Veľkých 
Levár. Rodičia detí z Leváranku 

napiekli množstvo skvelých 
koláčikov, ktoré potom ponúkali 
spolu s malinovkami v stánku 
s občerstvením. Patrí im srdečná 
vďaka.
 Aj nedeľa bola vo Veľkých 
Levároch v znamení krojov. Počas 
svätej omše vystúpil mládežnícky 
folklórny súbor Matičiarik a Leváranek. 
Na záver svätej omše sa predstavil 
folklorista z Košíc Imrich Oravec, ktorý 
zahral na fujare a zaspieval krásnu 
pieseň všetkým matkám. Bola to 
nádherná bodka nielen za svätou 
omšou, ale aj za celým festivalom.
 Organizátori ďakujú všetkým 
sponzorom a rodičom za akúkoľvek 
pomoc pri organizovaní festivalu. 

Text, foto: S. Valachovičová

4 KULTÚRA
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Oslávili sme Deň detí
5PODUJATIA

Foto: -naty/lubi-



11/2016

Domov detí Rohožník  
príjme ihneď  

do pracovneho pomeru  
profesionálneho 

rodiča  
a psychológa. 

Kontakt:  
0905 85 23 51.

Kanadská poetka v Malackách
 Cesta poetky Claudine Bertrand 
z kanadského Québecu na prestížne 
podujatie odovzdávania čestného 
doktorátu na univerzite v bulharskom 
Plovdive mala špeciálne pokračovanie 
- stretnutie so študentmi Gymnázia 
na Ulici 1. mája v  Malackách. Práve 
tam pôsobí ako pedagogička 
poetka bulharského pôvodu 
Dimana Ivanova, ktorá sa okrem 
vlastnej básnickej tvorby venuje aj 
umeleckému prekladu z francúzskeho 
jazyka a  literárnej teórii, a  kanadskú 

spisovateľku na jej ceste sprevádzala.
 V stredu 1. júna sa v priestoroch 
Gymnázia v  Malackách na podujatí 
prezentujúcom život a  tvorbu 
súčasnej kanadskej poetky okrem 
študentov - milovníkov francúzštiny 
a poézie, učiteľov slovenského jazyka 
a literatúry a vedenia školy zúčastnili 
aj pozvaní hostia. Bratislavský 
samosprávny kraj reprezentovali 
riaditeľ odboru školstva, mládeže 
a  športu Roman Csabay a  riaditeľka 
odboru cestovného ruchu a  kultúry 

Zuzana Šajgalíková. Za mesto 
Malacky sa na akcii zúčastnil 
primátor Juraj Říha, ale i zástupcovia 
knižnice  Mestského centra kultúry 
a  Múzea M. Tillnera v  Malackách. 
Pozvanie prijala aj metodička 
Slovenskej pedagogickej knižnice 
v Bratislave Rozália Cenigová.
 Po slávnostnej recepcii 
v  príjemnom prostredí školského 
parku podujatie pokračovalo 
odbornou prednáškou v  užšom 
kruhu záujemcov z  radov študentov 

i  učiteľov. Claudine Bertrand podľa 
jej slov čerpá inšpiráciu a  podnety 
pre tvorbu v každom okamihu života, 
najmä v  prírode. Nasledujúci deň 
priblížila divokosť kanadskej krajiny 
premietnutím pôsobivého hraného 
dokumentu a  podnietila tak ďalšiu 
zaujímavú debatu nielen o poézii. Pre 
najmladších študentov francúzštiny 
z  prímy osemročného gymnázia 
pripravila krátky kurz tvorivého písania.
 Claudine Bertrand prejavila 
živý záujem o  históriu mesta 

a  v  sprievode Martina Macejku 
absolvovala prehliadku krýpt, kostola 
a  zrekonštruovaných priestorov 
kaštieľa. Jej turné po Európe bude 
pokračovať preberaním literárnej 
ceny v  Paríži. Počas svojej návštevy 
opakovane vyslovila uznanie mestu 
a  gymnáziu. Vyjadrila úprimné 
poďakovanie za príjemné prijatie 
a  ocenila kultivované vystupovanie 
študentov v  diskusii a  ich záujem o 
nové informácie. 

I. Hesková

Kvapka krvi
SČK Miestny spolok Malacky 
pozýva na odber krvi, ktorý sa 
uskutoční v stredu 29. júna od 
8.00 do 11.00 h v priestoroch 
Gymnázia Malacky, Ul. 1. mája.
Na odber si prineste občiansky 
preukaz, kartu poistenca, preukaz 
darcu.
Info:  www.nts.sk – darcovstvo 
krvi
Záujemcovia, hláste sa na 
t. č.: 0949 12 33 62 alebo na: 
klaudiakov@centrum.sk.

RC

11. 6. 2016 Letecká  
základňa Kuchyňa

model show

10:00 – 14:00 hod.

Pri príležitosti konania 
Dňa otvorených dverí 
Letiska Kuchyňa, pod 
záštitou veliteľa 
dopravného  
krídla generála  
M. R. Štefánika. 

Prídite si vďaka spločnosti 
vyskúšať profesionálnu fototechniku Canon

piaty ročník

INŠTAL-BAU
VODA-UK-PLYN

TEPELNÉ ČERPADLÁ
SOLÁRNE SYSTÉMY
filipekpavol@gmail.com

Fotografie: Peter Gašpar, Belo Rakovský, Vladimir Yurkovic
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Neodkladajte návštevu u gastroenterológa
Pacientov, ktorým diagnostikujú rakovinu hrubého čreva, stále pri-
búda. Kým kedysi to boli najmä ľudia nad 50 rokov, dnes sa medzi 
chorými objavujú i mladí. Aj preto je dôležité nepodceňovať pre-
venciu a, ak sa objavia varovné príznaky, čo najskôr vyhľadať lekára. 
MUDr. Daniel Malík z  gastroenterologickej ambulancie  Nemocnice 
vMalackách v rozhovore prezradí, aká významná je prevencia a kto-
ré vyšetrenia je dobré absolvovať. V čom spočívajú hlavné dôvody 
nárastu pacientov s diagnózou rakovina hrubého čreva?

Predpokladám, že genetický fond po-
pulácie sa za posledné roky nezmenil. 
S moderným spôsobom života sa však 
zmenili stravovacie návyky, ktoré sa 
mohli pod tento trend podpísať. Ďalší 
dôvod bude aj to, že sa začali vykoná-
vať preventívne vyšetrenia, či už kolo-
noskopie, alebo vyšetrenie zo stolice na 
skryté krvácanie, a tým sa odhalí aj viac 
prípadov. A  to je vlastne dobre. Čím 
viac prípadov sa odhalí, najmä v skor-
ších štádiách ochorenia, tým viac ľudí 
sa podarí vyliečiť.
Čo je hlavným spúšťačom tohto 
ochorenia?
Približne 80% všetkých prípadov ra-
koviny hrubého čreva vzniká z  ade-
nómov. Ide o nezhubné nádory zo 

žľazového tkaniva, ktoré sa  v  čreve 
vyskytujú vo forme polypov, teda 
„výrastkov“. O aký typ polypu ide, sa 
zistí po jeho odstránení a následnom 
vyšetrení pod mikroskopom. Preto 
je dôležité vykonávať preventívne 
kolonoskopické vyšetrenia a  polypy 
cielene vyhľadávať a odstraňovať. 
Ktoré potraviny prispievajú k vzni-
ku karcinómu hrubého čreva?
Riziko ochorenia zvyšuje strava bo-
hatá na živočíšne tuky a chudobná 
na vlákninu. Medzi najmenej zdravé 
potraviny zaraďujeme červené mäso, 
najmä vyprážané, pečené a  predo-
všetkým údené. 
Do akej miery je v pozadí karcinó-
mu hrubého čreva genetika? 

Najsilnejšia väzba je medzi prvostup-
ňovými príbuznými, t. j. rodičia, súro-
denci a  deti. Ak má niekto v  rodine 
zistenú rakovinu hrubého čreva, tak 
je 2-4x zvýšené riziko u prvostupňo-
vých príbuzných. 
Aké preventívne vyšetrenia sú 
dôležité?
Prevencia sa v  prvom rade opiera 
o  zmeny v  stravovacích návykoch. 
Sú však aj cielené preventívne vy-
šetrenia, konkrétne test zo stolice 
na skryté krvácanie. Týmto testom 
sa zisťuje malé, okom neviditeľné 
krvácanie, ktoré môže znamenať 
krvácanie z  nádoru, polypu ale aj 
nenádorových ochorení, napríklad 
z hemoroidov, preto pri jeho poziti-
vite netreba hneď robiť paniku. Ak je 
pozitívny, nasleduje kolonoskopické 
vyšetrenie, ktoré odhalí zdroj krváca-
nia. Platí, že základom úspešnej lieč-
by je včasné odhalenie ochorenia. Až 
90% tejto rakoviny sa dá vyliečiť, ak 
sa odhalí dostatočne zavčasu.
Aké sú vaše skúsenosti v regióne 
na Záhorí? Chodia ľudia na pre-

ventívne prehliadky alebo sa ohlá-
sia, až keď pociťujú problémy?
Ľudia síce chodia na preventívne 
prehliadky, no mám pocit, že tie 
počty sú stále malé. Niektorí prídu 
na preventívnu kolonoskopiu vo 
vysokom veku. Bohužiaľ, niekedy sa 
stáva, že pacienti prídu neskoro. Pod-
statné je v  prvom rade absolvovať 
test na skryté krvácanie, jeho pozi-
tivita už vo väčšine prípadov prinúti 
pacientov absolvovať kolonoskopiu.
Môžete urobiť porovnanie naprík-
lad medzi bratislavským regiónom 
a Záhorím? Prichádzajú na vyšet-
renie častejšie Bratislavčania ale-
bo ľudia z tohto regiónu? 
Myslím si, že v Bratislave vykonávam 
viac preventívnych vyšetrení ako na 
Záhorí. Všimol som si však jeden veľmi 
nápadný rozdiel medzi týmito dvoma 
regiónmi. Na Záhorí sa pri vyšetre-
niach oveľa viac stretávam s nálezom 
polypov a je aj výrazne častejší výskyt 
rakoviny hrubého čreva, dokonca aj 
u  mladých ľudí, najmä okolo 30-ky. 
Môže to byť spôsobené genetickou 

výbavou miestneho obyvateľstva, ale 
aj tým, že sa tu dlhé roky nekládol do-
statočný dôraz na prevenciu. 
Čo by ste ľuďom poradili na záver 
tohto rozhovoru?
V prvom rade sa zamyslieť nad svo-
jou životosprávou a  stravovacími 
návykmi a vyhýbať sa nezdravému 
spôsobu života. V rámci preventívnej 
prehliadky by mali absolvovať test 
zo stolice na skryté krvácanie, naj-
mä po dovŕšení 50 rokov, a pri jeho 
pozitivite aj kolonoskopické vyšet-
renie. Mojou vlastnou skúsenosťou 
je, že väčšina pacientov po vyšetrení 
povie, že ich strach a obavy boli pre-
hnané a  keby to vedeli skôr, tak by 
vyšetrenie neodkladali. Na gastro-
enterologické vyšetrenie u nás je 
možné objednať sa na telefónnom 
čísle call centra 034/28 29 700.

PR 
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MALACKÁ MATRIKA
od 23. 5. do 6. 6. 2016

  Sobáše:   
Radomír Korenko a Rozália Hamalová
Tomáš Prokop a Hana Valová
Peter Chrupka a Marcela Dančíková

Narodenia:  
Filip Žáček *19. 5.     

     Úmrtia:  
 Peter Janeček, Malacky, 

*1953; Anna Pavlíková, Zohor, *1958; 
Milan Makyta, Malacky, *1930; 
Emília Valentová, Lozorno, *1947; 
Mária Machavová, Veľké Leváre, 
*1943; Ján Drinka, Studienka, *1944; 
Matilda Havelková, Lozorno, *1923;  
Anna Míznerová, Gajary, *1923 ; Ivan 
Hirner, Malacky, 1941; Peter Dubaj, 
Malacky, *1953; Jozefa Dzurillová, 
Malacky, *1935; Magdaléna 
Nagyová, Andovce (*1936)

SPOMIENKY

17. júna si pripomíname 
7. výročie úmrtia 

Rudyho Maiera z Malaciek.
S láskou spomína manželka 

a dcéry s rodinami.

18. júna uplynie 12 rokov, 
keď si Pán povolal do večnosti 

našu drahú a obetavú mamičku 
a starenku Kornéliu 

Trenčanskú, rod. Šípovú.
S láskou na ňu spomínajú deti 
Tono, Elena, Andrej s rodinami.

7. júna uplynuli 4 roky, 
čo nás navždy opustil milovaný 

manžel, otec a dedko 
František Ščepán 

z Malaciek. 

S láskou spomínajú manželka, 
synovia a celá rodina. Kto ste ho 
poznali a mali radi, venujte mu 

spomienku spolu s nami.

27. mája sme si pripomenuli 
15. výročie úmrtia tatka, dedka 
a pradedka Rudolfa Medlena 

a 4. výročie našej mamičky, 
babičky prababičky 
Oľgy Medlenovej. 

S kytičkou kvetov budeme nad 
Vaším hrobom stáť, modliť 

sa a na Vás spomínať. 
S láskou a úctou spomínajú dcéry 

Marcelka a Danka s rodinami, 
pravnuci Ninuška a Tomáško. Kto 
ste ich poznali, venujte im tichú 

spomienku.

Mladí stolní tenisti s medailami
 Uplynulý víkend (4. - 5. júna) sa 
v Čadci uskutočnili Majstrovstvá Slo-
venska v stolnom tenise v kategórii 
mladšie žiactvo. Naše mesto repre-
zentovali Sára Bilkovičová a  Félix 
Ivančo. Obaja trénujú pod vedením 
koordinátorky štátnej reprezentácie 
Lucie Čolovičkovej v  Stolnoteni-
sovom centre v  Rači. Sára, vekovo 
najmladšia žiačka, si odniesla cennú 
bronzovú medailu v  štvorhre. Félix, 
ktorý hrá za mladších žiakov už pos-
lednú sezónu, získal striebro v  dvoj-
hre, štvorhre aj v zmiešanej štvorhre. 
Obom mladým talentom patrí za 
úspešnú reprezentáciu Malaciek po-
ďakovanie. Veľká vďaka patrí aj ich 
trénerke L. Čolovičkovej, pretože ús-
pechy sa v stolnom tenise - tak ako aj 
v iných športoch - rodia na tréningu.

Text, foto: R. Ivančo 

Prihláste sa na burzu hračiek
Milí kamaráti, iste sa už mnohí z vás chystajú na letné upratovanie. Niektorým táto činnosť spôsobuje ťaž-
kosti, iní ju robia s  radosťou. Jedno je však isté: pri upratovaní určite nezabudnite na poličky v  detskej 
izbe. Obsahujú určite hŕbu hračiek, kníh, skladačiek, figúrok a iných vecí, ktoré nepoužívate. Ak takéto veci 
vlastníte, rozhodne ich nehádžte do koša, ani ich nedávajte pod posteľ len preto, aby nezavadzali. 

Cvečko ponúka jedinečnú možnosť predať ich na burze hračiek a detských kníh, ktorá sa uskutoční v piatok 
17. júna o 16.00 h v CVČ. 

Podmienky predaja:
  - záujemcovia o predaj sa zaregistrujú v CVČ alebo na tel. č. 034/772 22 28 do 15. júna, 
  - predávajúci si určujú ceny tovaru,
  - príchod predávajúcich a rozkladanie tovaru je od 15.30 h. 

-cvč- 2. júna oslávila milovaná 
Anna Kováriková 
krásnych 65 rokov. 

Prajeme Ti veľa zdravia, šťastia, 
nech slniečko svieti pre radosť 
každý deň. Zo srdca prajú syn 

Štefan, dcéra Magda s rodinou.

Všetko najlepšie Rudolfovi 
Skúpemu k životnému jubileu, 

veľa zdravia, šťastia a lásky v kru-
hu rodiny praje dcéra Iveta a syn 

Ivan s rodinami.

Všetko najlepšie 
Jozefíne Valovičovej 
k sviatku, veľa šťastia, 

pevné zdravie a nech prídu dni, 
ktoré splnia Tvoje sny. 

Zo srdca želá vnučka Ivana 
s manželom Petrom a pravnúčatá 

Peťko, Nikolka, Miška.

BALOHOŽELANIA

Prosíme rešpektovať zákaz vstupu do skejtparku 
Na prvý pohľad sa možno zdá, že 
nový skejtpark pod slimákom je 
už dokončený, ale nie je to pravda. 
Do momentu kolaudácie je vstup 
do areálu zakázaný. Zákaz vstupu 
oznamovali značky aj natiahnutá 
páska, avšak na mieste vydržali asi 
deň. 
Prosíme, aby ste zákaz v  záujme 
vlastného zdravia rešpektovali. 
Ďakujeme za porozumenie.  
Skejtpark sprístupníme začiatkom 
prázdnin a  potom už bude slúžiť 
výlučne verejnosti.

Text, foto: -red-

Výstava psích miláčikov
V nedeľu 5. júna patrila lúka Pri 
mlyne deťom a ich štvornohým 
kamarátom. Centrum voľného 
času v  spolupráci so Signum 
Laudis, Úniou kynologických 
klubov a  Kynologickou revue 
pripravili výstavu mladých vy-
stavovateľov psích miláčikov. 

 Podujatie sa nieslo v  znamení po-
hody, príjemnej hudby, vynikajúcich 
lokší a  hlavne malých i  väčších chlpá-
čov. Porota pri hodnotení zohľadňovala 
zdravotný stav, stavbu tela a poslušnosť 
psíkov. Z 26 zúčastnených vybrala 3 psí-
kov a 3 sučky, ktoré ocenila pohármi. Tie 
do súťaže venovala Leona Sapeková. 
Naprázdno neodišli ani ostatní majitelia 
chlpáčov. Ako odmenu za predvede-
né výkony si odniesli krmivo, sladkosti 
a praktické drobnosti pre psíkov.
 Celým podujatím prítomných spre-

vádzal moderátor, vydavateľ časopisu 
Kynologická revue a  prezident Únie 
kynologických klubov Jozef Šuster. Od-
borný veterinárny dohľad zabezpečil 
MVDr. F. Ondriska. Poďakovanie patrí aj 
Ľ. Michalíkovej za poskytnutie priesto-
ru a pracovníkom Tekosu za spoluprácu 
pri úprave priestoru. 
Výsledky: 
sučky: 
1. DEBBIE (majiteľ Branko Šoka)
2. GARUŠKA (Sofia Chrenová)
3. YASHIN (Markus Čongrady) 
psíci:
1. BOBEŠ (majiteľka Nelka Trendlová) 
2. AKZAM (Jakub Eich) 
3. SAMKO (Olívia Vlašičová)
Cenu za najväčšieho sympaťáka si 
odniesla čivava LEO a jej majiteľ Do-
minik Červenka. 

 -cvč-
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Koncom mája sa v  Malackách 
konalo jedno z najväčších a naj-
starších športových podujatí 
k Medzinárodnému dňu detí. 

 Bol to už v poradí 45. ročník Špor-
tových hier malackej mládeže, ktorý 
sa uskutočnil pod záštitou komisie 
pre vzdelávanie, mládež a šport MsZ. 
Žiaci malackých základných škôl 
a  osemročného gymnázia súťažili 
o Putovný pohár primátora mesta.
 Športový deň sa konal na šty-
roch športoviskách a  v  ôsmich 
športoch súťažilo približne 300 
školákov. V areáli ZŠ na Záhoráckej 
ulici sa súťažilo v  atletike chlapcov 
a dievčat 1. a 2. ročníka, vo vybíjanej 

dievčat 3. a 4. ročníka a vo volejbale 
dievčat 8. a 9. ročníka. Víťazmi v at-
letike sa stali chlapci zo ZŠ Štúrova 
a dievčatá zo ZŠ Záhorácka. Vybíja-
nú vyhrali žiačky ZŠ Štúrova a volej-
bal dievčatá zo ZŠ Dr. J. Dérera.
 V ZŠ Dr. J. Dérera sa zápolilo vo 
futbale (3. a 4. ročník) a  v  hádzanej 
chlapcov (8. a 9. ročník). Futbal vy-
hrali chlapci zo ZŠ Štúrova a hádzaná 
patrila chlapcom z  Gymnázia Ma-
lacky. V priestoroch ZŠ Štúrova hrali 
chlapci z 5. až 7. ročníkov basketbal. 
Zvíťazili opäť gymnazisti. No a  na 
pôde gymnázia bojovali po prvýkrát 
florbalistky. Domáce gymnazistky si 
nenechali víťazstvo uchmatnúť.
 Tí najlepší športovci sa stretli 

v stredu 1. júna v priestoroch kina na 
slávnostnom vyhlasovaní výsledkov. 
Diplomy a ceny si prevzali z rúk pri-
mátora mesta Juraja Říhu, predsedu 
Komisie pre vzdelávanie, mládež 
a  šport Pavla Tedlu i  riaditeľky CVČ 
Alžbety Šurinovej. Kultúrny program 
pripravili žiaci z CVČ. Putovný pohár 
primátora mesta si nakoniec v tomto 
jubilejnom ročníku odniesli zástup-
covia Základnej školy na Štúrovej uli-
ci, druhé mesto patrí ZŠ Dr. J. Dérera 
a  tretie ZŠ Záhorácka. Gymnázium 
o  pohár nesúťažilo, no tento ročník 
bol v rámci jeho účasti najúspešnejší.

Text: A. Pašteka (upr.), 
foto: -lubi-

6. ročník cyklomaratónu Me-
moriál Petra Patscha sa usku-
točnil v sobotu 21. mája. 

Jeho trasa bola dlhá 230 km a viac-me-
nej tradične kopírovala hranice Brati-
slavského kraja: Malacky, Gajary, Malé 
Leváre, Veľké Leváre, Závod, Studienka, 
Plavecký Mikuláš, Sološnica, Dolany, 
Senec, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, 
Bratislava, Devín, Zohor, Záhorská Ves, 
Gajary s  dojazdom v  Malých Levároch, 
kde sa konalo záverečné vyhodnote-
nie. Základným pravidlom je, že pri 

tomto cyklomaratóne sa poradie v cieli 
nehodnotí. Ale len ten, kto určenú tra-
su zdolá do 13,5 hodiny, má nárok na 
účastnícke tričko, chutnú večeru a cenu 
z účastníckej tomboly. 
 Absolvovať určenú trasu v časovom 
limite znamená pre každého cyklistu 
boj s  vlastnou únavou, energiu vysá-
vajúcou horúčavou alebo protivetrom. 
A tiež má príležitosť premýšľať o svojej 
kondičnej príprave.
 Na spomínanej večeri už bolo ve-
selo, i  keď viacerí riešili dilemu, ako si 
opatrne sadnúť. Stará pravda Čo ťa 

nezabije, to ťa posilní platí aj pri tomto 
cyklomaratóne. Výkony Petra Patscha 
a jeho cesty na bicykli do Japonska, na 
Island či Afriky sú stálou inšpiráciou 
a potvrdením skúseností, že vytrvalost-
ný výkon je viac o mentálnej sile ako o 
tej svalovej.
 Cyklomaratón Memoriál Petra Pats-
cha zorganizovalo občianske združenie 
ZENIT SK ako symbolické pripomenutie 
výkonov legendy slovenských cyklotu-
ristických expedícií. Podujatie podpori-
lo mesto Malacky a BSK. 
Text: R. Vacula (upr.), foto: OZ ZENIT SK

Športové hry malackej mládeže 2016

Po roku sa dievčatám zo ZŠ 
Štúrova podarilo znovu po-
stúpiť na Majstrovstvá kraja 
vo vybíjanej v Bratislave. Ich 
minuloročná generácia do-
konca vybojovala 2. miesto na 
majstrovstvách Slovenska. 

 „Tentokrát sme postúpili asi s  naj-
mladším družstvom, aké sme kedy 
mali. Väčšina dievčat sú veľmi šikov-
né piatačky, ktorých talent je veľkým 
prísľubom do ďalších rokov nielen vo 
vybíjanej,“ hovorí tréner P. Ondruš. Do 
hlavného mesta cestovali s  cieľom 
skončiť na medailovej pozícii. V sku-
pine dosiahli tri cenné víťazstvá a za-
slúžene ju vyhrali. Ukázalo sa však, že 
druhá skupina bola predsa len o nie-
čo silnejšia. V  semifinále nedokázali 
celý zápas konkurovať veľmi dobre 
hrajúcim súperkám z Modry a nako-
niec im podľahli o 2 body. 

 Po tomto neúspechu však dievča-
tá nesklonili hlavy a bojovali v ďalšom 
zápase o 3. miesto. So súperom, s kto-
rým sa stretli aj v  skupine, dokázali 
uhrať oveľa koncentrovanejší výkon, 
v  ktorom urobili minimum prešľapov 
a  zaslúžene po výsledku 14:8 vybojo-
vali bronzové medaily. Dievčatá, ktoré 
sa o tento úspech postarali: Sarah Ku-

janová, Eva Balaščíková, Laura Waltero-
vá, Aylin Eginová, Aneta Mrázová, Lea 
Kolandrová (5. A), Barbora Šmahlíková, 
Vanessa Kimličková, Nicol Novotná (6. 
B), Simona Horváthová, Nikola Toma-
nová (7. A) a Lea Kučerová (7. B). 
 Gratulujeme a  držíme päste 
v budúcom školskom roku.

Text, foto: P. Ondruš

Dievčatá zo Štúrovej bronzové 
na krajskom kole vo vybíjanej

V  polovici mája sa na strelnici 
ŠSK Malacky uskutočnili strelec-
ké preteky v disciplíne M 400, na 
ktorých sa zúčastnilo 37 strelcov. 

 Koncentrácia množstva kvalitných 
strelcov predpovedala veľmi vyrovnanú 
súťaž, v ktorej o konečnom poradí roz-
hodovali najmenšie chyby. Po prvých 
troch položkách mali rovnaký počet bo-
dov (299) Marián Haramia a Daniel Jur-
kovič. Za nimi čakali na svoju príležitosť 
Michal Schlosser s 298 bodmi,  Dalimír 
Tekel a Richard Boďo s 297 bodmi. V po-
slednej a  najťažšej disciplíne nastrieľali 
Daniel Jurkovič aj Marián Haramia opäť 
rovnaký počet bodov, a tak sa o víťazovi 
rozhodovalo v  rozstrele. V  ňom mal is-

tejšiu ruku Daniel Jurkovič.
Výsledky jednotlivcov: 
1. miesto Daniel Jurkovič 397 bodov
2. miesto Marián Haramia 397 bodov
3. miesto Michal Schlosser 394 bodov
Výsledky družstiev:
1. miesto PZ Kuchyňa Pernek 
    (M. Haramia, S. Haramia, D. Tekel)
2. miesto Malacky (M. Foltýn, 
    Š. Jursa, J. Kubinec)
3. PZ Plav. Mikuláš (M. Kovár, 
     M. Hučko, J. Glajšek)
Krásne poháre a vecné ceny potešili 
najlepších a výborný guláš od Mi-
roslava Beitla všetkých. Dosiahnuté 
výsledky zúčastnených nech sú mo-
tiváciou aj pre ostatných.

Text, foto: M. Merc (upr.)

Strelecké preteky

Pozvánka na futbalové zápasy ŠK Žolík

II. liga starší dorast ZsFZ (Západoslovenský futbalový zväz)
11. 6. 10.00 h ŠK Žolík Malacky – Čermáňsky FK Nitra

II. liga mladší dorast ZsFZ 
11. 6. 12.30 h ŠK Žolík Malacky – Čermáňsky FK Nitra

Prípravka A2 BFZ (Bratislavský futbalový zväz)
11. 6. 9.30 h FC Malacky – FK Dúbravka 

Prípravka B2 BFZ
11. 6. 9.30 h ŠK Žolík Malacky – FK Dúbravka

Prípravka C (Scorpions liga)
11. 6. 14.00 h ŠK Žolík Malacky – FK Scorpions Bratislava

II. liga starší žiaci BFZ 
12. 6. 10.00 h ŠK Žolík Malacky – OFK Dunajská Lužná

II. liga mladší žiaci BFZ 
12. 6. 12.00 h ŠK Žolík Malacky – OFK Dunajská Lužná

ŠK Žolík

ŠK Žolík pozýva všetkých fanúšikov a futbalových priaznivcov 
na najbližšie domáce súťažné zápasy, ktoré sa odohrajú na ih-
risku v Zámockom parku. Vstup je voľný.

Na bicykli okolo BSK do 13,5 hodiny – dá sa!
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