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ÚVODNÍK

Zlodej 
medzi nami 
 V predchádzajúcom vydaní Ma-
lackého hlasu sme na prvej strane 
písali o tom, ako naše mesto krásne 
rozkvitlo. Článok s  názvom Verej-
né priestranstvá si odeli kvetinové 
šaty, doplnený veľkou fotografiou, 
dostal prednosť pred ostatnými 
informáciami a  bol zaradený ako 
titulný. V  redakcii sme sa tešili, že 
farebnú radosť môžeme aj takto 
sprostredkovať po celých Malac-
kách. Netušili sme však, že práve 
„inšpirujeme“ zlodeja. O pár dní ne-
skôr nám totiž kolegyňa z  referátu 
životného prostredia oznámila, že 
zo záhona pri soche M. R. Štefánika 
zmizlo niekoľko letničiek – muškáty, 
begónie aj aksamietnice. 
 Zrejme každý z nás už zažil chvíle, 
keď v  sebe cíti boj ZA a  PROTI. Naše 
lepšie JA občas bojuje s  tým horším: 
s malým čertíkom, ktorý nás pokúša 
urobiť niečo, čo sa od nás neočakáva; 
niečo, čo možno prekračuje mantinely 
zabehnutých konvencií. Malá rebélia, 
ktorá nikomu neublíži a nám vnútorne 
navodí pocit slobody, je namieste. Ale 
nad činom nášho zlodeja sa rozum 
zastavuje. Nie je to rebélia, nie je to hr-
dinstvo, je to obyčajná krádež. Navyše 
na mieste, ktoré monitorujú kamery 
mestskej polície.
 Takže milý (vlastne nemilý) zlodej, 
vždy, keď na tie kvety pozrieš, spomeň 
si, že si ich ukradol. Ukradol si ich všet-
kým, ktorí sa vedia tešiť z  drobností, 
napríklad  z rozkvitnutých záhonov 
v meste. A preto neverím, že ti ukrad-
nuté kvety robia doma radosť.

Ľ. Pilzová

Oslávili sme Deň detí, chystáme piknik
Posledná májová sobota bola plná podujatí a vďaka peknému počasiu bolo plné aj mesto. Spolu s našimi najmenšími sme oslávili Deň detí, konal 
sa obľúbený trh Malacká šošovica, v skejtparku bola bubnovačka s deťmi a mestom prešla cyklojazda zorganizovaná iniciatívou Malacky na kolo na 
podporu cyklodopravy. Tak, ako po minulé roky, aj tentoraz sme obdivovali krásne veterány – autá i motorky - ktoré prešli centrom mesta. 

 Najväčšia pozornosť sa venovala 
deťom, pretože to bol predovšetkým 
ich deň. Hneď pri príchode dostali vstu-
penku do kina na rozprávku, balóniky 

a sladké mafiny, napečené s  láskou 
našimi seniorkami. Potom sa už mohli 
rozbehnúť za rôznymi atrakciami a ve-
ruže mali čo robiť, aby stihli všetko: kú-
zelníka, šaša, žongléra, bubnovú šou, 
spevákov z CVČ a ZUŠ, folklórny súbor 
Macejko, tvorivé dielničky, nafukovacie 
hrady, maľovanie na tvár, lezenie cez 
tunel, skákanie vo vreci, maľovanie roz-
právkových domčekov. A  komu bolo 
málo, mohol si vyskúšať mobilné do-

pravné ihrisko a veľké vozidlá (hasičské, 
policajné, smetiarske, vojenské i sanit-
ku). A prišiel aj Macek s pani Mackovou. 
 Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
prišli, rovnako aj tým, bez ktorých by 
takáto veselá sobota nevznikla. Orga-
nizátormi a partnermi boli mesto Ma-
lacky, Centrum voľného času, Mest-
ské centrum kultúry, Základná ume-
lecká škola, Materská škola, Mestská 
polícia, Tekos, OZ Malacká šošovica, 

OZ Malacky na kolo, Klub dôchod-
cov, Jednota dôchodcov, METRO, 
SWAN, Vojenské lesy a majetky, Peter 
Krasňanský a Vladimír Blusk. 
 V týchto dňoch už pripravujeme 
ďalšie podujatie, Malacký piknik. 
Stretneme sa v nedeľu 25. júna po-
poludní v Zámockom parku.
 Fotogalériu zo Dňa detí si môže-
te pozrieť na stranách 4 -5. 

-lp-

           CENTRUM  VOĽNÉHO  ČASU  V MALACKÁCH 
 

                              Vás pozýva na slávnostné ukončenie                      
                                                    krúžkovej činnosti 
                             

 v piatok 16. 6. 2017  
o 16.00 h 

 v areáli CVČ 
 

                                                                                      
 
 

 
 

 
 

                           BURZA HRAČIEK A DETSKÝCH KNÍH   
  HUDOBNO-TANEČNÝ PROGRAM detí z krúžkov CVČ 

                    skákací hrad          ŽIVÍ MIMONI                                       
                         sladké prekvapenie 
                        zábavné súťaže s firmou SWAN   
         
 

                    programom sprevádza:  Alex a Mirka 
                           z relácie  FIDLIBUM      

 

                              podujatie otvorí žonglér SLÍŽO PERFEKTO  
 
 

 

Vstup voľný. 
 

 V prípade dažďa sa podujatie nekoná. 
Bližšie informácie na www.cvcmalacky.sk. 

 
 

    Sponzor:                                                  mediálni     partneri:  
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Obnova verejných priestorov pokračuje: 
vnútrobloky, okolie cintorína, výtlky

Na viacerých miestach Malaciek sa pracuje na skvalitňovaní verejných priestorov. Novú tvár dostanú pre-
dovšetkým vnútrobloky a komunikácie v dotyku Ulice 1. mája, Rázusovej a Pribinovej, kde sa už s prvou lo-
kalitou začalo (Ulica 1. mája 65 – 67). Pokračovať sa bude vnútroblokom za Mestským centrom sociálnych 
služieb (MsCSS) a vnútroblokom pri Spojenej škole vrátane zostávajúcich nezrekonštruovaných chodníkov od 
Záhoráckej po Ulicu 1. mája. V spolupráci s poslancami MsZ za tento obvod Katarínou Trenčanskou a Pavlom 
Tedlom sa pre túto lokalitu na tento rok podarilo vyčleniť 350 tisíc €. 

Vnútroblok, Ulica 1. mája č. 65 - 67
V  tomto vnútrobloku bola parkova-
cia plocha vysypaná iba štrkom, pri-
čom sa neustále tvorili jamy a stávalo 
sa, že dažďová voda vytápala vcho-
dy. Práce sú v týchto dňoch v plnom 
prúde: buduje sa prístupová cesta 
od Ul. 1. mája, parkovacia plocha 
s 34 parkovacími miestami, spojova-
cie chodníky a stojisko pre kontajne-
ry. Súčasťou terénnych úprav bude 
aj výsadba stromov a trávnika.  

MŠ Hviezdoslavova
Budova sa bude kompletne zatepľovať, 
čiastočne sa budú rekonštruovať sociál-
ne zariadenia, meniť okná, exteriérové 
dvere, podlahy a  strešná krytina. Mo-
mentálne prebieha výber dodávateľa 
prác v rámci verejného obstarávania. 

Vnútroblok za MsCSS
Momentálne prebieha súťaž na 
výber zhotoviteľa formou výzvy 
na predloženie ponuky. V  tomto 
priestore je jedna parkovacia plo-
cha vysypaná iba štrkom a druhú 
vrátane príjazdovej komuniká-
cie tvorí zničená asfaltová vrstva 
položená na prefabrikovaných 
paneloch. V  rámci rekonštruk-
cie bude zrevitalizovaný prístup 
z  Ulice 1. mája, vznikne parko-
visko s 19 parkovacími miestami 
vrátane nových prístupových 
chodníkov do vchodov bytového 
domu na Ulici 1. mája č. 11 - 15. 
Opraví sa súčasné parkovisko 
s 22 miestami a prístupová cesta 
k  domu číslo 25 – 29. Pribudnú 
stromy, trávnik a nové stojiská 
pre kontajnery. Zrekonštruovaný 
bude aj hlavný spojný chodník 
prechádzajúci týmto vnútroblo-
kom medzi Ulicou 1. mája a Ma-
lým námestím. Súčasťou úprav 
budú aj nové, bezbariérové prie-
chody pre peších.

Starý cintorín
Vznikol dláždený chodník, ktorý spo-
jil obchody so vstupom do cintorína. 
Zvýšila sa tým bezpečnosť, pretože 
ľudia sa tu pohybovali po ceste. Pri-
budla lavička na oddych, smetný kôš 
a dva stojany na bicykle. V priestore 
medzi chodníkom a parkoviskom sa 
upravil terén a zasadila tráva a  oz-
dobné kríky. Murovaný plot cinto-
rína dostal novú izolačnú fóliu ako 
ochranu proti vplyvom počasia.

Výtlky 
V zimnom období vzniklo na našich 
cestách a  chodníkoch množstvo 
výtlkov. Vysúťažená firma pracuje 
naplno, opravila výtlky na sídlisku 
Juh a momentálne pracuje v centre 
a  v  niektorých okrajových častiach 
mesta. 

ÚSR/-otano-

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy, Záhorácka 95, Malacky

Kvalifikačné predpoklady: 
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa požadované podľa vyhlášky Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 písm. b) zá-
kona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa 
§ 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Iné požadované predpoklady:
• občianska bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Ďalšie požiadavky a kritériá:
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja ZŠ Záhorácka 95 v Malackách,
• znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva,
• organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti.
Požadované doklady na výberové konanie: 
• žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o absol-
vovaní 1. atestácie, 
• podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis (uveďte aj telefonický 
a mailový kontakt),
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon peda-
gogickej činnosti,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja školy.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadova-
nými dokladmi je potrebné doručiť do stredy 14. júna 2017 do 17.00 na 
adresu zriaďovateľa: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malac-
ky v obálke s označením VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa/riaditeľku ZŠ 
Záhorácka 95, Malacky - NEOTVÁRAŤ. Rozhoduje dátum a čas doruče-
nia do podateľne Mestského úradu v Malackách.
Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, bude termín, miesto a čas 
výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím.

-red-

V Bratislave promovali naši študenti 
Univerzity tretieho veku
 
 Poslednú májovú stredu sa 
v  aule Vysokej školy zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠZSP) 
v  Bratislave uskutočnili slávnostné 
promócie 35 seniorov z  Malaciek 
a okolia, absolventov Univerzity tre-
tieho veku. Špeciálnu formu vzdelá-
vania im pedagógovia zabezpečova-
li v  spolupráci s  naším mestom. Na 
promócie prijal pozvanie primátor 
Malaciek Juraj Říha a vedúca Klient-
skeho centra MsÚ Alena Kmecová. 
 Primátor úspešným absolventkám 
a  jednému absolventovi zablahoželal 
k  ukončeniu štúdia. Pri odovzdávaní 
diplomov dostal každý z  jeho rúk čer-
venú čajovú ružu. „Nie je to tak dávno, 
čo som sám prežíval podobný pocit ako 
vy. Dnes ho mám opäť. Promócie sú vý-
znamným medzníkom v  živote, a preto 
sa niet čo čudovať, že som pri potriasaní 
vašich pravíc cítil, ako sa chvejete,“ spon-
tánne sa študentom-seniorom priho-
voril J. Říha. Vedúca Ústavu sociálnej 
práce VŠZSP sv. Alžbety prof. Eva Grey 
uviedla: „Škola vám môže dať vedomos-
ti, ale nie múdrosť. Tú sme na základe 
vašich životných skúseností získavali 
skôr my od vás.“ Prekvapením krásne-
ho slávnostného aktu bolo vystúpenie 
4-ročného Filipka Polovku, ktorý z  pl-
ného hrdielka zaspieval Išel Macek do 
Malacek. Pridali sa k  nemu všetci prí-

tomní. Atmosféru promócií umocnili 
taláre a typické promočné čiapky, ktoré 
v závere príznačne „leteli do vzduchu“.
 Vrelá gratulácia a  vivat, malackí 
absolventi! 

Eva Bartlová
Anna Belková
Valéria Bothová
Daniela Bukovská
Helena Eliašová
Daniela Gúthová
Marta Hajdinová 
Stanislava Herzová
Veronika Jahodová
Ľubica Janská
Mária Juricová 
Anna Jurkovičová
Mária Kleinová
Yvona Kmeťová
Elena Kopčová

Božena Kovárová 
Eva Kožuchová
Vlasta Kratochvílová
Eva Kujanová
Margita Malášková 
Antónia Malovcová
Jana Medveďová
Anna Meňhárová 
Eva Mrázová
Mária Ondrejkovičová
Anna Osuská
Alena Schelling
Bibiána Sirotová
Eva Štaffenová 
Marta Švecová
Anna Vilémová
Ivan Vince
Anna Violová
Anna Vlková
Anna Záhradníková 

Text a foto: I. Sochorová

Vedenie mesta sa stretlo 
s kandidátom na župana J. Drobom
 Vedenie mesta – primátor Juraj 
Říha, viceprimátor Milan Ondrovič 
a prednostka Ľubica Čikošová – prijali 
na oficiálnom rokovaní kandidáta na 
predsedu Bratislavského samospráv-
neho kraja Juraja Drobu z SaS. Primá-
tor mu predstavil Malacky ako mesto 
s  veľkým rozvojovým potenciálom 
a oboznámil ho s prioritami samosprá-
vy (škôlky, kaštieľ, revitalizácia verej-
ného osvetlenia, cyklotrasa, MHD). Pri 
téme pripravovanej diaľničnej križo-
vatky D2 – Rohožník hovorili v širších 
súvislostiach o spolupráci samospráv 
a  župy. „Pre nás je to životne dôležitý 
projekt, kde potrebujeme podporu BSK 
a  zmenu územného plánu kraja,“ zdô-
raznil J. Říha. Hosť hovoril o  tom, ako 
by podľa neho malo vyzerať fungo-
vanie samosprávneho kraja v  budúc-
nosti: „Mám predstavu o  efektívnejšom 
nastavení župy, než je to doteraz. Tento 
kraj má nevyužité možnosti. Rád by som 
spriehľadnil finančné toky BSK, zefek-

tívnil verejné obstarávanie a  obrovské 
rezervy vidím v cestovnom ruchu.“ V blíz-
kej budúcnosti očakáva verejnú disku-
siu o nemocnici v Malackách a o systé-
me jej fungovania.
 J. Drobovi je Záhorie blízke, keďže 
jeho starí rodičia prežili väčšinu života 
v Senici a on sám trávil časť svojho det-
stva u nich.  Od roku 2010 je kontinuál-
ne poslancom Národnej rady SR. „Mám 
skúsenosti z  veľkej politiky a možno mi 
chýbajú z tej komunálnej, avšak myslím 
si, že župan má byť predovšetkým skú-
seným manažérom. Má mať okolo seba 
odborníkov na jednotlivé oblasti a  svoj 
tím koordinovať tak, aby kraj fungoval 
ako švajčiarske hodinky,“ povedal pre 
Malacký hlas J. Droba. Podľa vlastných 
slov nerobí veľké sľuby, ale svoj prog-
ram pre náš región chce zostaviť podľa 
potrieb tunajších obyvateľov. „Budem 
počúvať hlasy Malačanov a  nechám si 
od nich poradiť,“ dodal.

-lp-/-otano-
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Prečo treba zošliapnuť, resp. zmenšiť 
PET fľašu, škatuľu či plechovku? 

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často: nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, ná-
pojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a ne-
raz doň – v skutočnosti iba spolovice naplneného – už viac nedostaneme.  

 To isté sa deje aj v prípade prine-
seného, doma vytriedeného papiera 
a zbavovania sa napríklad škatúľ od 
obuvi, elektrospotrebičov, nábytku 
a podobne. 
 Ak nezačneme za susedov ich 
odpad upravovať, teda zo smet-
nej nádoby vyberať, fľaše alebo 
škatule zošliapavať, aby nezabe-
rali veľa miesta, polystyrén lámať 
a podobne, neraz to skončí tak, že 

položíme náš poctivo vytriedený 
odpad vedľa kontajnera alebo ho 
vhodíme do nádob so zmiešaným 
komunálnym odpadom. Hrabať 
sa medzi odpadom nie je kom-
fortné ani hygienické. Výsledkom 
je, že šomreme na neporiadok 
okolo odpadových nádob, a upo-
kojí nás, až keď problém „vyriešia“ 
zberové spoločnosti častejšími 
návštevami. Častejšie odvážanie 

poloprázdnych, vzduchom napl-
nených kontajnerov je však nielen 
časovo náročnejšie, ale i  ekono-
micky neefektívne.

Riešenie?
Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, 
veľké časti (polystyrén) zmenšiť 
a až potom... šup do kontajnera!  

ENVI - PAK, a.s.

Právna poradňa: hľadanie 
dlžníčky v cudzine 

Vlastním rodinný dom mimo Malaciek. Mám už dosť vysoký vek, preto tam nechodím často. Keď istá moja 
známa nemala kde bývať, ponúkla som jej ako dočasnú možnosť svoj spomínaný dom s tým, že sa oň bude 
starať a bude platiť nájomné. Bývala tam 2 a pol roka. Nájomné platila sporadicky. Za obdobie, čo bývala 
v mojom dome, mi dlhuje peniaze. Okrem toho ani neviem, kde žije. Údajne je v domove dôchodcov na Mora-
ve. Akú mám možnosť nájsť ju a prípadne vymáhať dlh na nájomnom?

 Napriek tomu, že máte informá-
cie o pobyte vašej známej v Českej 
republike, je možné, že trvalý pobyt 
má stále na území SR. Údaje o adrese 
fyzickej osoby možno získať z Regis-
tra obyvateľov Slovenskej repub-
liky. Ministerstvo vnútra poskytuje 
oznámenie o mieste pobytu obyva-
teľa na základe písomnej žiadosti. 
V žiadosti musí byť uvedené: 
• označenie žiadateľa, 
• označenie obyvateľa, ktorého po-
byt sa požaduje oznámiť,
• odôvodnenie žiadosti.
Pri podaní žiadosti sa platí správny 
poplatok vo výške 5 €. 

 Možnosť vymáhať dlžné nájom-
né: predtým, ako si uplatníte svoje 
právo na príslušnom súde, je vhodné 
domáhať sa úhrady dlžného nájom-
ného prostredníctvom predžalob-
nej výzvy. 
 Pred uplatnením nároku na súde 
je však potrebné posúdiť plynutie 
premlčacej doby. Pri zmluvnom vzťa-
hu z nájmu plynie všeobecná 3-roč-
ná premlčacia doba, a  to odo dňa, 
keď sa právo mohlo vykonať po prvý 
raz. To znamená, že premlčacia doba 
plynie odo dňa, keď sa vaša známa 
dostala s  platením nájomného do 
omeškania. Ak by premlčacia doba 
už uplynula, dlžníčka sa môže na 

súde brániť námietkou premlčania 
a súd vám nárok na zaplatenie dlžné-
ho nájmu neprizná. V takomto prípa-
de môže dlžníčka splniť svoj dlh už 
len dobrovoľne. Ak premlčacia doba 
neuplynula, nárok si môžete uplatniť 
podaním žaloby o  zaplatenie dlž-
ného nájomného. Okrem zaplatenia 
dlžnej sumy môžete žiadať aj úroky 
z omeškania. Pokiaľ má vaša známa 
trvalý pobyt na území SR, na konanie 
je príslušný okresný súd, v  obvode 
ktorého má trvalý pobyt. Pokiaľ by 
mala pobyt v  ČR, možno ju žalovať 
na súde v ČR, ale majú právomoc ko-
nať aj slovenské súdy.
 Súd môže pri doručovaní písom-
ností zistiť, že žalovaná sa skutočne 
nezdržuje na adrese, ktorá je uvede-
ná v  Registri obyvateľov ako adresa 
trvalého pobytu. V  takom prípade, 
keďže existuje dôvod domnievať sa, 
že žalovaná sa zdržuje na území ČR, 
môže súd využiť osobitný mechaniz-
mus zisťovania adresy pobytu účast-
níka civilného konania v  cudzine. 
Ak je slovenskému súdu známa po-
sledná adresa žalovanej na území ČR 
alebo je možné inak dôvodiť pred-
pokladané miesto pobytu, obráti sa 
na miestne príslušný okresný alebo 
obvodný súd v ČR. 
 Predpokladom úspechu v konaní 
je však okrem spomenutého neuply-

nutia premlčacej doby aj preuká-
zanie existencie platného nájom-
ného vzťahu medzi vami a  vašou 
známou, čo môže byť bez písomnej 
nájomnej zmluvy problematické. Zá-
kon však pripúšťa aj uzavretie ústnej 
nájomnej zmluvy. V  prípade, že sa 
rozhodnete domáhať svojho nároku 
súdnou cestou, odporúčame obrátiť 
sa na advokáta.

JUDr. František Kurnota, advokát
kurnota.f@gmail.com
0908 332 960

Máte právny problém? V  spolupráci 
s advokátom F. Kurnotom odpovieme 
na vaše otázky, poradíme v  zložitých 
situáciách. Právna poradňa je bez-
platná, diskrétnosť zaručujeme. Kon-
taktovať nás môžete aj anonymne. 

Otázky na právnika posielajte na
mailovú adresu: poradna@malacky. sk, 
prípadne na poštovú adresu:
Mestský úrad
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky

Slávnostné vítanie 
novonarodených 
Malačanov je stále tu

 
Narodenie dieťaťa je najvýznamnejšou a  najšťastnejšou udalos-
ťou v  rodine. Z  hľadiska matriky s príchodom človiečika na svet 
súvisia nielen nevyhnutné matričné formality, ale mestský úrad 
ponúka i možnosť slávnostného  uvítania do života malého Mala-
čana alebo Malačianky. 

 Podľa počtu slávnostných zá-
pisov v  našom meste sa dá kon-
štatovať, že verejnosť nie je o tejto 
milej skutočnosti dostatočne in-
formovaná. Ako to teda je s uvíta-
ním do života našich novonarode-
ných občanov? Hovorí matrikárka 
Katarína Krišková: „Podmienkou 
je, aby mal aspoň jeden z  rodičov 
trvalý pobyt v  Malackách, pretože 
ide o privítanie dieťaťa Malačanov. 
Na jeho veku nezáleží, môže ísť 
o  bábätko, ale už sme zapisovali 
aj sedemročné dieťa. Niekedy rodi-
čia uvítanie detí spoja, vtedy robí-
me takzvaný dvojzápis.“  Zároveň 
dodáva, že uvítanie bábätka do 
života v našom meste je každého 
osobná slávnosť, ktorá sa nerobí 
hromadne, teda každé dieťa má 
obrad samo pre seba. Koná sa 
v  mestskej obradnej miestnosti 
a  vedie ho primátor mesta alebo 
poslanec mestského zastupiteľ-
stva. Celý akt je oživený progra-
mom, ktorý pripravujú externí za-
mestnanci. Bábätko spravidla leží 
v kolíske, nechýba hudobné pod-
farbenie, recitácie či spev a napo-
kon slávnostný zápis do pamätnej 
knihy Malaciek, kde má každé 
dieťa svoju stranu. Do knihy sa 
podpisujú rodičia a uvítací rodičia, 
keďže ide o občiansky obrad. „Uví-
tanie do života nie je motivačné, fi-
nančne už vôbec, rodičom dieťatka 
odovzdáme len milé upomienkové 
predmety či  drobné darčeky. Tento 

obrad  využívajú väčšinou ľudia, 
ktorí nemajú krst v  kostole. V  pod-
state ide o to, aby sa rodina stretla 
pri výnimočnej udalosti a  dôstoj-
ne dieťa privítala. Nie je však pod-
mienkou, že tí, ktorí pokrstia dieťa 
v  kostole, nemôžu mať zápis na 
radnici a naopak. Môžu to dokonca 
spojiť v  jeden deň,“ priblížila ďalej 
matrikárka. Dôležitým faktom je, 
že uvítanie dieťaťa do života nie je 
spoplatnené ako napríklad sobáš, 
z čoho vychádza práve podmien-
ka trvalého pobytu aspoň jedné-
ho z rodičov v našom meste. 
 Do štatistík načrie matrikárka 
Annamária Horváthová: „Napriek 
tomu, že v  Malackách sa rodí veľa 
detí, zápisov je neúmerne málo. Mi-
nulý rok ich bolo len 19, pričom na 
svet prišlo 233 Malačanov.“ O uvíta-
nie do života spojené so zápisom 
do pamätnej knihy by mali záujem 
predovšetkým ľudia z  okolitých 
obcí, kde obrad, ktorý v  minulosti 
zastrešoval Zbor pre občianske zá-
ležitosti, celkom vymizol. Údajne 
nemajú kapacity.  Podmienka trva-
lého pobytu v  našom meste však 
nepustí. Malačania teda majú jedi-
nečnú možnosť: stačí prísť na matri-
ku, dohodnúť sa na termíne v rám-
ci obradných dní (piatok, sobota) 
a vaše dieťa dôstojne a slávnostne 
uvítajú do života a symbolicky uve-
dú medzi obyvateľov Malaciek. 

I. Sochorová

Zvýšený hluk v okolí 
Družstevnej a Mlynskej 
 Spoločnosť POZAGAS oznamu-
je, že od štvrtka 1. júna do piatka 
16. júna opravuje sondu Malacky 33, 
ktorá je súčasťou podzemného zá-
sobníka zemného plynu. 
 Obyvatelia ulíc Družstevná 
a  Mlynská a  ich bezprostredné-
ho okolia preto v tomto období 
pravdepodobne budú počuť 

hluk. „Práce na podzemnej opra-
ve sondy môžu potenciálne mierne 
a  krátkodobo zvýšiť hlukové zaťa-
ženie v tejto oblasti. Žiadame obča-
nov ulíc Družstevná a Mlynská o po-
chopenie,“ informovala spoločnosť 
POZAGAS. 

-ts-
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Foto: Ľ. Pilzová, S. Osuský
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Soňa Norisová: spievajúca 
mamička hrá, varí a cestuje 

Herečku a speváčku narodenú v Malackách môžeme vidieť (a počuť) na javisku Radošinského naivního divadla 
i ako členku vokálnej skupiny Fragile. Je obsadzovanou dabingovou herečkou a v roku 2012 bola nominovaná 
na Českého leva v kategórii Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe za postavu vo filme V tieni.

Ako dieťa som milovala muzikál Re-
belové, kde si hrala aj so svojou ses-
trou Zuzkou. Bolo to už síce v roku 
2001, no pamätáš sa ešte, aké bolo 
nakrúcanie? 
Bolo to naozaj už dosť dávno. Ale spo-
mínam na to rada. Točili sme v krás-
nom prostredí s príjemnými ľuďmi. 
Najviac času som trávila so svojím he-
reckým partnerom Tomášom Haná-
kom. Je to veľmi milý a vtipný človek, 
takže sme sa takmer celý čas smiali.
So Zuzkou som mala možnosť už 
viackrát spolupracovať, či už na 
filmovaní, alebo v divadle. Spolu-
pracujem s ňou rada, pretože si ro-
zumieme nielen profesne, ale i ľudsky 
a budem sa tešiť, keď sa znovu stret-
neme na nejakom peknom projekte. 

Pôsobíš i  v  seriáloch. Mávaš obdo-
bia, keď nikto nevolá, a  ty sa obá-
vaš, či ešte príde ponuka, ktorá 
bude stáť za to?
Neistota je, žiaľ, súčasťou hereckej 
práce, ale zatiaľ som mala šťastie, že 
vždy prišla nejaká zaujímavá ponuka. 
A okrem hereckej práce sa už niekoľko 
rokov venujem spievaniu so skupinou 
Fragile. Máme veľmi veľa koncertov, 
takže aj keď práve netočím, práce je 
dosť. A je to krásna práca. 

Keby si musela, vedela by si sa 
rozhodnúť medzi spevom a  herec-
tvom? 
Neviem na to jednoznačne odpove-
dať. Asi preto, že som sa zatiaľ rozho-
dovať nemusela, a dúfam, že sa ani 
nebudem musieť. Vyhovuje mi, že sa 
môžem venovať jednému i druhému. 

Čo ty a kuchyňa? Rada si pri sporá-
ku, alebo je to len jedna z nutných 
činností? 
Odkedy som mamou, motám sa v ku-
chyni častejšie. Dokonca ma to i baví. 
Nie som bohvieaká kuchárka, najmä 

keď sa porovnám so svojou mamin-
kou, ale mojim chlapom chutí všetko, 
čo uvarím. Aspoň sa tak tvária :-).

Kde momentálne pôsobíš? Pendlu-
ješ medzi Prahou a Bratislavou?
Áno, v posledných rokoch často 
pendlujem. V Čechách točím najmä 
v lete, takže môžem mať rodinku so 
sebou. Momentálne skúšam v di-
vadle jeden československý projekt 
a v lete pokračujem v nakrúcaní ďal-
šej série V.I.P. vraždy. 

Si charizmatická žena s príjemným 
vystupovaním, pôsobíš vyrovnane 
a  upokojujúco. Vieš sa vôbec hne-
vať alebo kričať? 
Viem, že na okolie pôsobím ako po-
kojný a vyrovnaný človek, hovorí mi 
to veľa ľudí. Rada by som taká aj bola 
a stále na tom pracujem, ale pravda 
je taká, že dokážem vybuchnúť. Moje 

talianske korene sa v tomto nezaprú. 
Ale neviem sa hnevať dlho. Vlastne 
keď vybuchnem, vzápätí mi je to 
ľúto a niekedy si i poplačem. Ak nie-
komu svojou neprimeranou reakci-
ou znepříjemním deň, ospravedlním 
sa. Ale zdá sa mi, že čím som staršia, 
tým viac viem s emóciami pracovať 
a držať ich pod kontrolou, čo je dob-
re. Pre mňa i pre moje okolie :-).

Pochádzaš zo Záhoria;, rada sa sem 
vraciaš? 
Samozrejme. Malacky sú mojím 
rodným mestom a vždy sa sem bu-
dem rada vracať. Viažu ma k nemu 
spomienky a zážitky z detstva 
a dospievania. Predovšetkým však tu 
mám rodičov, takže sem aj so sestrou 
a deťmi chodíme vždy, keď sa dá. 

Zhovárala sa K. Winklerová, 
foto: archív S. Norisovej

Skauti si uctili M. R. Štefánika
 Generál Milan Rastislav Štefá-
nik - slovenský astronóm, fotograf, 
vojenský letec, brigádny generál o-
zbrojených síl Francúzska, diplomat 
a politik. Predovšetkým však človek, 
ktorý uznával základné ľudské hod-
noty, ako sú vernosť a  oddanosť 
vlasti, priateľom i svojim druhom. 
Vernosť a  oddanosť je aj zákla-
dom skautskej idey a  je zakotvený 
v skautskom zákone ako bod číslo 2: 
Skaut je verný a oddaný.
 Napriek svojmu svetobežníctvu 
sa Štefánik neprestal považovať za 
Slováka a,  hoci mal francúzske ob-
čianstvo, zostal srdcom na Sloven-
sku. Nám, skautom z Malaciek, tento 
velikán zostáva navždy príkladom. 
Náš skautský zbor nesie jeho meno: 
69. zbor gen. Milana Rastislava Štefá-
nika. Pamiatku tejto osobnosti sme 
si začiatkom mája uctili  položením 
kytičky kvetov k jeho soche v  Ma-
lackách a  spevom skautskej hymny. 

4. mája 1919 poslednýkrát uzrel svoju 
rodnú zem, lebo živý už na ňu nikdy ne-
vkročil. Podarilo sa mu však splniť svoj 
sen: vybojovať pre svoj národ slobodu.
Česť jeho pamiatke!

Text a foto: 69. zbor gen. 
M. R. Štefánika/(upr.),

Slovenský skauting Malacky 

Deň krivých zrkadiel
 V  pondelok 12. júna sa pri prí-
ležitosti Dňa krivých zrkadiel usku-
toční na Kláštornom námestí od 
13.00 do 16.00 podujatie, ktoré 
organizujú Vstúpte, n. o., Malacky 
a Dom Svitania, n. o., Jakubov. Jeho 
súčasťou bude nielen prezentácia 
činnosti organizácií, ktoré sa ve-
nujú ľuďom s  mentálnym znevý-
hodnením, ale aj tvorivé dielničky

a  malé občerstvenie. Cieľom akcie 
je pozitívnym príkladom ovplyvňo-
vať postoje verejnosti voči ľuďom 
s mentálnym postihnutím. V duchu 
hesla Sme iní, ale nie horší poodchý-
lia dvere do sveta hendikepovaných, 
ktorí sú rovnako talentovaní, komu-
nikatívni a krásni pre tých, ktorí majú 
otvorené nielen oči, ale aj srdcia. 

L. Vidanová
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2. júna sme si pripomenuli
24. výročie úmrtia pána 

Štefana Viteka z Malaciek.

S láskou spomínajú manželka 
a deti s rodinami. 

SPOMIENKY

  Povedali si ÁNO:
Lenka Turkovičová a Michal Jánošík
Alexandra Talpašová a Martin Forgon
Karolína Kordošová a Tomáš Snopek 
Angelika Tóthová a Martin Šimek

  Opustili nás:
Jozef Mráz, Malacky, *1931
Rozália Tomeková, Malacky, *1927
Dana Danihelová, Kuchyňa, *1964
Pavel Krátky, Rohožník, *1949
Jarmila Štoková, Malacky, *1948
Mária Bárdyová, Malacky, *1937
Štefan Ďuriš, Suchohrad, *1951
Titus Kaňka, Malacky, *1939

MALACKÁ MATRIKA 
od 22. 5. 2017 do 5. 6. 2017

25. mája uplynulo 
20 rokov, čo navždy odišiel 

náš syn, brat, strýko a švagor 
Stanislav Kura 

z Malaciek. 

Spomínajú mama a sestry 
s rodinami. Srdce bolí, 

to nikto nezahojí. 
Odpočívaj v pokoji. 

Júnoví 
jubilanti

80 Matilda Blahutová
 Valéria Poláková
 Kornélia Vanišová
85 Melánia Bencová
 Ľubor Binčík
 Viliam Skalický
 Magdaléna Štokingerová
 Irena Štrossová
90 Juliána Beňková
91 Mária Bilkovičová
92 Cecília Maďaričová
 Zdenka Práthová
 Alžbeta Walachová
94 Anna Chabičovská
 Leokádia Valentovičová
95 Július Sikula
99 Jozefa Ciganková

Srdečne blahoželáme!

Drahá naša mamička 
Irenka Alenová, koncom mája 

sme spoločne oslávili Tvoje 
životné jubileum, ku ktorému 
Ti aj touto cestou želáme veľa
zdravia, spokojnosti a elánu 

do ďalších rokov. 
Bozkávajú dcéry a syn s rodinami.

BLAHOŽELANIE

Pozvánka na turnaj v boxe 
 Boxing Club - Robotnícka telo-
výchovná jednota Malacky (BC RTJ) 
pozýva športových priaznivcov na 
najstarší medzinárodný turnaj v boxe 
na Slovensku, XXII. ročník Pohára Zá-
horia zmiešaných družstiev. Koná sa 
v  sobotu 10. júna od 14.00 v Let-
nom ringu Aliho Reisenauera st. na 
dvore BC RTJ (Ulica 1. mája 108).

 Na programe sú duely všetkých 
vekových kategórií - žiakov, doras-
tencov, mužov a  jeden súboj mla-
dých nádejných dievčat. Boje v ringu 
budú prebiehať medzi výberom Slo-
venska a Českej republiky. Tento rok 
sa predstavia aj domáci borci Marián 
Ružička (2x majster SR a viacnásob-
ný finalista, víťaz tohtoročného tur-

naja Olympijských nádejí) a Manuel 
Šomorjai (finalista a  semifinalista 
majstrovstiev SR 2015 a 2016). 
 Príďte podporiť mladé nádeje 
boxu, z ktorých budú možno raz re-
prezentanti. Pripravená je aj tombo-
la s hodnotnými cenami.

BC RTJ

Túlavé topánky: rodinný výlet na Mešterovu lúku a Orlovské vŕšky

 Na ďalšom rodinnom výlete v  so-
botu 10. júna sa budeme venovať naj-
mä spoznávaniu mokradných ekosysté-
mov, ale povieme si aj o lesných spolo-
čenstvách a o rastlinách a živočíchoch, 
ktoré sa vyskytujú v lokalite Mešterova 
lúka, Orlovské vŕšky. Vítané sú ďaleko-
hľady na pozorovanie vodného vtáctva. 
Kto bude chcieť, môže si fotoaparátom 
zvečniť kvitnúce kosatce žlté. 

Organizačné pokyny: 
• stretnutie v sobotu 10. júna o 9.00 
na autobusovej zástavke Sasinko-
va (pri červenom obchoďáku), od-
tiaľ autobusom na smer Studienka 
k horárni Červený kríž,
• v  prípade vlastnej dopravy bude 
stretnutie o 9.30 na zástavke horá-
reň Červený kríž,
• návrat je plánovaný o  14.40 na 
autobusovú zastávku Malacky, 
Pomník oslobodenia (pri sporiteľni, 
oproti starému mestskému úradu).

Rodinný výlet organizuje Centrum 
voľného času v  Malackách v  spolu-
práci so správou CHKO Záhorie.

Text a foto: -mm-

Pomôžte vyhrať Športovú akadémiu 
Mateja Tótha pre deti ZŠ Záhorácka 

Základnú školu na Záhoráckej ako jedinú z okresu Malacky vybrali do pilotného projektu Športová aka-
démia Mateja Tótha. 

 Projekt je určený pre deti 1. - 4. 
ročníka, ktoré budú od školského 
roka 2017/2018 rozvíjať svoje po-
hybové schopnosti a športový ta-
lent (2x týždenne po 60 minútach 
pod dohľadom kvalifikovaných 
trénerov s využitím prepracovanej 
metodiky a špeciálne navrhnutých 
pomôcok). Škola tiež získa certifikát 
Športová akadémia Mateja Tótha
a spojí tak svoje meno s celoslo-
venskou podporou mládežníckeho 
športu. Motiváciou pre deti je aj 
osobná účasť olympijského víťaza 
Mateja Tótha na vybranej hodine, 
resp. tréningovej jednotke.
 ZŠ Záhorácka sa súčasne 
prihlásila do súťaže, prostred-
níctvom ktorej je možné vyhrať 
športovú akadémiu na celý škol-
ský rok pre 20 žiakov zdarma. Po-
môcť škole môže každý. Prvým 
krokom je registrácia na stránke 
www.dobrybeh.o2.sk prostred-

níctvom Google či Facebook účtu 
alebo založením vlastného konta 
priamo na tejto stránke. Vyberie-
te si aplikáciu, napr. Runkeeper, 
s ktorou chcete behať, stiahnete 
si ju do svojho smartfónu a vy-
tvoríte si v nej užívateľské konto, 
s ktorým sa prihlásite na stránku 
www.dobrybeh.o2.sk v procese 
registrácie. Následne si vyberiete 
okres Malacky, a teda aj ZŠ Záho-
rácka, pre ktorú budete súťažiť. Od 
tohto momentu je vašou hlavnou 
úlohou chodiť alebo behať. Svo-
je nabehané kilometre následne 
nahrávajte na svoje konto jed-
noduchým kliknutím. Systém ich 
prepočíta na body koeficientom 
nášho okresu stanoveným podľa 
počtu obyvateľov a pripočíta k os-
tatným výsledkom. Aj keď budete 
len chodiť, musíte mať v  aplikácii 
vášho mobilného telefónu zapnu-
tú aktivitu beh - running, v prípa-

de iného druhu aktivity sa vami 
dosiahnutá vzdialenosť do systé-
mu neprenesie. Body za vaše behy 
môžete ešte zhodnotiť zdieľaním 
vašich behov na Facebooku alebo 
behaním počas špeciálnych dní. 
Víťazmi a výhercami bezplatnej 
športovej akadémie úradujúceho 
majstra sveta a olympijského víťa-
za v chôdzi, Mateja Tótha, sa stanú 
tri najúspešnejšie školy v  každom 
kraji (najvyšším počtom dosiahnu-
tých kilometrov, resp. bodov).
 Súťaž trvá do 31. augusta. 
Zapojením sa urobíte niečo pre 
svoje zdravie a môžete pomôcť 
20 žiakom zo ZŠ Záhorácka v Ma-
lackách získať Športovú akadémiu 
Mateja Tótha na celý školský rok 
bezplatne. Preto behajte s nami, 
behajte pre dobrú vec a behajte 
pre Malacky! 

P. Filip

Hádzanárky zo Štúrky 
obhájili bronz na školských 
majstrovstvách SR

Naše dievčatá si ako aktuálne majsterky okresu Malacky a Bratislavského 
kraja vybojovali už tretí rok po sebe postup na majstrovstvá Slovenska 
v hádzanej starších žiačok. Majstrovstvá sa konali v Detve koncom mája. 

 Po minuloročnom 3. mieste na maj-
strovstvách SR v Trnave sa tím obmenil. 
Pribudli  talentované, avšak vzrastom 
zatiaľ nižšie šiestačky a siedmačky, a tak 
sme na šampionát nešli s  prehnanými 
očakávaniami. Staršie hráčky však uká-
zali, že za rok herne pokročili, a  napo-
kon to znovu bola bronzová medaila. 
 V  turnaji hrali najlepšie družstvá 
jednotlivých krajov v  dvoch skupi-
nách po 4 tímoch. Naše dievčatá sa 
dostali do skupiny spolu s favoritom 
turnaja, Šaľou, s ktorou síce prehrali, 
ale ďalšie dva zápasy už bez problé-
mov zvládli a postúpili tak do semifi-
nále. Tam narazili na silné Michalovce. 
Súper bol i tentoraz nad ich sily (vyra-
dil ich aj  minulý rok), a  tak ich opäť 
čakal boj o  bronz. Vo vyrovnanom 

zápase s Dunajskou Stredou dievčatá 
zabojovali, výborne chytala brankár-
ka, zvládli i náročné posledné minúty 
a právom sa po skončení zápasu tešili 
z medailí a zisku 3. miesta na Sloven-
sku. Úspech sme nedosiahli len ako 
družstvo, ale aj v ocenení najlepších 
jednotlivcov turnaja. Najlepšou bran-
kárkou turnaja sa stala naša Viktória 
Voržáčková. 
 Našu školu reprezentovali: Ni-
col Hladíková, Viktória Voržáčko-
vá, Vanda Wunderlichová, Vivien 
Lukšová, Simona Siváková, Tereza 
Sakarová, Ivana Velická, Simona 
Horváthová, Barbora Šmahlíková, 
Sarah Kujanová, Eva Balaščíková 
a Laura Walterová. 

Text a foto: D. Šuster
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Malacké akvabely po prvýkrát súťažili
27. ročník medzinárodnej súťaže 
v  synchronizovanom plávaní DEL-
FINÍK 2017 & IUVENTA CUP bol pre 
oddiel Synchronizované plávanie 
Malacky, n. o., prvou synchrosúťa-
žou vôbec. Po  takmer trojročnej 
všeobecnej príprave (atletika, balet, 
plávanie) akvabely súťažili v  povin-
ných figúrach v dvoch vekových ka-
tegóriách.
V kategórii D1 (ročník narodenia 
2008 a  mladšie) súťažilo 18 dievčat 
zo štyroch slovenských, dvoch ra-
kúskych a  jedného českého klubu. 
Všetky tri malacké pretekárky ob-

sadili prvé tri miesta. Víťazkou sa 
stala  Jasmína Cséfalvayová, pre 
ktorú to bol druhý športový úspech 
v  tomto období. Na májovom Behu 
oslobodenia v Malackách, kam si 
akvabely odskočili zabehať v  rám-
ci atletickej prípravy, získala tiež 
1. miesto vo svojej vekovej kategórii. 
Druhé miesto si rozdelili ďalšie ma-
lacké akvabely Hana Hocová a Van-
da Vodnáková. 
V náročnejšej  kategórii D2 (ročník 
narodenia 2006 a mladšie) repre-
zentovali malacký oddiel dve pre-
tekárky. V  konkurencii 39 dievčat 

z 10 klubov získala Amália Zenková 
11. miesto s  najvyšším počtom bo-
dov spomedzi všetkých našich sú-
ťažiacich – 49,9512.  Napriek tomu, 
že sa  Elizabeth Bumberová  stala 
členkou oddielu len pred necelým 
rokom,  obsadila veľmi slušné 24. 
miesto (47,1646).
Pred koncom sezóny čakajú malac-
ké akvabely ešte dve medzinárodné 
súťaže – SYNCHRO STARS v Šamorí-
ne v júni a AUSTRIAN OPEN 2017 vo 
Viedni v júli.

Text:-KaR-, foto: L. Ogurčáková

Mladší dorastenci STAVMAT TJ STROJÁR 
MALACKY / HC TATRAN STUPAVA strieborní
 Ešte pred dvomi rokmi ich spá-
jala len vzájomná klubová rivalita 
v  kategórii starších žiakov. Avšak 
pred prechodom do mladších doras-
tencov stáli oba kluby pred otázkou 

- ako ďalej? Zväz požadoval, aby kaž-
dý klub viedol v celonárodnej súťaži 
tím mladších i  starších dorastencov. 
Výsledkom bolo, že kluby sa spojili. 
 Naši chalani počas sezóny stra-

tili body v  Prešove, Topoľčanoch 
či Považskej Bystrici, avšak proti 
nim si doma udržali nedobytnú 
domácu záhorácku pôdu. K  týmto 
dôležitým bodom pridali ešte aj 
domáce víťazstvo nad ŠKP a  bolo 
jasné, že medaila im neujde. O  jej 
lesku sa rozhodovalo v súboji s ŠKP 
v Bratislave. Bude to striebro alebo 
bronz? Zisk čo i len bodu by zname-
nal 2. miesto. Chalani si po koncen-
trovanom výkone pripísali ďalšie 
víťazstvo a  drina z  celej sezóny sa 
premenila na titul VICEMAJSTROV 
SLOVENSKA 2016/2017. 
 Za týmto úspechom stoja aj tí, čo 
sa na ich športovom raste podieľali 
od prvých krokov až po súčasnosť 
– či už to bolo v  Malackách alebo 
v Stupave. Spomeňme aspoň aktuál-
nych trénerov: Rudolf Draškovič ml., 
Róbert Baláž a Michal Rybár. 

Text: D. Jančár/(upr.),
 foto: L. Jánošíková 

Domácim šachistom sa darilo
 V  utorok 30. mája sa uskutoč-
nil v  poradí už 42. ročník Putovné-
ho pohára MDD v  šachu, pričom 
po prvýkrát sa šachovnice rozložili 
v  priestoroch hlavného usporiada-
teľa podujatia, v Základnej škole Dr. 
J. Dérera. Spoluorganizátormi tohto 
tradičného šachového podujatia 
boli Centrum voľného času a  Klub 
zdravotne postihnutých detí a  mlá-
deže, záštitu mala Komisia pre mlá-
dež, šport a vzdelávanie MsZ.
 Domácim sa ozaj darilo. Za účas-
ti 33 mladých šachistov zo 6 základ-
ných škôl si „Dérerka“ vybojovala 
dve najlepšie pozície v kategórii jed-
notlivcov i družstiev. V súťaži jednot-
livcov zvíťazila Adriana Vozárová 
pred Norbertom Filípkom. Tretie 

miesto patrilo Eme Čermákovej zo 
ZŠ Štúrova. Najmladším účastníkom 
bol 6-ročný predškolák Kristián 
Havlík z  CVČ, ktorý obsadil pekné 
20. miesto.
 Dvojčlenné družstvá súťažili 
o  Putovný pohár MDD. Keďže školu 
mohlo reprezentovať aj  viac dvojíc, 
prvé dve miesta opäť patrili hosti-
teľom. Prvenstvo získala dvojica Ad-
riana Vozárová - Norbert Filípek 
pred ďalšími domácimi Andrejom 
Cvečkom a Martinom Bartošekom. 
Tretie miesto v súťaži družstiev pat-
rilo súrodeneckej dvojici Barbore 
a  Nicolasovi Szitásovcom zo ZŠ 
s MŠ Závod.

Text: A. Pašteka, foto: S. Osuský

Kúpalisko otvorené
 Všetkých milovníkov leta, slnka 
a  kúpania pozývame na letné kú-
palisko. Vďaka dobrému počasiu 
sme otvorili v sobotu 3. júna.
 Kúpalisko má niekoľko noviniek, 
ako napríklad automatickú závlahu, 
pridané drevené sedenie pri pies-
kovej pláži, oživenie dreva nátermi. 

Lepší komfort plavčíkom prinesie 
prístrešok, ktorý bol namontovaný 
na rozhľadňu. Kúpalisko je otvorené 
denne od 10. do 19. hodiny. Ceny 
vstupného sú rovnaké ako vlani. 
Všetky podstatné informácie nájdete 
na www.adhocmalacky.sk.

AD HOC/-otano-

Športové hry malackej mládeže: 
vlaňajšie poradie sa zopakovalo
 V posledný májový piatok sa na 
školách neučilo a  žiaci mali voľno 
v  rámci MDD. Najlepší športovci 
z  troch základných škôl a  gymnázia 
bojovali v ôsmich disciplínach v rámci 
Športových hier malackej mládeže. 
Boje prebiehali na športoviskách 
jednotlivých škôl a  spolužiaci mali 
možnosť ich sledovať a samozrejme 
povzbudzovať v  súbojoch o  body. 
Celkový súčet bodov stanovil 
poradie škôl v  súťaži o  Putovný 
pohár primátora mesta. Tri súťažiace 
školy získali presne toľko bodov 
ako v  minulom školskom roku, 
a  tak poradie zostalo nezmenené. 
Víťazom súťaže sa stala ZŠ na 
Štúrovej ulici pred ZŠ Dr. J. Dérera 
a ZŠ na Záhoráckej ulici. Gymnázium 
o  pohár nesúťažilo, pretože nemá 
žiakov I. stupňa. Víťazmi jednotlivých 
športov sa stali: v  atletike 1. - 2. 
ročníkov u chlapcov i  dievčat 
vyhrala ZŠ na Štúrovej ulici. Tejto 
škole pripadlo i víťazstvo vo futbale 
chlapcov 3. - 4. ročníka, vo vybíjanej 
dievčat 3. - 4. ročníka, basketbale 
dievčat 5. - 7. ročníka a vo volejbale 
dievčat 8. - 9. ročníka. Družstvá 

z  gymnázia zvíťazili vo florbale 
chlapcov 5. - 7. ročníka a v hádzanej 
chlapcov 8. - 9. ročníka.
 Najlepšie tímy získali pre svoju 
školu lopty a všetci reprezentanti na 
prvých troch miestach aj sladkosti. 
Na slávnostnom vyhodnotení, ktoré 
pripravilo CVČ, dostali diplomy 

a  víťazná škola si z  rúk primátora 
Juraja Říhu prevzala putovný pohár 
na ďalší rok. Organizáciu podujatia 
zabezpečovali jednotlivé školy 
a  garantom podujatia bola Komisia 
pre vzdelávanie, mládež a šport MsZ 
v Malackách.

Text: A. Pašteka, foto: S. Osuský


