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ÚVODNÍK

Zázračné 
slovíčka
 „Všade samé príkazy a  žiadne 
prosby,“ povedala rozhorčená známa, 
len čo nastúpila do vlaku. Neklopte! 
Neopierajte bicykle o  stenu! Dodržia-
vajte diskrétnu vzdialenosť! Platbu 
kartou hláste vopred! Nedotýkajte sa 
vystaveného tovaru! „V čakárni u zu-
bára som si od vrchu dole prečítala, čo 
všetko nesmiem. Už chýbal len príkaz 
– Príďte  k  nám výlučne so zdravými 
zubami!“ zasmiali sme sa. Avšak sku-
točnosť plná ceduliek s výkričníkmi 
zostala visieť niekde v  centre hlboké-
ho zamyslenia sa. Nad tým, že ľudia, 
predovšetkým v  oficiálnom styku, 
všeobecne prestali používať zázračné 
slovíčka. Takto sme nazývali slovká 
prosím, ďakujem, prepáč. Nečuduj-
me sa preto postojom inštitúcií, ktoré 
nadobudli dojem, že pekné slovo na 
dnešných ľudí už neplatí. Zázračné 
slovíčka sa vytrácajú aj napriek tomu, 
že ich odmalička vštepujeme našim 
deťom. Žiaľ, mnohé z nich vyrastú ako 
z detských topánok.  
 Písať, že aspoň v adventnom čase 
by sme mali byť k sebe lepší, slušnejší, 
milší, ohľaduplnejší či zdvorilejší, je 
pomaly klišé. Ľuďom sa to opočúvalo, 
spoločnosť tieto slová zbagatelizova-
la, ich význam v predvianočnom zho-
ne uniká. Pritom stačí tak málo – pou-
žívať zázračné slovíčka. 
 Na Mierovom námestí onedlho 
vyrastú stánky s  množstvom chutné-
ho občerstvenia a vianočného tovaru. 
Prosíme vás, neznečisťujte a  neničte 
vianočnú dedinku a  ďakujeme vám 
vopred za jej návštevu. Prepáčte, ak sa 
nám ani pri najlepšej vôli nepodarí na-
plniť všetky očakávania, s ohľadom na 
budúcnosť privítame vaše konštruk-
tívne postrehy. Na vianočných trhoch 
v Brne znelo námestím Svobody: „He-
eej, Macejko, Macejkooo...“ Malačania, 
nedajte sa zahanbiť, vezmite svoje ro-
diny, priateľov a príďte, veď aj v našom 
kráľovstve je dovolené spievať. 

I. Sochorová   

Začali sa Adventné Malacky 2017
Prvou adventnou nedeľou sa v našom meste začína tradičné podujatie Adventné Malacky. Tie tohtoročné sa slávnostne začali koncertom v Kos-
tole Nepoškvrneného počatia Panny Márie a zapálením prvej sviece na mestskom adventnom venci. Adventné Malacky pokračovali v utorok 
5. decembra Mikulášom, 16. až 23. decembra budú v centre mesta vianočné trhy, 1. januára sa stretneme na Novoročných Malackách a 6. januára 
sa Adventné Malacky skončia Trojkráľovým koncertom opäť v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie.   

 Hosťom adventného koncertu 
bol miešaný spevácky zbor TIRNA-
VIA z Trnavy s dirigentom Michalom 
Stahlom. Zbor oslávi na budúci rok 
30. výročie svojho založenia. Dote-
raz vydal 4 albumy a  spolupracoval 
s  poprednými slovenskými i  zahra-
ničnými orchestrami a  dirigentmi 
(Leoš Svárovský, Oskar Rózsa, Braňo 
Kostka či Rastislav Štúr). TIRNAVIA 

často vystupuje doma i  vo svete. 
V Malackách jeho členovia predvied-
li koledy z  Kysúc, Česka i  Ukrajiny, 
latinské sakrálne skladby i  tradičné 
koledy (Búvaj, dieťa krásne, Dobrý 
pastier, Povedzte nám, pastuškovia). 
Nevšedný duchovný i  umelecký zá-
žitok umocnil skvelý výkon sólistky - 
sopranistky Aleny Korekáčovej a kla-
viristky Júlie Novosedlíkovej.

 Počas ich vystúpenia už horel 
plamienok na prvej sviečke mest-
ského adventného venca, ktorý 
požehnal malacký farár Miloš Ko-
hútek za prítomnosti viceprimá-
tora Milana Ondroviča. Veniec vy-
robili šikovné ruky zamestnankyne 
Tekosu Júlie Frázovej. Jeho sviečky 
na tretiu adventnú nedeľu 17. de-
cembra o 17.10 h zapáli betlehem-

ské svetlo, ktoré prinesú malackí 
skauti, členovia 69. zboru gen. M. 
R. Štefánika, priamo na vianočné 
trhy. Krásu  mestského adventné-
ho venca môžete obdivovať na 
vlastné oči počas celého pred-
vianočného obdobia na recepcii 
mestského úradu. 

-lp-/-otano-

Prvá snehová nádielka tejto zimy
 November sa s nami rozlúčil výdatným celodenným snežením. Prvá sneho-
vá nádielka prišla 30. novembra a vydržala niekoľko dní. Keďže Katarína bola 
tento rok na blate, podľa pranostiky by Vianoce mohli byť biele. Uvidíme... 

-red-

Mikuláš a deti rozsvietili vianočný strom 
Začiatkom decembra k nám do mesta 
už tradične prichádza Mikuláš v sprie-
vode anjelov a  čertíkov. Netrpezlivo 
naňho čakali predovšetkým deti, 
ktoré mu pomohli rozsvietiť mestský 

vianočný strom. Keďže naši najmenší 
boli po celý rok dobrí, ušli sa im  drob-
né sladké darčeky. Za odmenu im za-
spievali aj Tárajko a Popletajka. 

-red-
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Slávnostne otvorili nové 
priestory mestskej polície 

Približne rok po tom, čo sa do budovy Inkubátora na Bernolákovej ulici presťahoval z Radlinského ulice 
mestský úrad, prišla na túto adresu aj mestská polícia (MsP). Nové pracovisko MsP funguje od prvej chvíle 
naplno a má za sebou už aj oficiálne slávnostné otvorenie. 

 Náčelník malackej MsP Ivan 
Jurkovič v úvodnej prezentácii pri-
blížil, ako prebiehala genéza budo-
vania nového pracoviska: „Pôvodné 
sídlo mestskej polície na Radlinské-
ho ulici bolo dlhodobo nevyhovu-
júce: od priestoru pre stránky, kan-
celárií náčelníka, administratívneho 
zamestnanca, vedúceho výkonu 
služby, technika a  vedúceho odde-
lenia preventívnych aktivít, cez šat-
ne mužov i  žien s  nedostačujúcimi 
skrinkami, až po stiesnené priestory 
stálej služby.“ Zo starého zariadenia 
miestností sa nedalo presťahovať 
takmer nič. Nevyhnutné bolo pre-
miestniť počítačovú sieť, rádiovú 
sieť, vysielacie stanice, pult cen-
trálnej ochrany, kamerový systém, 
telefóny a ďalšiu techniku. V  no-
vých priestoroch ju napriek nároč-
nosti nainštalovali bez problémov 
aj preto, že nábytok je vyrobený 
presne na mieru tak, aby zodpove-
dal všetkým požiadavkám.    
 Existovali viaceré varianty, do 
ktorých priestorov Inkubátora by sa 
mala mestská polícia nasťahovať. 
„Konečné rozhodnutie zohľadňuje 
všetky priestorové, technické a situ-
ačné nároky.  Spoločnými silami sa 
podarilo vybudovať dôveryhodné 
a  dôstojné pracovisko,“ doplnil ná-
čelník MsP. Dobrý pocit z  nového 
pracoviska znásobuje skutočnosť, 
že príslušníci mestskej polície majú 

k  dispozícii aj nové vozidlo. „V pr-
vom rade mi záleží na tom, aby Ma-
lacky boli bezpečným mestom. Ako 
zamestnávateľ príslušníkov mestskej 
polície musím dbať o ich zdravé pra-
covné prostredie, a preto sme do toho 
išli. V nových priestoroch sa odstráni-
lo veľa prevádzkových problémov 
a verím, že to bude fungovať. Mest-
skej polícii želám čo najmenej zása-
hov a čo najviac správnych rozhod-
nutí v prospech všetkých Malačanov, 
aby naďalej bola stabilnou súčasťou 
mesta,“ povedal počas oficiálneho 

otvorenia primátor Juraj Říha.    
Mestská polícia sídli v priesto-
roch bývalej recepcie Inkubátora 
a v priľahlých miestnostiach na 
adrese Bernolákova 5188/1A.
• pevná telefonická linka: 
034 772 38 33
• bezplatná tiesňová linka: 159

Ďalšie informácie nájdete na www.
msp.malacky.sk a  na facebookovej 
stránke Mestskej polície Malacky.

Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský

ZUŠ predstavuje 
šikovné deti 
 O tom, že na tunajšej Základ-
nej umeleckej škole študujú šikov-
né deti, niet pochýb. Presvedčiť sa 
o  tom môžu aj návštevníci Mest-
ského úradu v  Malackách, ktorý 
poskytol svoje priestory na inšta-

láciu časti výtvarnej absolventskej 
vernisáže. Práce žiakov vznikli 
pod vedením učiteliek Evy Režnej 
a Dárie Borodajkevyčovej.

-is-

Mestské centrum sociálnych služieb má nový taxík 
Klienti využívajúci prepravnú službu majú k dispozícii nový sociálny taxík. V stredu 22. novembra ho zástupcovia vedenia mesta slávnostne odovzdali Mestskému centru sociálnych 
služieb (MsCSS) v Malackách. Kľúče od novučkého vozidla z rúk primátora Juraja Říhu prevzala riaditeľka centra Melánia Dujsíková.    

Sociálny taxík je financovaný 
z dotácie Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny vo výške 23 000 
eur. Zvyšok do celkovej ceny auta 
35 486 eur zaplatilo mesto. Biely Pe-
ugeot Boxer Minibus má komplet-
nú výbavu a, čo je veľmi dôležité, 

jeho súčasťou sú elektrické výsuvné 
schodíky a zabudovaná elektrická 
plošina na prevoz osoby s invalid-
ným vozíkom. 
Prepravná služba – sociálny taxík 
funguje v  Malackách už od roku 
2009. V  prevádzke je každý pra-

covný deň od 7.00 do 15.00 h. 
Ročne odvezie priemerne 1  700 
klientov, pričom za prvých 9 me-
siacov tohto roka (1. január - 30. 
september) ich bolo 1 384. Nákla-
dy na prevádzku sociálneho taxíka 
predstavujú približne 25  000 eur 
ročne, z toho 82 percent financuje 
mestský rozpočet. 

Ako funguje sociálny taxík 
MsCSS poskytuje prepravnú službu 
spravidla v meste Malacky, podľa po-
žiadaviek však zabezpečuje dopravu 
aj do iných obcí.
Pred plánovanou jazdou sa treba 
objednať  v kancelárii dispečerky 
osobne na Ulici 1. mája č. 9 alebo 
telefonicky na čísle 034/772 30 68   
minimálne 24 hodín vopred. Objed-
návky sa prijímajú v pracovné dni 
v čase od 7.00 do 14.00 h.

Čo potrebujete? 
• žiadosť o  poskytovanie prepravnej 
služby,
• potvrdenie lekára o  zdravotnom 
stave na účely využívania prepravnej 
služby,
• potvrdenie, resp. rozhodnutie 
z  ÚPSVaR o  poberaní peňažného 
príspevku na kompenzáciu zvyš-
ných výdavkov súvisiacich so za-
bezpečením prevádzky osobného 
motorového vozidla, resp. o  jeho 
nepriznaní,
• komplexný posudok ÚPSVaR – foto-
kópia + preukaz ŤZP – fotokópia (ak 
sú vydané).

Viac informácií nájdete na interne-
tovej stránke MsCSS www.mscss.sk 
v sekcii Služby.

Text a foto: -is-

S ministrom kultúry 
o Pálffyovskom kaštieli

Na ministerstve kultúry sa pred pár dňami hovorilo o našom meste. 
Šéf rezortu Marek Maďarič v prítomnosti riaditeľa Krajského pamiat-
kového úradu Petra Jurkoviča prijal primátora Malaciek. Juraj Říha 
sa ministrovi osobne poďakoval za finančnú podporu rekonštrukcie 
strechy Pálffyovského kaštieľa. Ministerstvo venovalo 100 tisíc €, 
ďalších 750 tisíc dalo zo svojich zdrojov mesto. Poďakovanie patrilo 
aj P. Jurkovičovi za spoluprácu s pamiatkovým úradom. 

 Na stretnutí hovorili predovšet-
kým o budúcnosti tejto národnej kul-
túrnej pamiatky a  zhodli sa na tom, 
že rekonštrukcia kaštieľa by mala po-
kračovať. Juraj Říha predstavil ďalšie 
zámery mesta: v  budúcom roku by 
sa mali zrekonštruovať reprezentačné 
sály vrátane sobášnej siene a  pries-
torov na spoločenské  podujatia. „Na 
tento účel je v  návrhu budúcoročného 
mestského rozpočtu vyčlenených 400 
tisíc eur, pričom už v  najbližšom čase 
očakávame začiatok reštaurátorských 
prác,“ povedal primátor a  doplnil, že 
sa finalizuje projektová dokumentácia 
na kompletnú obnovu fasády, okien 
a  nádvoria. Nevyhnutnou podmien-
kou je eliminovať vlhkosť, na ktorú už 
má mesto spracovanú odbornú štú-
diu. Ide však o rozsiahly a predovšet-
kým nákladný projekt: iba rekonštruk-

cia fasády sa odhaduje na 1,3 milióna 
eur. Juraj Říha: „Ak bude možnosť, mes-
to je pripravené uchádzať sa o prípadnú 
finančnú podporu ministerstva kultúry 
aj v  budúcnosti.“ Stretnutie s  primá-
torom Malaciek bude ministrovi pri-
pomínať aj kniha Záhorácky slovník, 
ktorú dostal ako dar.

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: Ministerstvo kultúry SR
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Voľná pracovná pozícia: 
referent komunikácie 
Názov pracovnej pozície: samostatný odborný referent komunikácie
Rámcová náplň práce: 
• autorské spracovanie textov pre mestské médiá a aktualizácia informácií 
(webstránka mesta www.malacky.sk, stránka mesta na Facebooku, dvoj-
týždenník Malacký hlas),
• redakčné spracovanie podkladov z práce MsÚ, mestského zastupiteľstva 
a mestských organizácií,
• redigovanie príspevkov iných autorov pre mestské médiá, 
• komunikácia s grafikom Malackého hlasu, 
• archivácia Malackého hlasu, 
• komunikácia s inzerentmi, 
• fotoreportérske práce, archív fotografií, 
• organizačné a technické zabezpečenie mestských podujatí, 
• organizačné a technické zabezpečenie marketingových a informačných 
kampaní MsÚ. 

Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú – zá-
stup počas rodičovskej dovolenky 
Pracovný úväzok: plný 100 %
Termín nástupu: podľa dohody 

Kvalifikačné predpoklady: 
• vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa so zameraním na žurnalistiku 
alebo masmediálnu komunikáciu

Iné kritériá a požiadavky:
• prax v mediálnej oblasti, doložená kópiami 3 uverejnených článkov, prí-
padne záznamom troch audiovizuálnych diel na DVD,
• výborná znalosť slovenského jazyka a štylistiky,
• občianska bezúhonosť,
• prehľad o spoločenskom dianí v meste a regióne výhodou,
• ovládanie minimálne jedného svetového jazyka na komunikatívnej 
úrovni výhodou,
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),
• samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením 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 pondelka 18. 12. 2017 na adresu: Mesto Malacky, 
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. 

Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené 
do výberu uchádzača.

MsÚ

Mestská mobilita je 
top prioritou 

Malacky zaznamenali veľký celoštátny úspech: Slovenská agentúra pre životné prostredie v rámci súťaže 
Enviromesto 2017 ocenila naše snahy, vďaka ktorým sme vyhrali kategóriu Mestská mobilita.

 Mesto v  súťaži komplexne od-
prezentovalo svoje aktivity v oblasti 
mestskej mobility v  tomto voleb-
nom období:
• vypracovanie strategických doku-
mentov a projektových dokumentácií 
na podporu rozvoja mestskej mobility 
(Generel cyklistickej dopravy, Projekt 
cyklomagistrály cez centrum mesta, 
Záchytné parkovisko Píla), 
• realizácia cyklokoridorov a pravidel-
ných cykloopatrení na zlepšenie pod-
mienok cyklistov. 
 Rovnako dôležité bolo aj to, čo 
mesto urobilo v  oblasti informova-

nia verejnosti o ekologickej mestskej 
mobilite v rámci kampaní Do práce 
na bicykli a  Európsky týždeň mo-
bility. Pri hodnotení však najviac 
zavážil projekt spustenia mestskej 
hromadnej dopravy zapojenej do 
integrovaného dopravného systému 
Bratislavského samosprávneho kra-
ja. Vzhľadom na veľkostné pomery 
mesta ide o výnimočný projekt, vďa-
ka ktorému sa v prvých mesiacoch 
od spustenia podstatne zvýšil počet 
cestujúcich v  systéme hromadnej 
dopravy.
 Veľké poďakovanie patrí pri-

mátorovi, ktorý nám pomohol pri 
mnohých náročných rokovaniach, 
a  mestskému zastupiteľstvu, ktoré 
tieto aktivity podporilo schválením 
rozpočtu. Najviac by som sa však 
chcel poďakovať Útvaru strategické-
ho rozvoja MsÚ, ktorý sa najväčšou 
mierou podieľal na realizácii všetkých 
aktivít, ale najmä na projekte spuste-
nia mestskej hromadnej dopravy.

Text: Milan Ondrovič, 
zástupca primátora mesta, 

Útvar strategického rozvoja 
Foto: S. Osuský

Útvar strategického rozvoja MsÚ Malacky - Projekt mestskej hromadnej dopravy. Zľava: Juraj Mok (projektový manaž-
ment), Matej Farkaš (dopravné značenie), Marek Gašpar (technická realizácia), Marek Cauner (rozpočtovanie), Gabrie-
la Bedard (organizácia kampaní a komunikácia), Branislav Škopek (dizajn a koncepcia), Milan Ondrovič (viceprimátor 
mesta, vedúci Útvaru strategického rozvoja). 

Môžete pripomienkovať 
územný plán mesta
Útvar strategického rozvoja Mestského úradu Malacky oznamuje, že do 
12. januára 2018 sa koná prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov 
Územného plánu obce mesta Malacky, rok 2002, v znení neskorších 
zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky 2017.

Kompletná dokumentácia návrhu 
zmien a doplnkov je k dispozícii na 
týchto miestach:
• MsÚ Malacky, Útvar strategické-
ho rozvoja, Bernolákova 5188/1A 
(4. poschodie č. dv. 402), denne po-
čas pracovnej doby (PONDELOK, 
UTOROK a ŠTVRTOK 8.00 – 15.30 h, 
STREDA 8.00 – 17.00 ha PIATOK 8.00 
– 13.00 h),
• na internetovej stránke mesta Ma-
lacky, www.malacky.sk, časť MESTO 
– ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 
• oznam je zverejnený na úradnej 
tabuli mesta Malacky a na úradných 
tabuliach dotknutých obcí.

Verejné prerokovanie s obyva-
teľmi, vrátane odborného výkla-

du spracovateľa, sa uskutoční 
v  utorok 12. decembra o 16.00 h 
v zasadacej miestnosti Mestského 
úradu Malacky na 5. poschodí.

Pripomienky je možné uplatniť 
v termíne do 12. januára 2018 pí-
somnou formou na adresu:
Mesto Malacky 
Útvar strategického rozvoja MsÚ 
Malacky
Bernolákova 5188/1A 
901 01 Malacky
alebo elektronickou poštou na adre-
su: gabriela.bedard@malacky.sk.

Stanoviská podané po uvedenom 
termíne nebudú akceptované.

-red- 

Pozor! Od 10. decembra zmeny v MHD  
Mesto Malacky zareagovalo na podnety z Rady seniorov i od ďalších obyvateľov, ktoré zozbieralo počas 
prvých mesiacov prevádzky mestskej hromadnej dopravy. Prepravcu Slovak Lines zároveň požiadalo o ich 
zapracovanie v rámci celoštátnej pravidelnej zmeny cestovných poriadkov od 10. decembra.  

Okrem odchodov a príchodov spojov 
tak, aby nadväzovali na železničnú 
dopravu, pribudli tieto novinky: 
• zavedenie priebežných škol-
ských a  seniorských spojov 
medzi nemocnicou, Riadkom 
a sídliskom Juh, v cestovnom po-
riadku označené písmenom P, na 
ktorých nie je potrebné prestu-
povať, 
• viac autobusov zachádzajúcich 
na Vinohrádok, aby obslúžili prie-
myselné areály a nový cintorín, 

• zavedenie okružnej linky v pred-
poludňajších hodinách, ktorá bez 
prestupu obslúži celé mesto. 

Zmena trasovania linky C (železničná 
stanica – TESCO – nemocnica – želez-
ničná stanica):
• ruší sa zastávka KÚPALISKO,
• pribudne novozrekonštruovaná 
zastávka SASINKOVA pri obchod-
nom centre STRED. 

Zmeny na linke A (železničná stanica – 

sídlisko Juh - železničná stanica):
• pribudli zastávky JÁNOŠÍKOVA 
a ZDRAVOTNÉ STREDISKO na Štú-
rovej

Všetky zmeny platia od nedele 10. 
decembra. Nové cestovné poriad-
ky budú vyvesené na zastávkach 
a sú k dispozícii aj na webstránke 
mesta www.malacky.sk, odkaz 
MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA.

-MsÚ-

Výzva na doplatenie daní 
 Mesto Malacky ako správca 
daní a poplatkov vyzýva všetkých 
občanov, podnikateľov a  ostatné 
právnické osoby, ktorí si nesplni-
li svoju povinnosť a  do 30. júna 
2017 neuhradili daň z  nehnu-
teľností, daň za psa a poplatok 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, aby tak urobili 
čo najskôr.  

 Nedoplatky na dani z  nehnu-
teľností,  dani za psa a  poplatku 
za komunálne odpady je mož-
né uhradiť do pokladne MsÚ 
v  Malackách (prízemie, Klientske 
centrum) alebo prevodom na účet 
mesta Malacky: 
• daň z nehnuteľnosti, daň za psa
číslo účtu v tvare IBAN: SK36 5600 
0000 0032 0010 5003 

• poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady
číslo účtu v tvare IBAN: SK27 5600 
0000 0032 1281 1001 

 V  opačnom prípade sa všetky 
nedoplatky odstúpia na exekučné 
vymáhanie.

Oddelenie ekonomiky MsÚ
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Mestu vládne vianočný smrek 
 Aj tento rok sa Malacky hrdia 
krásnym vianočným stromom. 
18-metrový smrek sa majestátne 
vypína v  centre na Mierovom ná-

mestí, kde o  pár dní vyrastie via-
nočná dedinka. Vyrástol v  Malac-
kách na Továrenskej ulici a mestu 
ho daroval Peter Dávid. Za pomoc 

pri prevoze ďakujeme Jánovi Hur-
banovi (TEKOS), Jozefovi Kopia-
rovi (KOVEL), Patrikovi Prevajovi 
(PrePat) a Máriovi Longauerovi 

(STADCON). Vianočný smrek zdobí 
26 tisíc malých LED žiaroviek, 15 
svetelných gúľ a žiariaca hviezda.

Prídete sa 
pozrieť na 
vianočné trhy? 
Na čo sa tešíte? 
Erika 
Teším sa na atmosféru na vianoč-
ných trhoch, určite prídeme pozrieť 
s rodinou. Milujem Vianoce, takže sa 
určite zúčastníme aj na sviatočnom 
programe. 

Jana 
Som zvedavá a teším sa na všetko, 
čo ponúknu trhy, na občerstvenie, 
náladu aj vystúpenia. Popozerá-
me stánky, stretneme sa s rodinou 
a  prežijeme na trhoch spoločný 
čas. 

Ján
Prídem určite pozrieť na vystúpenia 
detí, teším sa tiež na jedlo, najradšej 
mám domáce zabíjačkové špeciality. 
Občerstvenie je každý rok na dobrej 
úrovni, som zvedavý na tohtoročný 
program.

Miriam
Na trhy sa teším už veľmi dlho, pôj-
dem sa tam pozrieť s  rodičmi aj 
s priateľmi, s ktorými sa rada na nich 
stretávam. Najradšej mám punč a ci-
gánsku pečienku, ktorá na Vianoce 
chutí inak. 

Jaro 
Bol som na Mikulášovi s rodinou, ale 
najviac sa teším na stretnutia s pria-
teľmi na trhoch. Stretávame sa tam 
každý rok. 

Prevádzka verejných WC 
16. 12. SOBOTA 10.00 – 22.00
17. 12. NEDEĽA 10.00 – 21.00
18. 12. PONDELOK 8.00 – 21.00
19. 12.  UTOROK 8.00 – 21.00
20. 12.  STREDA 8.00 – 21.00
21. 12.  ŠTVRTOK  8.00 – 21.00
22. 12.  PIATOK  8.00 – 21.00
23. 12.  SOBOTA 10.00 – 21.00
24. 12.  NEDEĽA ZATVORENÉ
25. 12.  PONDELOK ZATVORENÉ
26. 12. UTOROK ZATVORENÉ
27. 12.  STREDA  8.00 – 18.00
28. 12.  ŠTVRTOK  8.00 – 18.00
29. 12.  PIATOK  8.00 – 18.00
30. 12.  SOBOTA  8.00 – 12.00
31. 12. NEDEĽA ZATVORENÉ
1. 1.  PONDELOK 15.00 – 18.00
6. 1. SOBOTA ZATVORENÉ

Stranu pripravila redakcia Malackého hlasu.
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Vianočná výstava ART CLUBU 2002
 Stalo sa už dobrou tradíciou, že 
združenie výtvarníkov z  Malaciek 
a okolia – ART CLUB 2002 - každo-
ročne pred Vianocami organizuje 
výstavu v  Galérii MCK, na ktorej 
každý člen odprezentuje svoju 
celoročnú tvorbu. Vo štvrtok 30. 
novembra bola slávnostne otvo-
rená už 16. Vianočná výstava ART 
CLUBU 2002. Príďte si aj vy sprí-
jemniť predvianočný čas dielami 
Libuše Čtverákovej, Rozálie Ha-
bovej, Evy Režnej, Martina Haj-
dina a  Pavla Žáka. Galéria MCK 
na Záhoráckej ulici je otvorená 
od utorka do piatka v  čase 9.00 
– 17.00 h a  v  sobotu od 9.00 do 
12.00 h. 

-mck-/-otano-

Knižnica prichádza 
s viacerými novinkami 
Knižnica MCK Malacky poteší svo-
jich čitateľov novými knihami. Vo vy-
členenom regáli s označením Nové 
knihy (Oddelenie pre dospelých) 
nájdete príbehy zo života, romány o 
láske, žáner fantasy, napínavé príbehy 
a tiež veľmi žiadané detektívky. Ná-
učnú literatúru sme rozšírili z oblasti 
histórie, psychológie, pedagogiky 
a biografie. Deti si nájdu nové knihy 
v jednotlivých regáloch detského od-
delenia, zoznam titulov máme vyvese-
ný na paneli. Široký záber detskej a mlá-
dežníckej literatúry sme vyplnili nový-
mi knižkami pre najmenších (rozprávky, 
hádanky, básničky), dievčenskými ro-
mánmi, dobrodružnými a napínavými 
príbehmi. Na mladých čitateľov čakajú 
aj najnovšie diely ich obľúbených kniž-
ných sérií. Náučnú literatúru pre deti 
a mládež sme rozšírili z oblasti mate-
matiky, slovenského jazyka, prírodných 
vied, geografie a histórie. 

Do nového šatu sa odel aj interiér 
Minulý rok sme nakúpili moderné 
knižničné regály do celej časti beletrie 
v Oddelení pre dospelých a teraz sme 
doplnili ďalších 20 regálov v časti 
náučnej literatúry v rovnakom odde-
lení. Krok za krokom chceme obno-
viť a zmodernizovať celé nábytkové 
vybavenie, aby návšteva malackej 
knižnice bola pre čitateľov príjemná 
a aby si svoje knihy mohli vyberať 
vo funkčnom, bezpečnom a zároveň 
kultivovanom prostredí. Zakúpením 
regálov sme aj rozšírili kapacitu úlož-
ných priestorov pre knihy. Týmto sa 
zároveň svojim čitateľom ospravedl-
ňujeme za výpadok knižničných slu-
žieb počas štrnástich dní, ktoré sme 

však potrebovali na presuny, usporia-
danie kníh a úpravu interiéru. 

Knižnica modernizuje i technické 
vybavenie
Máme nové notebooky, ktoré využí-
vajú pripojenie na wifi sieť a na tlačia-
reň, čím nám pomôžu zvýšiť kapacitu 
používateľov digitálnych služieb. Keď-
že v okolí nie sú možnosti pripojenia 
sa verejnosti na internet, táto služba 
je u nás veľmi obľúbená. Deti a štu-
denti si chodia robiť školské projek-
ty, pričom skĺbia prácu s počítačmi a 
knihami. Internet využívajú v knižnici 
aj dôchodcovia, pretože mnohí doma 
nemajú vlastný počítač. Nová výpoč-
tová technika bude sprístupnená náv-
števníkom v rámci služieb Čitárne, kto-
rá je v súčasnosti umiestnená na krytej 
terase knižnice.
Celý projekt inovácií knižného 
materiálu, interiéru i  počítačov 
z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia.

Text a foto: Knižnica MCK

Návrat k narodeninám Dérerky
Základná škola Dr. J. Dérera vyhlásila pri príležitosti 85. výročia svojho založenia literárnu súťaž pod náz-
vom Škola v našej fantázii. Zapojilo sa do nej 152 žiakov II. stupňa. Mladí autori vytvorili zaujímavé príbe-
hy, v ktorých hlavnú úlohu hrala práve Dérerka. V Malackom hlase sme sa rozhodli dať priestor jednému 
takému príbehu. Veríme, že poviedka z budúcnosti autora, šiestaka Marca Andreuttiho, vás poteší rovna-
ko, ako potešila nás v redakcii. 

Výlet do vesmíru, rok 2102
„Letíme,“ ozval sa hlas pani riaditeľky 
zo školského rozhlasu. Všetci sme už 
sedeli v laviciach a čakali na odlet.
 Naša školská kozmická loď Dé-
rerka začala s  veľkým hrmotom 
stúpať a  naberať rýchlosť. Po pár 
minútach sa k  nám pripojili ďalšie 
moduly – jedálenský modul s  pani 
kuchárkami a modul pána školníka. 
Leteli sme do vesmíru na slávnost-
nú exkurziu. Tmavým vesmírom 
po Mliečnej dráhe a špirálovito cez 
čiernu dieru do nekonečna... Práve 
keď pán školník kontroloval her-
meticky uzatvorené okná, našou 

loďou poriadne zatriaslo. V module 
VI. A sa rozbilo okno! Všetko začalo 
lietať ako v  mixéri... Deti, pani uči-
teľka, zošity, desiate, peračníky aj 
glóbus. Zachránil nás pán školník, 
ktorý v  špeciálnom antigravitač-
nom obleku zatiahol na rozbitom 
okne hermetickú roletu. Všetko 
sa upokojilo a  my sme opäť mohli 
pozorovať vesmír, hviezdy, plané-
ty... Potom sme sa v  jedálenskom 
module naobedovali. Mali sme koz-
mické buchty na pare v tabletkách. 
Chutili vynikajúco! Keď sme sa do-
stali z  dosahu nášho Slnka, bolo 
treba vrátiť sa na Zem. Pán školník 

zapol osvetlenie v jednotlivých mo-
duloch a  pani riaditeľka zahlásila: 
„Všetci na miesta, letíme domov, bu-
deme pristávať!“
 Naša škola v poriadku pristála na 
Ul. gen. M. R. Štefánika v Malackách. 
Zasunula sa na svoje miesto ako 
lego v  stavebnici tam, kde už stojí 
170 rokov. Výlet, ktorý pani riaditeľ-
ka zorganizovala pri príležitosti osláv 
170. výročia otvorenia našej školy, sa 
vydaril a nám sa veľmi páčil. Kto vie, 
ako oslavovali výročie školy pred 85 
rokmi?

Marco Andreutti, 6. A

Múza Rudolfa Dilonga Ria Valé znovu ožíva 
Do Malaciek sa vrátil príbeh židovského dievčaťa Valérie Reiszovej a františkánskeho mnícha Rudolfa Dilonga. Autorka knihy Konvália o ich zakázanej láske Denisa Fulmeková prišla 
predstaviť reedíciu básní, ktoré pred 70 rokmi vyšli podpísané menom Ria Valé.

Valéria a  Rudolf sa zoznámili prav-
depodobne v  roku 1936 alebo 1938 
v  malackom hostinci Bersón počas 
besedy pre mládež, ktorú organizo-
vala Matica slovenská. Vystúpili na nej 
spisovateľ Ľudo Zúbek a  básnik Ru-
dolf Dilong. Práve on sa mladej Valérii 
pri odchode prihovoril otázkou „Sleč-
na, máte rada poéziu?“ Zo spoločnej 
lásky k veršom vznikla vzájomná láska 
dvoch ľudí - skutočná a vášnivá, avšak 
zakázaná. Dilong bol kňazom, Valéria 
Židovka a nastupoval holokaust. Nap-
riek týmto okolnostiam sa z ich lásky 
v roku 1942 narodila dcéra Dagmarka. 
„Boli to ťažké časy, ale na dieťa som sa 
veľmi tešila. Narodilo sa krásne diev-
čatko Dagmarka, ktorú Rudolf miloval,“ 
spomínala po rokoch Valéria.

Kto je Ria Valé?
Valéria bola nádejnou mladou po-
etkou a  Dilong jej pomohol vydať 
dve básnické zbierky Muškát (vy-
šla v  roku 1940) a  Môj sen o  láske 

(1941). Boli podpísané pseudony-
mom Ria Valé, ktorý vznikol pre-
šmyčkou mena mladej autorky. Obe 
knihy v čase svojho vydania vzbudili 
značnú pozornosť. Časť verejnosti 
zaujali verše, ale ako to už býva, veľa 
ľudí zaujímal práve tajomný pseudo-
nym. Niektorí literárni kritici verše 
pripisovali Dilongovi, avšak on bol 
nanajvýš ich spoluautorom. 
Krehké ľúbostné verše, ktoré sa zrodili 
za dramatických okolností, dojímajú 
vnímavého čitateľa aj po desaťročiach: 
S vidinou som ťa spolu pila
kdesi pri rieke na nebi
a stokrát som ťa poľúbila 
celého v prachu pahreby.

A zas si pršal v daždi drobnom,
ó, stal si sa mi drahou hmlou,
v tom premenení stonásobnom 
večne si nebom nado mnou. 
(úryvok z básnickej zbierky Muškát)

Príbeh oživuje vnučka Denisa 
Z  malej Dagmarky vyrástla mladá 
žena, ktorá priviedla na svet dcéru 
Denisu – a práve ona sa zaslúžila o to, 
že príbeh jej babičky Valérie nezapa-
dol prachom. O vzťahu medzi židov-
ským dievčaťom a  františkánskym 
mníchom, ktorý sa začal v Malackách, 
napísala knihu Konvália. Emotívne 
rozprávanie o čistej, avšak nenaplne-

nej láske oslovilo množstvo čitateľov 
a zaslúžene získalo titul Kniha Záhoria 
2016. Bolo preto celkom logické, že 
Konváliou sa to neskončilo, a Denisa 
Fulmeková iniciovala znovuvydanie 
veršov Valérie Reiszovej. Útla knižka 
s  názvom Môj sen o  láske má pod-
titul Z  poézie múzy Rudolfa Dilon-
ga a okrem už spomínaných dvoch 
básnických zbierok Rie Valé obsahuje 
aj doteraz nepublikované autorkine 
básne z rokov 1944 - 1954. 

Spomienky stále žijú 
Editorka D. Fulmeková prišla knihu 
poézie svojej babičky predstaviť do 
Malaciek 27. novembra 2017, čo bolo 
na deň presne 100 rokov po jej naro-
dení (Valéria Reiszová sa narodila 27. 
novembra 1917). Na prezentácii bol 
prítomný aj malacký pamätník Ivan 
Budinský. Zaspomínal si na obdobie, 
keď bol gymnazistom a Dilong vtedy 
učil na tunajšej základnej škole. Ako 
pán Budinský povedal, učil aj jeho bu-
dúcu manželku, ktorá bola v tom čase 
malou žiačkou a  v  neskorších rokoch 
o svojom bývalom učiteľovi často ho-
vorila. Uvítať knižku do života prišli aj 
literárni priaznivci z Hlohovca, kam Di-
longa preložili z nášho mesta a odkiaľ 
pravidelne dochádzal za svojou milou 
do Malaciek. Nielen oni, ale aj ďalší 
účastníci prezentácie priblížili svoje 

spomienky či životné situácie, súvisia-
ce s Reiszovou alebo Dilongom. 
Na prezentáciu prišla aj istá krásna 
skromná dáma. Prekvapení prítomní 
sa od D. Fulmekovej dozvedeli, že je 
to jej mamička, pani Dagmar Kotová 
– tá istá malá Dagmarka, ktorá prišla 
na svet z veľkej lásky. Napriek tomu, 

že Dilong po vojne emigroval, svoju 
dcéru nikdy neprestal milovať. Videl 
v  nej zmysel svojho života, o  čom 
svedčia aj jeho slová „Aspoň viem, 
prečo som žil. Môj život bude pokra-
čovať.“ 

Text a foto: Ľ. Pilzová 

Dcéra Valérie Reiszovej a Rudolfa Dilonga pani Dagmar Kotová. Po ľavej ruke sto-
jí jej dcéra Denisa Fulmeková (autorka Konválie a editorka knihy poézie Rie Valé 
Môj sen o láske).
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Je to už dlhých 30 rokov, 
čo v predvianočnom 

čase, 23. decembra, zomrela 
moja maminka 

Albína Brimichová, 
rod. Gúthová. 

Spomína dcéra Gabika.

Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a žiaľ.

Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.

12. decembra si pripomíname 
smutné 3. výročie, čo nás navždy 
opustila naša drahá Eva Sajková. 

S láskou a úctou spomínajú 
manžel a synovia s rodinami.

 
25. novembra uplynulo 10 rokov, 

čo nás navždy opustila naša drahá 
mama Rozália Gašparová. 

Zároveň uplynie 30 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý otec 

Cyril Gašpar. 

Kto ste ich poznali, venujte im 
tichú spomienku. Spomínajú dcéry 
Terézia, Mária, Anna a celá rodina. 

SPOMIENKY
Milé deti a rodičia,

Centrum voľného času vás  pozýva  na vianočné tvorivé  popoludnie

OD LUCIE DO VIANOC
Kedy: streda 13. decembra o 16. hodine 

Kde: Centrum voľného času, M. Rázusa, Malacky
 Program:

ü	pečenie a zdobenie medovníkov
ü	výroba a zdobenie venčekov

ü	odlievanie z vosku
Poplatok za materiál:  1 €

Právna poradňa: predkupné právo
Ako spoluvlastník vlastním časť nehnuteľnosti – orná pôda (dedičstvo po rodičoch). Túto pôdu užíva poľnohospodársky podnik, ktorý má so spoluvlastníkmi uzatvorené nájomné zmluvy. 
V tomto roku súčasne s predĺžením nájomných zmlúv nájomca ponúkol, že ornú pôdu od majiteľov kúpi. Jeden zo spoluvlastníkov túto ponuku prijal a predal svoj podiel. Nikoho z ostatných 
spoluvlastníkov však oúmysle predať svoj podiel neinformoval a nesplnil povinnosť podľa tzv. predkupného práva. Zakladá táto skutočnosť možnosť domáhať sa zrušenia kúpnej zmluvy 
na tento podiel na spoločnej nehnuteľnosti? Môže tento návrh na zrušenie kúpnej zmluvy dať hociktorý zo spoluvlastníkov, alebo musia všetci naraz?

 Právo disponovať so spoluvlast-
níckym podielom má každý spolu-
vlastník, avšak Občiansky zákonník 
chráni aj oprávnené záujmy ostat-
ných spoluvlastníkov, a to tak, že im 
zaručuje tzv. predkupné právo. 
Znamená to, že ak niektorý zo spolu-
vlastníkov chce previesť svoj podiel 
na inú osobu (s výnimkou blízkej 
osoby), má povinnosť ponúknuť 
ho najprv ostatným spoluvlastní-
kom. Ponuka na odkúpenie podielu 
musí byť v  prípade nehnuteľnosti 
písomná a musí obsahovať všetky 
podmienky kúpy. V  tomto prípade 
predávajúci neponúkol svoj podiel 
prednostne ostatným spoluvlastní-
kom, a teda došlo k porušeniu vášho 
predkupného práva i  predkupného 
práva ostatných spoluvlastníkov.

 Spoluvlastník, ktorého predkup-
né právo bolo porušené, má v zmys-
le zákona tri možnosti:
1) dovolať sa neplatnosti právne-
ho úkonu, v  tomto prípade kúp-
nej zmluvy, ktorá je tzv. relatívne 
neplatná a považuje sa za platnú, 
pokiaľ sa neplatnosti ten, kto je 
takým úkonom dotknutý, nedovo-
lá. Dovolať sa neplatnosti kúpnej 
zmluvy je potrebné u  predávajú-
ceho (bývalého spoluvlastníka) 
aj u kupujúceho (poľnohospodár-
skeho podniku), a  to v  trojročnej 
premlčacej dobe. Právne účinky 
dovolania sa neplatnosti nasta-
nú, ak tento prejav vôle bude 
doručený všetkým účastníkom 
relatívne neplatnej kúpnej zmlu-
vy (mimosúdnou formou alebo 

v  podanej žalobe). Každopádne 
nejde o  úkon, ktorý treba urobiť 
voči súdu, ale voči všetkým účast-
níkom takejto zmluvy,
2) domáhať sa voči nadobúdate-
ľovi spoluvlastníckeho podielu 
(poľnohospodárskemu podniku), 
aby ponúkol prevedený spolu-
vlastnícky podiel na predaj, a  to 
za rovnakých podmienok, ako ho 
sám nadobudol. Ak to nadobúda-
teľ neurobí dobrovoľne, možno 
sa domáhať na súde nahradenia 
prejavu vôle v tomto smere, vyslo-
vením povinnosti uzavrieť kúpnu 
zmluvu,
3) nevykonať žiadny z vyššie uve-
dených úkonov, pričom predkup-
né právo zostane v  prípade ďal-
šieho prevodu uvedeného spolu-

vlastníckeho podielu zachované.

 Vyššie uvedené nároky môže 
každý zo spoluvlastníkov uplatňo-
vať sám vo svojom mene. Teda vy 
sám ste ako spoluvlastník, ktorého 
predkupné právo bolo porušené, 
oprávnený dovolávať sa neplatnosti 
uvedenej kúpnej zmluvy, prípadne 
môžete požadovať od nadobúdateľa 
(poľnohospodárskeho podniku), aby 
Vám predmetný spoluvlastnícky po-
diel previedol za rovnakých podmie-
nok. V  tejto súvislosti upozorňuje-
me, že v právnej praxi nie je celkom 
jednotný názor, či tak spoluvlastník 
v  prípade väčšieho počtu oprávne-
ných spoluvlastníkov, môže urobiť 
len v pomernej časti zodpovedajúcej 
jeho podielu, alebo či môže požado-

vať od nadobúdateľa celý prevedený 
spoluvlastnícky podiel. Prikláňam sa 
k druhej možnosti. 
JUDr. František Kurnota, advokát
mail: kurnota.f@gmail.com
mobil: 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

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

80 Mária Albrechtová
 Genovéva Biksadská
 Michal Chrenko
 Karol Mihály
 Aurélia Vykydalová
85 Albína Kuffová
 Vlasta Škodová
90 Františka Norisová
93 Anna Trenčanská
94 Vlasta Nemečková
 Mária Švecová

Srdečne blahoželáme!

  Povedali si ÁNO:
Lívia Fabianová a Peter Mitterpach 
Barbora Fusková a Martin Sloboda 
Lenka Knížatová a Michal Jurkovič

  Opustili nás:
Viera Ivanová, Malacky, *1952
Miroslava Smolárová, Malacky, *1966
Miloslav Filo, Malacky, *1952

Estera Frűhaufová, Kostolište, *1954
Viera Spišáková, Malacky, *1953
Terezia Martinkovičová, Malacky, *1928
Jozefína Valúchová, Kostolište, 
*1938
Jozef Jankovič, Malacky, *1953
Blažena Antálková, Kúty, *1947
Oľga Mlynáriková, Malacky, *1950
Eva Trokšiarová, Malacky, *1952
František Prokop, Malacky, *1953

MALACKÁ MATRIKA od 20. 11. do 2. 12. 2017 Decembroví jubilanti 
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EXTRALIGA MUŽI

STOLNÝ TENIS

8. 12. (piatok) 18.00 h 

MSK Malacky - STK Rybník Čadca

o 18.00 h

9. 12. (sobota) 10.00 h 

MSK Malacky – Geológ Rožňava

Stolnotenisová hala MSK Malacky, Sasinkova 73

CVČ pozýva deti do krúžku lukostreľby
 Človek objavil luk asi tak, že si 
všimol silu, akou sa dokázal narov-
nať ohnutý konár. V období približne 
35 000 rokov pred naším letopočtom 
používali naši predkovia primitívne zho-
tovené luky a šípy na lov menších zvierat. 
 Luk a šíp sprevádzali človeka po-
čas celej histórie. Používali sa ako lo-
vecká zbraň, ale i ako zbraň pre voja-
kov skôr, než boli vynájdené strelné 
zbrane. V  súčasnosti je lukostreľba 
najmä športová disciplína. 
 Centrum voľného času v Malac-
kách otvorilo aj  tento školský rok 
lukostrelecký krúžok. Pod vedením 
skúseného trénera Jána Rozboru sa na 
tréningoch venujú terčovej lukostreľ-
be a najmladší členovia krúžku sa 
naučia základný postoj i manipuláciu 
s lukom a šípom. Veľký dôraz sa kladie 

na bezpečnosť. Pri lukostreľbe deti 
rozvíjajú nielen svoju fyzickú, ale i psy-
chickú kondíciu, a to najmä sústrede-
nie sa a  zdravú súťaživosť. Tréningy 

sa konajú raz do týždňa v športovej 
hale Malina. Neváhajte sa prihlásiť, 
príďte medzi nás!

Text a foto: CVČ

Mladšie žiačky v silnej konkurencii 
tesne za stupňom víťazov 

Naše mladšie žiačky sa zúčastnili na výborne obsadenom hádzanárskom turnaji vo Veselí nad Moravou. 
Počas troch dní odohrali až 9 zápasov so súpermi takej kvality, s akou sa v majstrovstvách Bratislavského 
kraja nestretli za celú jesennú časť súťaže. 

 Hralo sa v  dvoch základných 
skupinách. Naše dievčatá mali za sú-
perky štyri české družstvá (DHC Sla-
via Praha A, SKH Velká nad Veličkou, 
TJ Tatran Bohunice Brno, HC Háje 
Praha) a  dve slovenské (HK Slovan 
Duslo Šaľa, TJ Iuventa Michalovce 
B). Po štyroch víťazstvách a  dvoch 
prehrách sa dostali do skupiny 
o 1. – 6. miesto. V zápasoch o umiest-
nenie odohrali ešte tri zápasy, z nich 
jeden vyhrali, jeden remizovali a je-
den nešťastne o gól prehrali, čo ich 
nakoniec stálo medailovú pozíciu. 
Celkovo zo 14 družstiev obsadili 
veľmi slušné 4. miesto.
 V  spoločnom družstve hrali: 
Magdaléna Mrázová, Martina 
Bačová, Laura Šišoláková, Laura 
Bobáková, Saskia Štepanovská, 

Adela, Králiková, Linda Olivová, 
Eva Balaščíková, Laura Waltero-
vá Natália Ďurechová, Karolína 
Šperglová, Nikola Nemcová, 

Natália Tomaškovičová a Aneta 
Mrázová.

Text: D. Šuster, foto: TJ Strojár

Ľadová plocha 
v Zámockom parku 
Prevádzkové hodiny pre verejnosť
PONDELOK – NEDEĽA 1400 – 1800

Prevádzkové hodiny pre školy a skupiny 
PONDELOK – NEDEĽA   800 – 1300

na objednávku (školy, skupiny)
1800 – 1900 technická prestávka 
1900 – 2330 na objednávku (skupiny)

Cenník
Deti 0 – 3 roky zdarma 
(vstup iba v sprievode dospelej osoby) 
Deti 4 – 15 rokov 0,50 €/1 vstup
Študenti, dôchodcovia 0,70 €/1 vstup 
Dospelí  1 €/1 vstup 
Ďalšie informácie: 
www.adhocmalacky.sk.

-red-

Krajské kolo vo vybíjanej: Štúrka druhá
 Na krajské kolo vo vybíjanej sa žiaci 
1. stupňa ZŠ Štúrova veľmi tešili. Ces-
tovali na turnaj s  odhodlaním zvíťaziť. 
Na naše potešenie dievčatá a  chlapci 
v  skupinovej fáze svojimi jasnými ví-
ťazstvami (9:1 nad ZŠ Kráľová pri Senci, 
13:1 nad ZŠ Čachtická z Bratislavy a 9:1 
nad ZŠ Na bielenisku Pezinok) nene-
chali nikoho na pochybách, kto postúpi 
v  turnaji ďalej. Vo  finále sa však stretli 
s oveľa kvalitnejším súperom, ZŠ M. Ho-

džu z Bratislavy. Od začiatku zápasu sa 
nám nedarilo hrať tak, ako sme si pred-
savzali, a aj keď sme boli považovaní za 
favorita zápasu a do posledného hvizdu 
bojovali, nakoniec sme húževnatému 
súperovi podľahli 10:12. Treba však vy-
zdvihnúť výkon protihráčov, ktorí hrali 
naozaj výborne a  zaslúžene zvíťazili, 
čím postúpili do celoslovenského kola. 
Druhé miesto v rámci kraja je ďalší pek-
ný úspech našej školy. Žiakom 1. stupňa 

zo Štúrky blahoželáme a veríme, že sa 
im bude dariť aj v iných súťažiach. 
 O pekný úspech sa postarali Ju-
raj Móro, Adam Kozár, Soňa Faj-
táková, Karin Mangerová, Tomáš 
Húšek, Matúš Stachovič, Gabriel 
Török, Veronika Šišoláková, Vik-
tória Slámová, Timea Gerbáčová 
a Alexandra Klenová. 

Text a foto: P. Ondruš

Malacké šachistky úspešné na postupovom turnaji
 Talentované šachistky z klubu In-
terchess  CVČ Malacky Adriana Vo-
zárová a Silvia Fajtáková sa úspeš-
ne predstavili ako hosťujúce hráčky 
na turnaji Majstrovstvá Bratislavské-
ho kraja dorasteneckých družstiev 
2017 - Dorastenecká liga 2017/18.
 Na postupovom turnaji, ktorý 
sa hral na sedem kôl, sa zúčastnilo 
8 štvorčlenných šachových družstiev 
z Bratislavského kraja. Podmienkou 
k účasti bola povinnosť štartu diev-
čaťa ako súčasti družstva.
 Keďže v Bratislave je nedostatok 

kvalitných šachistiek, Adrianu a Silviu 
prizvali kluby s ambíciami na víťaz-
stvo. Malačianky nesklamali, potvrdi-
li svoju dlhodobú dobrú výkonnosť 
a kvalitnými výkonmi družstvám 
pomohli k celkovému úspešné-
mu umiestneniu v turnaji. Adriana 
Vozárová v tíme Slovan Bratislava 
A získala zo 7 možných bodov 6,5 za 
6 víťazstiev a jednu remízu a Silvia 
Fajtáková vo farbách Doprastavu 
Bratislava A Silvia vybojovala 6 bo-
dov za 6 víťazstiev a jednu prehru.
 Z 35 hráčov skončila Adriana 

v individuálnom rebríčku na 3. mies-
te a Silvia na 8. priečke. 
 Aj zásluhou malackých šachis-
tiek skončili oba tímy na čele turnaja. 
Slovan A vyhral a Doprastav A bol 
druhý. Obe družstvá, spolu s tretím 
Slovanom B postúpili do ďalšej časti 
dorasteneckej ligy, v ktorej sa stretnú 
s tromi najlepšími z Trnavského kraja. 
Turnaj sa uskutoční v januári. Malac-
kým šachistkám želáme veľa dobrých 
ťahov a postup do ďalšej časti turnaja.

R. Fajták


