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úvodník

Ako bude...
Povieme si a necháme sa unášať
časom. Niektorí očakávajú zmeny, iní
flegmaticky myknú plecom a bez
emočne kráčajú ďalej. Tento mesiac
má sviatok naša Zem. Zrejme nadišiel
čas zamyslieť sa nad životom na na
šej modrej planéte. Množia sa skládky
odpadu, z potokov miznú ryby, z lesov
srnky. Náš životný priestor sa očividne
zužuje. Zvrátenie tohto trendu je však
na nás ľuďoch. Každý z nás má šancu
začať práve teraz, veď všetci chceme
žiť šťastne a zdravo.
Tak začnime! A nech sa žije už len
v tom najmierumilovanejšom, naj
zdravšom a najpriateľskejšom duchu
s našou prírodou, našou Zemou. Tým
to chcem pozdraviť všetkých Malača
nov a zároveň sa predstaviť. Som no
vým hovorcom mesta a prostredníc
tvom médií a osobných stretnutí sa
budem s vami zhovárať. Pevne dúfam,
že nám bude spolu dobre.
Pavol Urban

Brko
uzatvorené

Do literárnej súťaže Malacké
brko bolo prihlásených 55 prác
od 27 študentov do 20 rokov po
chádzajúcich z Malaciek, ktoré
v nasledujúcich dňoch posúdi
odborná porota. Slávnostné vy
hodnotenie súťaže sa uskutoční
približne v polovici júna. -red-

Kompletný program
Prvomájových
Malaciek 2011 nájdete
aj na eMtexte s. 105;
www.malacky.sk/txt

Kaštieľ ožíva
História Malackého kaštieľa je
bohatá. Od roku 2007 je jeho
majiteľom mesto ako právny
subjekt. Odkúpilo ho od Rádu
menších bratov františkánov,
ktorý ho po reštitúcii niekoľko
rokov nechal chátrať.

Občania mesta sa sami zasadzo
vali za to, aby mesto nenechalo svo
ju vzácnu kultúrnu pamiatku chátrať
a odkúpilo ju. Stálo to v tom čase
vyše 50 mil. Sk. Mesto si vzalo na
tento účel úver, no tým sa investície
nekončia. Ruinu treba postupne

opravovať. Z investičnej časti pro
jektu Paltour bola časť kaštieľa
opravená, sú v nej zariadené priesto
ry pre regionálne centrum destinač
ného manažmentu a na poschodí
reprezentatívna Pálfiovská izba. Ve
rejnosť môže do kaštieľa opäť na
zrieť počas Prvomájových Malaciek
2011. Čulý život sa prenesie aj na ná
dvorie, kde predvedú svoje zručnosti
umeleckí remeselníci a uskutoční sa
tam prehliadka svadobných šiat, via
zania svadobných kytíc či ochutnáv
ka špecialít. Zaľúbenci sa budú môcť
pobozkať alebo odfotografovať pod

doružova zakvitnutou japonskou če
rešňou, sakurou.
Pre potreby ďalšieho využitia kaš
tieľa boli v roku 2010 prijaté zásady
výberu vstupného a služieb spoje
ných s využívaním kaštieľa. Na zá
klade nich mesto umožní prenají
manie priestorov kaštieľa, konkrét
ne konferenčnej miestnosti, vyhovie
žiadostiam o fotografovanie svadieb
či usporiadanie vhodných podujatí,
napr. na nádvorí. Cenníky vstupného
pre návštevníkov kaštieľa a určené
sumy za využitie služieb kaštieľa náj
dete na www.malacky.sk (Občan –
Ako vybaviť – Oddelenia MsÚ – Od
delenie marketingu – Zásady využi
tia kaštieľa a cenníky).
TATIANA BÚBELOVÁ, foto: -otano-

Malacké deti priložili ruku k dielu
V apríli si pripomíname Deň vtákov, Deň Zeme a samotný mesiac je
označovaný za Mesiac lesov. A tak by sme ho mohli nazvať aj
mesiacom prírody, ktorá stále viac a viac potrebuje našu cielenú
ochranu a každodennú ohľaduplnosť.

Deti zo ZUŠ v Malackách v po
sledných dňoch niekoľkokrát zahrali
pre základné a materské školy di
vadielko s názvom Zachráňme našu
planétu. Predstavenie bolo organi
zované v rámci projektu Mínus 3 %,
do ktorého je zapojené aj mesto
Malacky. Jeho cieľom je dosiahnuť
úsporu energie, a to 3 % ročne. Or
ganizátori chcú priviesť k šetreniu
energie už tých najmenších, pretože
oni sú budúcnosťou planéty a ľud
stva.
Herecké talenty z dramatického
krúžku ZUŠ nacvičili edukačné diva
dielko, kde sa aj napriek tomu, že sú
ešte stále deti, snažili mladším ka
marátom hravou formou odovzdať
cenné rady, ako triediť odpadky, ako
šetriť vodou a elektrinou. V Centre

voľného času sa rozhodli ochranu
Zeme podporiť súťažou tvorivosti
s názvom Zázraky z odpadu s pod
titulom Dajme veciam druhú šancu.
Súťaž bola zameraná na vytváranie
umeleckých dielok a diel s využitím
odpadového materiálu. Deti sa sna
žili učiť využívať nepotrebné veci na
vytvorenie niečoho pekného. Táto
kreatívna činnosť by mala deti pri
viesť k záujmu o životné prostredie
a k jeho ochrane. Mladí umelci si
mohli zvoliť ľubovoľnú techniku
spracovania svojho diela a mohli sú
ťažiť nielen individuálne, ale aj ako
skupina. Malacké deti teda svoju ru
ku k dielu už priložili, skúsme to te
raz aj my dospelí!
Text: NATÁLIA SLOBODOVÁ
Foto: CVČ

Byty sa
kolaudujú

Ústne kolaudačné konanie s miest
nym zisťovaním na hromadnú by
tovú výstavbu (HBV)Jánošíkova sa za
čalo 5. apríla za účasti predstaviteľov
Regionálneho úradu verejného zdra
votníctva, Inšpektorátu práce, okres
ného riaditeľa požiarneho zboru, zá
stupcov dodávateľa a zodpovedných
pracovníkov mesta Malacky.
V ústnom konaní odzneli pripo
mienky dotknutých strán. Najväčší
problém, ktorý zatiaľ zdržiava vyda
nie kolaudačného rozhodnutia, je
kiosková trafostanica a vysokonapä
ťová prípojka, ktoré sa podľa prísľubu
ZSE v krátkom čase majú dobudovať.
Na 20. apríla je zvolané kolaudačné
konanie na kotolňu. Kolaudačné roz
hodnutie bude môcť byť vydané po
zapracovaní všetkých pripomienok.
Text: -tabu-, foto: -otano-

Rád sa
delíš?

Poď sa podeliť o svoj talent...
V piatok 15. 4. sa v Kultúrním
domečku uskutoční interaktívne
predstavenie pre našich najmen
ších, ktoré pripravil literárno-dra
matický odbor ZUŠ v Malackách.
Začiatok je plánovaný na 10.00 h.
ZUŠ predstaví v programe svo
jich talentovaných odchovancov
a ich rady by chcela rozšíriť o tie
vaše deti. Tešíme sa na ich talent.

SAMOSPRÁVA • SPRAVODAJSTVO

Kumpanovi muzikanti
konečne v Malackách

Prvomájové Malacky sa ponesú v znamení viacerých exkluzivít. Jednou z nich sú aj dva koncerty
medzinárodne známej a obľúbenej dychovej kapely s názvom Kumpanovi muzikanti. „Kumpanovci“
vznikli v roku 2001 na podnet rodáka z obce Gbely Vlada Kumpana (38), ktorý navštevoval vystúpenia
dychových hudieb a hľadal si vhodné muzikantské talenty. Už v roku 2003 sa stali majstrami Európy
v súťaži dychových hudieb v Holandsku. Kapelník Vlado Kumpan je držiteľom Zlatej trúbky Nemecka.

Vzdali hold

5. apríla si 66. výročie oslobodenia
Malaciek Červenou armádou uctili
predstavitelia samosprávy, štátnej
správy, zástupcovia pobočky Zväzu
vyslúžilých vojakov gen. Milana Ras
tislava Štefánika, zástupcovia Dob
rovoľného hasičského zboru v Malac
kách, zástupca vojnových veteránov,
politické strany pôsobiace na území
mesta, zástupcovia občianskych zdru
žení, spoločenských organizácií a ob
čania mesta Malacky. Tento akt úcty

padlým hrdinom mesto zachováva
už dlhé roky. Pred 66 rokmi 24. stre
lecký zbor 2. ukrajinského frontu pod
velením maršala Rodiona Malinov
ského zlikvidoval okupáciu nemec
kých vojsk. Väčšina obyvateľstva sa
skrývala v lese, pivniciach alebo
v kryptách františkánskeho kláštora.
Bola to akcia v rámci Bratislavsko-br
nianskej operácie. V tento deň bola
rovnako oslobodená aj Bratislava.
Text, foto: -naty-

V dychovke aj Smolárovci
Ak by si niekto myslel, že v súvis
losti s dychovkou ide o starších pá
nov, je na omyle. Mladí muži dodáva
jú svojim vystúpeniam osobitý lesk
a šarm. Ich úspechy sú očividné.
Aj bratia Peter a Pavol Smolárovci
z Malaciek sa stali členmi kolektívu
skvelých hudobníkov, všetko absol
ventov konzervatórií alebo VŠMU. Ka
pelu tvorí 7 Moravanov a 6 Slovákov,
Kumpanovi muzikanti zabávajú a svo
jím nevšedným hudobníckym prístu
pom tešia ľudí v Nemecku, Rakúsku,
Švajčiarsku, Holandsku, Francúzsku,
Taliansku, Belgicku, ale aj v Česku a na
Slovensku. Za 10 rokov pôsobenia vy
dali 10 spoločných CD nosičov a jed
notliví členovia viacero sólových. „Te
šíme sa na Malacky a na Malačanov,
lebo osem rokov sme mali beznádejne

Zmeny v poskytovaní
sociálnych služieb
Na marcovom zasadnutí MsZ poslanci o. i. schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Malacky o poskytovaní sociálnych služieb mestom Malacky. S účinnosťou od 11. 4. sa tak dostali do plat
nosti zmeny týkajúce sa najmä výšky úhrady za sociálne služby.
VZN č. 6/2011 súvisí s novelou zá
kona o sociálnych službách, ktorá na
dobudla účinnosť 1. 3. 2011. Poskyto
vateľom sociálnych služieb v Malac
kách je hlavne príspevková organi
zácia mesta Mestské centrum
sociálnych služieb (MsCSS), avšak po
skytovateľom podpornej služby, kto
rou je denné centrum (klub dôchod
cov), je mesto. V ňom sa poskytuje
sociálna služba počas dňa dôchod
com, osobám s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo nepriaznivým
zdravotným stavom, rodičovi (staré
mu rodičovi) s dieťaťom (vnukom).
V dennom centre sa najmä poskytuje
sociálne poradenstvo a zabezpečuje
záujmová činnosť. Pod správu MsCSS
spadá aj útulok zriadený mestom
Malacky na Mierovom námestí, v kto
rom sa sociálne služby poskytujú

prednostne osobe s trvalým pobytom
v Malackách, ak je jej život a zdravie
vážne ohrozené, ktorá nemá zabez
pečené podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb a ubyto
vanie. Za opatrovateľskú službu sa
fyzickej osobe určí úhrada za kalen
dárny mesiac podľa rozsahu hodín
poskytovaných úkonov v prepočte
podľa počtu pracovných dní posky
tovania tejto služby v súlade zo zá
konom o sociálnych službách. Nad
stanovený rozsah hodín bude služba
poskytnutá za úhradu vo výške eko
nomicky oprávnených nákladov, kto
ré sú prílohou tohto VZN. Žiadateľ
o prepravnú službu, t. j. o sociálny ta
xík nie je povinný predložiť žiadosť
o posúdenie odkázanosti, na základe
ktorej sa vydalo rozhodnutie o odká
zanosti na prepravnú službu, stačí, ak

žiadateľ predloží poskytovateľovi
MsCSS posudok o odkázanosti na in
dividuálnu prepravu vydaný prísluš
ným úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny, alebo mu predloží potvrde
nie od lekára o nepriaznivom zdra
votnom stave. Ak občan spĺňa stano
vené podmienky na poskytovanie
prepravnej služby podľa tohto VZN,
podpíše s poskytovateľom MsCSS
zmluvu o poskytovaní prepravnej
služby. Upravená bola predovšetkým
výška úhrad za poskytnutie jednot
livých sociálnych služieb vrátane stra
vovania a prepravy, pričom predchá
dzajúca výška poplatkov sa upravila
v rozmedzí od 0,05 do 0,5 € smerom
nahor. Kompletné znenie VZN č.
6/2011 o poskytovaní sociálnych slu
žieb mestom Malacky nájdete na
www.malacky.sk.		
-raj-

Dotácie športovým klubom rozdelené

Tento rok je v rozpočte mesta na podporu športových klubov
vyhradených 73 480 €. Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
v marci rozdelila 80 % z týchto financií, teda 58 784 €. Zvyšných 20 %
zostáva ako rezerva pre primátora, ktorá je určená na mimoriadne
účely. Finančné prostriedky boli rozdelené na základe doteraz za
užívaných kritérií, ktoré zohľadňovali reprezentáciu mesta, prácu
s mládežou, dosiahnuté úspechy i členskú základňu. Návrh rozde
lenia pre rokovanie komisie pripravili jej členovia P. Tedla, M. Andil,
P. Filip a D. Rusňák. Počas vyhodnocovania sa dvaja členovia komi
sie, ktorí aktívne pôsobia v športových kluboch, vzdali práva po
sudzovať a vyhodnocovať podklady z ich „materského“ klubu.

Výzva k spoločnému stolu
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport sa chce v septembri za
oberať novým systémom dotácií. Kým budú prijaté nové kritériá roz
deľovania dotácií športovým klubom z mestského rozpočtu, je tu
priestor na širšiu verejnú diskusiu na túto tému. Členovia komisie
sa chcú stretnúť so zástupcami športových klubov, aby sa prezen
tovali a oboznámili komisiu so svojimi aktivitami, dosiahnutými
výsledkami, s cieľmi na najbližšie roky alebo s problémami, s kto
rými sa stretávajú. O termíne stretnutí s klubmi bude komisia vo
PAVOL TEDLA (krátené)
pred informovať.			



Dotácie ŠK na rok 2011
TJ Strojár
Atletický klub AC
HKM Iames
1. SFC Artemis
ŠK FO Malacky
1. SC Malacky
Mestský stolnotenisový klub
ČSFA
ŠK Žolík
Amateur Cyclo club
Slovenský cykloklub Záhorák
Oddiel vodného motorizmu
Boxing klub – RTJ
Kynologický klub
Albatros plus
1. SFC Canaria team
Letecko-modelársky klub
Športovo-strelecký klub ZTŠČ
Amateur boxing club
Zenit SK
SPOLU

[v €]
23318
5110
703
192
3123
5211
4607
2558
2366
612
192
612
3178
192
475
2524
1529
1899
192
192
58784

obsadené všetky termíny v zahraničí,“
povedal pre Malacký hlas Pavol Smo
lár, ktorého sme zastihli telefonicky.
„Kumpanových muzikantov poznajú
všade, len nie doma, bude to zážitok
aj pre nás.“
Brat ich prvýkrát
počul v zahraničí
„Keď sme boli služobne za firmu
ELVIP, s. r. o., v Mníchove, jeden z kona
teľov Igor Smolár (pozn. red.: druhým
konateľom je Vladimír Gašpar) nám
povedal, že tu kdesi vedľa v akomsi
zapadákove hrajú jeho bratia. Dovte
dy ich nepočul,“ povedal nadšený fa
núšik kapely Peter Chorváth, ktorému
sa koncertmi Kumpanovcov v Malac
kách plní niekoľkoročný sen. „Keď
sme tam prišli, nestačili sme sa čudo
vať. Mali tam stan pre 5000 ľudí a do
datočne sme sa dozvedeli, že tá malá
obec zvažovala, či radšej investovať
do kanalizácie, alebo pozvať Kumpa
novcov. Pochopili sme až na koncerte.
Pozerali sme sa s otvorenými ústami,
čo tí chlapci dokážu!“ nadšene vykres
ľuje prvé stretnutie s kapelou jeden
z iniciátorov myšlienky ukázať Kum
panových muzikantov nášmu mestu.
Naoko dychovka totiž hrá aj slávne
melódie z filmov, najznámejšie sveto
vé hity, swing, klasiku, teda ide o rôz
norodý a pestrý žánrový mix.
Odohrajú dva koncerty
Vystúpenie kapely by bolo pre
mesto pridrahé aj pri niekoľkonásob
nom spustení z ceny v porovnaní so
štandardom v zahraničí a nebyť nad
šencov z firmy ELVIP, spol. s r. o., by sa
neuskutočnilo. „Nerobíme to pre zisk,
ale pre myšlienku. Rozhodli sme sa
pomôcť zabezpečením obrovského
stanu, kde odznejú dva koncerty

Kumpanovcov – prvý 29. 4. na lístky
a druhý počas Prvomájových Mala
ciek o 16.00 h. Stan necháme mestu
sponzorsky a podujali sme sa aj na
sponzorskú rekonštrukciu elektric
kých prípojok. V meste sme hľadali
partnera na catering, no postoj väč
šiny podnikateľov nás sklamal. Zato
ústretový prístup pána Vajarského
z Kamenného mlyna nás príjemne
prekvapil. Pri zabezpečení stanu sa
dokonca postaral o podlahu a v cel
kových nákladoch ideme na polovicu.
Sami bez podpory iných sponzorov
by sme stan tiež nezafinancovali.
Oslovili sme podnikateľov z mesta
a regiónu a väčšina prispela a po
mohla. Koncert 29. 4. je odmenou pre
všetkých pracovníkov firmy ELVIP,
s. r. o., ktorí majú zadarmo vstupen
ku aj občerstvenie,“ rozhovoril sa Pe
ter Chorváth, pracovník firmy ELVIP,
s. r. o., ktorý sa podieľa s oboma ko
nateľmi na organizácii koncertu.
Ostatní takmer štyridsiati sponzori
okrem príspevku na stan podporili or
ganizáciu koncertu zakúpením vstu
peniek pre svojich zamestnancov.

Jubileum oslávia
aj „doma“
Rok 2011 je rokom desiateho výro
čia založenia kapely. Kumpanovi mu
zikanti si oslavy užijú a prispeje im aj
povznášajúci pocit z toho, že si zahra
jú aj na Záhorí. Malacky sú domovom
bratov Smolárovcov, Gbely nám dali
vzácneho kapelníka a skvelého mana
žéra Vlada Kumpana. Koncert zahrajú
aj vo Veľkých Bíloviciach, kam sa Vla
do priženil. Prvomájové Malacky pri
vítajú Kumpanových muzikantov spo
lu so známymi spevákmi súrodencami
Baťkovými. Máme sa teda na čo tešiť!
TATIANA BÚBELOVÁ

Národný víťaz
z Malaciek

Gymnázium Malacky sa stalo národným víťazom štvrtého ročníka
Mládežníckej ceny Karola Veľkého. Projekt s názvom Multikultura
lizmus – prelínanie menšín  zaujal odbornú porotu v zložení – vý
konný riaditeľ Rady mládeže Slovenska Ondrej Gallo, poslankyňa
EP Katarína Neveďalová a poslanec EP Eduard Kukan. Malačania
vraj najviac vystihli kritériá súťaže a ich príspevok je praktickým
príkladom spolunažívania Európanov.

Projekt bol realizovaný v rámci me
dzinárodného grantového programu
EdTWIN. Participovali na ňom okrem
malackého gymnázia aj partnerské
školy z Viedne, Stredná škola HLW
a Jazykový inštitút Rakúskej armády.
Naši gymnazisti sa do tejto akcie za
pojili po prvýkrát a bolo ich bezmála
tridsať. Prečo je im zvolená téma
blízka, objasnila riaditeľka školy Elena
Krajčírová: „Téma multikulturalizmus
je veľmi aktuálna. V našej škole jej ve
nujeme veľkú pozornosť aj v predme
te človek v ohrození, ktorý sme za
viedli v rámci školského vzdelávacie
ho programu. Chceme naučiť mla
dých ľudí, že cez bližšie poznanie
histórie, zvykov a tradícií sa dajú od
strániť predsudky a problémy v spo

lunažívaní menšín.“ Projekt bol pred
stavený na záverečnej konferencii, na
ktorej sa zúčastnil aj veľvyslanec Ra
kúska Dr. Helmut Wessely, ktorý veľmi
vysoko ocenil jeho úroveň a pozval
študentov na pracovný obed na veľ
vyslanectvo do Bratislavy.
Zvolení zástupcovia Nadácie me
dzinárodnej ceny Karola Veľkého
a členovia Európskeho parlamentu
vyberú najlepšie národné projekty
spomedzi 27 krajín Európskej únie. 31.
5. sa uskutoční v nemeckom meste
Aachen slávnostné vyhlásenie. Tri
najlepšie projekty budú odmenené
finančnými príspevkami 5000, 3000
a 2000 eur. Medzi pozvaných patria
všetci víťazi národných kôl.
NATÁLIA SLOBODOVÁ
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Pochybnosti okolo
výrubov trvajú

VERZUS

Otázky, ktoré v súvislosti s rozsiahlymi výrubmi lesov v smere na diaľničný privádzač nastolili skauti
(MH č. 5/2011), vyvolali čulú diskusiu odborníkov. Ako prvá zareagovala Štátna ochrana prírody SR,
Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie (CHKO). Vyjadrila nespokojnosť s medializovaným tvrdením,
že CHKO o výruboch vedela a súhlasila s nimi.

Tradičný
problém

Napriek každoročnému odstraňovaniu čiernych skládok zápasíme
znova a znova s touto problematikou. Tento „neoficiálny” odpad sa
hromadí každoročne plus mínus v tých istých lokalitách nášho
mesta. Sú to ulice Stupavská, Továrenská, Ul. Boženy Němcovej,
Družstevná, Štúrova (pri kanáli Malina) a v lokalite Tri duby.

Každoročne sa teda odstraňuje
odpad z týchto šiestich skládok na
priek tomu, že v Malackách funguje
dvakrát ročne zvoz objemného od
padu a občania majú k dispozícii
dva zberné dvory na Partizánskej
a Hlbokej. V rámci maximálneho úsi
lia o neznečistenie prírody musíme
konštatovať, že každým rokom od
padu o niekoľko ton pribudne. Po
dobné tendencie zaznamenávajú aj
v okolitých samosprávach, zrejme
teda ide o všeobecný jav, daň za kon
zumný život. Ročné náklady mesta
na odvoz a umiestnenie odpadu
z čiernych skládok činí priemerne
2000 €. Samozrejme najčastejšími
lokalitami skládok sú okrajové časti
mesta. Niektorí ľudia si zrejme mys
lia, že tieto úseky už mestom nie sú.

Odpadový dvor
na Partizánskej ul.
Obdobie: 1. 4.–30. 9.
Po–Pia
16.00–19.00 h
So
12.00–16.00 h
POZOR! Na tento odpadový dvor
z prevádzkových dôvodov možno pri
vážať odpad len na kárach či na bi
cykli, nie autami!

Stretnutie zainteresovaných
K uvedenému stretnutiu pre našu
redakciu hovorca Lukáš Milan priložil
stanoviská zúčastnených organizácií
- Obvodného lesného úradu a firmy
SPARAXIS, s. r. o. „Z priložených sta
novísk (pozn. red.: vyhotovených
Odpadový dvor
30. 3. 2011) vyplýva, že sa stretnutia
na Hlbokej ul.
19. 10. 2010 zúčastnili aj zástupcovia
CHKO Záhorie a so situáciou aj bu
Obdobie: 1.4.–30.9.
Pondelok
voľno dúcimi prácami boli oboznámení.
Utorok
9.00–17.00 h Na stretnutí bolo zároveň dohodnu
Streda
9.00–17.00 h            té, že v prácach sa bude pokračovať
11.00–19.00 h aj v úseku toku Malina medzi diaľ
Štvrtok
Piatok
9.00–17.00 h           ničným privádzačom a telesom diaľ
Sobota
9 .00–17.00 h     nice. Tieto práce napokon z dôvodu
PAVOL URBAN; foto: -naty- nepriaznivých hydrologických a kli

Povinná deratizácia
MsÚ Malacky určuje termín na vykonanie jarnej preventívnej celo
plošnej deratizácie na území mesta Malacky od 1. 4. do 15. 5.
Subjekty uvedené nižšie sú po
vinné vykonať deratizáciu vo svo
jich objektoch, príp. v objektoch,
kde na území mesta Malacky vyko
návajú funkciu správcu, a to pro
stredníctvom firiem. Po vykonaní
deratizácie treba zaslať pracovný
list, resp. iný vierohodný doklad

Vyjadrovali sa, ale k čomu?
„Naše pracovisko sa nevyjadro
valo k predmetnej ťažbe ani na bre
hu toku Maliny severne od mosta
štátnej cesty č. 503, úsek Malacky –
Pernek, ani k priľahlým lesným po
rastom (JPRL 1b, 1c), obhospodaro
vanými VLM, š. p. Rozpor v tvrde
niach sme overovali na komunikač
nom oddelení Ministerstva obrany
SR, odkiaľ sme sa dozvedeli niečo
iné: „Postup prác bol dohodnutý na
stretnutí 19. 10. 2010, ktoré sa kona
lo priamo na mieste. Čistenie bolo
vykonávané v zmysle zákona NR SR
č. 364/2004 (Vodný zákon) z dôvodu
silného zanesenia potoka Malina
splaveninami a zatarasenia prieto
kového profilu vyvrátenými drevina
mi ako opatrenie na zamedzenie
možných reálne hroziacich povodní
v prípade väčšieho množstva dlhotr
vajúcich zrážok.“

o výkone týchto prác obratom na
MsÚ Malacky, oddelenie územného
rozvoja a životného prostredia. Ne
dodržanie týchto povinností bude
postihované v zmysle platných
právnych predpisov.
Povinné subjekty na vykona
nie preventívnej deratizácie sú

matických podmienok neboli reali
zované. Práce na vodnom toku Mali
na boli ohlásené pred ich začiatkom
mestu Malacky Správou povodia Mo
ravy,“ uvádza sa v stanovisku MO SR.
Chýba zápis aj písomné
ohlásenie
Malacký hlas k situácii, ktorá sa
pre nás naďalej javí ako neprehľad
ná, pokladá za zaujímavé dodať, že
zo spomínaného stretnutia 19. 10.
2010 podľa našich zistení pravde
podobne nebol vyhotovený oficiál
ny zápis so závermi, ktoré by svojím
podpisom potvrdili zástupcovia
zúčastnených. strán. Aspoň zástup
covia CHKO žiadny protokol nepod
písali. Výruby boli pred realizáciou
mestu ohlásené, ale iba telefonicky
s odkazom na spomenuté stretnutie
zúčastnených strán – takže o ich plá
novanom rozsahu takisto nie je pí
somný dôkaz. Riaditeľ Správy CHKO
Záhorie D. Valachovič potvrdil účasť
dvoch pracovníkov CHKO na stret
nutí, ktoré zvolali VLM, š. p., k vysvet
leniu výrubu lesa v správe VLM, š. p.,
cudzou organizáciou. „Konkrétne na
úseku Maliny južne pod privádza
čom na diaľnicu. Dôvodom účasti
kolegov bola snaha o elimináciu
straty brehovej vegetácie. Na zákla
de stavu už dokonaného výrubu
mohli iba požiadať o ponechanie

časti sedimentov v toku z dôvodu
ochrany vodných organizmov vzhľa
dom na susediace územie európ
skeho významu (SKUEV0219 Mali
na),“ povedal D. Valachovič a dodal,
že si nie sú vedomí, resp. že by sa na
nich niekto oficiálne alebo inak ob
rátil s požiadavkou vyjadriť sa k plá
novanej ťažbe na úseku toku Maliny
aj severne od privádzača.
„Kolegovia sú si vedomí legislatív
neho rámca pre podobné konanie.
Naša odborná organizácia nie je
oprávnená udeľovať súhlas na pred
metnú ťažbu. Žiadateľ výrubu stro
mov rastúcich mimo lesa je povinný
15 dní pred začatím výrubu písomne
ohlásiť výrub na územne príslušný
orgán štátnej správy. V konkrétnom
prípade na mesto Malacky. Zákonom
určená 15-dňová lehota vytvára mož
nosť vyjadriť sa z hľadiska záujmov
ochrany prírody a ťažbu korigovať.
Ak sú stromy súčasťou lesného po
rastu, vyjadruje sa k ťažbe lesný
úrad, ktorému zo zákona vyplýva
povinnosť obrátiť sa na orgán štátnej
správy kompetentný v ochrane prí
rody. Žiaľ, o naše odborné stanovisko
pred vykonaním ťažby na oboch úse
koch rieky Moravy nás nikto nepo
žiadal,“ uzavrel svoje stanovisko ria
diteľ Správy CHKO Záhorie D. Vala
chovič.
TATIANA BÚBELOVÁ

najmä vlastníci, príp. správcovia:
zariadení spoločného stravovania,
zdravotníckych zariadení, obchod
ných a podnikateľských prevádzok,
školských a predškolských zariade
ní, prevádzkových a administratív
nych budov, obytných domov, ro
dinných domov – v prípade chovu
hospodárskych zvierat, kanalizač
nej siete, výrobných a prevádzko
vých objektov, vojenských objek
tov.
OÚRŽP

Jarné upratovanie nielen
v domácnostiach

Po tohtoročnej tuhej a nekonečnej zime sa začalo slniečko ukazovať svoju prívetivú tvár. Zasvietilo aj do
tmavých kútov a ukázalo nám nielen rozkvitnuté snežienky a fialky, ale aj schované zákutia znečistené
menším alebo väčším množstvom odpadu.

Veľké jarné upratovanie sa koná
pravdepodobne v každej domác
nosti. Okrem„zazimovania“ kabátov
a čižiem, tepovania kobercov a umý
vania okien sa mnohí snažia zveľa
ďovať aj okolie svojich príbytkov.
Väčšina obyvateľov si chce vyčistiť
a skrášliť prostredie, v ktorom žije,
či už okolo rodinného domu alebo
bytovky. Ľudia zametajú chodníky,
okopávajú hriadky, vysádzajú nové
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kvety... Hoci je tohtoročná Veľká
noc v neskoršom termíne ako zvy
čajne, niektoré „veci“ skrátka nepoč
kajú. Jednou z nich je každoročná
likvidácia čiernych skládok.
Jarnú „fasádu“ dostávajú aj kraj
nice mestských komunikácií a chod
níkov v správe mesta. V tejto súvis
losti by majitelia a prevádzkovatelia
zariadení služieb a obchodu nemali
zabúdať na povinnosť, ktorá im vy

plýva z VZN č. 6/2007 o dodržiavaní
poriadku a čistoty a užívaní verej
ných priestranstiev na území mesta
Malacky. Podľa tohto nariadenia sú
povinní čistiť chodníky a verejné
priestranstvá priľahlé k nehnuteľ
nosti na vlastné náklady. Keď spo
jíme sily, budeme sa môcť pochváliť
čistým mestom s upravenou zele
ňou, v ktorom sa všetci budeme
-boor/rajdobre cítiť.

Máte zaujímavé
fotografie,alebo
viete o mieste,
ktoré stojí za to
vyfotiť? Pošlite
OKOM
OBJEKTÍVU nám svoj námet!

Aj keď topole vraj rastú rýchlo a hádam
sa spamätajú, pohľad na takto „okýp
tené“ stromy nepadne dobre ani oku ab
solútneho laika. Stromy pri plote pozdĺž
cesty dostali svoj krátky strih v objekte
bývalých kasární a súčasného sídla Ha
sičskej a záchrannej brigády. So šumom
lístia či štebotom vtáctva ukrytého v ko
runách sa nadlho nedá počítať. -tabu-
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Nepoznaný Vietnam

Zátoku v Ha Long tvoria
najrôznejšie ostrovčeky,
ktoré počas stáročí vzni
kali vulkanickou činnos
ťou.

Štefan Sopóci pri typickej pagode v Hanoji

Na motorke vo Vietname jazdí každý, dokonca celé rodiny, ženy, babky, ded
kovia, študenti.

Veľkým prekvapením pre všetkých boli piesočné duny vo Vietname.

Mnohí Malačania radi spozná
vajú svet a milujú cestovanie.
Medzi nich patrí aj Štefan So
póci. O svojich nezabudnu
teľných zážitkoch z Vietnamu
k nám do redakcie prišiel po
rozprávať. Po tom, čo minulý
rok spolu s manželkou preces
tovali Čínu, bolo jeho snom
navštíviť aj Vietnam. Prostred
níctvom Klubu železničiarov
z Českých dráh sa mu to napo
kon podarilo. Navštívil nepo
znanú krajinu, ktorá má podľa
neho pred sebou veľkú budúc
nosť.
Počas 15-dňového poznávacieho
zájazdu sme prešli Vietnam od seve
ru až po juh, od Hanoja až po Saigon
a ústie rieky Mekong. Pre starobylé
mesto Hanoj, ako aj pre celý Vietnam
sú typické budhistické chrámy a pa
gody, ktoré symbolizujú dávnu mi
nulosť.
Hanoj je dnes jedným z najfas
cinujúcejších miest juhovýchodnej
Ázie. Tisíc rokov staré chrámy
a množstvo jazier pôsobí skôr ako
fantázia, nie ako skutočnosť. V mes
te sme mohli vidieť aj Mauzóleum
Ho Či Mina, starú koloniálnu štvrť či
úžasné tržnice. Skvelým zážitkom
bola cesta do zátoky v Ha Long, kde
sme pozorovali svetový unikát. Naj
rôznejšie ostrovčeky, ktoré počas
stáročí vznikali vulkanickou činnos
ťou. Týčia sa z mora a vytvárajú
úžasnú oku lahodiacu scenériu. Táto
zátoka bola vyhlásená za prírodnú
pamiatku UNESCO. Vo Vietname žije
80 % ľudí z poľnohospodárskej vý
roby, najmä z pestovania ryže, ale aj
iných produktov. Vďaka dobrým
klimatickým podmienkam sa stal
Vietnam druhým najväčším produ
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Plávajúci obchod
na rieke Mekong

centom ryže na svete. Pred nimi je
už len Laos.
Memento more
V strednom Vietname je krajina
najviac poznačená vojnami, ktoré
dlhé roky Vietnamci viedli. Úspešne
bojovali s Mongolmi, Číňanmi, Fran
cúzmi a Američanmi a nakoniec si
vydobyli slobodu a nezávislosť. Po
sledná vojna sa skončila len v roku
1975 a národ sa po dlhých rokoch
začína prebúdzať. Najviac na nás
zapôsobila demilitarizovaná zóna.
Tam sme navštívili aj múzeum a pod
zemné tunely, kde sa počas vojen
skrývalo obyvateľstvo. Nachádza sa
na 17. rovnobežke a v minulosti delil
Severný Vietnam od Južného.

Vo Vietname žije 80 % ľudí z poľnohospodárskej výroby, najmä z pestovania
ryže, ale aj iných produktov.

Očarujúca krajina
Pri prechode zo severu postupne
cez stredný Vietnam na juh bola ci
teľná aj zmena klímy. Na severe je
priemerná teplota 20 °C, v strede
25–30 °C a na juhu teplota dosaho
vala až 32–35 °C. Cestou na juh, ob
klopenou súčasne morom i horami,
sme mohli lepšie spoznávať vidiek
Vietnamu. Veľmi náruživo a nedo
čkavo sme fotografovali ľudí pra
cujúcich na ryžových políčkach s ty
pickými vodnými byvolmi ťahajúci
mi radlicu. Na ovocných plantážach
sme videli hádam všetky možné dru
hy ovocia a rastlín. Transferom sme
sa presunuli do hlavného mesta Viet
namu a bývalého sídla francúzskej
kolónie do Saigonu. Mesto nás do
slova očarilo svojou kultúrou, sta
rými uličkami, ale aj modernou vý
stavbou a krásnou vysokou budo
vou finančného centra. Veľkým pre
kvapením pre všetkých bola
zmienka o piesočných dunách vo
Vietname. Skutočne sme však nav
štívili aj piesočnú oblasť, kde sú na
malom priestore zaujímavé duny.

Svet plný motoriek
Veľkou atrakciou pre našinca sú
motorky. Hovorí sa, že symbolom
Vietnamu sú Ho Či Min a motorky.
Odhadli sme, že na jedno auto môže
pripadať asi 100 000 motoriek. Jazdí
tu na nej každý, dokonca celé rodiny,
ženy, babky, dedkovia, študenti. Pre
vážajú na nich prakticky všetko. Pre
svedčili sme sa o tom aj v Saigone,
kde sme sa preplietali medzi tisícka
mi motoriek. Zo Saigona je len na
skok k ústiu rieky Mekong. Tam sme
zažili aj plávajúci obchod. Domorod
ci predávali tovar na rôznych lodič
kách, ktoré mali preplnené ovocím
a zeleninou.
Všetko bude inak
Vietnam má potenciál stať sa
o pár rokov vychytenou destináciou.
V súčasnosti sa investuje mnoho fi
nančných prostriedkov do infra
štruktúry. Budujú sa nové letiská,
budovy, cesty. Najväčšou vietnam
skou devízou sú bezpochyby neko
nečné pláže, priezračná voda, jemný
piesok. Pláží, ktoré by mohli byť prí
stupné, existujú stovky kilometrov.
Vláda si uvedomuje tento potenciál
krajiny a v súčasnosti sa snaží ju čo
najviac zveľadiť. Už teraz tam turisti
chodia radi, najmä Francúzi. Zaují
mavé je, že keď idete cez Vietnam
smerom zo severu na juh, Vietnam
je krajší, lepší, exotickejší.
Redakčné spracovanie:
NATÁLIA SLOBODOVÁ
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Žena v armáde

Ľubica Labudová je 30-ročné žieňa, z ktorého srší optimizmus
a neskutočná energia. Pochádza z Veľkého Krtíša, no už dva roky sú
jej prechodným bydliskom Malacky. Miluje mačky a nuda je pre ňu
úplne neznámy pojem. Asi nikto by ju neodhadoval na príslušníčku
Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Čo ste vyštudovali? Prípadne,
aké zamestnanie ste vykonávali
pred vstupom do armády?
Absolvovala som bakalárske a ma
gisterské štúdium pedagogického za
merania na Trnavskej univerzite a Uni
verzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Rigoróznu skúšku som absolvovala na
Univerzite Komenského v Bratislave.
Mojím predchádzajúcim pôsobiskom
boli zamestnania rôznych smerov.
Popri škole som pracovala ako asis
tentka, odbytový referent, sekretárka,
roznášala som letáky či upratovala po
nociach. Taktiež som robila barmanku
a čašníčku, ako aj pracovníčku vo vino
hrade.
Ako dlho ste príslušníčkou Oz
brojených síl SR?
Základnú vojenskú službu som ab
solvovala v r. 2003, na konkrétne mies
to som nastúpila v r. 2004. Moja vte
dajšia hodnosť bola desiatnik, teraz
som slobodník, čo je hierarchicky dru
há najnižšia hodnosť v rezorte.
Ako ste sa k tejto práci dostali?
Vždy som snívala o práci, ktorá ma
bude baviť a napĺňať. Chcela som
uplatniť vzdelanie a postupne sa roz
širujúci rozhľad. Nadšenie a chuť niečo
dosiahnuť boli mojím cieľom a zároveň
niekde v kútiku duše akýmsi „pohon
ným motorom“ i prianie môjho nebo
hého otca. Niekedy je nutné niečo vo
svojom živote zmeniť a ja som to uro
bila. Videla som šancu, robiť niečo iné
oproti mnohým ľuďom okolo mňa.
Majú ženy v armáde nejaké pri
vilégiá, alebo to majú oproti mu
žom ťažšie?

Tu by som mala byť asi trošku dis
krétna, ale zároveň objektívna. Každý
k nám pristupuje inak, je to vec názoru
a zároveň vzájomnej interakcie medzi
ľuďmi. Stretla som sa v mnohých prí
padoch s pozitívnym, ako aj negatív
nym ohlasom. Ja osobne vôbec nepo
važujem moje postavenie v rezorte za
ľahké, ale bola som si vedomá, že to
jednoduché vôbec nebude. Mojím cie
ľom, ako som už spomínala, bol i kariér
ny postup, samozrejme zaslúžený
a podložený výsledkami. Ale tuším to
bol len cieľ a moje uplatnenie musím
hľadať inde. Niekedy mám pocit, že
v prípade mojich vedomostí či nad
šenia pre prácu som tu nepoužiteľná.

Prevádzkovateľ Nemocnice v Ma
lackách – Nemocničná, a. s., už dru
hýkrát pripravil podujatie Týždeň
zdravia, ktoré je v tomto roku za
merané na zdravý životný štýl. Zá
štitu nad Týždňom zdravia opäť
prevzal predseda BSK Pavol Frešo.
Akcie sa zúčastnili aj známe tváre
z televíznych obrazoviek, napríklad
návrhárka Lýdia Eckhardt, spevák
Miro Jaroš aj moderátorka Andrea
Chabroňová. V tomto týždni si pri
pomíname Svetový deň zdravia,
pre návštevníkov nemocnice je pri
pravený program zameraný na pre
ventívnu starostlivosť o zdravie.
Tohtoročný Týždeň zdravia je ve
novaný zdravej životospráve, po
hybu a má pripomínať dôležitosť
každoročného preventívneho vy
šetrenia.
Župan Pavol Frešo spolu s ria

Zhovárala sa: S. RAJNOVÁ,
Foto: archív L. Labudovej

Hviezdy
vV posledný
CVeČku
marcový deň sa CVČ

v Malackách zaplnilo speváckymi, ta
nečnými, žonglérskymi a kúzelnícky
mi „hviezdami“, ktoré súťažili o pria
zeň poroty a publika v súťaži Minita
lent show s Cvečkom. Cieľom súťaže
je motivovať deti k rozvoju schop
ností, nadania a zručností. Do minita
lentu sa prihlásilo 27 detí od 6 do 14
rokov. K odbúraniu ich trémy prispela
priateľská atmosféra, pri ktorej sa de
ti navzájom povzbudzovali. Do finále
minitalentu postúpili Vanessa Sojá
ková, Dominik Gašpar, Jakub Jurica,
Michal Augustovič, Adriana Hašková,
Ema Kraščeničová, Linda Michalovi
čová, Viktória Voržáčková, Tamara Hri
cová, Nikol Hladíková, Dominik Bin
čík, Denis Binčík, Juraj Chlpek.
Finále súťaže bude 26. 4. o 16.00 h
v synagóge. Vstup je voľný.

MILÁČIKOVIA

V týchto dňoch prichádza do
škôl výzva, aby sa deti zapojili
do projektu

diteľom nemocnice Petrom Kalen
číkom otvorili výstavu fotografií
o prerode nemocnice na moderné
zariadenie. Župan ju zároveň po
krstil čerstvou ovocnou šťavou
„freš“, ktorá je symbolom zdravé
ho životného štýlu.
„Zdravie nie je len abstraktná
kategória, zdravie je naozaj
o tom, ako človek žije a ako pra
cuje. Mnohé môže ovplyvniť prá
ve tým, že preventívne pôsobí na
svoje zdravie, teda zdravým ži
votným štýlom,“ povedal P. Frešo.
Zároveň poukázal na to, že spoje
nectvo súkromného a verejného
záujmu v súvislosti s modernejšou
prevádzkou nemocnice môže byť
funkčné a v prospech všetkých ľu
dí. „Bola to nemalá investícia, kto
rú sme do tejto nemocnice dali,
zhruba 70 % nemocnice je prero
bených aj v rámci lôžkovej časti.
V tomto roku pripravujeme aj mo
dernizáciu technickej časti ne
mocnice, súvisí hlavne s operač
nými sálami, oddelením intenzív
nej starostlivosti a centrálnym
príjmom,“ priblížil Peter Kalenčík,
riaditeľ spoločnosti Nemocničná,
a. s., ktorá prevádzkuje Nemocnicu
v Malackách.

Do 30. 6. môžu napísať o svojich
dobrých skutkoch, za ktoré sú po
važované nielen veľké činy ako zá
chrana života, ale aj každodenné
drobné skutky. Upozorniť môžu
i na činy svojich kamarátov, ktoré si
všimli a myslia si, že by mali byť oce
nené. Dôležité sú aj kolektívne
dobré skutky, na ktorých sa deti
spoločne dohodnú a zrealizujú ich.
Správu o nich môžu deti zasielať
do 30. 6. Súťaž je príležitosťou aj
pre učiteľov, ktorí poznajú správanie
svojich žiakov a môžu ich do nomi
nácie podnietiť. Veď aj v Malackách
sú určite dobré a empatické deti,
ktoré pomáhajú iným.
Príspevky zasielajte na adresu:
Detský čin roka
Agentúra POPPINS
Špitálska 10, 81108 Bratislava
Viac informácií o projekte nájdete
na www.dcr.sk.

Charizmatický jazvečík Čiko je v naj
lepších rokoch. Je dobrodružný typ,
ktorý má rád prírodu, leto, výlety, gri
lovačky a iné spoločenské akcie. Vo
voľnom čase spí, všetko skonzumuje
a bezdôvodne kope jamy. Pozná ho už
celá Dubovského ulica.     Ján Jánoš
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v Rakúsku, Nemecku, Anglicku,...

VaV

KURZY NEMÈINY
pre opatrovate¾ky

trvanie 1,5 mesiaca, len 69 €

www.VaVslovakia.sk 0907 035 335 0911 996 639

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Čítajte a vyhrajte
Ak nedokážeme zachrániť Pandoru,
ako môžeme zachrániť sami seba?
Tak znie existenčná otázka knihy
Avatar od autorov Marie Wilhel
movej a Dirka Mathisona. Skupinka
vedcov v snahe zachrániť Pandoru
tajne dopraví na Zem neskreslené
informácie o tomto

vzácnom svete.
Príručka poteší všetkých fanúšikov
filmu Avatar od Jamesa Camerona,
pretože výstižne mapuje množstvo
jedinečných aspektov Pandory.
Román Alabama Song vyhráva
Martin Žáček z Ul. Ľ. Fullu 1 v Ma
lackách. Žiadame výhercu, aby sa
do 10. 5. ohlásil v redakcii. Ak chcete
súťažiť o knihu Avatar, pošlite do
2. 5. nalepený kupón a možno sa
práve na vás usmeje šťastie.

ĽUBICA

KUPÓN

7

Pripravil: Vojtech Kúkoľ

ZVISLE
1 kritizovanie, odsudzovanie – 2
oraním rozryl, pooral – 3 obila ko
vom na spevnenie – 4 coca cola (ho
vor.) – Chaplinov film – 5 pytliak, kto
rý kladie oká – utká, natká – 6 namo
táva – úhor po nem. – 7 perifráza, lí
čenie deja – metla so strapcami na
ometanie prachu – 8 načim, treba
(nár.)– číra tekutina – 9 nadmerné vy
lučovanie kožného mazu – 10 ozna
čovanie citlivosti filmov – meno rím

A

PRÁCA pre opatrovate¾ky

Kníhkupectvo

Za náš kaštieľ vám ďakujeme!

VODOROVNE
A pomaly (prísl.) – české mužské
meno – časť nohy medzi kolenom
a bedrom – B umelecký smer 18.
stor. – mláďa ošípanej – utvor riase
ním – C 2. časť tajničky – omám al
koholom – D výrobok na predaj –
znížený tón E – nie dnu – interhotel
(skr.) – rozlož a zaži potravu v tele –
E štát v Ázii – 1. časť tajničky – F mr
zák – spaním nahradí – lokál po ne
mecky – G mužské meno (20. 2.) –
4

Nové kurzy KAŽDÝ MESIAC!

Číslo účtu: 3278257023/5600

chlpatá rastlina s fialovými kvetmi
(bot. Geranium) – bahniakovitý vták,
lyžičiar

3

KVALITNE, najlepšia cena od 179 €
RÝCHLO (do 24 dní) denný a veèerný
Kniha NJ + CD + Certifikát SJ, NJ, AJ ZADARMO

Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, Tel.: 772 67 34
Po–Pi: 9.00–17.30; So: 9.00–12.00

Autorom výroku, ktorý tvorí taj
ničku, je francúzsky spisovateľ a fi
lozof Joseph Roux (1834–1886).

2

h

Zaregistrujte sa TERAZ a získajte Z¼AVY!

Zbierka na
Malacký kaštieľ
pokračuje

Krížovka

1

OPATROVATE¼SKÝ
KURZ VaV
akreditovaný MPSVaR-230 platný v SR a EU

Radi by ste videli svojho zvie
racieho miláčika v novinách?
Pošlite jeho fotku v čo najvyš
šom rozlíšení so stručným po
pisom na malackyhlas@malac
ky.sk a spozná ho celé mesto!

Detský čin
roka 2011

Župan Frešo
krstil „frešom”
Župan Pavol Frešo 5. 4. oficiálne
otvoril Týždeň zdravia v Nemoc
nici v Malackách. Tohtoročné po
dujatie bolo venované zdravej ži
votospráve, pohybu a malo pripo
mínať dôležitosť každoročného
preventívneho vyšetrenia. V tom
to týždni sme si pripomenuli aj
Svetový deň zdravia.

Čo je pre vás v tejto práci naj
ťažšie a naopak z čoho ste mali
najväčšie potešenie?
Najťažšie je asi to, že nie som vy
užitá a neviem sa presadiť, pretože mi
to nie je umožnené. Som zaškatuľko
vaná v jednej kolónke, a tak nemám
možnosť postupovať vyššie. Sme ľudia
a pre nadšenie a chuť je nevyhnutná
motivácia. Ja ju v tomto prípade strá
cam, pretože to nie je len o financiách
a výhodách, ale i o radosti pracovať
a tešiť sa z nej! Potešením sú pre mňa
ľudia, ktorých mám okolo seba, ľudia
v mojej najtesnejšej blízkosti. Vzájom
ný vzťah a vždy ochota vyjsť v ústrety.
Ovplyvňuje vás toto zamest
nanie v súkromnom živote?
Musím povedať, že určitý dopad
pociťujem. Nemám uplatnenie v prá
ci, nadšenie z nej vyprcháva, a to sa
odzrkadľuje aj v mojom súkromnom
živote. Svoje robí aj vzdialenosť od
domova, stagnácia a strata kontaktu
s priateľmi.

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

skeho básnika Ovídia – 11 otroci
(bás.) – starorímska bohyňa úrody –
12 sneh po česky – žiť po česky – 13
tajomstvo – moc 14 domácke meno
Eriky – tebe patriaci – 15 citoslovce
poháňania koní (aj hijó) – horná kon
čatina 16 dávaj piť zvieratám – 17
dostala sivú farbu
Pomôcky: Pakost, Kid, aar, ASA,
Naso, Ops, ská
Kto chce súťažiť o sadu CD a DVD,
nech pošle kupón spolu so správny
mi odpoveďami do 18. 4. a zaradíme
ho do žrebovania.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky –
Viacej ľudí sa topí v pohároch
než v riekach – sme vyžrebovali
Jozefa Waltera zo Štúrovej ul.
v Malackách. Získava sadu CD
a DVD. Žiadame výhercu, aby sa
do 13. 5. ohlásil v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN

7

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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SPEKTRUM

Orientálny
bollywood prvý

Jarná zberateľská bur
za v Malackách sa v so
botu 2. apríla skončila
úspechom a bola spre
vádzaná veľkým záuj
mom zberateľov. V je
dálni pri ZŠ Dr. J. Dére
ra návštevníkov vítal
podpredseda Zväzu
slovenských filatelis
tov – Klub filatelistov
Malacky 52–32 Dušan
Pavlík. Vymieňalo, pre
dávalo a kupovalo sa
všeličo – okrem zná
mok, starých peňazí
a pohľadníc aj hokejo
vé či futbalové kartič
ky, figúrky z kinderva
jíčok a iné hračky.

V sobotu 2. apríla sa dve skupiny tanečníčok brušných tancov z kur
zov MCK Malacky zúčastnili 2. ročníka medzinárodného festivalu
a tanečnej súťaže Liptov Orient Festival 2011, v ktorej bojovali
o umiestnenie v silnej konkurencii orientálnych tanečníčok zo Slo
venska, Čiech, Poľska a Maďarska.

Dom kultúry v Liptovskom Mi
kuláši bol začiatkom apríla sved
kom 159 orientálnych tanečných
vystúpení. Zvlášť medzi sebou bo
jovali amatéri a zvlášť profesionáli.
Súťažiaci boli rozdelení do 3 veko
vých kategórií – deti, juniori a do

Poklady treba
vedieť nájsť

Úlovok hneď zrána
Úlohy organizátora a hostiteľa sa
ujal podpredseda malackého klubu
filatelistov, pretože predseda Anton
Pašteka bol v tom čase poctený špor
tovými úlohami. Ako hádzanárske
ho rozhodcu ho delegovali odrazu
na tri zápasy v Bratislave a Brezovej
pod Bradlom. Kolegov však prišiel
pred odchodom pozdraviť a burzu
otvoriť. Za športovými povinnosťami
sa mu odchádzalo ľahšie vďaka skve
lému úlovku. „Od zberateľa z Brati
slavy som získal historickú pohľad
nicu Malaciek z roku 1905, ktorú vy
hotovil malacký vydavateľ pohľadníc
Vízner. Je na nej zobrazený breč
tanom obrastený domček v areáli
Zámockého parku. Pohľad mi nie je
známy a ešte sa mi nepodarilo zistiť,
o ktorý domček išlo – či to bol dom
záhradníka, správcu alebo nejaký
iný objekt,“ teší sa pátračskému dob
rodružstvu Anton Pašteka a prizná
va, že pohľadnica ho vyšla na 45 €.
Hokejové šialenstvo
aj v mincovníctve
Na prvý pohľad by sa náhodnému
návštevníkovi azda mohlo zdať, že
jedáleň sa zmenila na starinárstvo či

akési „vetešníctvo“. Pri bližšom po
hľade a po zasvätení do problema
tiky však aj laik pochopí, že v záplave
menej cenných kúskov sa nájdu aj
ozajstné vzácnosti. Nečudo, že kaž
dý nie je ochotný dať sa vyfotogra
fovať spolu s pokladmi, ktoré ponú
ka. „Raz po uverejnení fotografie ko
legu vykradli,“ tvrdí pán, ktorý pra
videlne navštevuje burzy v Malackách aj spolu s manželkou. Na jeho
stolíku sa tiež našla sada, ktorá sa
podľa jednej z návštevníčok predáva
za 400 €. Išlo o sadu obojstranne fa
rebných obehových euromincí v dre
venej kazete. Mincovňa v Kremnici
ich vydala v limitovanej sérii 1000 ks
pri príležitosti tohtoročných MS v ho
keji, ktoré sa čoskoro začnú v našej
malej krajine. Potom na svojej inter
netovej stránke zorganizovala pre
dajnú akciu a dočkala sa rekordu.
Všetok náklad sa rozchytal za neuve
riteľných 8 minút od ohlásenia akcie!
„Neušla sa ani mne a pokiaľ viem, ne
má ju nikto z Malačanov,“ priznáva
Dušan Pavlík, ktorému sa ušlo len
z tzv. vyhotovenia proof, kde sú min
ce s vysokým leskom s jednostran
nou farebnou potlačou, ktorých vy
dali 3000 sád. Najmenej vzácne sú

Ráno sa rozpútalo doslova tanečné šialenstvo.
Tanečníci súťažili v deviatich kategóriách – scéni
ka, show, disco, hip-hop, malé a open choreogra
fie, cheerleaders, mažoretky, orient a v 4 vekových
kategóriách, deti (7–9 rokov), deti (9–11), juniori
(12–15), mládež (16 a viac). Bolo odtancovaných
163 choreografií, ktoré posúdila odborná medzi
národná porota v zložení Soňa Kršjaková, Mia Ma
jeríková, Magdaléna Čaprdová, Juraj Jurík, Hana
Srncová (ČR), Alena Matějová (ČR), Dobrava Míč
ka Škvaridlová a Miriam Horváthová. Na každú
kategóriu sa menilo jej osadenstvo vzhľadom na
odbornosť jednotlivých členov. Najviac obsade
ná bola kategória hip-hop a malé choreografie.
Posledné tanečné vystúpenie sa dostalo na rad
MALACKÝ HLAS
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-raj-; foto: P. Kajošová

sady obehových mincí v papiero
vom obale s hokejovým motívom
(náklad 25000), ktoré sú totožné
s bežnými, všetky však majú uvede
ný rok 2011 a žetón MS v ľadovom
hokeji navyše.
Filatelisti mestu
Nadšenci filatelie nikdy neholdo
vali svojmu koníčku výlučne pre vlast
né potešenie, ale oddávna repre
zentovali mesto a usilovali sa aj o to,
aby sa dostalo do povedomia nielen
filatelistickej, ale aj širokej verejnosti.
Za rok 2010 sa im podarilo vydať už
päť poštových lístkov (ľudovo koreš
ponďákov) s vyobrazením význam
ných objektov mesta Malacky. Vyda
nie šiesteho sa chystá k Prvomájovým
Malackám 2011. Vlani k týmto osla
vám vydali prvý poštový lístok v ná
klade 300 ks s vyobrazením Pálfiov
skej izby v kaštieli. Ostatné zo série
Malacky dnes už vyšli len v počte
150 ks. Pri príležitosti jesennej burzy
s motívom ZŠ Dr. J. Dérera, k divadel
nému festivalu Zejdeme sa na ham
bálku s obrázkom Kultúrního domeč
ka, k podujatiu Kultúra bez tlmoč
níka s motívom synagógy a k Advent
ným Malackám s motívom kláštora.
Čo bude na šiestom poštovom lístku,
ktorý si návštevníci Prvomájových
Malaciek budú môcť kúpiť v stánku
MsÚ pri kaštieli za 1 €, nateraz zostá
va prekvapením.
Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

spelí, pričom tieto mali ešte pod
skupiny – jednotlivci, duetá a tímy.
Každá podskupina mala podkate
górie na základe tanečného štýlu –
klasic, folklor a fusion.
Ako prvá z dvoch zástupcov Ma
laciek vystúpila v kategórii amatéri
– fusion skupina Sabaa, ktorej člen
ky sa brušným tancom venujú dva
roky pod vedením inštruktorky
Petry Kajošovej – autorky choreo
grafie tanca bollywood, s ktorým
Sabaa spomedzi deviatich veľmi sil
ných skupín obsadila 1. miesto. Ma

Tanečné šialenstvo v Malackách
Prvá aprílová sobota patrila v Malackách
tancu a celoslovenskej tanečnej súťaži pod
názvom Saltare orbis 2011. Už od skorých
ranných hodín sa parkovisko pred športo
vou halou Malina plnilo autobusmi a auta
mi. Na ich „ešpezetkách“ boli skratky miest
ako Martin,Trenčín, Levice, Komárno a mno
ho ďalších. Do Malaciek meralo cestu do
vedna 1062 tanečníkov z 24 slovenských
a českých miest pôsobiacich v ZUŠ, CVČ, ZŠ,
mestských centrách kultúry, ako aj súkrom
ných tanečných kluboch.

lacká profesionálna skupina Cham
sa sa v súťaži predstavila tancom
tribal, no napriek tomu, že v kate
górii profi-fusion podali úžasný vý
kon, medzinárodná porota im na
koniec udelila 4. priečku.

až okolo 21.00 h. Organizátorom súťaže je Taneč
né štúdio Saltatrix. Štvrtý ročník sa niesol v zna
mení spolupráce s českým združením Děti fitness
aneb sportem proti drogám. Súťažiaci mali
možnosť postúpiť so svojimi choreografiami do
metropoly nášho západného suseda, kde sa
28.–29. 5. v Sparta Aréne uskutoční finále rov
nomennej medzinárodnej súťaže. Z postupov do
Prahy mali tanečníci obrovskú radosť. Atmosféru

podujatia podfarbilo krásne počasie, ktoré si aj
tancujúci vo voľných chvíľach užívali pred špor
tovou halou plnými dúškami. Podporiť ich prišlo
približne 400 divákov. Riaditeľka súťaže A. Murá
niová nám prezradila, že tento ročník bol spo
medzi predošlých najsilnejší. Vyjadruje vďaku za
spoluprácu všetkým, ktorí prispeli k zorganizo
vaniu a hladkému priebehu súťaže.
Text, foto: -naty-

MALACká MATRika
od 22. 3. do 4. 4. 2011
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – Zdena Koudelová,
Ľudovít Jurkovič, Kve
toslava Kupcová, Elena
Surkošová; Ernest Ško
pek; 85 – Berta Andrašková; 90
– Jozef Kovačovský
POVEDALI SI ÁNO:
Ivan Mičkalík a Lucia Bo
kolová; Marián Gábriš a Iveta On
gerová
NIE SÚ MEDZI NAMI:
Anna Barkóciová, Kuklov
(*1962), Pavel Peterka,
Plavecký Mikuláš (*1931), Mar
gita Kochová, Sekule (*1925),
Mária Jurkovičová, Malacky
(*1924), Vilma Ryšková, Kúty
(*1941), Jozef Duray, Rohožník
(*1939), František Gernic, Stu
pava (*1947) Terézia Reifová,
Závod (*1935), Matilda Krchňá
ková, Malacky (*1941), Rudolf
Marek, Malacky (*1938), Klára
Rybárová, Zohor (*1922), Júlia
Hacajová, Malacky (*1931)
SpomienkY
Odišiel si bez roz
lúčky, tak veľmi si
chcel žiť, no zlá
choroba to ne
chcela dovoliť.
10. 4. uplynuli dva
smutné roky, čo
nás opustil manžel, otec a ded
ko Vladimír Salava.
S úctou a láskou spomína man
želka a celá rodina.
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„Silácky” 1. máj

O metaforickej sile Prvomájových Malaciek 2011 už nemožno po
chybovať. Je overená každoročným neutíchajúcim záujmom tisícok
návštevníkov. Historicky prvýkrát sa však jeho sila ukáže i vo sva
loch a oceľových kostiach.

Prvý májový deň tohto roka sa
nielenže ponesie v znamení už tra
dičného programu, ale prekvapí
aj niečím celkom novým a jedineč
ným – Majstrovstvami Slovenska sil
ných mužov, ktoré sa odohrajú na
futbalovom ihrisku v Malackách od
13.00 do 15.00 h.
Skúsiť nepravdepodobné,
uspieť nemožné
Čo nám tzv. silní muži na svojich
majstrovstvách v rámci republiky
predvedú? Pre amatérov i profesio
nálov je pripravených päť disciplín,
ktoré vás zabolia už len pri pohľade.
Bez potlesku si ani nedoprajte po
hľad na živé skaly, pretože oni si ho
zaslúžia. Na zahriatie poslúži pre
tekárom 130 kg ťažká klada, ktorá by
väčšine z nás krvný obeh nezrýchli
la, ale rovno zastavila. V poradí dru
hou disciplínou bude nosenie divej
svine – ide o tradičnú súčasť prete
kov, spočívajúcou v nosení 150 kg

kufrov na istú vzdialenosť, ktorá sa
však vždy nazýva inak, vždy podľa
mesta, v ktorom sa preteky uskutoč
ňujú. Zatiaľ čo v Trenčíne prenášali
meč Matúša Čáka a v Nitre Svätoplu
kove prúty, v Malackách sa silní muži
popasujú s diviakom z malackého
erbu. Mŕtvy ťah (cvik náročný pre ce
lé telo) s osobným autom, vždy od
meňovaný bohatým aplauzom pub
lika, bude treťou disciplínou, za kto
rou bude nasledovať prehadzovanie
150 kg gule a 600 kg pneumatiky.
Zlatým klincom pretekov bude po
sledná disciplína, ktorou bude priťa
hovanie kamióna. Trúfli by ste si?
Nadľudská sila v ľudskom tele
Slovenská asociácia silných mu
žov (ďalej SASIM) bola založená 7. 5.
1999 za účelom zastrešenia ťažkých
atlétov – silných mužov. Na jeho po
čiatku stál podnikateľ M. Kálma, ma
jiteľ fitnescentier, M. Gabrhel, obaja
z Trenčína, kde sa tiež konalo prvé

súťažné podujatie pod záštitou
SASIM, a strongman R. Ševcech. Aso
ciácia postupne naberala na obľú
benosti u divákov a čoskoro sa vďa
ka tomu zaviedla dnes už tradičná
súťaž Meč Matúša Čáka Trenčianske
ho, vedená na vysoko profesionálnej
úrovni. Trojtisícové publikum, ktoré
zakaždým odchádza z podujatia
nadšené, hovorí za všetko. V roku
2002 tiež SASIM uviedol do pre
vádzky tzv. centrum atypických silo
vých disciplín, ktoré je na Slovensku
jediné svojho druhu a nachádza sa
v mestskej športovej hale na Sihoti
v Trenčíne. Od roku 2004 je SASIM
tiež členom celosvetovej federácie
ťažkých atlétov IFSA.
Lámu rekordy a prekračujú
možnosti
Do knihy slovenských rekordov
sa 2.12. 2006 zapísal člen SASIM Bra
nislav Golier, ktorý pokoril doterajšiu
latku deviatich otočení 100 kg vážia
cej betónovej gule z roku 2005 a oto
čil ju okolo hlavy 11-krát. Podarí sa
mu na tohtoročných majstrovstvách
prekonať ďalší z rekordov? Príďte sa
sami pozrieť na Majstrovstvá silných
mužov 2011, ktorých hostiteľom bu
dú prvýkrát v histórii Malacky.
MÁRIO LORENC
		

Majstrovstvá Bratislavského
kraja v džude žiakov a žiačok

reprezentovali aj naši pretekári: Ju
raj Huraj, Matej Huraj, Mirko Koričár,
Paľko Koričár, Lukáš Piffko a Matej
Zub. Úspešnosť v tejto majstrovskej
súťaži je predpokladom pre postup
na M SR, ktoré sa budú konať v máji
v Rimavskej Sobote. Počas celého
dňa bola v JUDO ARÉNE v Pezinku
napätá atmosféra. Trénerky však svo
jim zverencom dôverovali a deťom
dali posledné inštrukcie pred jednot
livými zápasmi a poďme na tatami
zápasiť.
Výsledky:
kategória mini žiaci – Juraj Huraj,
1. miesto, majster Bratislavského
kraja vo váhe 27 kg; Mirko Koričár, 3.
miesto, bronzový majster BK vo
váhe 38 kg; Matej Zub, 5. miesto vo
Opäť sa potvrdilo, že džudisti v Malackách majú dobrú prípravu, ktorú s troš váhe 34 kg; kategória mladší žiaci –
kou bojovnosti vedia veľmi dobre využiť aj voči skúsenejším pretekárom.  Matej Huraj, 2. miesto, vicemajster
O tom nás jednoznačne presvedčili dosiahnuté výsledky a umiestnenia. Veď Bratislavského kraja vo váhe 46 kg;
zo šiestich štartujúcich sa na rozhodujúcich priečkach umiestnili piati džudisti Pavol Koričár, 2. miesto, vicemajster
z Malaciek, a tým si vybojovali postup na majstrovstvá Slovenskej republiky. Bratislavského kraja vo váhe +65 kg;
Všetkým blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa športových Lukáš Piffko, 3. miesto, bronzový
úspechov v nasledujúcich súťažiach a aby sa im darilo na majstrovstvách SR. majster BK vo váhe 46 kg;
Ďakujeme všetkým sponzorom,
V prvú aprílovú sobotu (2. 4. ších žiakov a žiačok. Na majstrov ktorí podporujú našu činnosť. Radi
2011) sa v Pezinku v JUDO ARÉNE stvách sa zúčastnilo 90 pretekárov medzi sebou privítame nových čle
konali Majstrovstvá Bratislavského z oddielov Bratislavského kraja. Od nov a záujemcov o džudo.
kraja v džude mini, mladších a star diel JUDO-club TJ Strojár Malacky
Text, foto: -JK-

Úspech boxerov
juniorov

Dejiskom tohtoročných M SR juniorov v boxe v dňoch 2.–3. 4. bolo
Nové Mesto nad Váhom. Na Považí sa zišlo 46 boxerov z celej SR. BC
RTJ Malacky mali zastúpenie dvoch boxerov.

V hmotnosti do 46 kg reprezen
toval oddiel ešte len 13-ročný Jaro
slav Hanúsek, ktorý pred dvomi týž
dňami na žiackych M SR vybojoval
zlato. Na základe tohto mohol štar
tovať vo vyššej vekovej kategórii, ka
tegórii juniorov. Druhý z dvojice bo
xerov BC RTJ bol Marián Baláž, štar
tujúci v hmotnosti do 54 kg. Je nut
né dodať, že obaja malackí boxeri
mali plne obsadené svoje hmotnost
né kategórie a k svojim medailám sa

Výsledky
ankety
Spomedzi našich čitateľov, ktorí sa
zapojili do ankety o najobľúbe
nejšieho športovca a kolektív roka
2010, sme vyžrebovali 10 výhercov
knihy Tak si tady nažíváme, ktorú
vydalo mesto Malacky. Žiadame
výhercov, aby si cenu vyzdvihli do
2. 5. v redakcii Malackého hlasu.
Výhercovia: Lenka Gaulasová, Ja
kubov 109; Zdena Belanová, Bílko
ve Humence 4; Silvia Kupcová, Bu
dovateľská 37, Malacky; Simona
Franzenová, Ul. 1. mája 99/20, Ma
lacky; Rado Mader, Ľ. Zúbka 9, Ma
lacky; Mikuláš Kuračka, Hurbano
va 625, Malacky; Marie Bačová,
Studienka 332; Mária Osuská, Ul.
P. Blahu 1144/8, Malacky; Ružena
Beňová, Ľ. Fullu 4, Malacky; Edita
Vozárová, Hviezdoslavova 19, Ma
-redlacky.			

Záhorákom unikol postup o 2 sety

1. liga muži západ – 20. kolo
Spartak Komárno–Strojár Ma
lacky 2:3 (23,-15,-23,17,-9) a 0:3
(-21,-20,-25)

a zisk potrebného setu. Strojári sa
však nenechali znechutiť a v ďalšom
priebehu s výnimkou 4. setu opäť
dominovali, pričom postupne do

Stojár: Šamulka, Weiss, Králik,
Šmahel, Petrovič, Lapin, libero Rusňák
(Rehák, Lipták, Kobza)

Konečná tabuľka po 20. kole – 1. liga muži – západ
Celkový stav
Zápasy
B.
Sety

Aby Malačania postúpili do bará
že o extraligu, museli vyhrať oba zá
pasy 3:0. Začali dobre, v prvom sete
viedli už 23:19, potom však rozhod
ca Svorenčík nezvládol niektoré ver
dikty a domáci to využili na obrat



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Družstvo
VKP B
Komárno
Malacky
Bilíkova
Nové Mesto n/Váh.
Komjatice

40
40
40
40
40
40

V
34
27
27
15
14
3

P
6
13
13
25
26
37

stali príležitosť všetci hráči z lavičky.
V druhom zápase Malacky nestratili
ani set, takže postupové oslavy do
mácich mali trpkú príchuť. Volejba
Lopty
–
v/p
ratio
v/p
rat.
74 110:39 2,82 3438:2845 1,21
67 91:54 1,69 3330:2989 1,11
67 96:59 1,63 3499:3167 1,10
55 66:84 0,79 3165:3350 0,94
54 52:97 0,54 2999:3415 0,88
43 32:114 0,28 2774:3439 0,81

listi Strojára si môžu spytovať svedo
mie najmä kvôli štyrom prehratým
zápasom so slabou Bilíkovou. Sezó
na sa tak pre A družstvo skončila, po
zornosť fanúšikov sa teraz upriami
na účinkovanie družstiev B a C v bra
tislavskej lige, ale najmä na žiakov,
ktorí už teraz majú istý postup na fi
nálový turnaj M SR.
Najbližší program:
14. 4. Malacky B–Ravijoma (19.30 h
v telocvični ZŠ Záhorácka)
16. 4. žiaci Malacky–VKP (11.00 h
-duša 13.00 h v ŠH Malina)

museli prebojovať. Jaroslavovi Ha
núskovi sa k zlatu z M SR žiakov po
darilo pridať striebro z M SR junio
rov. Druhý semifinálový súboj zvie
dol Marián Baláž BC RTJ Malacky vs.
Rudolf Benkovský z Likka box Du
najská Lužná. Marián prvé kolo za
spal na „vavrínoch“. Rozboxoval sa
až v polovici druhého kola. Bodový
náskok už nestačil dobehnúť, hoci
celé tretie kolo mal jasnú prevahu.
Zaslúžene zvíťazil boxer z Dunajskej
Lužnej. Marián Baláž doslova zmietol
Galanťana Ladislava Matúša z ringu
a vybojoval svoju prvú bronzovú
medailu na M SR.
Text, foto: Ali Reisenauer

Malacké
basketbalistky
vo forme

Malacké juniorské basketbalist
ky ťahajú víťaznú sériu 7 zápasov
bez prehry v 2. slovenskej juniorskej
lige. V piatok 1. apríla vyhrali 6. zápas
v skupine v Bratislave nad družstvom
MBK A. Dubčeka 66:60 a o dva dni
v nedeľu v hale Malina pred domá
cim publikom nad Zvolenom 87:80
po predĺžení (štvrtiny: 25:16, 20:10,
11:20, 19:29, trestné hody: 24/10).
Zostava a body Malaciek:
Moravčíková 26/1, Marcová 24/1,
Matušková 22/1, Vosátková 4, Spus
tová 3, (Schreiberová 4, Vokáčová 2,
Oreská 2, Feketeová, Šedivá, Hlaven
ková, Vajsábelová, Benkovičová)
-jaki-

Vyhlásia
najlepších
športovcov

Komisia pre vzdelávanie, mládež
a šport pozýva priaznivcov špor
tu na slávnostné vyhlásenie naj
lepších športovcov a športových
kolektívov mesta Malacky za rok
2010, ktoré bude v piatok 15. aprí
la o 18.00 h v Spoločenskom do
me MCK (pri inkubátore). -hrn-
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