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úvodník

Ďakujem...

V nedeľu sme vzdávali hold svo
jim mamám. Už tradične sa na
Slovensku oslavuje Deň matiek dru
hú májovú nedeľu. V prípade, ak ste
na svoje mamky zabudli či vám ne
zostal čas, myslím, že ešte stále nie
je neskoro povedať mame „ľúbim ťa
a ďakujem“. Na tieto slová je vždy
vhodný čas a ľutovať môžeme len to,
že ich hovoríme tak málo. Mnoho
krát si neuvedomujeme, čo všetko
pre nás urobili a stále robia. Mama
je jednoducho len jedna.
Milí čitatelia, dovoľte mi ukrad
núť si kúsok mediálneho priestoru
v týchto novinách a poďakovať za
život svojej maminke Zdenke Slo
bodovej, lebo je to tá najlepšia ma
ma na svete. To, čo cítim, ťažko vy
jadrím v týchto riadkoch.
Môžem len povedať: – Ľúbim Ťa
a ďakujem.
NATÁLIA SLOBODOVÁ

Prvý máj za nami
Celé mesto
u vás
doma!

Je málo miest na Slovensku, v ktorých sú oslavy Sviatku práce také veľkolepé ako u nás v Malackách.
Už jedenástykrát mal každý Malačan možnosť byť súčasťou happeningového podujatia pod názvom
Prvomájové Malacky 2011. Program bol nabitý vystúpeniami umelcov najrozmanitejších žánrov. Ma
lacký kaštieľ i Zámocký park opäť raz zažili nápor, aký sa počas bežných dní len tak nevidí. Na tvá
rach ľudí sa zračil úsmev a spokojnosť, a to je pre organizátorov, teda mesto Malacky a MCK, najväčšou
NATÁLIA SLOBODOVÁ
odmenou. 												

Medzinárodný
deň múzeí
v Malackách
Slovenským reprezentantom fandili aj Jozef Ondrejka s manželkou.

Slovenskóóó!

Pôvodná záhorácka izba
zo stálej expozície Múzea M. Tillnera

Je známe, že na Slovensku je množstvo hokejových fanúšikov.
Okrem pánov tomuto športu podľahla už aj nejedna dáma. Hokeju
fandia celé rodiny či skupiny tínedžerov.

V piatok 29. 4. sa spustil kolotoč
zápasov MS v ľadovom hokeji, ktoré
sa tento rok konajú práve u nás na
Slovensku. Hlavné mesto Bratislava
sa počas apríla pripravovalo na pri
vítanie najlepších hokejových tímov
na svete najmä upratovaním. Na mi
moriadne„dočisťovacie“ práce sa vy

členilo z rozpočtu mesta viac ako
pol milióna eur. Nejeden Malačan
obetoval väčší obnos peňazí a vybral
sa na zápasy našich chlapcov. O líst
ky na jednotlivé stretnutia bol veľký
záujem už odvtedy, čo ich organizá
tori uviedli do predaja. Na zápasy sa

Pokračovanie na . strane

Zbierka pokračuje!
Prispejte na dobrú vec!
V dobrovoľnej zbierke na rekonštrukciu Malackého kaštieľa
sme do 5. 5. vyzbierali

Účet:

3278257023/5600

6312,30 €.

ZA NÁŠ KAŠTIEĽ VÁM
ĎAKUJEME.

Svoj finančný dar môžete vložiť aj osobne do pokladnice MsÚ.

Už od roku 1977 si 18. mája pri
pomíname Medzinárodný deň
múzeí. Tento deň prispieva
k väčšej prezentácii múzeí ako
inštitúcií slúžiacich verejnosti.
Múzeá zhromažďujú a chránia
v záujme verejnosti naše kultúrne
dedičstvo. Cieľom tohto dňa je prilá
kať do múzeí čo najviac ľudí, preto
najčastejšie zvolenou formou moti
Pokračovanie na . strane

PUBLICISTIKA
ANKETa

Ako ste boli spokojní
s Prvomájovými
oslavami
v Zámockom parku?
Mária Genbešová
Prvomájové Malac
ky sa nám tento rok
veľmi páčili. Táto ak
cia sa pre nás stala
už tradíciou. Veľmi
príjemné boli vystú
penia jednotlivých umelcov, ale páčili
sa nám aj remeselníci, pretože celá ro
dina obľubuje ľudové tradície. Jediné
negatívum bolo počasie, no napriek
tomu sme si deň užili, veď sme kvôli
tomu prišli až z Terchovej.
Barbora Kujanová
Nemám rada po
dobné akcie, kde sa
tlačí veľa ľudí, pre
tože sú neohľadupl
ní. V tom vidím jedi
né negatívum Prvo
májových Malaciek. Inak bolo z čoho
vyberať, bolo tam množstvo stánkov
i atrakcií. Môžem povedať, že to bol
príjemný deň.
Anna Belkovičová
Nám sa páčilo všet
ko, dcére hlavne ko
níky, balóny a krás
ne prostredie.

Peter a Daniela Bučkovci
Boli sme sklamaní z toho, že keď sme
chceli nazrieť do kaštieľa, akurát sa
prehliadky skončili. Ale cez deň nás za
ujali remeselníci, ktorí mali zaujímavé
výrobky a aj ceny boli prijateľné.
Text, foto: -naty/krat-

Verejný
odpočet
Dňa 19. 5. v čase od 10.00 do
11.00 h sa uskutoční verejný od
počet k výročnej správe Obvod
ného úradu Malacky za rok 2010.
Verejný odpočet sa bude konať
v administratívnej budove na Zá
horáckej ulici v Malackách (v zasa
dacej miestnosti na 3. poschodí)
za účasti prednostu a vedúcich
odborov ObÚ Malacky.
Jozef Blažek, prednosta

Niežeby ochranári velebili staré časy, keď vzácne a chránené pri
hraničné územie na Záhorí bolo tiché, nedotknuté a málo navšte
vované. Len smutne konštatujú, že otvorenie hraníc a sloboda po
hybu si vyberajú svoju daň. Oblasť okolo hranice medzi západom
a východom bola kedysi zakázaným tabu. Bežný človek tam ne
mohol vstúpiť, hospodárska činnosť bola obmedzená, a tak sa tu
zachovali aj také rastlinné a živočíšne druhy, ktoré inde zanikli. Čo
sa od roku 1989 zmenilo, sme sa spýtali Martina Mráza a Rudolfa
Jurečka z Chránenej krajinnej oblasti Záhorie.

hospodárenie, predovšetkým chý
bajúce a nepravidelné kosenie. Aj le
sy by si zaslúžili šetrnejšie hospodá
renie. Bežní návštevníci územia sú
vítaní, ak sa správajú ohľaduplne
voči prírode. Záhorím prechádzajú
cyklistické trasy a niekoľko náučných
chodníkov.
Je veľa „milovníkov“ krásnych
zákutí, cesta do raja však inak ako
autom je pre nich nepredstaviteľ
ná. Myslíte si, že súčasníci dokážu
akceptovať principiálne odmiet
nutie používania áut v putovaní
za prírodou?
R. Jureček: Našou snahou je za
medziť vjazd motorovým vozidlám
takmer nedotknutých kú
do chránených území, naj
tov prírody?
mä v medzihrádzovom prie
R. Jureček: V období
store rieky. Pre mnohé dru
druhej polovice 20. storočia
hy živočíchov je vyrušova
nielen náš život, ale i tento PÝTAME SA nie veľmi nepriaznivým fak
ZA VÁS
torom a práve motorizácia
región významne ovplyvni
la tzv. železná opona. Spomínaná toto vyrušovanie zvyšuje. Podľa § 13
oblasť tvorila hranicu medzi zápa zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane
dom a východom, kde bežný človek prírody a krajiny je na území, kde
nemohol vstúpiť, hospodárska čin platí druhý stupeň ochrany, zaká
nosť bola obmedzená, a tak sa tu za zaný vjazd a státie s motorovým vo
chovali rastlinné a živočíšne druhy, zidlom, motorovou trojkolkou, štvor
ktoré inde zanikli.
kolkou na pozemky za hranicami
Vzácne živočíchy a vtáctvo tu na obce mimo verejných komunikácií.
šli svoje útočište a ochranu. Dnes je Výnimku z tohto zákazu majú ma
táto oblasť otvorená pre verejnosť, jitelia pozemkov a ich užívatelia.
čo sa, bohužiaľ, negatívne prejavilo V praxi to znamená, že mimo spev
na stave populácie vodného vtáctva nenej cestnej komunikácie nie je do
i dravcov. Nechceme vrátiť minulosť volené jazdiť motorovým vozidlom,
a túto oblasť opätovne uzavrieť čo platí pre návštevníkov, ale naprí
pred ľuďmi, ako niektorí ľudia často klad aj pre rybárov. Členovia rybár
tvrdia, ale súčasný vývoj nás mrzí.
skej stráže, poľovnej stráže a stráže
Ktoré faktory podľa vás ne prírody sú oprávnení jazdiť autom aj
priaznivo ovplyvňujú flóru a fau v druhom stupni ochrany, ale len pri
nu Chránenej krajinnej oblasti výkone práva tejto stráže. Za príro
Záhorie?
dou sa dá cestovať aj inak ako au
M. Mráz: Záhorie je ohrozované tom. Výborný dopravný prostriedok
viacerými spôsobmi. Blízkosť hlav na Záhorí je bicykel. Cyklista je vo
ného mesta láka investorov, rozmá väčšom kontakte s okolím ako šofér
ha sa výstavba, vznikajú priemysel auta. Okrem toho tu takmer nie sú
né oblasti, často ďalej nevyužívané. kopce a bicyklovanie je nenáročné.
Nechceme maľovať katastro
Nepriateľom lúk je nedostatočné

Železná opona
chránila prírodu
Najskôr by sme si mali pripo
menúť, čím je Chránená krajinná
oblasť Záhorie vzácna a jedineč
ná. Môžete väčšmi priblížiť Záho
rákom hodnotu krajiny, v ktorej
žijú?
M. Mráz: Geografická poloha, za
ujímavý nižinný reliéf tvarovaný pre
važne vetrom a vodou, pôdne a kli
matické pomery, rozmanité rastlin
né a živočíšne spoločenstvá, varia
bilný spôsob využívania krajiny
charakterizuje Záhorie ako zaujíma
vé a hodnotné územie. Pre Borskú
nížinu možno vybrať tri typické bio
topy:
1. niva rieky Moravy s lužnými les
mi, mŕtvymi ramenami a zaplavo
vanými lúkami;
2. borovicovo-dubové lesy na via
tych pieskoch;
3. medzidunové depresie s mo
kraďami (slatinné jelšiny, prechodné
rašeliniská).
Na relatívne malom kúsku krajiny
medzi riekou Moravou a Malými
Karpatmi sa tak vyskytuje pestrá
mozaika krajiny. Od vody po piesky,
od lužných lesov po suché boriny.
Na nížinách sú zvyčajne polia, Zá
horie však má zachovanú pestrú prí
rodu.
R. Jureček: Zaplavované nivné
lúky so zachovalou bohatou kvete
nou nemajú v súčasnosti svojou roz
siahlosťou na Slovensku obdobu.
Lúky sú harmonicky rozprestreté
v susedstve s lužnými lesmi, ktoré
sú drevinovým zložením blízke pô
vodným lesom. Členité hranice le
sov s lúkami sú husto pretkané sie
ťou starých ramien, riečnych jazier
a sezónnych mokradí. Zo živočíchov
sú tu charakteristické skupiny via
žuce sa na vodu, kôrovce, mäkkýše,
ryby, obojživelníky a najmä množ
stvo druhov vodného vtáctva (napr.
bocian biely a čierny, volavky, kormo
rány, rôzne druhy kačíc), ale i dravce
(orliak morský, haja červená a tma
vá).
Aké zmeny prinieslo štvrťsto
ročie slobody z hľadiska zvýšenia
frekvencie návštevnosti predtým

V znamení tradície
Májová zeleň už oddávna figu
ruje ako symbol sily a dobrého ras
tu. Strom, ktorý bol v dobových zvy
koch kráľom flóry, je v súvislosti
s májom rovnomenne nazývaný
máj.
Májmi nazývame vysoké rovné
smreky či jedle, ktoré sa odspodu



zbavia kôry a odvrchu ozdobia pes
trými stuhami. V časoch výkvetu
slovenských tradícií stavali máje
mládenci dievčatám, o ktoré sa
uchádzali. Nasledujúcu nedeľu mla
dí chlapci obchádzali domy, pri kto
rých stál máj, a vyberali peniaze na
nadchádzajúcu zábavu – majáles.
Stavanie májov sa ako tradícia ucho

Zhovárala sa: TATIANA BÚBELOVÁ,
foto: Martin Mráz

Mŕtve rameno rieky Moravy v Gajaroch

A tak slávime 1. máj
Mesiac máj inšpiroval mnohých lyrických i epických autorov, naj
známejšie je azda dielo K. H. Máchu Máj, symbol českého literárneho
romantizmu. „Byl pozdní večer – první máj, večerní máj – byl lásky
čas...“ Mnohí z nás pri otázke, prečo vlastne slávime prvý deň v máji,
len pokrčia plecami. Ponúkame vám odpoveď na túto otázku.

fické scenáre, ale predsa len, čo
by sa mohlo stať, keby sme po
kračovali v nešetrnom zaobchá
dzaní s prírodou na Záhorí? Mohli
by niektoré živočíchy či rastliny
úplne zmiznúť?
M. Mráz: Nielenže by mohli, ale
už aj vymizli. Od pádu železnej opo
ny sa v Pomoraví udiali mnohé zme
ny. Veľa lúk je znehodnotených a za
burinených, čo dusí vzácne rastliny,
ktoré sa na nich vyskytujú. Záhorská
krajina je chudobnejšia aj o vtáčie
druhy viazané na vodu a mokraďové
prostredie, ďalej o druhy lúčne a pa
sienkové a tiež o dravce. Všetko to
boli druhy citlivé na nadmerné vyru
šovanie. Prišli sme tak o kolónie vo
lavkovitých vtákov, hlavne chavkoše
nočné a volavky purpurové. Stratili
sa hvizdáky veľké a breháre čierno
chvosté. Z dravcov územie opustil
sokol rároh, ktorý v súčasnosti hniez
di v búdkach umiestňovaných na stĺ
poch elektrického napätia. Aj kedysi
bežná sova, kuvik obyčajný sú dnes
veľmi vzácne. Utrpeli zmenou kra
jiny, chýbajú im pravidelne kosené
lúky a pasienky.
Čo by ste odkázali Záhorákom
na záver?
R. Jureček: Pre mnohé druhy ži
vočíchov je vyrušovanie veľmi ne
priaznivý faktor. Pohyb ľudí pešo
alebo na bicykloch nie je na väčšine
územia nijako limitovaný, okrem
niekoľkých rezervácií.
Poslaním Chránenej krajinnej ob
lasti Záhorie je, ako už z názvu vy
plýva, zachovať krajinný ráz a cha
rakter územia. Nakoniec je aj na kaž
dom z nás, v akom stave zanecháme
okolie Moravy nasledujúcim gene
ráciám, či ako mŕtve územie bez ži
vota, alebo ako na život bohatú kra
jinu, ktorú sa oplatí navštíviť.

vala dodnes, no v oveľa zjednodu
šenej forme.
Krvavá história
1. máj ako sviatok je venovaný
všetkým pracujúcim ľuďom. Jeho
ustanovenie bolo prijaté roku 1989
v Paríži ako memento krvavého po
tlačenia štrajku v Chicagu v roku
1886. 1. mája toho roku vyšlo do ulíc
40 000 štrajkujúcich robotníkov,
ktorí masovo protestovali proti vte
dajšej dĺžke pracovného času v sna
he skrátiť ho na dnešných osem ho
dín. Vlna demonštrácií sa zdvihla

Pred štyridsiatimi rokmi po krátkom
období Pražskej jari bežal proces
normalizácie. Účasť v prvomájovom
sprievode bola povinná. Podniky
a školy sa predbiehali v tom, kto bu
de v sprievode najlepšie vynikať.

v celých USA, centrum boja však
bolo práve Chicago. 3. mája bol

štrajk násilne potlačený políciou,
ktorá začala strieľať do protestu
júceho davu. Pri tomto incidente za
hynulo šesť ľudí a ďalších päťdesiat
bolo ťažko zranených. Nasledovali
tvrdé opatrenia amerických úradov
proti robotníckym hnutiam, spre
vádzané hromadnými zatknutiami.
Od roku 1919 je 1. máj vyhlásený za
štátny sviatok.
1. mája bol tiež vyhlásený za bla
hoslaveného Ján Pavol II., a to jeho
nástupcom Benediktom XVI., naro
dil sa Rudolf I. Habsburský či zomrel
slávny český hudobný skladateľ An
tonín Dvořák.
Text: MÁRIO LORENC;
foto: internet
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Ako spoznáte
sčítacieho
komisára

Podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011 sčítací komisár je štátny občan Slovenskej republiky
starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne úko
ny. Výber sčítacích komisárov vykonali obce. Vymenovaných sčíta
cích komisárov odborne vyškolil Štatistický úrad SR.

Úlohou sčítacích komisá
rov bude zabezpečiť sčítanie
obyvateľov, domov a bytov v
čase sčítania, ktorých svojím
nariadením ustanovila vláda
Slovenskej republiky na ob
dobie od 13. mája do 6. júna 2011.
Prehľad niektorých povinností sčí
tacích komisárov, podľa ktorých bu
de možné zistiť, či domácnosť sku
točne navštívil sčítací komisár:
• Sčítací komisár nesmie zaklopať
na dvere domácnosti skôr ako 13.
mája a neskôr ako 6. júna
• Sčítací komisár pri prvej náv
števe odovzdá členom domácnosti
sčítacie tlačivá a obálky s identifi
kátormi a overovacími heslami.
Pre všetkých bývajúcich členov do
mácnosti ich môže od sčítacieho ko
misára prevziať aj jedna dospelá oso
ba. Každý člen domácnosti, vrátane
detí, dostane identifikátor na vyplne
nie formuláru A Údaje o obyvateľovi.
Domácnosť prevezme jednu obálku
s identifikátorom a overovacím hes
lom na vyplnenie formuláru B Údaje
o byte a jednu obálku s identifikáto
rom a overovacím heslom na vyplne
nie formuláru C Údaje o dome (ak
nejde o bytový dom).
• Sčítací komisár bude povinný
preukazovať sa osobitným povere
ním starostu obce alebo primátora
mesta, ktoré bude opatrené okrúh
lou pečiatkou obce alebo mesta.
Toto poverenie musí mať sčítací ko
misár umiestnené na viditeľnom
mieste. Ak by mal obyvateľ napriek
tomu pochybnosti, či ten, kto ho nav
štívil, je sčítací komisár, požiada sčíta
cieho komisára o predloženie ob

čianskeho preukazu. Obce
vytvoria zoznam sčítacích
komisárov. Obyvateľ si bu
de môcť telefonicky alebo
osobne skontrolovať v obec
nom, mestskom či miest
nom úrade, či ten, kto ho navštívil, je
vedený v tomto zozname. Prípadné
nedostatky v práci sčítacích komisá
rov budú riešiť obce.
• Sčítací komisár nesmie vstúpiť
do domácnosti, ak ho obyvateľ ne
vyzve. Ak sa obyvateľ v čase od 21.
mája do 29. mája sčíta elektronicky,
sčítací komisár ho už druhý raz ne
navštívi. Sčítací komisár ani obec ne
budú mať prístup k elektronicky vy
plneným sčítacím formulárom.
• Okrem vzťahov medzi členmi
domácnosti nesmie sčítací komisár
zisťovať žiadne ďalšie údaje len tie,
ktoré sú obsahom sčítacích formu
lárov.
•••
Podľa reprezentatívneho výsku
mu verejnej mienky, ktorý v dňoch
29. marca až 4. apríla t. r. technikou
štandardizovaného rozhovoru na
vzorke 1143 respondentov vo veku
18 a viac rokov realizovalo pre Šta
tistický úrad Slovenskej republiky
Centrum sociálnych výskumov pri
Infostate, obyvatelia Slovenskej re
publiky spájajú so sčítacím komisá
rom tieto očakávania: sčítací komisár
by mal byť slušný človek, diskrétny
a mlčanlivý, ochotný pomôcť, po
radiť, vysvetliť veci. Nasledujú vlast
nosti ako tolerancia a trpezlivosť,
to, že ľudia ho poznajú, ďalej serióz
nosť, ústretovosť a spoľahlivosť.
Zdroj: Štatistický úrad SR

Takto budú vyze
rať poverenia, kto
rými sa vám sčíta
cí komisári musia
preukázať. V opač
nom prípade ne
musíte poskytnúť
žiadne informácie
ani umožniť vstup
do domu či bytu.

V súčasnosti, keď
nám rýchle tempo
života a nezried
ka aj mimoriadne
pracovné nároky
zamestnávateľov
vysávajú takmer
všetku energiu,
sme vďační škole,
ktorá dokáže na
šim deťom poskyt
núť nielen lásky
plnú a prívetivú
atmosféru, ale im
aj dovolí rozvíjať
svoj talent či na
chádzať viaceré
voľby ďalšej záuj
movej orientácie.

V čase, keď sa výber športovo nadaných detí bude venovať odbornému predmetu, zvyšné deti
z ročníka budú navštevovať nové predmety – dopravnú výchovu a výchovu umením na 1. stup
ni, ale neskôr aj environmentálnu či regionálnu výchovu. V najvyšších ročníkoch škola ponúkne
dokonca aj finančnú a mediálnu výchovu.

Nové vzdelávacie programy v ZŠ Štúrova

Dobrá škola všetko zdolá
ZŠ na Štúrovej ulici v Malackách
prichádza od budúceho školského
roka 2011/2012 s novým vzdeláva
cím programom.
Malačania majú na výber
Je smutné pripúšťať si, že ako rodi
čia niekedy nestíhame, nevládzeme
stíhať. Nedostatok vlastného času sa
snažíme nahrádzať aspoň zodpoved
ným výberom škôl a vhodných mimo
školských aktivít. A sme vďační, keď sa
naše dieťa vo zvolenej škole cíti dob
re, keď napreduje a rozvíja sa, keď ho
odovzdávame do rúk pedagógom
s dôverou. V Malackách máme štyri
základné školy. Každá je svojím spô
sobom úspešná a vyhľadávaná. ZŠ
Dr. J. Dérera bola na základe výsled
kov Testovania 9 označená za jednu
z najúspešnejších na Slovensku, ZŠ
Záhorácka je známa svojou športo
vou orientáciou a skvelými výsledka
mi najmä v oblasti atletiky. Cirkevnú
školu preferujú kresťansky založení
rodičia, ktorí okrem kvalitného vzde
lania kladú dôraz na pestovanie du
chovných, etických a mravných hod
nôt v deťoch. ZŠ Štúrova už od svoj
ho vzniku poskytuje deťom najmo
dernejšie spôsoby výučby, ako jedna
z prvých začala využívať na odborné
predmety interaktívnu tabuľu a pod
poruje aj aktívnu a zmysluplnú mimo
školskú činnosť svojich žiakov. K na
sledujúcemu školskému roku má ve
denie školy a pedagogický zbor pri
pravené novinky, ktoré obohatia jej
doterajší vzdelávací program.

Zoznam sčítacích komisárov PRE MALACKY
Aby v súvislosti so Sčítaním obyvateľov, domov a by
tov neprišlo k nedorozumeniam, ponúkame vám zo
znam odborne vyškolených komisárov:
RNDr. Božena Orgoňová, Zdenka Bordáčová, Róbert
Bordáč, Norbert Bordáč, Bc. Jana Černá, Anežka Kujanová,
Ing. Mária Gajdárová, Elena Červenková, Ing. Jana Ježko
vá, Viera Baňovičová, Denisa Bebčáková, Elena Rybecká,
Kristína Slobodová, Mgr. Sylvia Miklošová, Miriam Putíko
vá, Ivana Jurdáková, Michaela Gašparovičová, Ing. Jana
Kunšteková, Mária Trenčíková, Jana Pavlíková, Alžbeta Mi
hočková, Mgr. Silvia Rajnová, Tomáš Urbanovič, Soňa Voš
krdová, RNDr. Mária Prnová, Ing. Karol Hlavenka, Anna
Michalovíchová, Peter Spusta, Tomáš Spusta, Michaela
Kalivodová, Diana Smalldon, Ing. Anna Žáková, Oľga Jan
kovichová, Andrea Mrázová, Ján Kaszycki, Adam Janík,
Veronika Freundová, Ing. Juraj Ferenčák, Miroslav Klas,
Gabriela Tančiboková, Anna Laceková, Zuzana Oberfran
cová, Veronika Šmatlová, Viera Janečková, Ing. Soňa Raj
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nová, Eva Hušková, Mária Prokopová, Zuzana Pavlíková,
Mgr. Monika Czeilingerová.
Náhradníci:
Ingrid Kalivodová, Diana Mackovýchová, Anna Brádlová,
Alexandra Michalovíchová, Tomáš Bukovský, Daniela Bukov
ská, Radka Osičková, Iveta Hocová, Anežka Kadnárová.
Tento zoznam je aktualizovaný k 5. 5. 2011. Do 12. 5.
obdržia všetci sčítací komisári poverenie od primátora
mesta. Konečný zoznam poverených sčítacích komisárov
si budete môcť pozrieť na úradnej tabuli MsÚ, na webo
vej stránke mesta Malacky: www.malacky.sk a v eM TV.
V prípade nejasností alebo akýchkoľvek problémov po
čas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 môžete zí
skať potrebné informácie na týchto telefonických kontak
toch klientskeho centra: Alena Kmecová – 034/796 61 20,
0903 65 01 32; Antónia Miklošová – 034/796 61 18; Viera
Lapinová – 034/796 61 46.

Rozšírené vyučovanie
cudzích jazykov
Aktuálne spoločenské podmien
ky, rozvoj turizmu a otváranie pracov
ných trhov prinášajú potrebu čoraz
častejšieho používania cudzích
jazykov. Vyjsť v ústrety nevyhnutné
mu trendu sa rozhodli aj v ZŠ Štúro
va. „Školský vzdelávací program nám
umožňuje istú variabilitu, a tak na pr
vom aj druhom stupni vzdelávania
vytvárame jazykové triedy s rozšíre
ným vyučovaním cudzích jazykov,“
vysvetľuje riaditeľ ZŠ Štúrova Dušan
Šuster. „V 2., 3. a 4. ročníku vždy
z dvoch tried ročníka vyberieme ta
lentované deti, ktoré pre tento pred
met zlúčime do jazykovej triedy
a do týždňa budú mať postupne až
štyri hodiny anglického jazyka. Ostat
né predmety budú navštevovať spo
lu so svojou pôvodnou triedou.
V čase rozšírenej výučby jazykov
ostatní žiaci, ktorí nebudú zaradení
do ´výberovky´, budú navštevovať
rozšírené cvičenia zo slovenského
jazyka. Na druhom stupni si budú
môcť v rámci bežných učebných os
nov vybrať aj nemčinu, podľa záuj
mu i ruštinu,“ vysvetlil riaditeľ školy.
Aj športové výberové triedy
Budova ZŠ Štúrova v čase svojho
otvorenia v roku 2005 kandidovala
vďaka svojmu zaujímavému architek
tonickému riešeniu na Stavbu roka.
Rovnako moderný je aj športový
areál okolo nej. Tvoria ho dve ihriská
s umelou trávou, veľké asfaltové ihris
ko a priamo v budove aj pekná te
locvičňa. Tieto podmienky sú pred
pokladom na rozvíjanie športových
daností žiakov školy vo výberových
športových triedach, zameraných
najmä na loptové hry. „Nechceme
konkurovať ZŠ na Záhoráckej ulici,
chceme doplniť možnosti športové
ho uplatnenia detí pod odborným
vedením skúsených trénerov hádza
nej, basketbalu a futbalu,“ hovorí ria
diteľ školy Dušan Šuster. V čase, keď
sa výber športovo nadaných detí bu
de venovať odbornému predmetu,
zvyšné deti z ročníka budú navštevo
vať nové predmety – dopravnú vý
chovu a výchovu umením na 1. stup
ni, ale neskôr aj environmentálnu či
regionálnu výchovu. V najvyšších roč
níkoch škola ponúkne dokonca aj

finančnú a mediálnu výchovu. „Všet
ky predmety budú riadne hod
notené a klasifikované. Výhodou
oproti iným školám s jazykovým či
športovým zameraním je, že šikovní
žiaci dostanú možnosť navštevovať
obidve výberové triedy zároveň, te
da šikovný angličtinár môže byť dob
rý aj v loptových hrách a naopak.
Zvolený systém a rozvrh hodín to do
volia,“ upozornil na nové možnosti
pre žiakov školy jej riaditeľ.
Výber detí na základe
prijímacích pohovorov
Popri spomenutých novinkách
budú pre všetkých žiakov v školskom
vzdelávacom programe posilnené
aj hodiny informatiky a matematiky.
Obrovskou výhodou je, že orientácia
detí nie je obmedzená jednostran
ným výberom (jazyky alebo šport),
ale nahráva aj všestranným talen
tom. Deti dostávajú príležitosť nav
števovať obe výberové triedy súčas
ne a svoj talent môžu rozvíjať už od
1. ročníka. Nie je to však len tak. Vý
ber sa vykoná na základe prijímacích
pohovorov. Sú to vlastne talentové
skúšky, ktoré sa uskutočnia začiat
kom júna a ich termín bude zverej
nený koncom mája. Je to príležitosť
pre deti z Malaciek i z okolitých obcí,
pričom nejde len o prvákov. Škola si
vyberie najtalentovanejšie deti a bu
de pracovať na ich osobnostnom roz
voji.
Text: TATIANA BÚBELOVÁ;
foto: ZŠ Štúrova

Miestny zväz SDKÚ-DS Malacky
a OR SDKÚ-DS Malacky
pozývajú občanov
na besedu na tému

Daňová
reforma,

ktorá sa uskutoční 16. 5. o 18.00 h
v priestoroch zasadačky MsÚ. Be
sedy sa zúčastnia poslanec NR SR
Ivan Štefanec a ďalší predstavite
lia Ministerstva financií SR. Orga
nizátori chcú dať priestor živnost
níkom a zamestnancom, aby
mohli pripomienkovať a diskuto
vať o tejto reforme.



PUBLICISTIKA

Tohtoročné Prvomájové Malacky ponúkli program pre všetky vekové kategórie. Počasie sa
síce nevydarilo na jednotku, ale to nebránilo zábave počas celého dňa. Mladším ročníkom
chýbala tanečná zábava do neskorých nočných hodín. Nesplnenie tohto priania však bolo
spôsobené tým, že tohtoročný Prvý máj padol na nedeľu,a preto sa zábava musela končiť ešte
pred desiatou hodinou. Organizátori teda radšej dali priestor hokeju a v stane pri kaštieli ho
sledovalo nadšene množstvo fanúšikov. 					
Stranu pripravila NATÁLIA SLOBODOVÁ; foto: -otano/naty-

Sólo na trúbke hrá Vlado Kumpan, ka
pelník Kumpanových muzikantov, kto
rí aj bez spevákov vedia urobiť šou, na
akú sa nezabúda. Svoje virtuózne sóla
na tube a klarinete predviedli aj Peter
a Pavol Smolárovci z Malaciek.

Primátor mesta Malacky Jozef On
drejka slávnostne otvoril tradičné
podujatie Prvomájové Malacky
2011.

Najmenší návštevníci
si užívali plnými dúš
kami všetky ponúka
né atrakcie – jazdu na
koni vo veľkej miere
využívali.

Na hlavnej scéne sa predstavil svo
jím tanečným vystúpením aj folk
lórny súbor Macejko.
Svoje umenie ukázala aj skupina
historického šermu Corvus Arma.

Na hádzanárskom
ihrisku predviedli
mladí Malačania
skejterskú exhibí
ciu pod vedením
Lukáša Zápražné
ho.

Mesto počas osláv navštívil aj predseda NR SR Richard Sulík.

Mesto Malacky ďakuje:

• sponzorom podujatia
RICHARD FRITZ, s. r. o, Progres Malacky, s. r. o.
• partnerom
Kamenný mlyn Vajarský, Elvip, s. r. o.
• mediálnym partnerom
eM TV, MY, Záhorák, Malacko, Malacký hlas
a Mestskému centru kultúry
za výber a organizáciu skvelého
prvomájového programu.



Lukášovi Latinákovi sa pred malackým publikom hralo na
jednotku. „S Teatrom Tatrom tu nie sme prvýkrát, v Malackách sa
vždy hrá dobre. Prišli sme na pozvanie V. Zeteka, ktorý je bývalý
člen a fanúšik Teatra Tatra“, dodáva známy herec.

Prednosta mesta Malacky Dušan Vavrinec vyjadril
spokojnosť s priebehom Prvomájových osláv: „Z po
hľadu organizačno-technického zabezpečenia bolo
všetko v poriadku. Nie každé mesto sa môže pochvá
liť zabezpečením akcie podobného formátu, možno
je to spôsobené práve tým, že celá akcia je situovaná
v krásnom prostredí Zámockého parku s rôznorodý
mi podujatiami a sprievodnými akciami. Túto akciu
sme zabezpečovali už jedenásty raz a verím, že všet
ci návštevníci si prišli na svoje.”
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Malačania nahliadli do kaštieľa
– Častá. Ďalej sa pokračovalo cez
chodbu severného krídla k zachova
lej oltárnej stene Kaplnky sv. kríža
a odtiaľ k juhozápadnému rohu kaš
tieľa, kde sa nachádzajú zachovalé
stropné ornamenty z obdobia roko
ka. Záver prehliadky patril výstupu
na balkón a rozlúčeniu sa s návštev
níkmi na veľkom schodisku. Jedna
prehliadka trvala približne pol ho
diny v závislosti od záujmu a spôso
bu interpretácie sprievodcu. Deviati

V rámci prvomájových osláv boli verejnosti
čiastočne prístupné priestory
Malackého kaštieľa.

sprievodcovia po zámku sa predsta
vili v dobových kostýmoch, pričom
každý absolvoval asi šesť prehliadok
pri počte vyše dvadsať ľudí na jednu
prehliadku. Prvá prehliadka sa zača
la okolo jedenástej hodiny a posled
ná sa skončila o pol siedmej večer.
Napriek tomu, že návštevníci si mu
seli vystáť dlhý rad, záujem bol veľ
ký. Svedčia o tom aj časté otázky, na
ktoré im sprievodcovia odpovedali.
Text: -awe-; foto: -otano/naty-

Po kaštieli vás sprevádzali aj
takéto krásne dvorné dámy.

V rámci prvomájových osláv
boli verejnosti čiastočne prí
stupné priestory Malackého
kaštieľa. Od minulého roka
pribudla v zrenovovaných
miestnostiach drevená po
dlaha, ktorá bola položená
v marci tohto roka. Pribudol
aj nábytok vo vynovených
priestoroch na prvom po
dlaží.

Prehliadka sa začínala v miestnos
tiach západného krídla, kde sa na
chádza výstavná a konferenčná
miestnosť, ktorá vedie do miestnos
ti určenej pre Regionálne centrum
destinačného manažmentu (RCDM).
Sprevádzanie potom pokračovalo
na druhé podlažie do Pálfiovskej iz
by, kde je predstavený dobový in
ventár zapožičaný zo Slovenského
národného múzea Červený Kameň
Pred kaštieľom boli vystavené diela miestnych umel
cov určené na predaj. Akciu organizujú mesto Malac
ky s komisiou kultúry a cestovného ruchu. Výťažok
z predaja bude ukončený 17. mája, poputuje práve na
účel ďalšej rekonštrukcie kaštieľa. Viac informácií o pre
daji nájdete na stránke www.malacky.sk. V dôsledku ne

Reklamné predmety a propagačné materiály mohli návštevníci získať
v stánku mesta pri kaštieli.

priaznivého počasia boli obrazy prenesené do výstavnej
miestnosti, kde sa prezentovali v rámci prehliadok. Na
tomto mieste si ich môžete aj osobne pozrieť do 17. 5. Na
podporu účtu pre obnovu kaštieľa chodili po celý deň
v areáli zámku a parku dobrovoľníci s pokladničkami.
-aweVšetkým prispievateľom ďakujeme.		

Vľavo:
Rozália Habová
– Zrod anjelov,
maľba na hod
váb, 567x573
mm

Vpravo:
Richard Grega,
olej, 415x415
mm

Martin Hajdin – Obrazy Martina Benku, olej, 660x760 mm
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Libuša Čtveráková ml. – Anjel, akryl, 200x500 mm

Eva Režná – Anjel pre teba, olej na
plátne, 411x511 mm

Andrej Wsól – Čo oko nevidí, litografia, 511x425 mm

Pavol Žák – Zátišie s mandolínou, olej,
450x511 mm

Vlasta Peltznerová – Kláštor, olej
na plátne, 590x790 mm

V dobrovoľnej zbierke
na rekonštrukciu Malackého kaštieľa
sa počas Prvomájových Malaciek 2011
vyzbieralo 465,56 €, k nim firma Desire
pridala finančný dar v hodnote 240 €.
Za náš kaštieľ vám ďakujeme.



SPEKTRUM • INZERCIA
Napínavé preteky spestrili aj di
vácke disciplíny, v ktorých muži dr
žali v predpažení v každej ruke 15 kg
ťažké vedro s farbou, a to samozrej
me na čas. Ženy, povzbudzované di
vákmi, nosili rovnaké vedrá v oboch
rukách na čas na vzdialenosť 20 m.
Heroické výkony podali súťažiaci aj
v priťahovaní 6-tonového auta od
ťahovej služby pomocou lana na
vzdialenosť 20 m. Opäť zvíťazil Bra
ňo Golier s časom 20,90 s, rovnako
ako v poslednej skúške sily – prevra
caní 600 kg ťažkej pneumatiky. Roz
hodoval počet úspešných prevrátení
pneumatiky v časovom limite a Bra
ňovi sa to podarilo až päťkrát.
„Záverečnú disciplínu si vychut

Bratislavský župan Pavol Frešo:

Opravujeme cesty,
aby sme zvýšili
ich bezpečnosť

Profesionálni siláci boli ochotní nechať v súťaži doslova aj život. Pneu
matiku ťažkú 600 kg sa niektorí pokúšali zdvihnúť a prevrátiť aj s plnou
dlaňou napuchnutých a krvavých otlakov. Nie každému sa to však na
ozaj podarilo.

Najväčší silák
je Pavol Jambor

Zlepšenie dopravy, údržba a opra
va komunikácií a mostov je jednou
z priorít Bratislavskej župy aj v tom
to roku. V krajskom rozpočte je na
to vyčlenených takmer 11,4 mil. €
Na rekonštrukciu ciest a mostov je
rozpočtovaných 5 mil. €, na bežnú
údržbu 6,4 mil. €. Vlani bolo na
údržbu a opravu komunikácii vo
vlastníctve župy rozpočtovaných
celkovo 8,7 mil. €. „Minulý rok sa
nám i napriek kríze podarilo opra
viť tri mosty v rámci Bratislavskej
župy. Jednou z priorít kraja je aj
v tomto roku infraštruktúra, preto

pokládka asfaltových AB-vrstiev).
Kraj v roku 2011 uvažuje o sanácii
svahov na ceste pri horskom
priechode Pezinská Baba za
približne 1,66 milióna €. Kraj tiež
plánuje opravu ciest, napríklad za
obcami Veľké Leváre - Závod, Zohor
– Láb aj v obci Zohor.
Pavol Frešo pripomenul, že Bra
tislavská župa je v porovnaní
s ostatnými krajmi diskriminovaná
v čerpaní eurofondov, no aj to má
lo, ktoré má k dispozícii, sa snaží
v spolupráci s mestami a obcami
využiť maximálne efektívne. Naprí

sme päťnásobne zvýšili rozpočet
na rekonštrukciu ciest a mostov.
Dôvodom je najmä zvýšenie ich
bezpečnosti,“ povedal bratislavský
župan Pavol Frešo. Kraj má vo vlast
níctve 130 mostov a 511,72 km
ciest (z toho 178,99 km sú cesty II.
triedy 332,73 km cesty III. triedy).
V Malackom okrese sa počíta
hlavne s rekonštrukciou najviac
opotrebovaných úsekov cestných
komunikácií (frézovanie vozoviek,
úprava podkladov, živičné postre
ky, rekonštrukcia krajov vozoviek aj

klad v Plaveckom Štvrtku sa cez
Operačný program Bratislavský
kraj podarilo zrevitalizovať centrál
nu zónu obce, upravilo sa verejné
priestranstvo, zrekonštruovali sa
chodníky, spevnili plochy a vy
budovalo detské ihrisko. Revitali
záciou spoločenskej zóny prechá
dza aj obec Kostolište, kde sa
okrem úpravy verejného priestran
stva, rekonštrukcie chodníkov či sa
dových úprav verejnej zelene počí
ta aj s výstavbou multifunkčného
-tsa detského ihriska. 		

Majstrovstvá Slovenska silných mužov, ktoré sa konali počas
Prvomájových Malaciek 2011, dopadli nad očakávanie. Zú
častnili sa na nich reprezentanti SR z radov amatérov, profe
sionálov, ale aj tisíce divákov.

O titul sa prišlo pobiť 11 preteká
rov z celého Slovenska, ktorí neraz
siahali až na dno svojich síl. „Na zapl
nenom futbalovom štadióne v Malac
kách za účasti viac ako 3500 nadše
ných divákov sme mali možnosť po
piatich ťažkých skúškach sily spoznať
nového šampióna,“ píšu silní muži na
svojej internetovej stránke www.slo
vakstrongman.sk.
Na úvod chlapi ako hora nastúpili
pred tribúnu futbalového štadióna
v Zámockom parku v bielych trič
kách s erbom mesta Malacky na hru
di a so znakom Slovenskej asociácie
silných mužov (SASIM). Nástup s vlaj
konosičom a primátorom mesta Jo
zefom Ondrejkom v čele za zvukov
hymny silákov pôsobil naozaj dô
stojne. Nasledovala slovenská hym
na a znelka mesta. Moderátor podu
jatia Milan Gabrhel, jeden z najväč
ších silákov bývalého Českosloven
ska, majster sveta silových disciplín
a súčasný viceprezident SASIM, všet
kých pretekárov predstavil a prezen
toval ich úspechy. Medzi nimi boli
majstri silových disciplín Braňo Go
lier, 9. najsilnejší muž sveta, po dlhej
prestávke po zranení nohy aj Pavol
Jambor a ďalší šampióni, ktorí už svo
jím vzrastom vzbudzovali rešpekt.
Športovcom i divákom sa prihovo
ril a Majstrovstvá Slovenska silných
mužov 2011 slávnostne otvoril
primátor Jozef Ondrejka. Strongma

nov na pôde mesta privítal
a prejavil radosť, že toto vý
nimočné zápolenie sa koná
práve v našom meste. „Je pre
mňa príjemné vidieť najsil
nejších mužov našej krajiny
s erbom Malaciek na tričkách,“ Kladu s hmotnosťou 140 kg z 11 pretekárov
povedal predtým, než špor zdvihli len štyria siláci. Víťaz disciplíny Peter
tovcom zaželal veľa úspechov Puzser zvládol až päť opakovaní.
v súťaži bez zbytočných zra
není. Po ňom sa slova ujal prezident nal Pavol Jambor, ktorý počas celých
Slovenskej asociácie silných mužov pretekov nespravil vážnejšiu chybu
Vladimír Bátik a už zakrátko sa maj a zaslúžene po zdravotnej pauze
strovstvá začali 1. disciplínou – dví zvíťazil a priniesol tak titul sloven
haním klady (140 kg). Rozhodujúcim ského šampióna do Trenčína (pozn.
bol počet zdvihov v časovom limite. red.: sídlo SASIM). S touto obrovskou
Peter Puzser ako jediný predviedol pneumatikou predviedol štyri opa
päť opakovaní, čo znamenalo výhru kovania, čo mu na celkové prvenstvo
v tejto disciplíne. Zaujímavé je, že stačilo. Druhý skončil Braňo Golier,
kladu zdvihli len štyria pretekári, čiže ktorý mal rovnaký počet ako nováčik
šlo o emotívne veľmi silný športový Peťo Puzser, no v jeho prípade ho na
začiatok. Ďalšou disciplínou bolo no druhú priečku posunuli tri vyhrané
senie 150 kg ťažkých kufrov na vzdia disciplíny,“ zhrnuli hodnotenie toh
lenosť 20 m v oboch rukách. Podľa toročných majstrovstiev SR siláci na
očakávania vyhral Braňo Golier s naj svojej webovej stránke.
Absolútnym víťazom a držiteľom
rýchlejším časom 10,60 s. Nasledo
valo dvíhanie áut – tzv. mŕtve ťahy. Pohára primátora mesta Malacky sa
Ťažké osobné automobily značky teda stal Pavol Jambor, ktorému
Hyundai pretekári dvíhali tak, že sa úprimne blahoželáme!
Zároveň posielame poďakovanie
rátal počet opakovaní za minútu.
Divákov šokovali výkony najlepších, viceprezidentovi SASIM, koordiná
ktorí dokázali autá zdvihnúť 9–11 ráz! torovi podujatia a skvelému mode
Organizátorov príjemne prekvapil rátorovi majstrovstiev Milanovi Ga
výkon Gabriela Tótha, ktorý po je brhelovi.
Text, foto:
denástich opakovaniach zaslúžene
TATIANA BÚBELOVÁ
zvíťazil.

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

Zaregistrujte sa TERAZ a získajte Z¼AVY!

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

Nové kurzy KAŽDÝ MESIAC!

PRÁCA pre opatrovate¾ky

v Rakúsku, Nemecku, Anglicku,...

Ak máte zaujíma
vé fotografie, ale
bo viete o mies
te, ktoré stojí za
to vyfotiť, pošlite
OKOM
OBJEKTÍVU nám svoj námet!

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.

riadková inzercia
• Dám do prenájmu kompletne za
riadený 2-i byt na Ul. 1. mája v Malac
kách. Kontakt: 0904 17 35 58.
Pripravil: Vojtech Kúkoľ

Krížovka
Autor výroku, ktorý tvorí tajničku,
je starorímsky herec a mím Publi
lius Syrus (1. st. pr. n. l.).

sadila sa – G zmocnil sa, zachvátil
(kniž.) – súhlas – stromoradia – člo
vek postihnutý mániou

VODOROVNE
A oponovanie v kartách – Artúr
(dom.) – nápoj (bás.) – Občanská de
mokratická strana (skr.) – B 5. časť
tajničky – obec v okrese Dunajská
Streda – C okrem iného (skr.) – de
partement (skr.) – je po nemecky –
7 slovných prejavov – D jemne po
kropíme vodou – na inom mieste – 4.
časť tajničky – E 1. časť tajničky –
Ondrej (dom.) – bývalá metropola
Barmy – okresný výbor (skr.) – F znač
ka čistidla – bojom neuspela, nepre

ZVISLE
1 citoslovce kvokania – naozaj –
2 zrak – pomoc (hovor.) – 3 silno ci
tovo nezapôsobil – 4 kriminálna, zlo
činná – 5 šermiarska bodná zbraň,
rapier – vietnamský mys – 6 tiež – me
no Imrišky – potom – 7 mesto v ČR –
dávaj do zeme, do pôdy – EČ vozidiel
okresu Revúca – 8 japonská dĺžková
miera – tíš po česky – španielsky člen
– 9 chem. zn telúru – sníva – medzi
národný kód Belgicka – 10 slovenská
rieka – meno Eduarda – citoslovce



Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

túžby, radosti – 11 športový oddiel
(skr.) – 2. časť tajničky – 3. časť taj
ničky – 12 rímske číslo 1500 – meno
jedného z Vlkolinských – rieka pri
Omsku – 13 štvrtý pád osobného zá
1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

mena on – Myjava po maďarsky – 14
obytný automobil, obytný príves –
15 obsekali – 16 voľačo – hmyz po
dobný včele – 17 zotrvávam v spán
ku – športová taška
9

10 11 12 13 14 15 16 17

Pomoc: Sap, Ava, jal, Ima, ri, Ežo, oň
Kto chce súťažiť o sadu CD a DVD, nech
pošle kupón spolu s riešením tajničky
do 30. 5. a zaradíme ho do žrebovania.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky –
V pravde nemožno zotrvať bez
bolesti, ale vyplatí sa to – sme vy
žrebovali Júliu Spustovú z Miero
vého nám. 12 v Malackách. Získava
sadu CD a DVD. Žiadame ju, aby sa
do 27. 5. ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN

9

MALACKÝ HLAS 9/2011

SPEKTRUM
stretnutie na veľkoplošnej obra
zovke v stane pri kaštieli. Malačania
dokázali, že od ostatných sloven
ských fanúšikov sa nijako neodlišu
jú, a povzbudzovali s veľkým nadše
ním.
O 20.15 h sa rozohralo úvodné
bully v zápase Slovensko–Nemecko.
Podpora našich hráčov bola výbor
ná, nestačilo to však na víťazstvo
nad Nemeckom. Hráči v čiernych
dresoch nás zdolali 4:3. Malacky fan
dia aj počas iných zápasov a počas
celých majstrovstiev sveta. Na mno
hých autách vejú slovenské vlajky
a na balkónoch visia slovenské zá
stavy.
V čase uzávierky MH sa ešte len
čakalo, čo predvedie slovenský tím
v osemfinále. Držíme im teda päste!

MILÁČIKOVIA
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!

„Slovenskóóó!!!” povbudzovali nadšení malackí fanúšikovia.
Kelly je rozkošná a prítulná sučka ratlíka.
Medzi jej záľuby patrí leňošenie a vyliho
vanie v perinách. Na slnku dokáže stráviť
celé hodiny. Rada si pochutnáva na sy
roch a rôznych salámach. Svojim pánom
vie dobre „zabrnkať” na nervy, ale aj tak
Janka
je u všetkých obľúbená.

Týždeň
modrého
gombíka
2011

V  týždni od 16. do 22. 5. sa
uskutoční už 7. ročník verejnej
zbierky Týždeň modrého gom
bíka 2011.

Ide o pravidelnú celonárodnú
zbierku v uliciach slovenských miest
na pomoc najzraniteľnejším deťom
v rozvojových krajinách, ktoré trpia
podvýživou, nedostatkom zdravot
níckej starostlivosti, nemajú prístup
k vzdelaniu, či deťom sužovaným
ozbrojenými konfliktmi a prírodnými
katastrofami. Tohtoročný výťažok zo
zbierky je určený na vzdelávanie
detí v Južnom Sudáne. Vykonaním
zbierky sú poverení dobrovoľníci
UNICEF, centrá voľného času, Infor
mačné centrá mladých, Mládežnícke
a detské parlamenty miest, ale aj
školy. Prispieť bude možné do po
kladničiek UNICEF, zaslaním prázd
nej SMS v hodnote 1 eura na číslo
844 vo všetkých sieťach alebo vkla
dom na účet 2629726297/1100, va
riabilný symbol 0311. Koordináto
rom zbierky pre Malacky je Centrum
voľného času, Ul. M. Rázusa 30, Ma
lacky. Termín zbierky pre Malacky je
v dňoch 16. 5. a 17. 5. v uliciach mes
ta Malacky a 18. 5. a 19.5. v školách.
Zdroj: UNICEF

Minitalent
šou

Umenie a výkony mladých talen
tov, ktoré sa zúčastnili 26. 4. finále
súťaže Minitalent šou s CVeČkom
hodnotila porota v zložení P. Ur
ban, A. Šurinová, P. Hrčková.
Diváci ocenili výkony súťažiacich
bohatým potleskom. Cenu poroty si
odniesli Jakub Jurica (diabolo), Domi
nik Binčík (žonglovanie), Tamara Hri
cová a Nikol Hladíková (tanec). Naj
viac hlasov v diváckom hlasovaní zís
kala Vanessa Sojáková (spev) a taneč
nice Linda Michalovičová a Viktória
Voržáčková. Všetci finalisti predviedli
svoje umenie s veľkým nasadením.
S mnohými z nich sa uvidíme na ďal
-cvčších podujatiach CVČ.
MALACKÝ HLAS 9/2011

Slovenskóóó!

NATÁLIA SLOBODOVÁ; foto: -otano-

Dokončenie z . strany

však nedostane každý, kto chcel, na
vine je práve vysoká cena lístkov,
ktorá sa pohybovala v rozmedzí od
40 do 250 €. Lacnejšie boli už len
lístky na zápasy v skupinách o udr
žanie (19, 14, 10 €).
Dá sa však povedať, že Slovensko
je hokejová krajina a dokazuje to
nielen skvelými výkonmi hráčov, ale
aj neopakovateľnou atmosférou
počas všetkých hokejových stretnu
tí. Aj tohtoročné oslavy Prvého mája
v Malackách mali hokejovú príchuť.
Fanúšikovia mali možnosť sledovať

Kníhkupectvo

obdivovať viac ako 100-ročnú pál
fiovskú lipu, ktorá sa nachádza ved
ľa MsÚ. Od synagógy cez Zámocký
park sa dostanete k Malackému kaš
tieľu, v ktorom vám poskytnú odbor
ný výklad sprievodcovia. Uvidíte zre
konštruované priestory kaštieľa, Pál
fiovskú izbu, stenu oltára Kaplnky
sv. kríža či piano nobile s balkónom.
Po absolvovaní tohto okruhu si mô
žete deň spríjemniť v priestoroch
MCK ukážkami ľudových remesiel,
relaxovať pri hudbe na gajdách či
stať sa účastníkom Hihihistórie – vý
tvarného workshopu.
V priestoroch nádvoria Malac

9

MALACká MATRika
od 18. 4. do 2. 5. 2011
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

kého kláštora môžete byť okrem vy
stúpenia FS Macejko svedkami pre
zentácie výrobkov a prác klientov
n. o. Vstúpte. Slávnostným odovzda
ním obrazov výtvarníkov Malaciek
a okolia novým majiteľom v rámci
akcie Múzy pre kaštieľ o 18.00 h, vý
ťažok z ktorej poputuje na zbierku
na rekonštrukciu kaštieľa, sa Medzi
národný deň múzeí skončí.
Prajeme vám príjemnú atmosfé
ru v duchu histórie a, samozrejme,
nezabudnite, že vstup do všetkých
spomínaných historických objektov
je v tento deň zadarmo.
Pavol Urban

Metamorfózy kaštieľa
Tak ako sa neustále mení svet
okolo nás, v priebehu niekoľ
kých mesiacov sa zmenil aj Ma
lacký kaštieľ.
Zámoček zo 17. storočia bol do
pádu monarchie obývaný členmi ro
du Pálfiovcov. Kaštieľ striedal majite
ľov, mestu Malacky sa podarilo odkú
piť ho v roku 2007. Po dvoch rokoch
sa v novembri 2009 začalo s prvou
etapou rekonštrukcie historickej pa
miatky. Práve vďaka tomuto kroku
dnes môžeme navštevovať vynove
né priestory budovy, ktorú väčšina
Malačanov považuje pre naše mesto
za symbolickú. Od štvrtka 5.5. si má
te možnosť pozrieť výstavu fotografií
s názvom Premeny v Galérii MCK.
Obrazy mapujú rekonštrukciu nie
koľkých miestností od jej úplného
začiatku, zachytávajú stav pred jej
začatím, počas nej i dnešnú podobu.
Autormi fotografií sú Simona Šípová

KUPÓN

ĽUBICA

Medzinárodný deň
múzeí v Malackách
vácie k návšteve je spojenie s dňom
otvorených dverí. Sprievodnými ak
ciami budú aj podporné aktivity
a podujatia. Mesto Malacky spolu
s Mestským centrom kultúry v rámci
tohto špeciálneho dňa ponúkajú
historický okruh Od múzea ku kaš
tieľu. Začiatok je v priestoroch MCK,
ktoré ponúka výstavu fotografií o re
konštrukcii Malackého kaštieľa s ná
zvom PREMENY spolu so stálou ex
pozíciou Múzea M. Tillnera.
Ďalšou zastávkou sú krypty, ktoré
sú v podzemí františkánskeho kláš
tora. Cestou k synagóge stojí za to

V románe Jedy od autorky Denisy
Fulmekovej ide o príbeh mladej re
daktorky Sone Durgovej, ktorá opúš
ťa hlavné mesto i rušný život vo vy
chytenom ženskom magazíne a na
materstvo sa pripravuje po boku
despotickej matky v rodnom mes
tečku. Vymaniť sa z pavučín, ktoré
Soňu čoraz tesnejšie omotávajú, je
ťažkou skúškou
vnútornej
sily. No na
pokon, kto
má vlastne
právo urážať
sa a súdiť, keď
ani Sonina
matka, tvária
ca sa ako mo
rálna autorita,
nemá celkom čistú minulosť? Jedy
vzájomnej nevraživosti rozleptáva
jú aj tie najsilnejšie putá.
Príručku Avatar vyhráva Mária
Hózová z Veľkomoravskej 37 v Ma
lackách. Žiadame ju, aby sa do 7. 6.
ohlásila v redakcii.
Ak chcete súťažiť o knihu Jedy, pošli
te do 30. 5. nalepený kupón a mož
no sa práve na vás usmeje šťastie.
Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, tel.: 772 67 34
Po–Pi 9.00–17.30 h, So 9.00–12.00 h

Slovensku fandí aj Ivan Chúpek, ktorý
si takto spestril svoj automobil.

Dokončenie z . strany

Čítajte a vyhrajte

80 – Františka Slobodová;
Jozefa Gajdárová; 85 –
Anna Karovičová; Oktá
via Malá; Anna Maňúcho
vá; Anna Rojkovičová; 90 – Margita
Bernátová; 91– Ing. Ján Petrovič
VÍTAME MEDZI NAMI:
Alessandra Vendlerová,
*20. 4., bytom Malacky

POVEDALI SI ÁNO:
Tomáš Zajac a Lenka Spá
lová

NIE SÚ MEDZI NAMI:
Anastázia Geclerová, Per
nek, *1928; Zdenka Tillne
rová, Malacky, *1928; Štefan Va
chuna, Malacky, *1928; Jozef Ka
zimír, Veľké Leváre, *1953; MUDr.
Anton Ležovič, Malacky, *1931;
Jozef Zpevák, Malacky, *1951.
SpomienkA
Uplynuli 4 roky, čo
nás navždy opus
tila naša drahá prí
buzná Gabika Ži
lavá. V našich srd
ciach ostávaš na
vždy. S úctou a láskou spomína celá rodina a kolegovia MsÚ Malacky.

a Stanislav Osuský. Výstava je poži
čaná z Malackého kaštieľa do 29. 5.

-red-

C h c e t e si z a r o b i ť ?
w w w.pracazdomova.eu
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Neplačte, že som
odišiel, ten pokoj
a mier mi prajte, len
večné svetlo spo
mienky mi stále za
chovajte.
27. 5. uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil náš milovaný
Róbert Kratochvíl. Spomína
jú rodičia, sestra Jana a neter Katka.



ŠPORT

Odštartovala
atletická sezóna

V sobotu 30. 4. odštartovala na juhu Slovenska 34. ročníkom Štítom
mesta Nové Zámky hlavná atletická sezóna. Z pohľadu záhoráckej
atletiky pôjde počas nej o veľa. Okrem domácej scény budú niektorí
atléti bojovať o splnenie limitov na európske či svetové šampionáty.
V Nových Zámkoch na úvod sezóny štartovali len dvaja záhorácki
pretekári – Michal Ďurkáč z Holíča a Jakub Valachovič z Malaciek.

To, že sezóna sa rozbieha, bolo
badať v Nových Zámkoch takmer
v každom ohľade. Väčšina popred
ných slovenských atlétov ani nepri
cestovala, záhorácki pretekári tento
trend len potvrdili. Míting bol pozna
čený najmä priemernými, niekedy
až podpriemernými výsledkami. Ho

skákaniu. Márny výkon nepodal ani
druhý záhorácky pretekár v Nových
Zámkoch Jakub Valachovič z AC Ma
lacky. Ten nastúpil na štart behu
3 km prekážok s jasným cieľom,
vylepšiť vlastný najlepší výkon z mi
nulej sezóny (9:40,17 min). Táto dis
ciplína mala v sobotu konečne sym

šampionátom v júli v Novom Meste
nad Váhom,“ povedal Valachovič.
Preteky v Nových Zámkoch pri
niesli radosť v podobe splneného li
mitu na juniorské majstrovstvá Eu
rópy aj do slovenských radov, keďže
nitriansky kladivár Tomáš Kružliak
výkonom 71,52 m taktiež podľa pred
pokladov splnil najprísnejší limit ur
čený Slovenským atletickým zväzom
o 2 metre a 52 centimetrov. Na vý
kony popredných záhoráckych špor
tovcov musíme ešte počkať, keďže
v týchto dňoch dolaďujú formu. Ma
lacká dorastenecká enkláva, od kto
rej sa očakávajú útoky na limity na
MS do 17 rokov vo francúzskom mes
te Lille, sa najbližšie predstaví 7. má
ja na pretekoch v Ostrave, kde bude
hosťovať za brniansky klub AK
-tsOlymp. 			

Horný rad zľava: tréner Karol Ivančík, Petra Spustová, Simona Marcová, Nikola
Schreiberová, Sára Čermáková, Lenka Hlavenková, Lucia Dulanská, Valentína
Feketeová, Lenka Matušková, dolný rad zľava: kapitánka Alexandra Vosát
ková, Kristína Reifová, Karolína Reifová, Alexandra Benkovičová, Natália
Vokáčová, Ľudmila Oreská, Patrícia Vajsábelová, Michaela Rišová

Zlaté
basketbalistky
V dňoch 21.–25. 4. sa malacká výprava basketbalistov a basketba
listiek zúčastnila na medzinárodnom turnaji v Prahe.
Malačania prišli v zložení chlap
cov B92, B99 a dievčat G95, G94
a 14. ročník EASTER EURO BASKET
opäť nesklamal. Malacké basketba
listky pôsobiace pod vedením Ka
rola Ivančíka sa umiestnili na me
dailovej pozícii v kategórii G94. Po
siedmich rokoch sa im podarilo ko
nečne vybojovať zaslúžené 1. mies
líčan Michal Ďurkáč v minulých ro
koch obliekal dres Slávie UK Bratisla
va. Dvadsaťtriročný výškar sa pred
novým súťažným ročníkom vrátil do
domáceho klubu AK Junior a v úvo
de hlavnej sezóny zvíťazil výkonom
210 cm. Ďurkáč naznačil stúpajúcu
formu už počas zimných výškar
ských mítingov, kedy dokázal vylep
šiť svoj osobný rekord až na 220 cm.
Na halových M SR mužov v Bratislave
však prišlo sklamanie a Holíčan sla
bučkým výkonom 205 cm skončil až
na štvrtom mieste. Výkon z Nových
Zámkov by mohol byť štartovou lí
niou k návratom ku kvalitnejšiemu

patickú úroveň najmä pre výkon
českého juniorského reprezentanta
Petra Kaminského z Havířova, ktorý
v sólovom behu časom 9:06,84 min
splnil ostrý limit Českého atletické
ho zväzu na ME juniorov do estón
skeho hlavného mesta Tallinn. Ma
lacký pretekár finišoval druhý ča
som 9:31,60 min a svoj privátny cieľ
splnil. „Cítil som trochu únavu zo
štvrtkových pretekov v Hodoníne,
kde som v rámci Moravsko-sloven
ského pohára bežal 5 km a nestihol
som úplne zregenerovať. Momen
tálne sú však všetky preteky viacmenej tréningom pred slovenským

Text: Alexandra Vosátková
Foto: Ľudovít Ivančík

Siloví trojbojári na M SR
V poslednú aprílovú sobotu sa najmladší malackí siloví trojbojári
zúčastnili na Majstrovstvách Slovenska juniorov, junioriek, dorasten
cov a dorasteniek v silovom trojboji, ktoré sa konali v blízkej Častej.

Malacky reprezentovali dvaja pre
tekári. V hmotnostnej kategórii do
74 kg to bol Jakub Vilímek, ktorý sa
napriek neprajnosti rozhodcov zlep
šil oproti minulému roku v drepe
o 30 kg, keď dokázal bez špeciálneho
dresu drepnúť 170 kg a celkovým vý
konom v trojboji 445 kg (170–115–
160) obsadil 5. miesto.

Druhým reprezentantom Mala
ciek bol v hmotnostnej kategórii do
83 kg Roman Krajčír, ktorý sa napriek
zranenému chrbtovému svalu a zá
pästiu oproti minulému roku zlepšil
vo všetkých troch disciplínach v dre
pe o 25 kg, keď drepol 210 kg, v tla
ku v ľahu o 20 kg, keď v treťom po
kuse potlačil 130 kg a v mŕtvom ťahu

V sobotu 30. 4.
organizoval Ky
nologický klub
Záhorák skúšky
z výkonu psov
podľa Národné
ho skúšobného
poriadku ZM
a SVV. Dovedna
sa ich zúčastnilo
osem psov, z to
ho tri z domov
ského klubu.

o 5 kg, keď potiahol hneď prvým po
kusom 190 kg a s celkovým výkonom
v trojboji 530 kg získal 4. miesto.
Malackých trojbojárov čakajú
v tomto roku ešte dve významné
súťaže, a to MS v tlaku na lavičke,
ktoré sa konajú koncom mája v su
sednom Rakúsku, a ME v tlaku na la
vičke, ktoré sa konajú v auguste
v Ukrajine. Na oboch súťažiach nás
bude reprezentovať Denis Tangel
mayer.
ZDENKO KRAJČÍR

Malačania
v mariáši
bodovali
Posledným 9. turnajom sa
v Brodskom ukončil 3. ročník
Záhoráckej amatérskej ma
riášovej ligy. Zástupcovia Ma
laciek v ňom dosiahli pekný
úspech.

Lenka Janečková s Fin
dou pri hlásení, na obr.
vpravo Finda vyšteká
va figuranta.

Skúšky kynológov v Malackách
Najobtiažnejšiu skúšku – SVV2 –
úspešne zložila členka Kynologic
kého klubu Záhorák Saskia Durko
šová so svojou sučkou nemeckého
ovčiaka Larou, ktorá sa okrem iného
popasovala aj s 2 m vysokou kladi
nou, so šplhom po rebríku a s pla
zením.



to. Do celého turnaja nastupovali
s obrovským nasadením a bojov
nosťou. Po poslednom zvládnutom
zápase sa im na tvárach objavila
veľká radosť, pretože už vedeli, že
si domov odnášajú vytúžené zla
to.

Ďalšia členka Záhoráka Lenka
Janečková nastúpila so svojou suč
kou nemeckého ovčiaka Fidou, kto
rá nedala v kategórii obrana figu
rantovi žiadnu šancu. Predviedla
pekné vyštekanie a ukážkové zadr
žanie. Zvlášť dobre počínala v ka
tegórii stopa a obrana.

Mužskú časť klubu zachraňoval
tiež člen domáceho klubu Lukáš
Čurila, ktorý nastúpil so svojou suč
kou belgického ovčiaka Mati, ktorá
sa vyznamenala vo všetkých troch
častiach skúšky, teda stopa, posluš
nosť aj obrana.
Rozhodkyňa Marta Majtásová vy

jadrila veľkú spokojnosť s organizá
ciou i s priebehom skúšok, ako aj
s výkonmi jednotlivých psovodov
i psov. Na Zväz športovej kynológie
v B. Bystrici, ktorého členom je aj
klub Záhorák, pravdepodobne podá
veľmi pozitívne ladenú správu.
Text, foto: MILAN FREUND

Kráľom Záhoria pre rok 2010 je
Malačan Ferdinand Baláž, 2. mies
to obsadil Zdeno Vogl zo Skalice
a na 3. mieste sa umiestnil ďalší
Malačan Milan Sloboda.
Tento rok sa odohralo len de
väť turnajov, ale potešujúce je, že
účasť na jednotlivých turnajoch
stúpla o 54 hráčov. Tohto ročníka
amatérskej ligy sa celkovo zúčast
nilo dvesto hráčov so 490 účasťa
mi na turnajoch, z toho štrnásť
Malačanov so 45 účasťami.
MiSl
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