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Farba je
lákavá

Farebný Malacký hlas zabral. Do
redakcie sa nám nahrnulo obrovské
množstvo materiálov, ktorých autori
sa chcú na stránkach našich-vašich fa
rebných novín prezentovať. Píšu nám
športovci, umelci, učitelia, žiaci a mno
hí ďalší. Všetkým by sme veľmi radi
vyhoveli a pomohli. Každý školský,
športový aj umelecký úspech či snaha
si zaslúžia pochvalu a pozornosť. Žiaľ,
všetci sa na naše stránky nezmestia.
Už predtým sme mali problém s ne
dostatkom miesta a museli sme vyko
návať nepríjemnú činnosť – rozhodo
vať o tom, ktoré príspevky uverejníme
a ktoré nie. Teraz je, žiaľ, tých „vyrade
ných” ešte viac. Máme len osem strán
a šikovných Malačanov a článkov
o nich veľa. Ospravedlňujeme sa teda
všetkým, ktorí sa na stránky Malackého
hlasu nezmestia. Krásny dar od spoloč
nosti O2 možno inšpiruje iného spon
zora, ktorým nám dá peniažky na to,
aby sme mohli mať viac strán. Dovte
dy sa musíme uskromniť s ôsmimi a tí,
ktorí sa na nich nenájdu, môžu určite
počítať s miestom v eM TV alebo na
www.malacky.sk.
MICHAELA JANOTOVÁ

Farebný Malac
ký hlas máme
vďaka finančnej
podpore O2.

Tri
duby
konečne
znovu ožijú
Projekt revitalizácie lokality Tri duby má za sebou
hrboľatú cestu, ale všetko nasvedčuje tomu, že cieľ
už je v dohľadne. Mesto Malacky našlo sponzora
a táto voľakedy populárna voľnočasová lokalita
tak môže opäť ožiť. K  tomu, aby mohli Malačania
opäť chodiť relaxovať pod tri obrovské staré duby,
sa rozhodla prispieť spoločnosť Nafta, a. s. Projektu
venuje viac ako 7 000 €.

Predkladateľom
Projektu revitalizácie lokality Tri du
by je občianske združenie Dúhovka
v spolupráci s mestom Malacky. So
zámerom využiť túto lokalitu na re
kreačné účely súhlasil aj majiteľ po
zemku Vojenské lesy a majetky, š. p.
Projekt sa začiatkom roka uchádzal
o finančnú podporu nadácie Ekopo
lis, žiaľ, však s neúspešným koncom.
Predkladateľ projektu a mesto sa pre
to potom rozhodli hľadať sponzora.
Projekt revitalizácie obsahuje cel
kovú úpravu areálu vrátane brehu
potoka. Počíta sa s výsadbou nových
stromov a  inej zelene a  orezaním
existujúcich stromov a zelene. Skráš
lenia sa dočká aj ohnisko, ktoré je
dnes plné odpadkov. Pribudnú la
vičky, smetné koše a  informačná

tabuľa. Deti sa môžu tešiť
na hojdačku a hojdacieho
koníka.
Začiatok prác je napláno
vaný už na toto leto.
Mesto Malacky chce do
revitalizácie zapojiť aj
školy, ale aj jednotlivých
občanov. Každý bude
mať možnosť prispieť
troškou práce k obnove tej
to krásnej lokality. Aby sme si ju viac
vážili a nedopustili, aby niekedy zno
vu takto spustla.
Lokalita Tri duby sa v minulosti
využívala na oddychové aktivity a bol
tam dokonca aj tanečný parket. Jeho trávou zarastené zvyšky sa tam
dajú nájsť ešte aj dnes. Starší Mala
čania si určite pamätajú aj slávne po
ľovnícke juniálesy.
Aj pre dnešných Malačanov by
toto miesto mohlo predstavovať rela
tívne ľahko dostupnú lokalitu, vhod
nú na posedenie a piknik pri vode.
Scenéria okolitej prírody a mágia sta
rých dubov sú viac než lákavé. Podľa
projektu by tam v budúcnosti mala
byť aj zastávka cyklotrasy.
Michaela Janotová
Foto: Stanislav Osuský

Malacké brká 2012 Fabrika na vakcíny Pohár Záhoria
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Boxing Club – RTJ má za sebou
ďalší úspešný ročník najstaršieho
turnaja v boxe zmiešaných družstiev.
V Malackách sa predstavilo 14 dvojíc
boxerov z výberu Únie boxerských
klubov Slovenska. Za domácich sa
do ringu postavili M. Ru
žička, J. Hanúsek a T. Hra
bovský.
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Viac na
strane

Viac na
strane
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Témou číslo jeden sa v Malackách
stala fabrika na vakcíny. Postupne sa
z malackej témy stala téma celore
publiková a fabrika je ďalšou z mno
hých káuz, pre ktoré sa obviňujú vlá
da súčasná, bývalá aj „predbývalá“.
Kým sa dohodnú, čo ďalej,
my sme zvedaví, ako taká
fabrika funguje.
Viac na
strane

Aj tento rok sa uskutočnila súťaž
literárnej tvorivosti mladých. Vyhlasu
je ju primátor mesta J. Ondrejka, aby
ocenil a  podporil záujem mladých
Malačanov o literatúru. Slávnostné
odovzdávanie cien 11. ročníka bolo
v Kultúrním domečku,
kde víťazné diela začiat
kom júna aj zazneli.

Letné kúpalisko

pre verejnosť otvorené

od 15. júna
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BSK chce obmedziť
kamiónovú dopravu
na svojich cestách
Bratislavská župa chce obme
dziť tranzit nákladnej dopravy
na cestách II. a III. triedy, ktoré
má vo svojom majetku. Zámer
schválili koncom mája krajskí
poslanci na rokovaní zastupi
teľstva. Kraj má v správe 511 km
ciest (179 km II. triedy, 333 km
III. triedy).
Bratislavská župa pripraví doprav
no-inžiniersku štúdiu, ktorá podľa žu
pana Pavla Freša ukáže, ktoré z ciest
možno pre kamiónovú dopravu uza
vrieť. „Po zavedení mýtneho systému
je mnoho kamiónovej dopravy odklo

nenej na cesty II. a III. triedy, ktoré boli
pôvodne stavané pre osobné vozidlá,
prípadne ľahké nákladné autá. V žiad
nom prípade to nebolo pre 20- a viac
tonové kamióny,“ povedal Pavol Frešo.
Ťažké autá poškodzujú podľa neho
nielen cesty, ale aj okolostojace
domy, zhoršujú sa tiež životné pod
mienky obyvateľov, narastá hluk aj
prašnosť.
Najakútnejšími sú podľa podpred
sedu župy Iva Nesrovnala cesty Lo
zorno–Jablonové, Pernek–Plavecký
Mikuláš, Bratislava–Pezinok–Modra,
Malacky–Studienka alebo Bratisla
va–Štvrtok na Ostrove a ďalšie.

Na Záhorí sa
začína 8. ročník
podpory pre obce
Spoločnosť Holcim Slovensko vyhlasuje už 8. ročník svojej granto
vej schémy Cena Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie. Cena Holcim
je zameraná na podporu projektov, ktoré vytvárajú možnosti na
zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže, vedú k zmene
vzdelávacieho procesu s dôrazom na osvojenie si životných zruč
ností, prispievajú k ochrane prírody a obnove alebo tvorbe verejne
využívaných priestorov alebo inak podporujú rozvoj občianskych ko
munít v danom regióne. O podporu v celkovej výške 15 000 € sa môžu
uchádzať jednotlivci, skupiny občanov, mimovládne organizácie, ve
rejné inštitúcie a školy.
Prihlásené projekty môžu byť
realizované iba v obciach Kuchyňa,
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavec
ký Mikuláš, Plavecký Peter, Rohožník,
Sološnica alebo v meste Malacky.
Najlepšie z projektov môžu získať
finančnú podporu do výšky 2000 €
a  musia byť zrealizované najneskôr
do konca júna 2013.
„Od roku 2005 sme prostredníc
tvom Ceny Holcim podporili 165
projektov sumou takmer 215-tisíc €.

Príklady mnohých realizovaných pro
jektov ukazujú, že táto dlhodobá
podpora Holcim Slovensko prispieva
nielen k zlepšeniu vybavenosti tunaj
ších obcí či k podpore vzdelávania

V súvislosti s možnosťou otvorenia detašované
ho pracoviska Fakulty sociálnych vied Univer
zity sv. Cyrila a Metoda v malackom inkubátore
vám prinášame rozhovor s prodekanom fakulty
PhDr. Pavlom Juhásom.
Pán doktor, skúste našim čitateľom priblížiť Fa
kultu sociálnych vied UCM v Trnave.
Fakulta vznikla v decembri 2011.
Orientuje sa na výskum a výučbu v ob
lasti sociálnych vied. V súčasnosti máme
akreditované študijné programy v ob
lastiach politických vied, európskych štú
dií, verejnej správy a sociálnych služieb
a poradenstva. Sme riešiteľmi význam
ných medzinárodných grantov a vedec
kých úloh. Pri fakulte vznikajú výskumné
centrá s dôrazom na riešenie problematiky
komunálnej a regionálnej politiky. Našimi partnermi
sú významné európske univerzity a vedecké inštitú
cie.
Čím je vaša fakulta špecifická?
Na fakulte sa otvárajú také študijné programy,
ktoré dokážu efektívne reagovať na požiadavky sú

Krajskí poslanci na májovom za
sadnutí zatiaľ odsúhlasili zámer na
obmedzenie nákladnej dopravy a po
verili riaditeľa Úradu BSK, aby dal do
septembra vypracovať dopravno-in
žiniersku štúdiu. Konkrétne riešenia
sú teda ešte nejasné. Ku konkrétnym
riešeniam sa majú bratislavskí krajskí
poslanci vrátiť v októbri.
•••
Ministerstvo dopravy už pred ča
som obmedzilo prejazd kamiónov na
niektorých vybraných úsekoch ciest
II. a III. triedy. Teraz vraj uvažuje aj
o tom, že zákaz rozšíri celoplošne.
-BSK, SITA-

a voľnočasových aktivít, ale aj k spá
janiu občanov a  k prebúdzaniu ich
záujmu o dianie v obci a zlepšovanie
kvality života v nej,“ hovorí Peter Ro
bl, ktorý Cenu Holcim koordinuje od
jej prvého ročníka. „Efekt aktívneho
zapojenia občanov do diania v obci
je podľa nás veľmi dôležitý. Preto
na prihlásených projektoch okrem
ich obsahu, ktorý by mal byť pre
adekvátnu skupinu ľudí zmysluplný,
prínosný a dlhodobý, oceňujeme aj
to, či a ako sú do jeho plánovania,
realizácie a hodnotenia zapojení jeho
budúci užívatelia alebo iní partneri,“
vymenúva Peter Robl oblasti, na kto
ré by sa predkladatelia vo svojich pro
jektoch mali zamerať.
Predkladatelia projektov môžu
využiť aj možnosť konzultácií, o ktoré
sa dá požiadať e-mailom na peter.
robl@holcim.sk alebo telefonicky
na t. č. 034/776 51 66.
•••
Bližšie informácie, ako aj formulár
na prihlasovanie projektov je do
stupný na www.holcim.egrant.sk.
Žiadosť je potrebné vyplniť najne
skôr do 24. júna 2012. Zoznam
ocenených projektov bude zverej
nený 11. augusta 2012 v rámci Rohož
níckych obecných slávností.
www.holcim.com

časnej spoločnosti v zmysle prípravy kvalifikovaných
odborníkov do praxe. To znamená pôsobenie nie
len v orgánoch samosprávy a štátnej správy, ale aj
v medzinárodných inštitúciách.Absolventi budú mať
dostatočnú odbornú kvalifikáciu, vďaka ktorej budú
môcť pôsobiť aj v medzinárodných organizáciách.
V zime bola uverejnená informácia o možnom
pôsobení tejto fakulty v Malackách. Ako sa postú
pilo v danej veci?
Ihneď po rokovaniach s predstaviteľ
mi mesta, ako aj inkubátora sme rozbehli
proces oficiálnej akreditácie detašované
ho pracoviska v Malackách, kde bude
v prvej fáze prebiehať výučba študijného
programu sociálne služby a  poradenstvo
v externej forme. Celý proces čaká už len
na definitívne potvrdenie akreditačnou
komisiou začiatkom júla.
Záujemcovia o štúdium budú o všetkom infor
movaní nielen prostredníctvom médií v Malackách,
ale bližšie informácie nájdu aj na našej stránke
www.fsvucm.sk, kde sa dočítajú aj o prebiehajú
com druhom kole prijímacích pohovorov na naše
-prštudijné programy.			

V stredu 6. 6.
začali pracovníci mesta čistiť fontánu
v Zámockom
parku. Nie je to tak dávno, čo fontána
po rekonštrukcii
začala opäť fungovať. Prvý májový deň
sa pri nej osviežovalo množstvo z vás. No dnes už je potrebné jej opätovné
čistenie. Nazberalo sa tu veľa biologického odpadu, čo je vzhľadom na jej
polohu normálne. Je však zarážajúce, že ľudia za krátke obdobie do fontány
nahádzali množstvo kameňov a iného odpadu. Okrem neho tu pracovníci vy
lovili aj kapra. Kto ho tam vypustil, nie je známe. Jasné však je, že do fontány
ryby nepatria.				
Text, foto: N. Slobodová

Cez noc bolo rušno

Pri nočnej naháňačke v Malackách postrelili policajti 36-ročného vo
diča Fabie, v jeho aute našli striekačku s neznámou látkou. Nešlo o jeho
prvú naháňačku s policajtmi. Incident sa stal približne 7. 6. o 1.30 h.

Vodiča, ktorý jazdil z jednej strany
na druhú, chceli policajti zastaviť na
Hviezdoslavovej ulici. Šofér však du
pol na plyn a chcel ujsť. Výzvy policaj
tov ignoroval, vbehol do protismeru
v jednosmerke a prebehol cez prie
cestie napriek tomu, že svetelná signalizácia varovala pred prichádzajúcim vlakom. Päť varovných výstre
lov do vzduchu vodiča neprinútilo
zastaviť a pokračoval v bezohľad
nej jazde. Policajti potom strieľali na
auto. Asi kilometer za Malackami au
to začalo spomaľovať. Vodič z auta
nevystúpil, policajti museli použiť do
nucovacie prostriedky.
Muž sa stále bránil, až neskôr si
policajti všimli, že má strelné porane
nie v spodnej časti chrbta. Ako in
formovala bratislavská policajná ho

vorkyňa Petra Hrášková, okamžite mu
poskytli prvú pomoc a privolali zá
chranku, ktorá ho previezla do ne
mocnice. V aute mal aj 24-ročnú spo
lujazdkyňu, tá nebola zranená.
Hliadka vodiča spoznala, 36-roč
ný Malačan unikal pred policajtmi aj
v apríli. Aj vtedy policajti museli strie
ľať, vodiča zastavil až stĺp verejného
osvetlenia.
Vyšetrovateľ muža obvinil z mare
nia výkonu úradného rozhodnutia
a začal trestné stíhanie vo veci ďal
ších dvoch prečinov. Muž z Malaciek
bol už v minulosti trestne stíhaný pre
majetkovú a drogovú trestnú činnosť.
Pri prehliadke Fabie policajti zaistili
striekačku, ktorá poputovala na ex
pertízu. Na prípade polícia pracuje.

Chráňme lesy
pred požiarmi

KR PZ v Bratislave

Teplé a suché počasie vytvára v prírode podmienky pre zvýšené ne
bezpečenstvo vzniku požiarov. V záujme predchádzania ich vzniku vás
OR Hasičského a záchranného zboru v Malackách žiada o opatrnosť.

S cieľom predísť nežiaducim uda
lostiam spôsobených požiarom, žia
dame občanov, aby dodržiavali zákaz
vypaľovania porastov bylín, kríkov
a stromov. Pri pobyte v lese a v príro
de treba dodržiavať tieto pravidlá:
•	oheň zakladať iba na vyhradených
miestach na to určených,
•	oheň nezakladať pri dlhotrvajú
com suchu – porast v okolí ohnis
ka sa môže ľahko zapáliť,
•	oheň nezakladať pri silnom vetre,
•	pred odchodom oheň dôkladne
uhasiť (poliať vodou, zasypať ze
minou), skontrolovať ohnisko –
v pahrebe nesmú byť žeravé uhlí
ky, ktoré by mohol vietor rozfúkať,
•	oheň nikdy nenechať bez dozoru,
dozor musí vždy vykonávať dospe
lá osoba,
•	v lese nezahadzovať sklenené veci,
ohorky z cigariet,

•	je potrebné byť na eventuálny po
žiar pripravený: voda, plachta na
hasenie, piesok a pod.,
•	ak sa oheň nepodarí uhasiť, bez
odkladne privolajte hasičskú jed
notku – linka tiesňového volania
č. 150, 112,
•	poskytnúť pri hasení osobnú po
moc.
V prípade zistenia porušenia usta
novení § 14 zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení ne
skorších predpisov upozorňujeme, že
OR HaZZ môže fyzickej osobe uložiť
v blokovom konaní pokutu do výš
ky 100 € a v správnom konaní až do
výšky 331 €.
Veríme, že svojím zodpovedným
konaním zamedzíte vzniku požiarov
na lesných a iných porastoch. Veď keď
horí les, horia nám naše „zelené pľú
OR HaZZ
ca“.		

Samospráva / publicistika
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Fabrika
na vakcíny

10. mája priniesol Týždenník TREND informáciu o tom, že v prie
myselnom parku v Malackách by mala vyrásť utajená fabrika na
výrobu protichrípkovej vakcíny. Vzápätí sa spustila lavína obvi
není, špekulácií a populizmu. Najprv na úrovni malackej politiky,
potom na úrovni celoslovenskej politiky. Lavína nabrala také roz
mery, že už sa na ňu nemohol pozerať ani premiér Robert Fico
a prípad odtajnil.

Stavenisko je odovzdané!
5. júna si Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ prebrala od
mesta stavenisko a začína s jeho prípravou a zariaďovaním, vykoná
prvé vyčistenie a monitoring kanalizácie. Potom už bude nasledovať
samotná pasportizácia objektov, vytýčenie inžinierskych sietí a vý
stavba kanalizácie a prípojok.

Stavenisko si dodávateľ prebral
symbolicky v zasadacej miestnosti
MsÚ. Staveniskom je totiž takmer ce
lé mesto a tradičné odovzdanie sta
veniska v teréne tak nebolo možné.
Od občanov už dostáva mesto
otázky o tom, či sa hneď po dokončení
kanalizácie budú môcť na ňu napojiť.
V prvom rade bude potrebné počkať
na kolaudáciu stavby. Pôvodne bola
naplánovaná jedna komplexná kolau
dácia po dokončení celej stavby, čiže
v lete 2013. Niektoré ulice však budú
dokončené už na jeseň tohto roka
a ich obyvatelia by museli zbytočne
dlho čakať. Mesto preto rokuje s do
dávateľom o možnosti postupného
kolaudovania jednotlivých častí stav
by.
Mesto s dodávateľom stavby ro
kuje aj o ďalšej požiadavke občanov.
Od momentu, keď vznikol projekt od

kanalizovania, vyrástli na niektorých
uliciach nové domy a do projektu nie
sú zahrnuté. Mesto preto hľadá rie
šenie. Do úvahy pripadá pridanie
týchto nových častí ulíc do projektu

alebo vypracovanie nového projek
tu.
O všetkých novinkách vás bude
me informovať na eM TV, v Malackom
hlase a na www.malacky.sk. Kom
pletný harmonogram prác sme uve
rejnili v predošlom čísle MH. Nájsť ho
môžete aj na www.malacky.sk
v článku Odkanalizovanie – stavenis
ko odovzdané uverejnenom 6. júna.

Kamera v služobnom
vozidle polície

V záujme skvalitnenia výkonu služby nainštalovala Mestská polícia
v Malackách od 1. júna do služobného vozidla kameru na zazname
návanie situácie pred vozidlom. Zariadenie je schopné prostredníctvom
mikrofónu, ktorý je umiestnený vo vozidle, zaznamenávať konverzáciu
medzi kontrolovanou osobou a policajtom vo vozidle. Zariadenie pracuje
nepretržite. Takýmto dôkazovým materiálom skvalitní MsP objasňovanie
priestupkov a pomôže aj pri objektívnom zisťovaní sťažností poukazujú
cich na neadekvátne konanie príslušníkov. Vozidlá sú v zmysle zákona vy
-mspbavené upozornením o umiestnení kamery vo vozidle.		

O2 Paušál s telefónom
Huawei Sonic

Volania za rovnakú cenu
do všetkých sietí
na Slovensku

-text: mija, foto: otano-

Neobmedzené SMS
do všetkých sietí
na Slovensku

Bez viazanosti

K Striebornému O2 Paušálu
získate bonus 126 € na telefón,
takže za Huawei Sonic zaplatíte teraz iba 2 €.

O2 Predajňa SAKRA GSM
Sasinkova 1D
Malacky

Náš O2 Guru
vám pomôže
skopírovať dáta
zo starého telefónu

Teraz

2€

so Strieborným
O2 Paušálom

z hollywoodskych filmov, keď
vedcom z laboratórií „utiekli” ví
rusy. Je také niečo reálne?
Pri súčasných technologických
možnostiach zabezpečenia a prís
nych pravidlách pri schvaľovaní pro
jektu je možné túto možnosť prak
ticky vylúčiť. Je v záujme výrobcu
i produktu, aby zabezpečenie bolo
čo najdôkladnejšie.
Postavenie takého pavilónu nie
Odtajnenie, zdá sa, dalo za prav je lacné, jednoduché ani rýchle...
du tým, ktorí si mysleli, že príčinou vraj sa také pavilóny stavajú a za
utajenia nebolo ukryť prípadnú ne riaďujú niekoľko rokov.
Áno, tieto projekty sú takmer
bezpečnosť takejto fabriky, ale ukryť
finančné nezrovnalosti.
vždy dlhodobé.
Prípad je v štádiu riešenia a vyšet
Ako vyzerá život, resp. práca
rovania. Na stole ho má nielen pre v pavilóne na výrobu vakcín?
miér, ale aj prokuratúra, kriPre zamestnancov platia
minálka a krajský stavebný
prísne pravidlá tak v zmys
úrad. My sa pozrime na to,
le ochrany zdravia pracov
níkov, ako aj v zmysle ochra
ako fabrika na výrobu vakcín
funguje. Pre prípad, že by tu PÝTAME SA ny produktu. Pracovníci sú
naozaj vyrástla...
ZA VÁS vyškolení a sú povinní pou
Rozprávali sme sa s od
žívať jasne určené ochranné
borníčkami z českého Národného prostriedky. Jednotlivé časti pre
referenčného laboratória pre chríp vádzky sú obvykle od seba úplne
ku, ktoré je súčasťou Štátneho zdra oddelené a pre každú časť platí špe
votného ústavu v Prahe, MUDr. Mar cifický režim vrátane hygieny.
tinou Havlíčkovou, CSc., a RNDr. He
Pre prípad akejkoľvek nechcenej
situácie vrátane havárie je výrobca
lenou Jiřincovou.
Predstava, že vedľa našich do povinný mať havarijný plán, ktorý
movov bude stáť areál na výrobu sa pravidelne aktualizuje a zamest
vakcín proti pandemickej chríp nanci sú školení a trénovaní na zvlád
ke, vzbudzuje u niektorých ľudí nutie podobných situácií.
Ako dlho trvá výroba vakcíny
strach. Pred očami majú scény
a čo všetko to zahŕňa?
Nie je to možné definovať úplne
presne – v závislosti od charakteru
výroby môže príprava jednej šarže
vakcíny trvať niekoľko týždňov až
mesiacov. Zahŕňa množenie vírusu
vo vhodnom bunkovom systéme
alebo v kuracích zárodkoch (vajcia),
inaktiváciu, štiepenie a niekoľko stup
ňov purifikácie a potom miešanie
a rozplnenie vakcíny. V každom kro
ku je zaradený kontrolný moment,
keď sa overuje kvalita a čistota me
dziproduktu. Rovnako sa kontroluje
kvalita a čistota každej látky vrátane
vírusovej kultúry vstupujúcej do
procesu a tiež sa kontroluje čistota
a kvalita všetkých pomocných látok
a rovnako tak sa sleduje čistota pro
stredia.
Hovorí sa, že vo fabrike v Malac
kách by sa mali protichrípkové
vakcíny vyrábať zo slepačích va
jec. Z čoho všetkého sa dajú proti
chrípkové vakcíny vyrábať?
Chrípkové vakcíny sa tiež dajú
pripravovať na bunkových kultú
rach.
Pri výrobe vakcín, tak ako pri
výrobe čohokoľvek iného, zrejme
vzniká aj nejaký odpad. Nie je ne
bezpečný?
Všetok odpad z výroby je inak
tivovaný, často niekoľkostupňovo.
Proces je monitorovaný z hľadiska
funkcie i účinnosti.
Michaela Janotová
Ilustračné foto: web
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Malacké brká
sú rozdané

Malacké brká už poznajú svojich majiteľov. Aj tento
rok sa uskutočnila súťaž literárnej tvorivosti mladých
Malacké brko. Každoročne ju vyhlasuje primátor mesta
Jozef Ondrejka. 11. ročník sa uskutočnil v utorok 5. júna
v priestoroch Kultúrního domečka.

Porota sa rozhodla oceniť 14 diel
malackých študentov. Zapojiť sa
mohla mládež od 15 do 20 rokov.
V poézii dal primátor J. Ondrejka
autorom voľnú ruku a presnú tému
neurčil.
V próze však mali mladí literáti
písať o anjelovi s ľudskou tvárou.
Do posledného aprílového dňa
(30. 4.) mohli všetci záujemcovia
posielať svoje diela. O pár dní už
porota v zložení Katarína Habová,
Jana Neužilová a Jakub Valachovič
hodnotila 53 prác zaradených do sú
ťaže. Vlastnou poéziou sa rozhodlo
prezentovať 23 študentov, próze da
lo prednosť 20 literárne nadaných
mládežníkov.
V prvej kategórii (1. a 2. ročník) sa
porotcovia rozhodli udeliť aj dve

Študentka Petra Vrabli
cová svoj talent nezaprie. Tento rok sa umiestnila v oboch kategóriách.
V poézii si vyslúžila dru
hú priečku a v próze jej
patrilo jasné prvenstvo.

čestné uznania. Jedno v poézii a jed
no v próze. Výhercovia získali hline
né brká, ktoré už tradične pre toto
podujatie pripravuje Rozália Habová.
Ale iste ich potešil aj finančný dar
od sponzora súťaže – Tatra banky.
V programe vystúpili žiačky ZUŠ
a  tanečnice brušných tancov Azhar

z klubu orientálneho tanca MCK,
ktoré slávnostný večer príjemne oko
renili.
Víťazné práce si môžete prečítať
na www.malacky.sk pri článku z po
dujatia.
Text: N. Slobodová;
foto: S. Osuský

Nedeľa 10. júna bola v Kultúrním domečku v Malackách
naozaj slávnostná. Po predstavení Farbičková prin
cezná bolo totiž vyhlásených až šesť SUPER DIVÁKOV
divadelnej sezóny 2011/2012. Podmienkou na zís
kanie tohto titulu bola účasť detí aspoň na šiestich
Rozprávkových nedeliach v divadelnej sezóne.

Mladí literáti spoločne
s vyhlasovateľom súťaže
primátorom Jozefom On
drejkom

ďakujem
neznámemu nálezcovi, ktorý 12. 6.
našiel v priestoroch malackej ne
mocnice moju peňaženku a odo
vzdal ju personálu rádiologického
oddelenia Nemocničnej, a. s. Od
týchto čestných zamestnancov sa
dostala opäť do rúk majiteľa. Ďaku
jem aj im. Potešilo ma, že sa nájdu
ešte poctiví a čestní ľudia.
Mária Límová

Žiaci v škole
v prírode
Fantastický týždeň plný výletov,
prekrásnej prírody, hier a súťaží
si vychutnalo 42 žiakov I. stup
ňa zo ZŠ Štúrova. Miesto ich od
dychu bolo v Pruskom pri Ilave.
Ubytovaní boli v horskom hoteli
Vršatec, ktorý leží v srdci Bielych Kar
pát. Všade dookola sa rozprestierala
krásna príroda, kde si spoločne zahra
li niekoľko hier, ale aj súťažili v hľadaní pokladu. Dobrú náladu im spô
sobilo nielen slnečné počasie, ale aj
množstvo absolvovaných výletov –
Čičmany, betlehem v Rajeckej Lesnej,
Bojnický zámok a zoo. Deti boli touto
školou v prírode nadšené a mnohé
z nich by si pobyt najradšej ešte pre
dĺžili. Ach, keby sa takto mohli učiť ce
ZŠ Štúrova
lý školský rok.

Rozprávková
nedeľa mala svojich
super divákov
SUPER DIVÁKMI sa v tomto roku
stali malé dámy Silvinka Oravcová,
Karinka Makytová, Ninka Allertová
a  sestričky Dominika Kalivodová
a  najmladšia superdiváčka dvojroč
ná Sabínka Kalivodová.
Všetky super diváčky boli odme
nené diplomami a peknými knihami.
Po slávnostnom vyhodnotení
pokračovala oslava s dobrotkami,
tvorivou dielničkou pre detičky a ho

dinou krásy pre mamičky s Ankou
Lénardovou, ktorá mamičkám oce
nených detičiek darovala aj malé
darčeky.
Všetkým našim SUPER DIVÁČKAM
blahoželáme a tešíme sa na stretnu
tie so všetkými divadlachtivými de
tičkami v kultúrnom lete vždy v ne
deľu od 15. 7. do 26. 8. o 17.00 h v Zámockom parku pred kaštieľom.

stretlo neúrekom, mohli vidieť aj zá
sah príslušníkov vojenskej hasičskej
jednotky, ukážky výcviku služobných
koní a  psov policajného zboru SR.
Nechýbali ani kultúrne vsuvky folk
lórnych súborov a tanečných skupín.
Príjemným spestrením dňa boli
aj funkčné historické vozidlá a moto
cykle z klubu Veterán z Malaciek,

ktoré ich majitelia neváhali prísť uká
zať.
Podľa informácií letiska Kuchyňa
na tohtoročný deň otvorených dve
rí zavítalo 3300 návštevníkov z toho
1302 detí. Organizátori, ale iste aj
mnohí z vás sa už teraz tešia na bu
dúci rok.

MCK Malacky

Deň otvorených dverí v Kuchyni
si vychutnalo 3300 návštevníkov
I keď je Deň detí dávno za nami,
pracovníci letiska Kuchyňa sa
aj tento rok rozhodli pre ma
lých zvedavcov usporiadať deň
otvorených dverí. V sobotu 9. jú
na sa otvorili brány pre všetkých
malých i veľkých zvedavcov zo
širokého okolia Kuchyne A ne
chýbali sme tu ani my.

Deti, ale aj ich rodičia si počas dňa
vychutnali letové ukážky leteckých
modelárov, mohli nazrieť do static
kých exemplárov leteckej a pozemnej
techniky OS SR a HaZZ ale vidieť aj
ukážku základných bojových zruč
ností.
Návštevníci, ktorých sa na letisku
aj napriek chladnejšiemu počasiu

Text, foto: N. Slobodová

Absolventi ZUŠ
vystavujú

U

oboch mladých dám sa výtvarná
kreativita rodila v základnej ume
leckej škole pod vedením Rozálie Ha
bovej. Tento rok sa rozhodli usporia
dať spomínanú výstavu a ukázať svoj
talent nielen svojim blízkym, ale aj
všetkým, ktorí sa prídu pozrieť. Pre
Katku to bola prvá výstava, no Silvia
už má za sebou dve. Dievčatá v súk
romnom živote spája priateľstvo,
spoločná škola a  umenie. A to je
podľa nich dosť dôvodov na to, aby
spolu usporiadali výstavu. Na otázku,
či sa nebáli porovnávania a konfron
tácie ich prác, nám Katka odpoveda
la takto: „Nie, myslím si, že sa nebolo
čoho báť, pretože každá z nás má svoj
štýl, a myslím, že obrazy boli rozdielne.
Dôležité je, že sa ľuďom páčili.“

Od 30. mája sú počas otváracích hodín v Knižnici MCK vystavené
práce absolventov výtvarného odboru ZUŠ. Každý, kto má záujem,
sa môže pokochať tým, čo stvorili mladé talenty. Na prechádzke
mestom môžete vo výkladoch obchodov uzrieť nielen tablá malac
kých maturantov, ale nájdete aj tablo ZUŠ. Tento rok v Malackách
ukončilo 1. alebo 2. stupeň niektorého z odborov 44 nadšencov
umenia.

Hudobný odbor, 1. stupeň ukon
čilo 12 žiakov, 2. stupeň 5 žiakov a štú
dium pre dospelých absolvovali tra
ja. 25. 5. sa v synagóge uskutočnil ich
absolventský koncert. Výtvarný od
bor, z ktorého pochádzajú aj vysta
vované diela, absolvovalo 23 žiakov
(1. st. – 19, 2. st. – 1, ŠPD – 3). Literárno-
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Samozrejme, že Alena nehrala sa
ma a na pomoc jej prišli kolegovia
z iných odborov. Bratia Čapkovci – Adam Stvoriteľ, tak po tomto
titule siahli podľa slov pedagogičky
LDO A. Vallovej pre jeho aktuálnosť
a  večný problém „moderného ne
spokojenca so svetom“. V roku 2012

Text, foto: N. Slobodová

Svet farieb v Galérii MCK
Vo štvrtok 7. júna sa
v Galérii MCK uskutoč
nila vernisáž výstavy
s názvom Svet farieb.
Katarína Kratochvílová
a Silvia Vanišová-Ková
rová – to
sú mená
výtvarní
čok, kto
ré majú
na sve
domí 40
obrazov maľovaných
technikami suchý pas
tel, akryl potlač na textil, a iné. Výstavu mô
žete navštíviť do 1. jú
la a ktorýkoľvek z ob
razov si aj kúpiť.
Katarína Kratochvílová: 6 kociek

Silvia Vanišová-Kovárová: Vlčí mak

Vanda Zaklaiová: Trigonál

-dramatický odbor učaroval jednej
jedinej žiačke – Alene Bullovej. Vy
stupovala v absolventskom predsta
vení, ktoré sa uskutočnilo 30. 5. v sy
nagóge.

táto hra slávi 85. výročie. A po 44
rokoch ju na javisku uviedli žiaci
ZUŠ v Malackách ako absolventské
predstavenie.
Text, foto: N. Slobodová

Najväčší letný žúr
aj v Malackách

Fun rádio už štvrtýkrát priná
ša do štyroch kútov Slovenska
festival Dohoda. Najväčšia let
ná žúrka so sloganom: My vám
hráme, vy sa zabávate – Doho
da? sa v Malackách uskutoční
4. augusta.

Po minulé roky bol festival na
Kamennom mlyne, teraz sa ho or
ganizátori rozhodli presunúť do Ma
laciek, a to kvôli lepšej dopravnej do
stupnosti a komfortu návštevníkov.
Mesto Malacky s nimi v týchto dňoch
rokuje o podmienkach konania festi

v Banskej Bystrici na plážovom kúpa
lisku Štiavničky. Treťou zastávkou
budú Malacky. Štvrtý a zároveň po
sledný najväčší letný žúr Fun rádio Do
hoda odpáli 18. augusta v Poprade.
Viac informácií o festivale nájdete
na www.funradio.sk/dohoda.

valu u nás. Môžeme však už prezradiť
miesto – Zámocký park. Organizátori
sa nechali počuť, že to bude najkraj
šie miesto konania festivalu vôbec.
Fun rádio Dohoda sa začne v so
botu 7. júla na Zemplínskej šírave,
v stredisku Kaluža. 21. júla pokračuje

Deň krivých zrkadiel 2012
12. jún je už tradične Dňom krivých zrkadiel na Slovensku. Je to deň,
keď sa na mnohých miestach SR organizujú akcie v záujme zmeny
postoja verejnosti voči ľuďom s mentálnym postihnutím. Okrem
Bratislavy sa akcie v rámci 7. ročníka Dňa krivých zrkadiel konali aj
v Malackách, Tornali, Nitre, Komárne, Trenčíne, Stropkove, Gelnici,
v Nových Zámkoch, Spišskej Novej Vsi a v Prešove. Všade návštev
níci obdivovali a kupovali si originálne výrobky z rúk ľudí s mentál
nym postihnutím, vyrobené v chránených dielňach či rehabilitač
ných strediskách.

Ani Malacky neboli výnimkou. Občianske zdru
ženie Svitanie ZPMP pri
pravilo na Kláštornom
námestí naozaj príjemné
popoludnie. Okoloidúci sa
mohli pozrieť do krivého
zrkadla, potešiť sa vystúpením klien
tov Vstúpte, n. o., a divadelníčok
z MCK. Cieľom bolo priblížiť život ľudí
s mentálnym postihnutím tým, ktorí
sú zdraví a  ktorí žiadne postihnutie
nemajú. „Pri pohľade do pokriveného
zrkadla vyzeráme neforemní, máme

široké oči, vykrivené ústa,
krivé čelo, no sme to stále
my. V srdci sa nemeníme,
hoci nás pohľad do zrkadla
núti myslieť si niečo iné.
Deň krivých zrkadiel upo
zorňuje na to, že hoci ľudia
s postihnutím vyzerajú inak, vo svo
jom vnútri sú rovnakí ako my, s rov
nakými potrebami, túžbami a  plán
mi,“ povedala M. Ambrušová zo
Vstúpte, n. o.
Občianske združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím Svi

tanie a  jeho nezisková organizácia
Vstúpte, n. o., sa i takýmito aktivitami
snažia priblížiť svet ľudí s postihnutím
nám všetkým. Záhoráci, a medzi ni
mi aj Malačania, podporili aj centrál
ne podujatie Dňa krivých zrkadiel
v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. Zúčastnili sa na ňom klienti
a pracovníci Domu Svitania v Jakubo
ve. Mottom tohtoročného stretnutia bolo: Sme takí istí ako vy – chceme
žiť s vami. Podujatie zorganizovalo
Združenie na pomoc ľudí s mentál
nym postihnutím v SR za podpory
Ministerstva kultúry SR, Mestskej
časti Bratislava-Staré mesto, nadácie
Dalkia a Klost. Bohatým programom,
ktorý sa začal o 14.00 h sprievodom
za zvuku bubnov, sprevádzala Patrí
cia Jarjabková-Garajová. Tohtoročný
Deň krivých zrkadiel bol súčasťou
kampane Nechcem, ale musím...
(www.nechcemalemusim.sk).
T. Búbelová
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M SR policajných psov
vo vyhľadávaní
drog a výbušnín

Sviatok
Božieho tela
a krvi

Katolícka cirkev
každoročne slávi
Sviatok Božieho tela
a  krvi. Rovnako to
bolo aj vo štvrtok
7. júna. Je to sviatok,
ktorý je oslavou da
ru Eucharistie. V jed
notlivýchfarnostiach
býva v tento deň
slávnostná procesia.
U nás v Malackách
sa každoročne pri
tejto príležitosti
vytvára koberec
z kvetinových lupe
ňov. Vďaka počasiu,
ale aj ochotným ľu
ďom, ktorí priniesli
dostatok kvetov,
sa nám podarilo vy
tvoriť tieto obrazy.
Boli nielen súčasťou
sviatku, ale potešili aj
mnohých veriacich
či okoloidúcich.

starosta obce Malé Leváre
(*1. 11. 1956; †1. 6. 2012)

Nijaký prejav sústrasti nezmierni šok zo stra
ty, ktorú zažili okrem najbližšej rodiny všetci
obyvatelia obce Malé Leváre po odchode svoj
ho dlhoročného starostu Milana Perneckého.
Náhly odchod vo veku nedožitých 55 rokov našiel okolie nepripra
vené. Oberá nás o slová a nabáda k zamysleniam. Milan Pernecký
dal práci pre obec 28 rokov, ktoré strávil v starostovskej stoličke,
vychoval dvoch synov, pracoval aktívne v ZOZO i v Enviroparku.
Okrem iného mu patrí vďaka aj za úsmev a milé slovo, ktoré si vždy
pre ľudí našiel.

Milá maminka a babinka
Irena Gašparová oslávila
4. 6. sedemdesiatku. Želá
me Ti pevné zdravie, veľa
šťastia, lásky a spokojnosti.
Pusinku posielajú Zitka a  Paľko,
Miro, vnúčatá Simonka, Samko,
Sabínka, Mirka, Silvia, Richard, pra
vnuk Nico, Daška a celá rodina Ško
dová.

MALACKÁ MATRIKA
od 26. 5. do 4. 6. 2012

fersová

Povedali si áno
Denis Bednárik a Anna Laf

Nie sú medzi nami
Ing. Jozef Miština, Stupa
va, *1923; Žofia Seková,
Zohor, *1932; Rozália Vlková, Ma
lacky, *1923

Akcia Bax drogy
v škole neodhalila

V stredu 13. 6. MsP opätovne vykonala vo vybranej základnej škole
v Malackách tzv. akciu Bax. Tento rok padol žreb na Spojenú školu
v Malackách.

Počas akcie služobné psy z útvaru
hipológie a kynológie Prezídia PZ SR
zisťujú prítomnosť drog, omamných
látok a prekurzorov. Tento rok sa
okrem drog ukrytých s cieľom overe
nia úspešnosti psov iná návyková lát
ka našťastie nenašla.
Táto akcia sa vykonáva cielene až
po ukončení preventívnych predná
šok vo všetkých základných školách
v Malackách, ktoré zabezpečuje od
delenie preventívnych aktivít MsP Ma
lacky. V každej škole bol v 4 a 8. roční
koch preberaný súbor tém, o. i. aj
problematika drogových závislostí.

Akciou Bax sa žiakom prezentovala
možnosť nájdenia takejto látky. Dú
fame, že z preberaných tém si žiaci
vzali ponaučenie a nové vedomosti
v nich budú rezonovať hlavne v kri
tickom vývinovom období, ktorým
prechádzajú a dobre zvážia riziko mať
pri sebe drogu a potom trestnopráv
ne postihnutie. K tomuto by malo
prispieť naše teoretické vysvetlenie
škodlivosti a účinkov drog a aktuálna
praktická ukážka ich vyhľadávania.
Termín ďalšej návštevy škôl tohto ty
pu bude opäť prekvapením.
Text, foto: V. Kunák, MsP

Kynologická komisia Obvodnej poľovníckej komory Malacky v spolu
práci s Poľovníckym združením Malina, Láb usporiadali 26. mája skúš
ky pre poľovne upotrebiteľných psov – stavačov a malých plemien

farbiarske skúšky
V príjemnom prostredí poľovníc
kej chaty PZ Láb a na precízne pripra

K. Cerovská

Milan Pernecký

blahoželáme

Odbor kynológie a hipológie Pre
zídia PZ zorganizoval už po ôsmykrát
Majstrovstvá SR v špeciálnej kynoló
gii vo výkone policajných psov. Usku
točnili sa od utorka 5. júna do štvrt
ka 7. júna v priestoroch Záchrannej
brigády Hasičského a  záchranného
zboru v Malackách. M SR sú každo
ročne vrcholovou prezentáciou pro
fesionálnej pripravenosti najlepších
psovodov hraničnej a  cudzineckej
polície.
Cieľom majstrovstiev v špeciálnej
kynológii je porovnanie vycvičenosti
služobných psov vo vyhľadávaní drog,
výbušnín a výbušných systémov. Po
licajní psovodi so svojimi psami pred
viedli ostatným účastníkom súťaže,
ako pomáhajú a  chránia pri plnení
svojich služobných úloh. Sily si zmerali
v niekoľkých náročných disciplínach.
V stanovenom čase museli vyhľadať
a  označiť vzorky drog a  výbušnín
v batožine, v objekte, v dopravnom
prostriedku či teréne.
Psy, ktoré sú vycvičené na vyhľa
dávanie drog či výbušnín, sa  vybe
rajú podľa ich povahy. Sú to skôr fleg
matici, pretože ich reakcia pri náleze
musí byť pokojná. Na našich zábe
roch môžete vidieť víťaza v hľadaní
Text: -ts,naty-, foto: -natydrog.

spomienky
7. 6. sme si pripo
menuli 16. výročie
úmrtia našej ma
mičky, babičky, pra
babičky Štefánie
Trúbovej z Mala
ciek.
S láskou a úctou spomína celá ro
dina. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku s nami.
14. 6. sme si pripo
menuli 4. výročie,
čo nás navždy
opustil náš milo
vaný dedko Pavol
Gašpar z Kostoliš
ťa. Stále na Teba
myslíme a máme Ťa radi. S láskou
spomínajú syn Pavol, nevesta Elena
a vnučky Tamarka, Ninka a Laurinka.
Sú veci, ktoré Ti už
nepovieme, chvíle,
na ktoré nezabud
neme, okamihy, na
ktoré spomíname.
17. 6. sme si pripo
menuli 3. výročie

úmrtia manžela, tatka, dedka a pra
dedka Rudyho Maiera z Malaciek.
S láskou spomína celá rodina. Kto
ste ho poznali a mali radi, venujte
mu tichú spomienku s nami.
S veľkou bolesťou
v srdci spomíname
na našu milovanú
kamarátku Katarí
nu Slobodovú,
ktorá by 19. 6. oslá
vila nedožitých 36
rokov. Svojím náhlym odchodom si
nám všetkým kamarátom a blízkym
spôsobila veľkú bolesť. S láskou na
Teba spomíname.
Kto ju poznal,
v dobrom si na ňu
spomenie. Kto ju
mal rád, nezabud
ne na jej láskavé
srdce.
18. 6. uplynulo
8 rokov od odchodu Nelky Tren
čanskej do večnosti.
Spomínajú Tono, Elena, Andrej s ro
dinami.

vených 12 hodín starých stopách
v okolitých lesoch prišlo ukázať svoje
schopnosti celkovo 27 vodičov a ich
štvornohých kandidátov na ocene
nia. Medzi stavačmi si najlepšie počí
nalKazan z Adamovského revíru – ne
mecký drôtosrstý stavač Imricha Fol
týna mladšieho, ktorého vodič Zden
ko Chmela dobre pripravil a ako víťaz
kategórie získal pohár pre najlep
šieho stavača. Narušil tak doterajšie
pravidlo, že stavače vyhrávajú len psy
z južnejších okresov.
V početnejšej kategórii „malých
plemien“ zvíťazil a pohár víťaza pre
vzal Juraj Masár so slovenským ko
povom Dag z Hlubočského údolí
pred známym chovateľom foxterié
rov Mariánom Štefekom s foxterié
rom Neda Lemart a jazvečíkom Bell
Sun vodiča Jozefa Kováča.
Skutočnosť, že prísni, ale spravod
liví rozhodcovia nikoho nevylúčili,
dokazuje poctivý prístup k výcviku
poľovníckych psov, ktorí ako spoľah
liví pomocníci pri poľovačkách maji
teľom vynaložené investície mnoho
násobne vrátia.
MILAN MERC,
Obvodná poľovnícka komora Malacky
Pozn. red.: Fotografie boli, žiaľ, „ried
ke” – nezodpovedali základným tech
nickým požiadavkám na uverejnenie.

Futbalový zápas
priateľstva
Futbalový štadión v Zámockom
parku hostil 8. júna ďalší ročník
zápasu priateľstva. Proti sebe
nastúpili Rómovia a justičná
a väzenská stráž, aby prostred
níctvom športu ukázali, že pria
teľské spolužitie menšiny a väč
šiny je možné.
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Futbalový zápas priateľstva zor
ganizovalo už po tretíkrát občianske
združenie Integrasa. To sa usiluje
prostredníctvom športových a kultúr
nych podujatí vybudovať medzi ľuď
mi na základe dôvery a priateľstiev
mosty, ktoré nás budú spájať, mos
ty, ktoré preklenú priepasti, a múry

vybudované nánosom času. Zápas
priateľstva podporil primátor Mala
ciek Jozef Ondrejka a konal sa pod
záštitou vedúceho Taipeiskej repre
zentačnej kancelárie v Bratislave
Na-Zang-Lee. Futbalovú atmosféru
najprv v Zámockom parku rozprú
dili mladé talenty z Malaciek a  bra
tislavskej Petržalky. Po ich vyrovna
nom súboji privítal prítomných Ka
rol Richter, predseda OZ Integrasa.
Pripomenul, že cieľom ich združenia
a  tohto podujatia je eliminovať ne
vraživosť medzi Rómami a „bielymi“.
Podporu kultúrno-sociálnej integrá
cie Rómov ocenil aj taipeiský hosť,
ktorý divákov aj futbalistov potešil
slovenským pozdravom.
Výber Rómov BSK a výber justič
nej a väzenskej stráže Chorvátska 5,
Bratislava ponúkli futbalovým fanú
šikom divácky atraktívny zápas plný
gólov. Strážnici napokon zvíťazili 8:2,
ale ako všetci neustále pripomína
li, výsledok zápasu nebol tentoraz
dôležitý. Dôležité bolo to, že súperi
si po zápase spolu sadli za jeden
stôl a zabávali sa pri kultúrnom prog
rame.
Výťažok podujatia bol venova
ný detskému domovu Macejko
v Malackách. Detičky dostali
trampolínu, televízor, počítače
a mnohé iné dary.
-mija-, foto: -otano-

Malačania opäť
najlepší

3. júna sa na strelnici Rgo SPZ v Čáčove konali Oblastné majstrovstvá
v streľbe malokalibrovkou M 800. Dominovali Malačania.

V novodobej histórii SPZ v okrese
Malacky sa im už po druhý raz podari
lo dosiahnuť úspech. Minulý rok im
ušlo 1. miesto len o dva body.
Malacky I – Jozef Jurkovič obsa
dil 6. miesto/790 b, (k titulu majster
streľby mu chýbal 1 bod); Daniel Jur
kovič obsadil 8. miesto/788 b, Marián
Haramia obsadil 14. miesto/781 b.
Spolu nastrieľali 2359 bodov a zvíťa
zili v konkurencií ďalších 11 družstiev
postavených z poľovníckej streleckej
elity Bratislavského, Trenčianskeho

a  Trnavského kraja. Všetci členovia
víťazného družstva si zároveň vystrie
ľali 1. výkonnostnú triedu.
Malacky II – Stanislav Haramia,
Michal Schlosser a  Martin Bilkovič
skončili na 6. mieste a Malacky III –
Marián Foltýn, Jozef Janči a Dalimír Te
kel na desiatom.
V kategórii jednotlivcov zvíťazil
Ernest Jurkovič zo Skalice, ktorý na
strieľal neuveriteľných 796 bodov, t. j.
76 „desín“ a 4 „deviny“.

Cyklomaratón je symbolickým
pripomenutím si výkonov le
gendy slovenských cykloturis
tických expedícií Petra Patscha,
ktorému sa láska k tomuto špor
tu stala osudná.

rovinatá, aj keď mala i prevýšenie
karpatských hrebeňov. Na relatívne
malej ploche sa dá zabezpečiť po
moc so sprievodným vozidlom v prí
pade technických alebo zdravotných
problémov účastníkov. Podujatie má
i poznávací rozmer. Z bicykla získame
prehľad o tom, čo všetko doma máme.
Počasie vydržalo, len protivietor bral
energiu. Na cestách v Malých Karpa
toch niektorí stratili orientáciu, a tak
najazdili aj o 20 km viac. Čas stratený
čakaním sme doháňali väčšími prie
mernými rýchlosťami. Príkladom, že
vytrvalostný výkon je viac o mentál
nej sile ako o tej svalovej, môže byť
najstarší účastník Jano Damin. Vo ve
ku 67 rokov nielenže absolvoval trať
s ostatnými (často na čele skupiny),
ale ďalší deň sa pridal k inej skupine
cykloturistov, ktorá šliapala na Dobrú
vodu a späť, t. j. 120 km.
So želaním nech je športový duch
P. Patscha ešte dlho medzi nami a dovi
denia o rok, sa lúčili priatelia bicyklov.
Podujatie sa uskutočnilo s pod
porou mesta Malacky a BSK.

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Memoriál
Petra Patscha

Športové hry malackej
mládeže 2012
Deň detí je krásny dôvod na to,
aby mali deti v škole voľný deň
a robili to, čo ich baví. A aby pri
tom všetkom neutrpelo zdravie,
šport je tou správnou voľbou.

Počas celého piatkového dopo
ludnia (1. 6.) deti zo všetkých malac

kých základných škôl medzi sebou
zápolili v rôznych disciplínach. Na
Záhoráckej ulici sa súťažilo v atletike
a vybíjanej. Basketbal si deti zahrali
v ZŠ na Štúrovej ulici. Hádzaná a fut
bal sa pre zhoršené počasie presunu
li zo ZŠ Dr. J. Dérera do ŠH Malina.
Volejbalové zápolenie sa odohralo

Výsledky:
Atletika chlapci 1.–2. ročník, atletika dievčatá 1.–2. ročník: 1. ZŠ Záho
rácka, 2. ZŠ Štúrova, 3. ZŠ Dr. J. Dérera;
Futbal chlapci 3.–4. ročník: 1. ZŠ Záhorácka, 2. ZŠ Dr. J. Dérera,3. ZŠ Štúrova;
Vybíjaná dievčatá 3.–4. ročník: 1. ZŠ Záhorácka, 2. ZŠ Dr. J. Dérera;
Basketbal chlapci 5.–7. ročník: 1. ZŠ Štúrova, 2. ZŠ Dr. J. Dérera, 3. ZŠ Zá
horácka, 4. Gymnázium Malacky;
Basketbal dievčatá 5.–7. ročník: 1. Gymnázium Malacky, 2. ZŠ Štúrova, 3. ZŠ
Záhorácka, 4. ZŠ Dr. J. Dérera;
Hádzaná chlapci 8.–9. ročník: 1. ZŠ Dr. J. Dérera, 2. ZŠ Štúrova, 3. ZŠ Záho
rácka;
Volejbal dievčatá 8.–9. ročník: 1. ZŠ Záhorácka, 2. Gymnázium Malacky,
3. ZŠ Dr. J. Dérera, 4. ZŠ Štúrova;
Putovný pohár primátora mesta 2012: 1. ZŠ Záhorácka, 19 b; 2. ZŠ Štúrova,
14 b (väčší počet prvenstiev); 3. ZŠ Dr. J. Dérera, 14 b.
Gymnázium Malacky o pohár nesúťažilo.

v telocvični Gymnázia na Ul. 1. má
ja.
Deti, ktoré nesúťažili, sa zúčast
nili iných aktivít. I keď počasie tento
rok spomínanému podujatiu ne
prialo, z každej školy bol počuť
smiech a nechýbala dobrá nálada.
Veď zobrať si deň voľna zo školy je
pre každého žiaka radosrnou od
menou.
Text, foto: -naty-

2. júna sa konal už 2. ročník. Prišlo
9 účastníkov, hoci účasť prisľúbilo 2x
viac. Trasa (210 km) viac-menej kopí
rovala hranice Bratislavského kraja.
Pri tomto cyklomaratóne sa poradie
v cieli nehodnotí, ale len ten, kto tra
su zdolá do 14,5 hodiny, má nárok
na účastnícke tričko, chutnú večeru
a cenu z účastníckej tomboly. Nako
niec prišli za 13 hodín do cieľa spoloč
ne všetci. Niekto s úsmevom, niekto
s dilemou, ako si sadne k večeri.
Organizátori, občianske združenia
Zenit sk, Albatros plus a SCK Záhorák
nemajú ambíciu urobiť z memoriálu
„masovku”, ale chcú dať možnosť kaž
dému vyskúšať si svoje schopnosti.
Určená trasa – Malacky, Gajary, Zá
vod, Studienka, Sološnica, Dolany,
Senec, Hamuliakovo, Bratislava, De
vín, Zohor, Malacky, bola prehľadná,

Žiaci z Malaciek
na Zlatej tretre

V piatok 26. mája sa vybraní žiaci ZŠ Záhorácka, Malacky zúčastnili
na atletickom mítingu IAAF WORLD CHALENGE GOLDEN SPIKE 2012
v Ostrave. Videli výkony hviezd svetovej atletiky, medzi ktorými ne
chýbali osobnosti ako Usain Bolt, Veronica Campbell-Brown, LaShawn
Merritt, Barbora Špotáková, Oscar Pistorius a ďalší.

Milan Merc

Pozvánku na podujatie dostali
dievčatá a chlapci v rámci odmeny
za vzornú reprezentáciu školy v špor
tových súťažiach a za účasť na voľnočasových aktivitách organizovaných
v školskom roku 2011/2012 ZŠ Záho
rácka, Malacky.
V mene školy ďakujeme Imrichovi
Ozorákovi, ktorý účasť našich žiakov
na podujatí organizačne zabezpečil
a so sponzormi finančne podporil.
Petr Filip
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Chvílová chytá formu
Malacká juniorská trojskokanka Eliška Chvílová dosahuje v pre
biehajúcej atletickej sezóne výkonnostný pokrok. Vo štvrtok 31. mája
dosiahla v rámci krajského kola stredných škôl skvelý výsledok, keď
posunula hranicu svojho maxima v skoku do diaľky na 566 cm. A darí
sa jej aj na trojskokanskej méte.

Šestnásťročná Sološničanka si
zásluhou minuloročného skvelého
predstavenia v trojskoku, v ktorom
dosiahla i na finále Európskeho mlá
dežníckeho festivalu EYOF, vydobyla
korunu malackej kráľovnej. Aj tento
rok by mal byť trojskok živnou pôdou
atlétky v službách AC Malacky, hoci od
začiatku roka trénuje najmä skok do
diaľky. „Trojskok je náročná disciplína
a ak ju chce atlét robiť poriadne, musí
sa zdokonaliť i v diaľke. Eliška má v tej
to disciplíne ešte obrovské technické
rezervy, a tak ich odstraňujeme. Na jej
hlavnú disciplínu je času dosť,“ vy
svetľuje Vladimír Handl, ktorý sko
kanku trénuje od siedmej triedy. Na
priek technickým nedostatkom sa
Chvílovej podarilo v krajskom kole

stredných škôl v Bratislave, kde re
prezentovala Obchodnú akadémiu
v Plaveckom Štvrtku, skočiť 566 cm,
ktorým o 10 centimetrov posunula
hranicu osobného rekordu. Týmto
sa dostala na 3. priečku slovenských
tabuliek medzi juniorkami.
Navlas rovnaký výkon má skočený
aj odchovankyňa malackej atletiky,
tiež juniorka Claudia Hladíková, kto
rá súťaží v drese Dukly Banská Bystri
ca. V sobotňajšej trojskokanskej súťa
ži v 2. kole prvej ligy družstiev žien
v Třinci už Chvílovú zmáhala únava.
Predsa však dokázala skočiť 11,84 m,
ktorý ju radí v priebežných sloven
ských tabuľkách nielen na 1. miesto
medzi juniorkami, ale i na 2. priečku
za známou atlétkou Danou Velďá

kovou. „Asi som nestihla riadne zre
generovať po štvrtkových pretekoch.
Dnes som sa ledva odlepila z dosky, na
rozbehu som bola pomalá. Bolel ma
chrbát a mala som toho dosť,“ pri
znala E. Chvílová, ktorá drží osobný
rekord 12,08 m z minulého roka
(12,50 m s nepovolenou podporou
vetra). Druhá skokanka, dorastenka
Monika Baňovičová sa ešte stále
hľadá po dlhom zranení kolena. Na
priek tomu už začína skákať ďaleko,
čo potvrdila v rovnakých pretekoch
ako Chvílová vo štvrtok. Všetky tri
pokusy však boli s prešľapom. „Čistý
skok vraj mala okolo 570 cm, pričom
prešľap bol minimálny. Hoci som tam
nebol, takto mi to opísali ľudia, ktorí
vtedy priamo rozhodovali disciplínu.
Aj Monika je ešte stále pomalá
a formu len pomaly chytá. Aj preto
ma prekvapuje, že sa obe dievčatá
približujú k takýmto dobrým výko
nom,“ vraví V. Handl.
TK AC

ZŠ Záhorácka úspešná
v minihádzanej
28. mája odohralo družstvo ZŠ Záhorácka 2. kolo Školského festivalu
v minihádzanej. Po úspešnej premiére na „horúcej“ pôde v Modre sa
Malačania opäť chystali potrápiť favorita spod Malých Karpát.

Na domácej pôde v telocvični ZŠ
Záhorácka vstúpili do turnaja výhrou
nad družstvom ZŠ Modra „D“ (20:3)
a vo víťaznom ťažení pokračovali aj
v zápasoch s družstvami ZŠ Modra
„C“ (23:3) a ZŠ Modra„B“ (15:6). V záve
rečnom stretnutí proti ZŠ Modra „A“
prevýšili favorita vo všetkých herných
činnostiach a  zaslúžene dominovali
v pomere 14:10. Na úspechu domáce

ho družstva z Malaciek sa okrem kom
paktného výkonu celého tímu vý
znamne podieľala presne strieľajúca
Emma Slováčková a takmer bezchyb
ný brankár Andrej Štóra. Družstvo
ZŠ Záhorácka, Malacky hralo v zlože
ní Andrej Štóra, Marek Havlík (18),
Emma Slováčková (40), Marko Zváč
(10), Michal Handl (1), Radovan Co
cher (3) a Michal Sládek.

Radi by sme touto cestou poďa
kovali Milanovi Sivákovi a Janke Slováčkovej za pomoc pri príprave žia
kov ZŠ Záhorácka a organizácii tur
naja v Malackách.
Poradie družstiev,
body a skóre:
1. ZŠ Záhorácka, Malacky
2. ZŠ Modra „A“
3. ZŠ Modra „B“
4. ZŠ Modra „D“
5. ZŠ Modra „C“

8 b (72:22)
5 b (59:32)
5 b (51:39)
1 b (28:71)
1 b (26:72)
Petr Filip

Po 17. ročníku
Pohára Záhoria v boxe

Boxing Club – Robotnícka telovýchovná jednota (BC RTJ) má za sebou ďalší úspešný ročník najstaršieho
turnaja v boxe zmiešaných družstiev, ktorý sa každý rok boxuje začiatkom júna v Letnom ringu Aliho
Reisenauera st. v Malackách. 9. júna sa tam za pochmúrneho počasia predstavilo 14 dvojíc boxerov z výberu
Únie boxerských klubov Slovenska (ÚBCS).

Štartovali boxeri z BC Dubnica, BC
Galanta, Bratislavská Boxerňa a  BC
RTJ Malacky. Súpermi im bol výber

Moravy a Čiech zostavený z oddielov
Kometa Brno, Dukla Olomouc, KO
Brno, ŠKP Pardubice a doplnený jed

ným borcom z BC Ružinov Bratislava.
Domáci usporiadajúci oddiel BC RTJ
Malacky postavil do zostavy Mariana
Ružičku, Jara Hanúska a Tomáša Hra
bovského. Prvý menovaný duel pre
hral 3:0 na body. Druhý náš borec Jaro
Hanúsek boxoval s poranenou ľavou
rukou, pretože má ísť na operáciu
ľavého lakťa. Duel presvedčivo vyhral
3:0 na body. Tretí Tomáš Hrabovský sa
vrátil do ringu po šesťročnej odmlke
a duel vyhral taktiež 3:0 na body.
Celkovo zvíťazil výber UBCS nad
výberom Moravy a Čiech 23:5. Jeden
duel sa skončil remízou.
BC RTJ Malacky

Výbor BC RTJ Malacky ďakuje
divákom, všetkým sponzorom,
mestu Malacky a Jozefovi Iva
novi – mäsiarstvo, ktorý zabez
pečil pohostenie pre športové
výpravy.

Obhajcovia zlata sú zranení

Šancu dostanú
juniori

Kým minulý rok získali suverénne titul majstrov Slovenska, v aktuál
nej sezóne budú radi, ak sa vôbec vrátia na atletickú dráhu. Kráľovná
malackej atletiky z predošlých rokov Alexandra Štuková sa na mítin
gu českej extraligy v Kladne zranila a obhajoba zlata z minulého roka
je neistá. Šampión na 3 km prekážok Jakub Valachovič si privodil už
dávnejšie únavovú zlomeninu nohy a jeho štart na M SR je vylúčený.

Na minuloročných M SR v Novom
Meste nad Váhom to boli práve Štu
ková a Valachovič, ktorí získali ako je
diní zo záhoráckych atlétov zlaté me
daily. Medzi adeptov na medailové
umiestnenia budú v B. Bystrici 16.
a 17. júna patriť zrejme protagonisti
technických disciplín. Výškar Matúš
Bubeník z Holíča, ôsmy z ME atlétov
do 23 rokov v Ostrave, sa v tomto ro
ku už vylepšil na 225 cm. Aktuálne
člen ŠG Stavbár Nitra by mal byť hlav

ným tromfom Záhorákov, minulý rok
skončil tretí. Popri juniorskom troj
skokanovi Martinovi Kochovi by
mali o medaily zabojovať i juniorské
skokanky Eliška Chvílová (AC Malac
ky), Veronika Harculová (Slávia UK
Bratislava), Claudia Hladíková (Duk
la B. Bystrica) či dorastenka Monika
Baňovičová (AC Malacky). V bežec
kých disciplínach obhajuje minulo
ročný bronz na osemstovke Ján Be
ňa (Slávia UK Bratislava).
-TK AC-

Pozývame mladé
športové talenty
Každý, koho baví šport, chce sa v ňom zdokonaliť a stať sa súčasťou há
dzanárskych družstiev, nech príde v sobotu 23. júna do Zámockého par
ku. Od 10.00 do 12.00 h sa uskutočnia pri hádzanárskom ihrisku pod zášti
tou slovenského reprezentačného trénera Petra Dávida talentové hry na
doplnenie žiackych družstiev. Chlapci a dievčatá, ročníky 1998–2001, ste sr
dečne vítaní. Najlepší budú odmenení. Kontakt: T. Stachovič 0911 71 74 95

14. ročník
Turnaja generácií

O obľúbenosti hádzanej sa môžete presvedčiť na 14. ročníku Turnaja
generácií, ktorý sa uskutoční v sobotu 23. júna na hádzanárskom
ihrisku v Zámockom parku.

Táto športovo-kultúrna akcia bu
de znovu obohatená o volejbalové
zápolenia družstiev v mixoch na vo
lejbalových ihriskách a  o tenisový
turnaj na antukových dvorcoch,
čoho výsledkom je najväčšia špor
tová akcia tohto roka v našom
meste. Popri spoločenskej akcii
Hádzanársky majáles je Turnaj ge
nerácií vrcholom nesúťažného ob
dobia po sezóne a  pred letnou prí
pravou hádzanárskych družstiev.
Hádzanárskeho turnaja sa tradične
zúčastňuje 8 družstiev malackých
odchovancov všetkých vekových ka
tegórií, od starých pánov až po do
rastencov.

Program
23. 6. – Zámocký park, hádzanár
ske ihrisko (vstup voľný):
Začiatok turnaja – hádzaná 8.45 h
Začiatok turnaja – tenis
8.00 h
Začiatok turnaja – volejbal
9.00 h
Otvorenie detskej zábavnej
zóny
10.00 h.
Výber mladých talentov reprezen
tačným trénerom SR 10.00–12.00 h
Divoké gurmánske hody
11.30 h
Ochutnávka moravských vín 15.00 h
Finále Turnaja generácií
17.00 h
Vyhlásenie výsledkov TG
18.00 h
Koncert skupiny SETBACK 18.45 h
Záver
23.59 h
Tomáš Stachovič
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