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Do rúk mamy
Všetky kvety do rúk mamy
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku plnú nehy,
za zelené detské brehy.
Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.

V mene celej redakcie
želáme všetkým mamám,
mamkám, maminkám
i babkám všetko najlepšie
ku Dňu matiek.

Uzávierka
už
15. mája!
Už len do polovice mája má malacká mládež možnosť prihlásiť
svoje diela do súťaže literárnej
tvorivosti – Malacké brko.
Primátor Malaciek stanovil
tieto témy:
Próza:

Svoju budúcnosť
vidím takto!
Poézia:

Radosť, Vášeň, Neha

Viac na 9. strane

Prvomájové Malacky 2013

Vdýchnite atmosféru prostredníctvom fotografií!
Už po trinásty raz sa v Malackách uskutočnilo podujatie Prvomájové Malacky.

Počasie prialo, ľudia sa už od ran
ných hodín hrnuli do Zámocké
ho parku a cigánske pečienky roz

Saltare Orbis 2013

Prvá májová sobota patrila v Malackách aj tento rok rôznym štýlom
tanca v podobe celoslovenskej tanečnej súťaže Saltare Orbis. Už
od ôsmej hodiny sa na palubovke Športovej haly Malina, ktorá sa teraz zmenila na parket, vystriedalo 60 tanečných skupín zo všetkých
kútov Slovenska.

voniavali doďaleka. Cestu do par
ku a priamo v ňom lemovali
stánkari s najrôznejším tovarom
a pochutinami, na troch scénach
sa predstavovali umelci a na ihriskách športovci – aj taký bol prvý
máj v Malackách. Jeho neopakovazo slovenskej a českej tanečnej špičky, absolventov VŠMÚ i priekopníkov
rôznych tanečných štýlov. V kreslách
porotcov sa v závislosti od tanečnej
Pokračovanie na 8. strane

Malacký hlas finančne
podporuje

Súťažili deti, juniori, mládež do 16
rokov i taneční seniori nad 20 rokov.
Sily si zmerali sólisti, duá, malé choreografie do 6 tanečníkov, seven chore-

ografie no a samozrejme i veľké scénické, disco, show, open či hip-hop
choreografie. Výkony súťažiacich
hodnotila odborná porota zložená

Opatrenia
na záchranu
borovíc

Hurá
Rozvoj
na Hviezdoslavov rekreačnej plavby
Kubín!
po Morave
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Rieka Morava a jej okolie má značný potenciál na rozvoj turizmu a cestovného ruchu. Hrádza Moravy je už
dnes obľúbenou cyklotrasou a chodníkom na pešie prechádzky, chýba jej
však čo i len základné vybavenie pre
cyklistu či pešieho turistu. Rozvojom
Moravy a jej okolia v oblasti CR sa zaoberá projekt MreNa.
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Viac na
strane

Viac na
strane
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Dostať sa na celoslovenskú prehliadku najlepších recitátorov na Slovensku Hviezdoslavov Kubín sa veru
ani tým najlepším len tak ľahko nepodarí a pre mnohých ambicióznych
táto udalosť zostáva len nesplneným
snom. O to cennejší je úspech troch
dievčat z Malaciek, herečiek Štúdia mladých DNH,
ktoré pôsobí pri MCK.
Viac na
strane

Výsledky obhliadky borovicových
porastov napadnutých nebezpečnými škodcami, ktorú v Malackách
v apríli vykonali odborníci z Národného lesníckeho centra – Strediska
lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici, priniesli návrhy opat
rení a konkrétne pokyny
pre všetky tri posudzované lokality.

teľnú atmosféru si prišli vychutnať
mnohí z vás. My sme sa ju usilovali
zachytiť niekoľkými fotoaparátmi.
Časť z fotografií si môžete pozrieť
vo fotoreportáži na stranách 6 a 7.
Viac ich nájdete v našom fb-profile
malacky.sk.

Tradičné podujatie, ktoré organi
zuje MCK v spolupráci s mestom
Malacky, tento rok podporili eMTV,
Malacký hlas, Raiffeisen banka, Rádio Best FM a Malacko.
Text: N. Slobodová
Foto: -otano/mija/tabu/naty-

Odkanalizovanie mesta pomaly finišuje. Projekt sa dostáva do
záverečnej fázy, ale zato tej najnáročnejšej. Práce sa uskutočňujú v lokalitách, ktoré sú z technického hľadiska zložité. Problémy
navyše pridávajú aj občania, ktorí sa na novú kanalizáciu už začali pripájať. Opätovne preto upozorňujeme:

Nepripájajte sa!

Do kolaudačného konania nie je
možné sa na novú kanalizáciu napájať ani do tejto kanalizácie vypúšťať
hadicami žumpy.

Na niektorých uliciach už ľudia
vypustili do novej kanalizácie odpa
dové splašky. Bez funkčných čerpa
Pokračovanie na 3. strane
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Mesto pomôže
s rekonštrukciou
Svätých schodov
Mesto Malacky vyhovelo žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti
Najsvätejšej Trojice o dotáciu na rekonštrukciu Svätých schodov. Poskytne na ňu viac ako 22-tisíc €. Použité budú na opravu troch oltárov
v Kaplnke Svätých schodov.
Sväté schody sú zatvorené už nejaký čas. Táto významná pamiatka má
už 352 rokov a potrebuje obnovu.
Náklady sa šplhajú do desiatok tisíc
eur. Nutná je nielen oprava schodov
a kaplnky ako takých, ale aj elektriny,
osvetlenia, okien a dverí.
Malacky sú ojedinelým pútnickým
miestom (dnes už takmer zabudnutým) na Slovensku. Tu sa totiž vo františkánskom kostole nachádzajú Sväté
schody. Najstaršie zmienky o františ
kánoch v Malackách sú z roku 1647.
Vtedy sa udáva, že na pokraji mes
tečka Malacky zo štedrosti grófa Pavla Pálffyho sa stavia kláštor pre menších bratov čiže františkánov. No nedá
sa hovoriť o stavaní kláštora celkom
od základov, pretože išlo o úpravu tamojšieho bývalého panského kaštieľa. Ale kláštorný kostol bol stavaný
od základov. Kostol a úprava kláštora
boli dokončené v roku 1653. Kaplnka
so Svätými schodmi bola pravdepo-

dobne dokončená iba trochu neskôr.
Sväté schody pripomínajú Ježišo
vo kráčanie po schodoch do siene
rímskeho vladára v Jeruzaleme Pontiusa Piláta. Keď židia odsúdili Krista
na smrť, potrebovali totiž od Piláta
podľa vtedajších platných zákonov
súhlas na vykonanie tohto rozsudku.
Neskôr boli schody prenesené do Rí
ma a veriaci tam konali kolenačky
pobožnosti na pamiatku Kristovho
utrpenia. Keďže každý veriaci nemá
možnosť putovať do Ríma, zrodila
sa túžba priblížiť si iným spôsobom
udalosti utrpenia Krista. Tak sa rozšírila napríklad aj pobožnosť krížovej
cesty a na niektorých miestach sa začali vyhotovovať aj schody podľa Svätých schodov v Ríme. Túto myšlienku
zrealizoval i zakladateľ františkánskeho kláštora v Malackách. Viac
sa o Svätých schodoch dočítate na
www.malacky.fara.sk.
-mija-

Vyzbierali haldy
odpadov

Akcia mesta Malacky – Vyčisti si svoje okolie – je už v druhej polovici. Zapojili sa do nej školy, skupiny dobrovoľníkov aj jednotlivci. Vy
zbierali haldy odpadu všetkého druhu. Malacky sú vďaka nim oveľa
čistejšie.

Človek sa niekedy nestačí čudovať tomu, čo niektorí z nás povyhadzujú do prírody. Pneumatiky,
stavebný odpad, staré elektrospotrebiče, sedaciu súpravu, oblečenie,
ale aj kompóty. To všetko a oveľa
viac zbierali po neporiadnikoch ľudia, ktorým na prírode a svojom životnom prostredí záleží. Kopy smetí našli nielen v priekopách v odľahlých častiach mesta, ale aj v blízkosti domov.
Do akcie sa zapojili deti z materskej škôlky, žiaci základných
škôl Záhorácka, Štúrova a cirkevná,
študenti cirkevného gymnázia, občianske združenia UV a Ľudia pre
Malacky, skupina dobrovoľníkov
okolo Andrei Juhászovej a pán Peter Dudek.
Zapojte sa do akcie aj vy. Trvá do
15. mája. Okrem dobrého pocitu
môžete získať aj atraktívne ceny
od sponzorov.
-mija-

Sponzori akcie:

ŠPORTOVÁ HALA

Opatrenia
na záchranu
borovíc

Výsledky obhliadky borovicových porastov napadnutých nebezpečnými škodcami, ktorú v Malackách v apríli vykonali odborníci z Národného lesníckeho centra – Strediska lesníckej ochranárskej služby
v Banskej Štiavnici, priniesli návrhy opatrení a konkrétne pokyny
pre všetky tri posudzované lokality.

Prvou z nich je porast v priemysel
nej zóne PTPZ Eurovalley, zóna C, vedená v katastri ako ostatné plochy
parcela č. 5601 a 5600/18. Druhou je
sklad drevnej hmoty v spoločnosti
Swedspan, kde sa kontrolovali výrezy
borovice lesnej. Tu ojedinele aj v pa
sívnom dreve našli podkôrnych škod
cov v rôznom štádiu vývoja. Treťou lokalitou bol areál Záchrannej brigády

HaZZ so starším porastom, kde sa nachádza v porovnaní s ostatnými najviac odumretých stromov, ktoré LOS
navrhuje okamžite vyťažiť a asanovať.
Vo svojich odporúčaniach je opatrnej
šia v lesíku pri Maline, kde VLM žiadali preventívny výrub asi polovice
borovíc. „Vzhľadom na skutočnosť, že

predmetná lokalita má aj iné spoločenské funkcie lesa a vzhľadom na to,
že nejde o veľkú lokalitu, navrhujeme
pristupovať k tejto lokalite citlivejším
spôsobom, ako je navrhnuté pracov
níkmi VLM,“ píše sa v správe LOS, kto
rá radí „počkať s uvedeným zásahom
približne do polovice mája, keď odu
mreté a odumierajúce jedince boro
vice budú javiť zreteľné príznaky
napadnutia a odumierania, ako sú
absentujúce nové výhonky, zmena
sfarbenia ihličia, prítomnosť drviniek
na kmeni po závrtových otvoroch
podkôrnych škodcov, a tým bude
zrejmé, ktoré jedince treba okamžite vyťažiť“. Vlastníci borovicových
porastov dostali konkrétne pokyny,
akým spôsobom majú okamžite inštalovať odporúčané lapače škodcov, ako z nich odchytávať hmyz a čo
s ním ďalej robiť.
Text, foto: T. Búbelová

Ocenenie
pedagogických
a odborných
zamestnancov
V úvode apríla sa
pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdávali v Zr
kadlovej sieni Prima
ciálneho paláca v Bratislave ocenenia za dlhoročnú a obetavú prácu
pri výchove a vzdelávaní mladej generácie.
Pedagógovia si ocenenia prebrali z rúk
vedúcej Odboru školstva Obvodného úradu v Bra
tislave Soňe
Hanzlovičovej. Ocenených vybrala komisia
na základe nominácií
riaditeľov špeciálnych
škôl a školských zariadení v pôsobnosti Bratislavského kraja. Oceňovanie neobišlo ani
pedagógov z Malaciek.
Uznania za svoju prácu
sa dočkali dvaja učitelia a jeden odborný zamestnanec z Malaciek
– Milan Haba, učiteľ ZŠ

pri Reedukačnom centre v Sološnici, Mária
Mináriková, učiteľka
Spojenej školy v Malac-

kách a Sidónia Bartakovicsová, psychologička
CPPPaP v Malackách.
Text, foto: -rcs-
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Incident z Banarky
rieši polícia
Výlet do krásneho prostredia
za víkendovou pohodou sa pre
Petra z Malaciek a jeho priateľku Dášu z Bratislavy skončil
šokom, návštevou veterinára
a po niekoľkých dňoch aj smrťou ich miláčika – jorkšírskeho
teriéra. Čo sa vlastne stalo?
Vyberáme z listu pani Dáše.

ka vyslobodiť a nakoniec sa mu to aj
podarilo. Keď ho už držal na rukách,
veľký pes sa pustil do priateľovho
malého bradáča. Ten začal zavýjať,
a tak ho priateľ zdvihol za obojok
do vzduchu. Mali sme šťastie, keď
konečne prišla slečna z personálu,
schmatla útočiaceho psa za obojok
a odvliekla.“
Nepríjemným zážitkom sa však
„V sobotu 20. apríla sme si s pria tento príbeh neskončil. Bolo treba
teľom a našimi dvoma psíkmi peši ísť k veterinárovi. Jorkšírsky teriér
mal podľa snímky zlomené
vyšli na Banarku. V pekne
tri rebrá na pravej strane
upravenom areá
li plnom
a opuchnutý ľavý bok s tro
ľudí s príjemnou atmosfé
rou sme si ich, podobne
mi trhancami v koži z každej
ako veľakrát predtým, viedli
strany, bral antibiotiká pro
VERZUS
na vôdzkach. Nikde sme ne
ti zápalu, infúzie, bol hos
pitalizovaný u veterinára.
videli informáciu o zákaze
vodenia psov. V zadnej časti, kde sa Nakoniec aj tak neprežil – po troch
deti učia jazdiť, postávalo dosť ľudí dňoch vnútorne vykrvácal.
s deťmi. Dávali sme pozor, aby naši
psíkovia pekne sedeli a nenechali sa Podnikateľ to vidí inak
vyprovokovať dobráckymi detskými
Majiteľ Banarky R. Belcák akékoľ
ručičkami. Odrazu k nám pribehol vek obvinenia odmieta. Podľa neho
asi najväčší z voľne pustených psov sa chýb dopustili práve návštevníci.
a pustil sa do nášho jorkšíra. Chma Ranč Banarka sa nachádza v CHKO
tol ho do zubov a metal ním na všet Záhorie pri Jakubovských rybníkoch
ky strany. Priateľ sa snažil nášho psí a v CHVÚ Záhorské Pomoravie. Je

verejne prístupný cez označený
hlavný vchod – posuvnú bránu prí
stupnú zo smeru od Malaciek. Boč
ný vchod slúži na hospodárske úče
ly a je pre verejnosť neprístupný,
čo je označené tabuľami. Otváracie
hodiny pre verejnosť sú premenlivé,
priebežne aktualizované a sú zve
rejňované na: https://maps.google.
sk/maps?hl=sk&tab=wl, pričom in
dividuálne návštevy či spoločenské
akcie si návštevníci môžu dohodnúť
telefonicky. Pre pohyb ľudí a zvierat
na ranči platia všeobecné záväzné
nariadenia príslušných obcí: Kos
tolište – časť od hlavného vchodu
a Plavecký Štvrtok – časť jazdiarne,
ako i okresného mesta Malacky.
K incidentu majiteľ Banarky uvie
dol, že „veľký pes Beny bol a je riad
ne označený registračnou známkou.
Jeho majiteľom je rodina, ktorá
s dieťaťom chodí na ranč ako hosť.
V žiadnom prípade sa nepohybuje
po celom ranči, ale len v uzavretom
priestore určenom na jazdenie a chov
zvierat.“ Sťažovatelia podľa R. Belcá
ka porušili:
• zákaz vstupu so psami už pri
odbočení z hlavnej cesty na Ja
kubovské rybníky,
• zákaz vstupu cez bočný vchod,
• zákaz vstupu na oplotený sú
kromný pozemok,
• nezabezpečili svojho psa, kto
rý, hoci bol na vôdzke, ako pr

vý napadol iného – väčšieho
psa, ktorý sa prirodzene bránil
(Pozn. red.: ten však tiež nebol
zabezpečený),
• zákaz vjazdu autom na súkrom
ný pozemok a do CHKO...
Vo verejnom záujme
Úlohou novín nie je postaviť sa
na niektorú z dvoch strán sporu.
Hľadanie pravdy prenecháme po
lícii, pretože podľa našich informá
cií trestné oznámenia padajú krí
žom-krážom. Je však vo verejnom
záujme upozorniť ľudí na to, čo
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všetko sa môže stať pri víkendovej
prechádzke. Pre návštevníka by však
bolo príjemnejšie (a zo strany pod
nikateľa ústretovejšie), keby sa
pravidlá vstupu so psom neskrý
vali za VZN viacerých obcí, ale boli
by jednoznačne sformulované
a zverejnené napr. na webstrán
ke zariadenia, ale najmä pri vstu
pe doň. Keby ich v takomto prí
pade hostia nerešpektovali, zod
povednosť za riziko by bola jedno
značne na ich pleciach.
T. Búbelová
Foto: archív redakcie

Nepripájajte sa!
Dokončenie z 1. strany

cích staníc sa však tento odpad
hromadí v potrubí, stojí tam a už aj
poriadne zapácha. Občania za to
zodpovední teda poriadne zneprí
jemňujú svojim susedom život. Na
vyše im hrozia aj nemalé finančné
cie. Budovaná kanalizácia je
sank
monitorovaná kamerami, zistiť sa dá

všetko. Pred kolaudáciou budú mu
sieť byť potrubia čisté, náklady na
ich vyčistenie budú hradiť tí, ktorí sa
už napojili.
Chápeme, že ľudia, ktorí mali dl
hé roky na dvore žumpu, sa už kana
lizácie nevedia dočkať. Tých pár me
siacov však už, prosím, vydržte!
Text: -mija-, foto: -otano-

Základné informácie o projekte:
Záhorie, Malacky - odkanalizovanie
Investícia do vašej budúcnosti
DODÁVATEĽ:	
Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ zastúpená vedúcim čle
nom firmy STRABAG, spol. s r. o., a Combin, spol. s r. o., Banská Štiav
nica.
FINANCIE:	
Celkový rozpočet projektu je 14 661 632,38 €, z toho nenávratný fi
nančný príspevok z Kohézneho fondu Európskej únie cez operačný
program Životné prostredie je vo výške 12 462 387 € a pokrýva 85 %
nákladov. 10 % nákladov je pokrytých zo štátneho rozpočtu a zvyš
ných 5 % nákladov, t. j. 733 081,62 €, pokrýva mesto Malacky.
NÁZOV:

MOTTO:

Malacký hlas
môžete čítať

aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

Kozmetický salón Viva

Máte záujem ponúknuť Malacký hlas aj vo vašej reštaurácii,
kaviarni či kaderníckom salóne a získať za to u nás propagáciu?
Kontaktujte nás na malackyhlas@malacky.sk.

Klimatizácia nie je
vždy komfort

19. apríla ráno bolo vonku 17 stupňov, no vo vlaku z Bratislavy
do Malaciek klimatizácia pracovala na plné obrátky, ako keby
bolo 30 stupňov. Uzimení cestujúci sedeli v bundách a hromžili.
Jednou z nich som bola aj ja. „Prečo ste vôbec zapli klímu, keď je
vonku len 17 stupňov?“ spýtala som sa. „Takto to už prišlo z Malaciek a nedá sa s tým nič robiť,” bránil sa sprievodca s bezmocným
výrazom v tvári.

V nových klimatizovaných voz
ňoch sa tento problém opakuje,
pričom chladenie cestujúcich vyru
šuje ráno, keď býva chladnejšie, za
tiaľ čo popoludní, keď do vagónov
pečie slnko a sú prehriate, klimati
zácia niekedy vôbec nie je zapnutá.

Ide o chybu sprievodcov, ktorí neve
dia so zariadeniami narábať? Alebo
sú vozne vyrobené tak, že sa naozaj
klimatizácia nedá nastaviť na nejakú
optimálnu úroveň? Vo všeobecnosti
sa odporúča nastaviť klímu tak, aby
teplota vnútri bola maximálne o päť

stupňov nižšia ako vonku. Inak sú
pravidelní cestujúci vystavení vply
vom, ktoré sú škodlivé pre ich zdra
vie. Často ich trápi nádcha, zápaly
dutín, bolesti v krku, reumatizmus
či zápaly kĺbov. Nemôžu však nič
urobiť. Cestovné nie je najlacnejšie
a náklady si vyžaduje aj odstraňova
nie následkov poškodeného zdravia.
Čo môžu železnice robiť, aby ne
dochádzalo k poškodzovaniu zdra
via cestujúcich vplyvom nesprávne
nastavenej klimatizácie? Otázku sme
položili prevádzkovateľovi osobnej
železničnej prepravy, ktorým je Že
lezničná spoločnosť Slovensko, a. s.
(ZSSK, www.slovakrail.sk). Dostali
sme nasledujúcu odpoveď: „Na zá
klade nášho preverenia dňa 19. 4. 2013
vo vlaku Os 2008 v úseku Bratislava
hl. st.–Kúty bola vnútorná teplota

v riadiacom vozni naozaj nízka a aj
napriek maximálnej plusovej regulá
cii klimatizácie zo strany sprevádza
júceho personálu k dosiahnutiu opti
málnej teploty v danom vozni došlo
až tesne pred príchodom vlaku do
cieľovej železničnej stanice Kúty.
Za spôsobené nepríjemnosti sa cestu
júcim ospravedlňujeme.”
Toto strohé vysvetlenie bez zdô
vodnenia však nemôže cestujúcim
stačiť a už vôbec ich nemôže ubez
pečiť, že čosi podobné sa nebude
opakovať. V odpovedi ZSSK sa totiž
dozvedáme, že klimatizácia, resp.
vykurovanie vo vozňoch radu 051,
951 súpravy Push-Pull počas pre
vádzky musí byť zapnuté kvôli za
bezpečeniu cirkulácie vzduchu v sú
pravách pre cestujúcich. Centrálne
ju aktivuje rušňovodič vlaku. Perso

nál mámožnosť počas jazdy teplo
tu v každom vozni, osobitne v roz
vádzači, regulovať v rozsahu cca
± 2˚C. Riadiaci systém podľa von
kajšej a vnútornej teploty zohrie
va alebo chladí vzduch privádzaný
do interiéru na referenčnú teplotu
22˚C pri vonkajšej teplote v interva
le –25˚ C až +40˚ C. Tak to je výborné!
Technika nám diktuje, čo je či nie je
pre človeka akurát. Tá istá technika
v tých istých „moderných” vozňoch,
kde hodiny stále ukazujú zimný čas,
kde sa niektoré dvere nedajú auto
matikou vôbec otvoriť, kde nápisy
informujúce o trase nie vždy zod
povedajú skutočnosti a kde si ne
môžete otvoriť okno, keď vám príde
zle. Bodaj by neprišlo. Niekedy sa
vnútri kúri, aj keď vonku leto zúri.
T. Búbelová
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Dotácie
na rok
2013
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Sociálna oblasť
Žiadosť
doručená

Názov združenia

Do 30. 11. 2012 mohli žiadatelia
predkladať žiadosti zo sociálnej
oblasti, iné neziskové organizácie a subjekty z oblasti kultúry
v Malackách. Športovci mali
termín do 31. 1. 2013. V zmysle
VZN 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta v znení
VZN 12/2012 komisie pri MsZ
odporučili udeliť dotácie uvedené v tabuľkách. Do výšky
3319 € ich schvaľoval primátor
mesta J. Ondrejka a nad 3319 €
mestské zastupiteľstvo.

O dotáciách na sociálnu oblasť
rozhodovala Komisia pre sociálne
veci a zdravotníctvo. Disponovala
sumou 3000 €, ktorú odporučila rozdeliť medzi všetkých 13 oprávnených
žiadateľov. Návrh komisie primátor
akceptoval bez pripomienok a dotácie schválil.
Dotácie pre iné neziskové organizácie a pre oblasť kultúry sa ešte
v roku 2012 udeľovali z jedného balíka (3000 €). Spomedzi 10 žiadateľov
medzi 8 bola rozdelená suma 2300 €;
dvaja nesplnili požiadavky VZN (hudobná skupina REEL ako neoprávnený žiadateľ a Kynologický klub
Záhorák pre neúplnú žiadosť). V roku
2013 bolo pre iné neziskové organizácie pripravených 3000 €. Komisia
pre vzdelávanie, mládež a šport navrhla prideliť dotáciu všetkým 9 žiadateľom a rozdelila im sumu 2750 €.
Primátor návrh komisie akceptoval
a navrhnuté dotácie schválil.
Pre oblasť kultúry bola pripravená suma 3000 €. Prišlo 7 žiadostí, no
Komisia pre kultúru a cestovný ruch
odporučila poskytnúť celú sumu
jedinému žiadateľovi UV_OZ, a to
na vyhotovenie hudobného záznamu skupiny REEL (3000 €). Ďalších
3000 € navrhli schváliť pre OZ MLOK
na vydanie knihy Malacké pohľady
II. a 130 € pre ÁNO, n. f., na materiálové náklady v projekte Bunkre, ale
len ak bude schválená zmena rozpočtu mesta. Predsedníčka komisie
informovala, že požiadala o zvýšenie
rozdeľovanej sumy o ďalších 3130 €.
Primátor prvú komisiou navrhnutú
dotáciu neschválil, pretože žiadosť
bola doručená po termíne (4. 12.
2012), a podpísal 3000 € pre OZ
MLOK na vydanie knihy. Zmenu rozpočtu MsZ schválilo 18. 4. a oblasť
kultúry si prilepšila o ďalších 3200 €.
Zo 7 žiadostí boli komisiou 4 vylúčené (dôvody sú uvedené v zápisnici
z komisie KaCR zo 6. 2. 2013 na www.
malacky.sk).
Dotácie pre športové kluby na rok
2013 navrhovala Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport, pričom sumy
vyššie ako 3319 € schvaľovalo MsZ.
Podpora pre šport dosiahla výšku
80 000 €. Zmluvy podporených subjektov s mestom nadobudnú účinnosť na druhý deň po zverejnení.
Žiadatelia dostanú peniaze do 30 dní
od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
-red-

Prehľad dotácií je na www.malacky.
sk – Mesto – Samospráva mesta –Do
tácie a granty.

Schválené podľa
návrhu komisie

19. 10. 2012

na činnosť

500 €

opodstatnená žiadosť

330 €

2. Občianske združenie Zlatý vek

29. 11. 2012

na činnosť

440 €

opodstatnená žiadosť

330 €

3. Únia nevidiacich a slabozrakých

26. 11. 2012

na činnosť

400 €

opodstatnená žiadosť

200 €

4. Združenie kresťanských seniorov

30. 11. 2012

na činnosť

200 €

opodstatnená žiadosť

100 €

5. ZPMP Svitanie

30. 11. 2012

na činnosť

700 €

opodstatnená žiadosť

310 €

6. Slovenský zväz telesne postihnutých

19. 11. 2012

na činnosť

500 €

opodstatnená žiadosť

350 €

7. Klub zdravotne postihnutej mládeže

30. 11. 2012

na činnosť

450 €

opodstatnená žiadosť

150 €

8. Slovenský červený kríž

30. 11. 2012

na činnosť

200 €

opodstatnená žiadosť

190 €

9. Detské centrum Vánok

30. 11. 2012

na činnosť

500 €

opodstatnená žiadosť

270 €

30. 11. 2012

na činnosť

250 €

opodstatnená žiadosť

85 €

11. Vstúpte, n. o.
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Odôvodnenie
schválenia

1. ZZP Viktória

10. Združenie žien Slovenska, klub Malacky

2

Požadovaná
dotácia

Účel dotácie

9. 11. 2012

na činnosť

200 €

opodstatnená žiadosť

275 €

12. Kardioklub

28. 11. 2012

na činnosť

500 €

opodstatnená žiadosť

70 €

13. Jednota dôchodcov Slovovenska

19. 11. 2012

na činnosť

300 €

opodstatnená žiadosť

340 €

Na vyhodnocovaní sa nezúčastnila A. Dubajová, členka OZ Zlatý vek.
Na vyhodnocovaní sa nezúčastnila M. Trenčíková, členka SZTP.

Iné neziskové organizácie

8
9

Organizácia. žiadateľ

Žiadosť
doručená

Požadovaná
dotácia

1.

Zväz vyslúžilých vojakov, pobočka č. 8 – Malacky

12. 10. 2012

1 375 €

opodstatnená žiadosť

100 €

2.

Slovenský poľovnícky zväz, OO Malacky

5. 11. 2012

Poľovnícky deň

300 €

opodstatnená žiadosť

300 €

3.

Albatros plus

5. 11. 2012

na činnosť – vodná turistika

350 €

opodstatnená žiadosť

350 €

4.

Zenit SK

5. 11. 2012

na činnosť – cykloturistika

200 €

opodstatnená žiadosť

200 €

5.

Materské centrum Vánok

8. 11. 2012

Míľa pre mamu

300 €

opodstatnená žiadosť

300 €

6.

Slovenský zväz záhradkárov ZO 6–56 Malacky IV

13. 11. 2012

na činnosť

300 €

opodstatnená žiadosť

300 €

7.

69. zbor gen. M. R. Štefánika – skauti

26. 11. 2012

na činnosť

500 €

opodstatnená žiadosť

500 €

8.

Klub filatelistov 52–32 Malacky

28. 11. 2012

na činnosť

200 €

opodstatnená žiadosť

200 €

9.

Saltatrix

29. 11. 2012

činnosť školičky

3 000 €

opodstatnená žiadosť

500 €

Účel dotácie
na činnosť

2

Odôvodnenie
schválenia

Schválené podľa
návrhu komisie

Na vyhodnocovaní sa nezúčastnil A. Pašteka, člen klubu filatelistov.
Na činnosť školičky neschválené, schválené na celoslovenskú súťaž Saltare orbis

Kultúra
Organizácia. žiadateľ
1.

5
7

ÁNO, n. f.

Žiadosť
doručená

Účel dotácie

28. 11. 2012

na projekt BUNKRE

Požadovaná
dotácia

Návrh
komisie

Schválené
primátorom

130 €

130 €

–

2.

Saltatrix

29. 11. 2012

na súťaž Saltare orbis

3 000 €

–

–

3.

FS Macejko

29. 11. 2012

na kroje a vybavenie súboru

1 000 €

–

–

4.

Café 23, s. r. o.

30. 11. 2012

na akciu Sokolovňa LIVE

5 000 €

–

–

5.

Mlok, o. z.

30. 11. 2012

na vydanie knihy

3 000 €

3 000 €

3 000 €

6.

UV, o. z.

30. 11. 2012

na UV_festivaly

510 €

–

–

7.

UV, o. z.

4. 12. 2012

na záznam hudobnej skupiny REEL

3 000 €

3 000 €

–

Odôvodnenie
schválenia

opodstatnená žiadosť

Na vyhodnocovaní žiadosti sa nezúčastnil M. Macejka, člen OZ MLOK, n. o.
Na vyhodnocovaní žiadosti sa nezúčastnila L. Spustová, partnerka člena skupiny Reel.

Šport
Organizácia. žiadateľ

Žiadosť
doručená

Účel dotácie

Požadovaná
dotácia

Odôvodnenie schválenia

Schválené podľa
návrhu komisie

1. Boxing club RTJ

4. 1. 2013

na činnosť

3 178 €

opodstatnená žiadosť

4 244 €

2. Oddiel vodného motorizmu

9. 1. 2013

na činnosť

2 000 €

opodstatnená žiadosť

3 661 €

3. Thetis

21. 1. 2013

na činnosť

1 000 €

opodstatnená žiadosť

258 €

4. ŠK Žolík

22. 1. 2013

na činnosť

10 000 €

opodstatnená žiadosť

4 310 €

5. ŠK Žolík

22. 1. 2013

halová futbalová liga I–II/2013

500 €

žiadosť stiahnutá žiadateľom

6. Oddiel vodného motorizmu

24. 1. 2013

na usporiadanie M SR

500 €

opodstatnená žiadosť

500 €

7. Záhorácky letecký klub

24. 1. 2013

na činnosť

800–1 200 €

opodstatnená žiadosť

291 €

8. ČSFA

25. 1. 2013

na činnosť

12 960 €

opodstatnená žiadosť

4 831 €

9. Amateur boxing club

25. 1. 2013

na činnosť

3 100 €

opodstatnená žiadosť

4 895 €

10. SCK Záhorák

28. 1. 2013

na činnosť

600 €

nesplnili podmienky VZN č. 16/2011

11. Amateur cyclo club

28. 1. 2013

na činnosť

750 €

opodstatnená žiadosť

590 €

12. ŠK Buldoci

29. 1. 2013

na činnosť

1 100 €

opodstatnená žiadosť

398 €

13. 1. SFC Canaria Team

30. 1. 2013

na činnosť

5 000 €

opodstatnená žiadosť

2 089 €

14. RC Letecko-modelársky klub

30. 1. 2013

na činnosť

1 500 €

opodstatnená žiadosť

2 686 €

15. ŠK futbalový oddiel

31. 1. 2013

na činnosť

5 000 €

nesplnili podmienky VZN č. 16/2011

16. TK Grande

31. 1. 2013

na činnosť

450 €

opodstatnená žiadosť

1 725 €

17. Atletický klub AC

31. 1. 2013

na činnosť

5 000 €

opodstatnená žiadosť

5 000 €

1

18. TJ Strojár

31. 1. 2013

na činnosť

50 000 €

opodstatnená žiadosť

30 207 €

19. Mestský stolnotenisový klub

31. 1. 2013

na činnosť

8 000 €

opodstatnená žiadosť

6 313 €

20. 1. SC florbal

31. 1. 2013

na činnosť

3 000 €

opodstatnená žiadosť

3 224 €

21. Strelecký klub ZTŠČ

31. 1. 2013

na činnosť

2 500 €

opodstatnená žiadosť

2 647 €

22. ČSFA

21. 3. 2013

na medzinárodný turnaj žiakov

2 000 €

opodstatnená žiadosť

2 000 €

1 a 18
8 a 17
6 a 22

Na vyhodnocovaní sa nezúčastnil A. Pašteka, spoluorganizátor podujatí BC RTJ a TJ Strojár.
Na vyhodnocovaní sa nezúčastnil P. Filip, spolupracuje s ČSFA bez účasti v štruktúrach klubu a dobrovoľne trénuje deti AC Malacky bez účasti v štruktúrach klubu.
z rezervy primátora mesta

KULTÚRA
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Mestské centrum kultúry –
kde sídli a čo pre nás robí?

Čo je to Mestské centrum kultúry? Kde sa nachádza? Kde sídli Múzeum M. Tillnera? – to sú najčastejšie otázky, ktoré dostáva pracovníčka turisticko-informačnej kancelárie. V mestských médiách sme sa preto rozhodli opätovne informovať občanov o MCK a jeho organizačných zložkách.

Mestské centrum kultúry je príspevková organizácia mesta Malacky a bola zriadená v roku 1993.
Štatutárnym orgánom príspevkovej
organizácie je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
Hlavnou činnosťou MCK je organizovanie kultúrno-spoločenských
aktivít, umeleckých a kultúrno-výchovných podujatí, expozícií, klubovej a záujmovo-umeleckej činnosti.
MCK sa tiež stará o našu mestskú
knižnicu a od februára 2005 je jeho
súčasťou aj kino Záhoran.
Ďalšími strediskami MCK sú Spoločenský dom a Múzeum Michala
Tillnera, súčasťou ktorého sú aj
krypty pod františkánskym kostolom. V súčasnosti MCK sídli na Záhoráckej ul. č. 1919, kde sa nachádza
knižnica, múzeum, galéria, učebňa,
tanečné miestnosti a kancelárie.

Múzeum
Michala Tillnera
Mestské múzeum v Malackách
bolo založené v roku 1975 na podnet
akademického maliara Michala Tillnera. Na jeho návrh vtedy mestský
národný výbor urobil rozsiahlu rekonštrukciu polorozpadnutého vodného mlyna na Družstevnej ulici. Expozíciu tvorila celoživotná zbierka
ľudového i užitého umenia, historických pamiatok a niekoľko obrazov
Michala Tillnera, ktorú daroval mestu.
Múzeum spravovalo Malokarpat
ské múzeum Pezinok a na tomto vy
sunutom pracovisku boli zamestna
né dve odborné pracovníčky. Múzeum slúžilo návštevníkom až do polovice osemdesiatych rokov, kedy
musela byť urobená rekonštrukcia
elektriny a kúrenia. V roku 1993 pre
chádza múzeum pod správu Záhor
ského centra kultúry a dostáva názov
Múzeum Michala Tillnera v Malackách. Bola otvorená nová expozícia
a múzeum zameralo svoju činnosť
na prevádzku a propagáciu expozí
cie, organizáciu kultúrnych a výchovných podujatí, prednášok, besied, výstavnú činnosť, výskumnú,
edičnú a publikačnú činnosť. Brzdou
materiálno-technického rozvoja bol
neukončený spor o vlastníctvo objektu.
V roku 2000 na základe reštitúcie bola budova múzea (mlyn) odovzdaná novému vlastníkovi. Expozícia bola zrušená a muzeálne zbierky boli presťahované do depozitu
v budove Záhorského centra kultúry
v Malackách. Zbierkové predmety
sú vo väčšine etnografické (keramika, drevené a železné nástroje, nábytok, lampy, hodiny, v menšej miere odev), zastúpené sú aj archiválie
a umelecké predmety. Múzeum poskytuje informácie (výskum, dotazníky, prieskumy) múzeám a múzejným vedeckým pracovníkom na Slovensku o zastúpení jednotlivých
zbierok v múzeu alebo o skúmanom

MCK sídli na Záhoráckej 1919.

odvetví remeselnej výroby, poľnohospodárstva, odevu, atď.
K 31. 12. 2008 bolo v zbierkovej
knihe múzea zaevidovaných 1163
kusov zbierkových predmetov pod
952 prírastkovými číslami.
V roku 2005 sa vďaka podpore
Mesta Malacky, Ministerstva kultúry
SR a ďalších sponzorov začali práce
na expozícii v podkroví Mestského
centra kultúry na Záhoráckej 1919.

Po niekoľkých mesiacoch, 18. feb
ruára 2006, boli expozícia i Múzeum
Michala Tillnera slávnostne otvorené.

Knižnica
Knižnica v Malackách vznikla
v roku 1953. Odvtedy prešlo veľa
času a ani knižnica neostala na jednom mieste. Počas svojej existencie sa veľakrát sťahovala, často aj
do úplne nevyhovujúcich malých
priestorov (napr. v ŠH Malina), až
nakoniec skončila v súčasnej budove MCK na Záhoráckej ulici.

Malacká hudobná jar

Prvomájové Malacky

Malacké kultúrne leto

Adventné Malacky

5

Knižnica menila nielen sídlo, ale aj
správcu a názov. V roku 1994 prešla
pod správu Záhorského centra kultúry a v roku 2006 zmenila názov
na Knižnica Mestského centra kultúry Malacky.
Knižnici teraz patrí celé prízemie
budovy MCK a môžeme tu nájsť samostatné oddelenie pre dospelých,
kde sa po celý rok vystavujú práce
absolventov a žiakov výtvarného
odboru ZUŠ. Druhú miestnosť zaberá samostatné oddelenie pre deti
a mládež a študovňa s počítačovým
kútikom pre verejnosť. Aj v detskom
oddelení pravidelne bývajú výstavy
prác žiakov ZŠ alebo prác víťazov
Malackej palety.
V roku 2006 sa začala využívať
terasa knižnice ako čitáreň. V roku
2007 bola pri príležitosti 100. výročia narodenia spisovateľa Ľuda Zúbka, malackého rodáka, táto čitáreň
premenovaná na Ľudovu čitáreň. Je
klimatizovaná a v súčasnosti slúži
najmä ako študovňa periodík, ale aj
ako priestor pre rôzne výstavy organizované najmä pri príležitostiach
výročí slovenských autorov.
Knižnica je organizačnou zložkou
Mestského centra kultúry Malacky.
Jej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných slu
žieb. Pri budovaní knižničných fon
dov a zabezpečovaní služieb obyva
teľom mesta knižnica spolupracuje
s Malokarpatskou knižnicou Pezinok, ktorá plní úlohu metodického
centra pre verejné knižnice v okrese
Malacky. Knižnica sa nachádza v budove MCK na Záhoráckej ulici č. 1919
na prízemí. O pripravovaných podujatiach vás informujeme prostredníctvom mestských médií, program
však MCK zverejňuje aj na svojej webovej stránke www.mckmalacky.
sk.
Zdroj: mckmalacky.sk
Foto: archív redakcie

PRVOMÁJOVÉ MALACKY
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11. História Malackého kaštieľa aj tento rok zaujala viac
ako 1200 návštevníkov, ktorí sa zúčastnili jeho prehliadky.
Pod bránou kaštieľa ste sa mohli nechať zvečniť rukou
umelca.
12. Volejbalovú exhibíciu predviedli žiaci, kadetky i muži
Strojára Malacky.

5

7

2

8
1. Na hlavnej scéne sa počas prvomájových osláv predstavila i speváčka Andrea Zimányiová s kapelou.
2. Možnosť bozkávať sa pod zakvitnutou čerešňou využili mnohé
páry.
3. Program na hlavnej scéne si našiel veľa priaznivcov. Našli ste sa?
6., 8., 10. Deti si nielen kreslili a vozili sa na koňoch, ale vyskúšali
i maľovanie na tvár či šantenie v skákacích hradoch.
9. Návštevníkov podujatia zabávala aj známa ABBA Chiquita Revival.
4., 5., 7. Prvomájové Malacky zabávali všetky vekové kategórie.
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Saltare Orbis 2013
Dokončenie z 1. strany

kategórie striedali známe mená ako
David Tichý, Zuzana Veselá (Zizoe),
Aron Mitu, Miriam Horváthová, Juraj
Jurík, Mia Majerníková, Marcel Čech
vala a Hana Valová.
Tanečný parket ani na chvíľu nevy
chladol. Až do 23.30 h sa na ňom
striedali tanečníci a v závere svoje
umenie predviedla aj spomínaná
porota. Tanečné výkony začínajúcich

i pokročilých tanečníkov, ktorých
tento rok dorazilo 1920 a odtancova
li 217 choreografií, ste si mohli prísť
vychutnať aj vy. Hľadisko v ŠH Malina
bolo takmer celý deň plné. Nečudo,
veď tancovali aj malackí zástupcovia.
Síce išlo o menšie deti, tie však po
dali výkony za celé tanečné štúdio
Saltatrix. V niekoľkých kategóriách si
odniesli i ocenenia.
Text, foto: N. Slobodová

Básnik a kočka

Srdečne vás pozývame na predstavenie Básnik a kočka, ktoré sa
uskutoční 13. mája o 19. hodine v Kultúrním domečku v Malac
kách. Vstupenky sú v predaji v pokladni kina a po novom aj on-line
na stránkach kina a MCK Malacky.

V kreslách porotcov sa v závislosti od tanečnej kategórie striedali známe mená ako
Aron Mitu, Marcel Čechvala, David Tichý, Zuzana Veselá (všetci zľava na fotografii),
Miriam Horváthová, Juraj Jurík, Mia Majerníková, a Hana Valová.

V komédii Básnik a kočka učin
kujú Lukáš Vaculík a Kateřina Hra
chovcová. Na newyorskom Manhat

tane je možné všetko. Neúspešný
spisovateľ Felix pracuje v kníhku
pectve na rohu a nevychádzajú mu
ani jeho poviedky, ani jeho život.
Svoju frustráciu ventiluje okrem iné
ho tým, že pozoruje ďalekohľadom

svoju susedu Doris, ktorá si privyrá
ba prostitúciou a zásadne nesťahuje
rolety. Ako správny Američan, ktorý
si ctí zákony, upozorní Felix domáce
ho, aký biznis kvitne v jeho dome. To
ale netuší, ako si tým skomplikuje ži
vot. Doris totiž nie je žiadny domáci
miláčik, ale divoká mačka. Vbehne
do spisovateľovho bytu i života s ra
zanciou divokej pumy.
Príďte si vychutnať jedinečnú hru
v podaní známych hercov už v naj
bližší pondelok!
-mck-

V priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru na
Továrenskej ulici bolo 7. mája rušno. Pri príležitosti osláv sviatku Svätého Floriána, patróna hasičov, usporiadali Záchranná brigáda HaZZ
a Okresné riaditeľstvo HaZZ deň otvorených dverí. Možnosť naživo vidieť
ukážky zásahov hasičov využilo množstvo detí i dospelých. Mnohých
zaujali ukážky z kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru i poskytovanie prvej pomoci. Pre návštevníkov bolo pripravených množstvo
Text, foto: -natysúťaží, ktoré podporilo i slnečné počasie. 		

Aj Záhorie je odteraz Best FM!
Do nášho regiónu prichádza dynamické rádio, ktoré sa vyznačuje dobrou hudbou a ak
tuálnymi správami. V Malackách si ho naladíte na frekvencii 99,7. A hoci je na Slovensku
veľa rádií, Best FM je výnimočné. Prečo? Odpovie moderátor rannej show Ďuro Šimko.

Na Slovensku je veľa rádií, kto
ré sa snažia osloviť poslucháčov.
V čom je rádio Best FM iné ako os
tatné rádiá?
Best FM je v prvom rade pravé
oldies rádio. To znamená, že nehrá
ako niektoré iné rádiá prevažne staršie hity, ale iba staršie hity. Inak povedané, žiadna z našich pesničiek nemá
v „rodnom liste” rok narodenia, ktorý sa začína číslom 2. A to je to, čo sa
mi na tomto rádiu páči najviac. Viem,
čo môžem očakávať, a nikdy nie som

sklamaný z toho, čo počujem, keď si
naladím našu frekvenciu.
Prečo by si teda mali ľudia Best
FM naladiť? Prečo by mali vyskúšať
niečo nové?
Vždy, keď sa dopočujem o nejakom
novom rádiu, chcem vedieť, čo ponúka. Je to jediný spôsob, ako prísť na to,
že hudba na Best FM je naozaj to, čo
vám vyhovuje. Nechceme byť noví,
práve naopak, ponúkame overenú
kvalitu – klasické hity.
Spájate si aj Vy konkrétnu pes

ničku z mlados PÝTAME SA
ZA VÁS
ti s konkrétnou
udalosťou?
Momentálne si spomeniem hlavne na skladbu od Depeche Mode
World in my eyes, ktorá letela v čase,
keď v našom dome inštalovali prvú
káblovú televíziu so satelitnými stanicami, kde bola okrem iných aj hudobná MTV. Zo školy som utekal domov, aby som mohol potom celý čas
presedieť pred televízorom a čakať
na svoje obľúbené pesničky. Takéto

a podobné zážitky sa mi vynárajú,
keď počúvam Best FM a musím povedať, že mi to vždy prinesie o trochu
lepšiu náladu do dnešného uponáhľaného sveta.
Začínate vysielať na Záhorí. Má
te osobnú spomienku alebo skúse
nosť s naším regiónom? Čo pre Vás
znamená Záhorie?
Pre mňa je Záhorie hlavne Stupava
a každoročné Dni zelá, kam chodím
pravidelne s priateľmi. Je to vždy príjemná udalosť, na ktorú sa už týždne
vopred teším. Okrem toho, keďže bývam v Dúbravke, mám to na skok a ak
potrebujem zmenu, idem si „vyvetrať
hlavu“ do stupavského parku, ktorý
má pre mňa osobitú pokojnú atmosféru.
-pr-
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Veľvyslanec Nemecka
navštívil gymnázium
V pondelok 6. má
ja privítali v Gym
náziu Malacky
vzácnu návštevu –
veľvyslanca Ne
mecka na Sloven
sku. Dr. Axel Hart
mann prišiel odo
vzdať certifikáty
a diplomy úspeš
ným študentom,
ktorí absolvovali
náročné štúdium
nemeckého jazyka
v Programe DSD
a ukončili ho štát
nou skúškou.
Je to už druhýkrát, čo veľvysla
nec Spolkovej republiky Nemecka
navštívil malacké gymnázium: „Rád
sa stretávam s múdrymi a úspešnými mladými ľuďmi.” Jeho vystúpenie
bolo pre všetkých zúčastnených veľ
mi sympatické a povzbudivé. V tom
to roku odovzdával rekordný počet

diplomov – 54, čím sa stalo malacké
gymnázium najúspešnejšou školou
na Slovensku.
Na slávnosti sa okrem veľvyslan
ca zúčastnila aj Gudrun Telge, kto
rá Program DSD na Slovensku ve
die, ďalej predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Pavol Frešo

a riaditeľ odboru školstva BSK Ro
man Csabay. V závere slávnostného
odovzdávania diplomov sa prítom
ným prihovorila riaditeľka gymnázia
Elena Krajčírová, ktorá vysoko hod
notila prípravu žiakov a snaživosť
pedagógov.
Text, foto: Gymnázium Malacky

Uzávierka brka už 15. mája!
Primátor Malaciek stanovil
tieto témy:
Próza:

Už len do polovice mája má
malacká mládež možnosť pri
hlásiť svoju tvorbu do súťaže
literárnej tvorivosti – Malacké
brko.

Svoju budúcnosť
vidím takto!
Poézia:

Radosť, Vášeň, Neha

V poézii je možné spracovať všet
ky tri témy alebo si vybrať iba jednu.
Súťažné práce posielajte do 15. 5.
na adresu brko@malacky.sk a v 4
vytlačených origináloch s označením
na obálke MALACKÉ BRKO na adresu
Mesto Malacky,
Radlinského 2751/1,
901 01 Malacky.
Práce je treba poslať elektronicky
i poštou (prípadne doručiť osobne do
MsÚ – oddelenie marketingu).
Bližšie informácie ako aj prihlášku
do súťaže nájdete na webovej strán
ke mesta www.malacky.sk (Občan –
vzdelávanie – školské súťaže).
N. Slobodová

Hurá
na Hviezdoslavov
Kubín!

Dostať sa na celoslovenskú prehliadku najlepších recitátorov na Slo
vensku Hviezdoslavov Kubín sa veru ani tým najlepším len tak ľah
ko nepodarí a pre mnohých ambicióznych táto udalosť zostáva len
nesplneným snom. O to cennejší je úspech troch dievčat z Malaciek,
herečiek Štúdia mladých Divadla na hambálku, ktoré pôsobí pri Mest
skom centre kultúry pod vedením Beáty Reifovej.

Barbora Vajglová (11), Sára Stup
ňanová (13) a Barbora Bezáková (16)
postúpili z obvodných a okresných
kôl do krajského, kde vo svojich ka
tegóriách zvíťazili aj vďaka výberu
úryvkov kvalitných autorov, no naj
mä vďaka ich bezchybnému a pô
sobivému prednesu. Teraz ich čaká
účasť na najväčšej, už nesúťažnej
prehliadke 59. ročníka Hviezdosla
vovho Kubína, kde sa stretnú top re
citátori z celého Slovenska.
„Som na svoje baby veľmi pyšná
a cením si, že sa v dnešnej dobe ve
nujú herectvu a recitovaniu, ktoré nie
je len o talente, ale aj o trpezlivosti,
disciplíne a pokore,“ hovorí Beáta Rei
fová. Málokedy sa mestu podarí mať
na celoslovenskej prehliadke zastú
penie. Malackám sa to podarilo hneď
trojnásobne a všetky víťazky pochá
dzajú z jednej liahne. Čomu pripisuje

tento úspech Beáta, ktorá ich na sú
ťaže pripravuje?
„Kladieme veľký dôraz na kvalitný
výber autorov a úryvkov. V repertoári
víťaziek sme mali nositeľa Nobelovej
ceny J. Singera (Ole a Trufa), skvelú
a miestami pikantnú slovenskú sú
časníčku V. Šikulovú (Kam si dajú nos),
ale aj magickú poéziu R. Jeffersa (Gro
šovaný žrebec). Po dlhých rozhovo
roch s recitátormi o predlohách pri
pravíme naše uchopenie umelecké
ho textu. Skôr ako súťažne vystúpi
me, poprosím o názor a cenné rady
Fredyho Swana, ktorého si vážim ako
odborníka a skvelého človeka. Počas
niekoľkomesačného obdobia postu
pových kôl sme mali podporu rodi
čov a osobne mám šťastie aj na po
rozumenie zamestnávateľa, ktorý ma
na súťaže uvoľňuje.“
Text: T. Búbelová, foto: B. R.

Základná umelecká škola v Malackách
Záhorácka 1918, 901 01 Malacky

PRIJÍMACIE
SKÚŠKY
NA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

sa budú konať

v dňoch 3.a 4. júna 2013 od 14,00 do 17,00 h
HUDOBNÝ A TANEČNÝ ODBOR
V BUDOVE ZUŠ, ZÁHORÁCKA 1918

VÝTVARNÝ A LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
V BUDOVE SYNAGÓGY
Bližšie informácie na:
www.zusmalacky.edupage.org
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Rotenstein:
Historický festival je podujatie,
na ktorom sa návštevníkom pred
vedú rytieri na koňoch a Hrad Čer
vený Kameň po prvýkrát ožije veľ
kolepými dvojdňovými rytierskymi
slávnosťami s celou svojou krásou
a noblesou. Ide o festival s novou
koncepciou, ktorá nemá na sloven
skej scéne žiadnu alternatívu.

Hrad Červený Kameň sa po dlhých storočiach stane centrom ry
tierskeho zápolenia na koňoch. Rytieri z viacerých kútov Európy sa
stretnú 18.–19. mája 2013 na veľkom hrade v Malých Karpatoch,
aby si vydobyli slávu a uznanie vás všetkých.

Rotenstein:
Historický festival má za cieľ pri
blížiť širokej verejnosti rytierstvo
dávnych čias. Časovo kladie dô
raz na obdobie stredoveku a prie
storovo sa zameriava na územie
celej Európy. Tentokrát však pôjde
o priblíženie vtedajšej vojenskej eli
ty – rytierstva. Rytieri nesúperili len
na bojovom poli, ale tiež v turnajo
vých súbojoch a práve takýto veľ
kolepý turnaj sme pre vás pripravili.
Sami si zvolíte svojho favorita, bu
dete si môcť pripraviť transparenty
na jeho podporu. Turnaj vás vtiahne
priamo do svojho diania. Návštev
ník bude mať okrem toho možnosť
empiricky spoznať zbrane a zbroj
z tohto obdobia, každodenný život
a kultúru, na vlastné oči vidieť bo
jové techniky či už v jednotlivých
vystúpeniach, alebo priamo v bitke
„bez pravidiel“. Tam bude mať mož
nosť sledovať aj taktiku, ktorú využí
vali stredovekí vojvodcovia.
Na všetkých návštevníkov čaká
tiež remeselný jarmok, množstvo
detských atrakcií či workshopový
stánok, kde bude možnosť otvore
nej diskusie so slovenskými histo
rikmi na tému rytierstva.

Buďte súčasťou
„príbehu rytiera”
a jeho osudu.
Šľachetných rytierov, ich družiny
a najlepších žoldnierov z okolitých
kráľovstiev a kniežatstiev pre vás
naverbovala skupina historického
šermu Kompánia trnavských žold
nierov a agentúra HECTOR.
-ts-

Rozprávková
nedeľa
so zvedavým
sloníkom

Pozývame všetky detičky, ich
oteckov a mamičky na divadel
né predstavenie O zvedavom
sloníkovi, ktoré bude 19. mája
o 17.00 h v Kultúrním domeč
ku v Malackách. Divadlo Happy
vyrozpráva príbeh o tom, ako
malý, všetečný a hlavne zveda
vý sloník tak dlho do všetkého
strká zvedavý nos, až raz na to
doplatí. A odvtedy majú slony
chobot...

Vstupné je 2,50 € a pred predsta
vením od 16.00 h je pre detičky pri
pravená tvorivá dielnička.
Detičky, ktoré sa zapojili do súťaže
o Najlepšieho detského diváka diva
delnej sezóny 2012/2013, budú môcť
odovzdať preukazy diváka počas tej
to rozprávkovej nedele, prípadne
v iných dňoch v Knižnici MCK na Zá
horáckej ulici. Vyhodnotenie celej sú
ťaže bude 9. júna o 17.00 h v Kultúr
ním domečku v Malackách. Tešíme sa
na vás, milí diváci!
Toto predstavenie je náhradou
za pôvodne plánované predstave
nie Divadla LAB: Buvik.

blahoželania
Kytica ruží plná krásnych prianí
s láskou, vďakou a úctou venovaná
k Vašim 60. narodeninám.

Všetko najlepšie Márii a Petrovi
Pospíšilovcom. Veľa zdravia, šťas
tia a radosť z každého prežitého
dňa k životnému jubileu prajú deti
Peter, Martina, Marek, Romana,
sestra Ľubica a brat Marián s rodi
nami a vnučka Nikol.
Sú to oni, naša mamka a otec, kto
rých láska spája a vzájomne im
silu dodáva v radostných i ťažkých
chvíľach.

MALACKÁ MATRIKA
od 22. do 29. 4. 2013
Májoví jubilanti
80 – Emília Jureňová, Má
ria Leskovská, Ľudmila
Lorencová, Stanislav Pür,
Jozef Slezák, Zdenko Šiška; 85 –
Ing. Cyril Fruš, Mária Hurbanová,
Anna Písečná, Jozef Zúbek; 92 –
Margita Bernátová
Nie sú medzi nami
Ľudmila Smetanová, Bra
tislava III, *1961; Jaroslav
Šútor, Malacky, *1950

29. apríla pred 50-timi rokmi si Da
niela a Ján Felcanovi povedali
svoje ÁNO a teraz oslavujú ZLATÚ
SVADBU. Želáme Vám zdravie, spo
kojnosť, veľa pokoja, aby ste v lás
ke dlho medzi nami žili. Všetko naj
lepšie prajú synovia Miroslav a Ján
s manželkou, vnúčatá Filipko, Lin
duška a Mareček.

SPOMIENKY

Drobná inzercia
• Kúpime 2- alebo 3-izb. byt v Malackách do 69-tis. €, nie prízemie ani pod stre
chou, nie Juh, výmera od 55 m2, najlepšie s balkónom a tehlový (nie je pod
mienkou), pivnica. Najlepšie celková rekonštrukcia, ale môže byť i čiastočne
prerobený alebo pôvodný stav so zodpovedajúcou cenou. Nie som RK.
Tel.: 0905 96 73 79
• Dostupné pôžičky pre všetkých. Zamestnaní, dôchodcovia a SZČO.
Tel.: 0908 74 83 32.

S bolesťou v srd
ci kladieme kve
ty na hrob nášho
Janka Bukovské
ho, ktorý by sa 2. 5.
dožil 70 rokov. Mali
by sme mu ruky po
dať, na šťastie pripíjať, dnes však
môžeme iba sviečku zapáliť a v hl
bokom zamyslení spomínať. Priate
lia a známi, čo ste ho poznali, spomí
najte s nami. Ďakujeme.

s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach
zostávaš stále žiť.
1. 5. sme si pripome
nuli nedožitých 70
rokov nášho drahé
ho Eduarda Kúru.
S úctou a láskou
spomínajú manžel
ka Mária, dcéry Marta, Marika a Danka, zaťovia Braňo
a Tóno, vnúčatá a pravnúčatá, ktoré
dedka milovali.

Márne ju oči hľadajú, márne slzy
po tvári stekajú, jej
srdce prestalo biť,
hoci tak veľmi chcela žiť. Čas vraj všetky
rany zhojí, no jej odchod stále bolí a zabudnúť nedovolí.
1. 5. uplynulo 5 rokov, čo nás vo veku
47 rokov opustila naša drahá dcéra,
sestra, neterka Ing. Ľubka Šefčíko
vá z Malaciek. S láskou spomína ma
ma, brat a celá rodina. Kto ste ju po
znali, venujte jej tichú spomienku.

6. 5. sme si pripo
menuli nedožitých
63 rokov nášho bra
ta Karola Benku
z Malaciek. Spomí
najú tri sestry a brat
s rodinami. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, pri plamienku sviečky sa
za Teba modlíme. Život Ti nedoprial

Sú slová, ktoré už nikdy nepovieme, sú
chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré stále spomíname.
11. 5. uplynú 2 roky,
čo nás opustil dra
hý manžel, otec,

svokor, dedko a pradedko Zdenko
Hrica a dňa 30. apríla si pripomína
me jeho nedožitých 76 rokov. S lás
kou spomínajú manželka Mária,
dcéry Ala, Dagmar, zaťovia Vlado,
Roman, vnúčatá Tomy s manželkou,
Luky, Jurko, Romanka a pravnúčatá
Alex a Damian. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
6. 5. sme si pripome
nuli 5. výročie náhle
ho odchodu man
žela, otecka a dedka
Miroslava Móru. Kto
ste ho poznali, venuj
te mu spolu s nami
tichú spomienku a modlitbu.

Odišla si bez rozlúčky, veľmi si chcela
žiť, no Tvoje srdce to
nechcelo dovoliť. Teraz už môžeme len
k Tebe prísť a sviečku zapáliť.
9. 5. si pripomíname 2. výročie, čo
nás náhle opustila Evička Králová.
S láskou spomínajú priateľ Laco,
vnučka Terka s rodinou.
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Rozvoj rekreačnej plavby
po Morave

na ochranu životného prostredia
a trvalo udržateľný rozvoj tohto po
hraničného regiónu.
„Pripravovaný projekt musí
zohľadňovať prírodné aj ekonomic
ké špecifiká Pomoravia, ako aj záuj
my sociálneho a ekonomického roz
voja pohraničného územia v povodí
rieky Morava a na celom území, kto
ré sa nachádza na rozhraní Sloven
ska, Rakúska a Českej republiky. Sig
natárske krajiny pri presadzovaní
trvalej udržateľnosti tohto priestoru
musia postupovať spoločne a koor
dinovane,“ povedal Vladimír Novák.
Uviedol, že plánované opatrenia sú
nevyhnutné na skvalitnenie doteraz
nedostatočne využívaného záujmo
vého územia.
V projekte MreNa sa okrem bez
bariérového rybolovu a bezpečnej
vodnej turistiky s malými plavidla
mi ráta aj s vyspelou infraštruktúrou

Projekt MreNa

Rieka Morava a jej okolie má značný potenciál na rozvoj turizmu
a cestovného ruchu. Hrádza Moravy je už dnes obľúbenou cyklotra
sou a chodníkom na pešie prechádzky, chýba jej však čo i len základné
vybavenie pre cyklistu či pešieho turistu. Aj samotná rieka ponúka
nádherné možnosti pre vodnú turistiku, tá je však v plienkach. Rozvo
jom Moravy a jej okolia v oblasti cestovného ruchu sa zaoberá projekt
MreNa, ktorý sa zameriava najmä na rozvoj rekreačnej plavby.

Lídrom projektu je štátna roz
počtová organizácia Agentúra roz
voja vodnej dopravy (ARVD). Názov
MreNa je z anglického Morava River
– Recreational Navigation, po slo
vensky – rekreačná plavba po rie

súčasnú situáciu a navrhuje možnos
ti rekreačnej plavby po rieke Morava,
a to na kilometroch 0–69,30. Štúdia
by mala byť dokončená v marci bu
dúceho roka.
Projekt vychádza zo skutočností:

Projektové
financovanie

Zdroje EFRR
spolufinancovania

• v súčasnosti sú pravidlá a pod
mienky pre rekreačnú plavbu
na rieke Morava nejasné, resp.
vôbec neexistujú,
• územie má vysoký potenciál pre
využitie na rekreačnú plavbu,
• existuje tu možnosť unikátnej

spolupráce 3 krajín na rozvoji
plavebného turizmu a kontrolo
vaného spoznávania prírodného
bohatstva.
Štúdia analyzuje východiskovú
situáciu a navrhuje možnosti rozvo
ja cezhraničného cestovného ruchu.
Všetky možnosti sú preskúmané
z hľadiska technického, právneho
i socioekonomického. Chýbať ne
bude ani analýza možných vplyvov
na životné prostredie, keďže popri
toku Moravy sú na oboch stranách
chránené územia. Lodný turizmus

Verejné
zdroje

Spolu

Vedúci partner

178 037,60 €

31 418,40 €

209 456,00 €

Partner projektu

92 454,84 €

16 315,56 €

108 770,40 €

Celkový rozpočet projektu

ke Morava. Projekt je financovaný
prostredníctvom Programu cez
hraničnej spolupráce SR–Rakúsko
2007–2013 a agentúra ho realizu
je v spolupráci s Úradom dolnora
kúskej krajinskej vlády. Ide o jedi
nečnú spoluprácu Slovenska a Ra
kúska v oblasti rozvoja plavebného
turizmu a spoznávania prírodného
bohatstva.
Hlavným cieľom projektu je vyu
žiť potenciál rieky Morava a priľahlé
ho územia na rozvoj cezhraničného
cestovného ruchu. Projekt analyzuje
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má prehĺbiť cezhraničnú spoluprácu
a hlavne sprístupniť verejnosti prí
rodné poklady regiónu trvalo udrža
teľným spôsobom.
Projekt MreNa by mal stanoviť
aj jednotné pravidlá na využívanie
rieky Morava na rekreačnú plavbu
malými plavidlami na slovenskorakúskom úseku od ústia Moravy
do Dunaja po ústie Dyje do Mora
vy. „Chceme vytvoriť podmien
ky
na prepojenie Moravy s Baťovým
kanálom bez obmedzenia nielen
pre vodných turistov, ale napríklad
aj našich rybárov pri výkone rybár
skeho práva na území, kde sa stre
távajú záujmy vodohospodárov,
vodákov, rybárov, poľovníkov, rekre
antov, obyvateľov dotknutých obcí
a ďalších užívateľov rieky,“ upres
ňuje úlohy projektu Ing. Vladimír
Novák, riaditeľ agentúry. Zdôrazňu
je, že osobitný dôraz pritom kladú

318 226,40 €
na rekreáciu, rybolov, vodné športy
a podnikanie. Nebudú chýbať cyk
lotrasy, náučné chodníky, ubytova
cie a reštauračné zariadenia.
Rekreačné splavnenie rieky Mo
rava v súčasnosti intenzívne využíva
okres Skalica a prihraničné morav
ské obce. Davy návštevníkov svedčia
o úspechu. História Baťovho kanála
siaha do 30. rokov 20. storočia. Kanál
bol využívaný najprv na zavlažova
nie, neskôr na prepravu paliva, a to
do roku 1960. Potom takmer zani
kol. Znovuoživenia sa dočkal až v 90.
rokoch. Nasledovala jeho obnova
a vybudovanie služieb pre turistov.
Dnes je snáď najväčšou pýchou Ska
lice a veľkým lákadlom pre turistov.
Ako nám povedala M. Šebelová zo
skalického prístavu, v lete 2012 mali
10500 návštevníkov.
Text, foto: M. Janotová

Vylovili 303 kaprov

Život bobra v Malackách

Putovná výstava Život bobra už navštívila mnohé mestá na celom Slovensku a konečne dorazila aj do Ma
laciek. Výstava vám prostredníctvom fotografií predstaví život bobrej rodinky. Autori výstavy Tomáš
Hulík, Fedor Čiampor a Andrej Šutek približne 8 rokov pozorovali bobra euroázijského vo voľnej prírode
na rieke Morava neďaleko Devínskej Novej Vsi.

Podarilo sa im stať sa členmi bobrej rodiny, a tak zaznamenať nezvy
čajné situácie zriedkakedy pozoro
vané vo voľnej prírode, ako naprí
klad výchovu piatich mláďat a ich
tragický osud, ktorý im pripravili
povodne v roku 2002. Výstava za
chytáva všetky súčasti bobrieho
života, veselé i smutné, bežné i ne
obvyklé. Au
tori svoje pozorova
nie a fotografie prezentovali v ra
kúskych i nemeckých televíziách,
v známych magazínoch, ako Natio
nal Geographic či GEO. Teraz ich má
me možnosť vidieť aj my v Malac
kom kaštieli od 9. mája do 2. jú
na. Príďte sa i vy pozrieť na nášho
najväčšieho hlodavca a jeho život.
Text: -mija-, foto: vystavujúci autori

Miestna organizácia Slovenského
rybárskeho zväzu Malé Leváre – Veľ
ké Leváre zorganizovala aj tento rok
tradičné Rybárske preteky v lokalite
Štrkovňa Malé Leváre. Akcie, ktorá
sa uskutočnila 5. mája, sa zúčastni
lo 351 rybárov, ktorí spolu vylovili
303 kaprov. Ich priemerná váha bola
1,68 kg.

Organizátori ocenili 16 najúspeš
nejších rybárov. Medzi prvých troch
patrili Martin Rigáň, Svetozár Prokeš
a Andrej Jangl. Prvý spomedzi me
novaných vylovil kapra s hmotnos
ťou 4,30 kg. Za svoj úlovok si odnie
sol dva nové rybárske prúty s navi
jakmi.
Text. N. Slobodová, foto: archív J. L.
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Chlapci
zo ZŠ Štúrova

Ďalší úspech
trojbojárov

v minifutbale

V sobotu 4. mája sa v neďalekej
Častej konali Majstrovstvá SR v silovom trojboji dorastencov a juniorov
s medzinárodnou účasťou. Malackých juniorov reprezentoval Dávid
Krajčír, a to v najťažšej hmotnostnej kategórii nad 120 kg. Za pomoci Štefana Hrebíka a Lukáša Krajčíra
ako asistentov trénera Dávid v trojboji dosiahol nový osobný rekord
v hodnote 545 kg (drep – 170 kg; tlak
v ľahu 155 kg a mŕtvy ťah 220 kg).

dominovali

V druhej polovici apríla vyvrcholili finálovými turnajmi mini
futbalové súťaže mladších a najmladších chlapcov zo základných
škôl okresu Malacky. Finálovým
turnajom predchádzali predkolá,
z ktorých sem postupovali len najlepší. Tí sa potom stretli v súpereniach nielen o titul majstra okresu,
ale aj o postup do krajského kola.
V oboch kategóriách si prvenstvo a právo reprezentovať náš
okres na krajskom kole vybojovali chlapci zo ZŠ Štúrova Malacky.
V kategórii mladších žiakov (ročník
narodenia 2000 a mladší) v súťaži
s názvom Dôvera školský pohár
SFZ zvíťazili pred žiakmi zo ZŠ Veľké Leváre a ZŠ Záhorská Ves. Medzi najmenšími (ročník narodenia
2003 a mladší) v súťaži s názvom
Mc Donald´s Cup zase pred ZŠ Záhorská Ves a ZŠ Záhorácka Malacky. Obom družstvám držíme palce,
aby uspeli i v krajských kolách.

Hádzanárky
zo ZŠ Štúrova

vynikli

na majstrovstvách kraja

Minulý týždeň v Senci reprezentovali v krajskom kole školskú
hádzanú nášho okresu dievčatá zo
ZŠ Štúrova Malacky. Víťazky okresného kola reprezentovali príkladne, keď po dvoch víťazstvách a jednej prehre získali výborné druhé
miesto. Postupne porazili dievčatá
zo ZŠ Štúrova Modra, ZŠ Tajovského Senec a až vo finálovom zápa
se podľahli ŠG Ostredkova Bratislava. Úspech je o to cennejší, že
v družstve boli v prevažnej miere
dievčatá 6. a 7. ročníka, ktoré ešte
môžu podobný úspech v ďalších
rokoch zopakovať.
D. Šuster

Florbalisti s bronzom

O výborný výsledok sa 28. 4. postarali starší žiaci florbalového klubu 1. SC Malacky. V poslednom zápase Bratislavskej ligy porazili VŠK
FTVŠ Hurikán Bratislava 10:5 a vybojovali si tak bronzové medaily. Len
dva body im chýbali k 2. miestu a postupu na majstrovstvá Slovenska.

Boxeri BC RTJ
Malacky opäť
s medailami

Posledný aprílový víkend sa v Komárne konal prestížny juniorský medzinárodný turnaj v boxe Olympijské nádeje. Turnaja sa zúčastnilo
Česko, Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko, Litva a Slovensko. Reprezentácia Slovenska mala v zostave 10 boxerov, medzi ktorými boli aj dvaja
boxeri BC RTJ Malacky: Jaroslav Hanúsek v hmotnosti do 60 kg a Dávid Michálek v hmotnosti nad 80 kg.

Slováci si z tohto turnaja odnies
li 7 zlatých, 1 striebornú a 2 bronzové
medaily. Boxeri BC RTJ a novopečení
majstri SR Jaro Hanúsek a Dávid Mi
chálek (na fotografii vľavo) prispeli
zlatými medailami k tomu, aby bolo
Slovensko vyhlásené za najlepšiu
a najúspešnejšiu reprezentáciu tohto
jedinečného podujatia.
Jaro Hanúsek vo finále zdolal vysoko, v pomere 4:1 na body, českého
reprezentanta Dávida Kotrča. Duel
bol vedený vo vysokom tempe celé
3 kolá a v zápase dominovala vyspelá
technika. Český reprezentant sa však
uchýlil aj k nečistému spôsobu boja
(držanie a tlačenie súpera), za čo bol
ringovým rozhodcom napomínaný.

Jaro Hanúsek zaslúžene zvíťazil a odniesol si z tohto turnaja prvenstvo.
Dávid Michálek v hmotnosti nad
80 kg nastúpil do ringu na svoj fi
nálový duel s narazenou rukou ešte
z M SR juniorov spred dvoch týždňov. Súperom mu bol o hlavu vyšší
maďarský reprezentant Martin Papp.
Dávid za celé tri kolá vytiahol pravú
ruku asi štyrikrát a súpera rozstrieľal len ľavou rukou. Verdikt znel 5:0
na body v prospech slovenského reprezentanta.
Oddiel BC RTJ Malacky obom
chlapcom ďakuje za vzornú reprezentáciu Slovenska a oddielu BC RTJ.
Text, foto:
Ali a Robo Reisenauerovci, tréneri

Hasprunská 50-ka sa blíži
Turistický
oddiel KST
v Studienke pozýva
na jubilejný
30. ročník
Hasprunskej
10, 20, 23
a 50, ktorý
sa bude konať 11. mája.

Prezentácia sa koná od 7.00 do
10.00 h pred pohostinstvom Velický
v Studienke.
Koniec pochodu bude o 17.00 h
na futbalovom štadióne. Pripravené

Svoju kategóriu vyhral a získal titul
majster Slovenska.
Treba zdôrazniť, že Dávid súťažil
ako jediný pretekár bez podporných
dresov a podporných kolenných
bandáží (čistá sila – RAW), čo jeho vý
kon ešte viac zvyšuje. Pomaly, ale iste
sa približuje k jeho ďalšiemu čiastkovému cieľu – dosiahnuť výkon
v trojboji 600 kg. Držíme mu palce
a ďakujeme za reprezentáciu oddieZ. Krajčír
lu i Malaciek.

Štartovný poplatok – 1 € (každý
registrovaný účastník dostane
za
v cieli diplom). Občerstvenie bude
zabezpečené pri kontrole číslo 5.

budú trate dlhé 10, 20, 23 a 50 km,
lemované krásnymi borovicovými
lesmi, vedúce chránenou oblasťou
v okolí Červeného rybníka a rieky
Rudava.

Nezabudnite, že
• pochod nie je pretek, čas sa
nemeria, zvíťazí každý, kto
príde do cieľa,
• neničíte okolitú prírodu, neodhadzujete odpadky, nič,
čo by mohlo spôsobiť požiar,
• správate sa tak, ako sa
na pravých turistov a milovníkov prírody patrí.
Za rešpektovanie týchto bodov
vopred ďakujeme a tešíme sa
na stretnutie s vami.
Organizátor

Počas celej ligy podávali chlapci
vyrovnané výkony. Z 18 zápasov našli
premožiteľa len v troch, dvakrát si so
súperom podelili body, v 13 zápasoch
bodovali naplno a zaslúžene si na vyhodnotení súťaže prevzali bronzové
medaily. „Škoda úvodu sezóny, kde
sme zaváhali s relatívne slabšími súpermi,“ hodnotí sezónu tréner Oto
Divinský. „Tam sme stratili 2. miesto
a postup na majstrovstvá. Po týchto
zaváhaniach sme odohrali výborné
zápasy, dlhú šnúru víťazstiev, čo nás
stále držalo v boji o 2. miesto. Až v závere sezóny sme prehrali zápasy s jed
noznačným víťazom ligy Snipers Bra
tislava. Bohužiaľ, jedna z týchto pre
hier nás odsunula z 2. miesta, ktoré
sme okupovali takmer celú sezónu.
Každopádne považujem 3. miesto

za úspech. Chalani majú v sebe veľký
potenciál, a tak sa určite opäť pobijeme o medailu a postup na na M SR.“
Bronzové družstvo: Erik Kuklovský,
Jerguš Hlavatý, Juraj Kašuba, Oliver
Hrebeň, Martin Prušanský, Peter Pupik,
Timotej Gavura, Martin Sedláček, Lukáš Smrtič, Jakub Velický, Filip Urbanič,
Dušan Kurtík, Tomáš Gonos, Dávid Červenka, Samuel Bočkaj a Ľuboš Kmeť.
Poradie Bratislavskej ligy st. žiakov:
1. Snipers Bratislava (33 b), 2. TJ Sokol
Gajary (30 b), 3. 1. SC Malacky (28 b).
-ts- (krátené), foto: L. Puškáčová

Hľadám trénera/sparingpartnera na
tenis pre pokročilého hráča. Malacky a blízke okolie. Tel.: 0949 34 27 42

Absolútnym víťazom
je mladý Malačan

Koncom apríla sa v Nitre uskutočnil mládežnícky šachový Turnaj o pohár riaditeľky CVČ Domino Nitra. Turnaj bol súčasťou 6. ročníka šachovej Grand Prix mládeže. Zmerať sily si prišlo dovedna 90 detí vo vekovej hranici od 5 do 18 rokov. Hralo sa na 9 kôl tempom 2x 15 minút.

Malacky reprezentovalo päť detí:
Miško Damek, Norko Filípek, Miško
Sobek a Janko a Damián Osadskí,
všetko hráči Šk Láb/CVČ Malacky. Víťazom celého turnaja sa stal Miško
Damek s 8,5 bodmi. V kategórii chlap
cov do 11 rokov sa na 1. mieste umiestnil Norko Filípek so 6,5 bodmi, ktorý
zároveň obsadil 2. miesto v celko-

vom poradí šachovej GRAND PRIX.
Darilo sa aj ostatným hráčom. Miško Sobek získal 5 bodov a 3. mies
to v kategórii chlapcov do 8 rokov
mu „utieklo” len o pomocné body.Janko Osadský získal 5 bodov a len 5-ročný Damiánko 2,5 boda. Šachistom
srdečne blahoželáme a želáme veľa
ďalších úspechov.
J. Filípková

Dvojtýždenník Malacký hlas vydáva mesto Malacky, Mestský úrad, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky, IČO: 00304913 • Vedúca redaktorka: Mgr. Michaela Janotová, redaktorky: Bc. Natália Slobodová, Mgr. Tatiana Búbelová • Jazyková
redaktorka: Mgr. Gabriela Krajčírová • Redakčné uzávierky na www.malackyhlas.sk • Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame, vyhradzujeme si právo na úpravu a krátenie rukopisov • Grafika a polygrafická príprava: max 15,
s. r. o. • Tlač: Petit Press, a. s. • Adresa redakcie: Malacký hlas, Mestský úrad, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky, tel.: 034 796 61 73, malackyhlas@malacky.sk, www.malackyhlas.sk • Registrácia: MK SR, EV 3278/09 • ISSN 1338-967X

