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úvodník

MDD
v znamení
detskej
radosti

Najväčšia účasť bola v najmlad
ších kategóriách, kde sa víťazmi stali

Mesto je čistejšie

aj vďaka vám

Akcia mesta Malacky Vyčisti si svoje okolie trvala mesiac (od
15. apríla do 15. mája). Za tento čas si obliekla pracovné šaty a ru
kavice poriadne veľká skupina ľudí a odpadom naplnili niekoľko
veľkých kontajnerov.

Vyčistili parky v meste, ale aj lo
kality na jeho okrajoch. Často sa ani
nestačili čudovať tomu, čo všetko
sú ľudia schopní do prírody vyviezť.
„Nechápem, prečo niekto vyvezie
smeti do lesa, keď to môže bezplatne
vyviezť na odpadový dvor. Konanie
tých ľudí je naozaj nepochopiteľné.
Je smutné, že ostatní to musia za nich
čistiť,“ rozhorčovala sa jedna z dob
rovoľníčok Jana. Dúfa, že polícii sa
podarí dolapiť čo najviac neporiad
nikov (o takomto prípade a novej fo
topasci si prečítajte v článku na stra
ne 2).
Do upratovania mesta sa zapojili
školy, skupiny dobrovoľníkov aj jed
notlivci. Malacky sú vďaka nim oveľa
čistejšie a oni dostanú za odmenu
milé ceny od sponzorov akcie. V hre

bol chutný obed v Hoteli Atrium,
aroma masáž a vstup do welness
centra v Hoteli Spark, permanentka
na plaváreň od ŠH Malina, najlepšia
pizza od Pizzeria Žaba, chovateľské
potreby od B&F, záhradkárske potre
by od APRO a bowlingový zážitok
v Caffé bowling.
Víťazom srdečne blahoželáme.
-mija-

ŠPORTOVÁ HALA

medzi žiakmi 1. a 2. ročníka Dávid
Vrabček zo ZŠ Záhorácka a Eva Ba
laščíková zo ZŠ Štúrova.
Medzi 3. a 4. ročníkmi boli naj
lepší Igor Polák zoZŠ Jakubov a Vik
tória Horvátová zo ZŠ Štúrova. Po
čet štartujúcich v ďalších kategó
riách síce klesol, ale výkony boli
kvalitné.
Medzi žiakmi 5.–7. ročníka boli
najlepší Patrik Váha zo ZŠ Štúrova
a Pavlína Vrbová zo ZŠ Záhorácka.
U starších žiakov na najvyšších stu
pienkoch stáli Michal Mecháček zo
SŠ sv. Františka z Assisi a Karolína
Zváčová zo ZŠ Záhorácka.
Už prvé miesta hovoria o tom,
že súboj o Putovný pohár CVČ pre
najlepšiu školu bol dramatický. Na
koniec prvenstvo obhájila ZŠ Zá
horácka len o jediný bod pred ZŠ
Štúrova. Tretie miesto patrilo SŠ sv.
Františka z Assisi. Celkom bodovalo
v pohári sedem škôl.
V kategórii dorastencov zvíťazil
Tibor Horváth z RS Sološnica, u do
rasteniek Monika Nemcová z Gym
názia Malacky.
V kategórii žien patrilo prven

lacky – tak ako vždy ocenili i naj
mladšieho pretekára, ktorým bola
Evička Slezáková, a najstaršieho
pretekára, ktorým bol Ivo Beklem
džiev, obaja z Malaciek. Po druhý
raz drobnou pozornosťou odmeni
li i štartujúce rodiny, ktorých bolo
tentokrát sedem.
Ceny a diplomy najlepším odo
vzdávali primátor mesta Jozef On
drejka, predseda komisie pre vzde
lávanie, mládež a šport MsZ Pavol
Tedla, riaditeľka CVČ Alžbeta Šu
rinová, predseda TJ Strojár Pavol
Oreský a riaditeľ AD HOC Vladimír
Mihočko.

Nebezpečné
podkôrniky

Sú malacké
obchody čisté?

Objavte čaro
vodnej turistiky

Vlastníci pozemkov s borovicový
mi porastmi, na ktorých sa realizo
val prieskum premnoženého pod
kôrneho hmyzu, dostali od správy
LOS (Lesníckej ochranárskej služby)
z Banskej Štiavnice pokyny, ako tre
ba postupovať pri záchrane borovíc.
Jednotlivé organizácie už
uvedené opatrenia začali
vykonávať.

Ministerstvo pôdohospodárstva
nedávno vynovilo mapu potravino
vých kontrol. Po novom už nie je sú
časťou webu ministerstva, ale webu
Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR. V mape už nie sú len údaje
o kontrolách, ktoré zistili nedostatky,
ale aj údaje o „dobrých ob
chodoch“. Pribudli aj infor
mácie o dátume kontroly.

Leto a voda patria neodmysliteľ
ne k sebe. Leňošenie na pláži však
ani zďaleka nie je jediná možnosť.
Oveľa viac a oveľa zaujímavejšie zá
žitky ponúka vodná turistika. A pri
tom ani netreba ísť k ďalekému
moru. Viac sa dozviete z rozhovoru
s predsedom občianske
ho združenia Albatros
plus Milanom Mercom.
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stvo Gabriele Janíkovej z AC Ma
lacky a u mužov zvíťazil Elvis Gunár
z RC Sološnica.
Organizátori – Mesto Malacky,
Strojár, ŠK, AC, CVČ a AD HOC Ma
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Poďakovať treba i príslušníkom
DHZ a MsP, že zabezpečili hladký
priebeh behu.
Preteky za dobrého počasia sle
dovalo veľa divákov, hlavne z ra
dov rodičov či starých rodičov, a tak
organizátori veria, že budú svoje
deti či vnúčatá naďalej podporovať
v ich pohybovej aktivite, a tým sa
počet účastníkov Behu oslobode
nia bude naďalej zvyšovať. Veď na
príklad v roku 1992 štartovalo 364
pretekárov. Víťazom blahoželáme.
Nezabudnite, vyhráva každý, kto sa
zúčastní.
Text: Anton Pašteka, foto: -naty-

Lesná ulica
uzatvorená
V pondelok (27. 5.) a v utorok
(28. 5.) bude Lesná ulica z dôvodu konečných úprav vozovky
po prácach na odkanalizovaní
neprejazdná.
Za pochopenie ďakujeme!
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Viac na
strane

Malacký hlas finančne
podporuje

Tohtoročný, v poradí už 41. ročník Behu oslobodenia v Malackách zaznamenal v porovnaní
s minuloročným opäť nárast
počtu pretekárov, čo potešilo
organizátorov. Celkovo štartovalo 151 pretekárov v 12 vekových kategóriách.

Viac na
strane

Redakcia mestských médií

Beh
oslobodenia
stále
atraktívnejší

Viac na
strane

O pár dní v kalendári opäť otočí
me ďalší list a odštartujeme nový me
siac. Úvod júna už tradične patrí všet
kým deťom. Medzinárodný deň detí
na Slovensku oslavujeme už od roku
1952. Má však ešte staršie korene.
V Malackách sa tradíciou stalo
podujatie v priestoroch letného kú
paliska s názvom Deň detskej rados
ti. Tento rok sa uskutoční v sobotu
1. júna. Na všetky deti z Malaciek
čakajú najrôznejšie súťaže, trampo
lína, nafukovací hrad i bludisko, det
ské chodúle, lukostreľba, maľovanie
na tvár, plážový volejbal a veľa ďal
ších aktivít. Program čítajte na stra
ne 5.
Ďalším darčekom, ktorý si môžu
vychutnať všetky deti z Malaciek,
je podujatie Športové hry malackej
mládeže. Taktiež ide o tradičnú ak
ciu, ktorá sa tento rok koná už 42.
raz. Uskutoční sa v piatok 31. mája
vo všetkých našich základných ško
lách. Deti budú zápoliť vo futbale,
hádzanej, basketbale, atletike, vybí
janej či volejbale.
Všetkým deťom želáme veľa ra
dosti a úsmevu!
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Nová zbraň
v boji proti
nelegálnym
skládkam

Nebezpečné
podkôrniky
pozorujú
Vlastníci pozemkov s borovico
vými porastmi, na ktorých sa re
alizoval prieskum premnožené
ho podkôrneho hmyzu, dostali
od správy LOS (Lesníckej ochra
nárskej služby) z Banskej Štiav
nice pokyny, ako treba postu
povať pri záchrane borovíc. Jed
notlivé organizácie už uvedené
opatrenia začali vykonávať.

Vďaka kamerovému systému sa Mestskej polícii
v Malackách podarilo usvedčiť páchateľku pri
tvorbe nelegálnej skládky.

V piatok 10. mája vyviezla Svetlana B. staré šatstvo
a topánky na miesto na Stupavskej ulici v blízkosti bývalej
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Na základe zázna
mu z kamery bola usvedčená a bola jej uložená pokuta
v hodnote 15 €.
MsP má v boji proti zakladaniu nelegálnych skládok aj
novú zbraň. Ide o fotopasce, ktoré sa dajú premiestňovať
podľa potreby a dokážu vytvoriť až 3000 fotografií, s kto
rými môže polícia ďalej pracovať. „Fotopasce budeme
umiestňovať na rôznych miestach v Malackách, na ktorých
je predpoklad, že tu ľudia budú tvoriť nové skládky,” hovorí
V. Kunák, vedúci oddelenia preventívnych aktivít MsP.
Ak občania vedia o miestach a môže ísť i o ich pozemok,

TEKOS má novú kosačku

V lesíku pri Maline bol vykonaný
prvý výberový výrub a vytvorené la
pače. Tie dodalo NLC (Národné les
nícke centrum). Boli nainštalované
v lokalite Riadok, kde je podľa zistení
pracovníkov vojenských lesov
výskyt podkôrneho hmy
zu vyšší ako v lokalite pri
potoku Malina. Taktiež
sú nainštalované v are
áli spoločnosti Swed
spam. Tu sú aktuálne
umiestnené i lapače

Spoločnosť TEKOS
vlastní aj dve staré kosač
ky, tie bohužiaľ nemajú
štátne poznávacie znač
ky, a tak ich samostatný
presun po meste nie je
možný. Ďalším dôvodom
zakúpenia novej kosačky
bola absencia vykuro
vanej kabíny v starých
kosačkách. „Pracovníci
tak pri zbere lístia v jesenných me
siacoch nemohli odrobiť naraz viac
ako dve hodiny kvôli nepriaznivým
podmienkam počasia,“ hovorí kona
teľ spoločnosti TEKOS Malacky, s. r.
o., Vladimír Balúch. No a v konečnom

vytvorené z borovicovej guľatiny. Kaž
dých päť týždňov bude vykonaná ich
likvidácia a tvorba nových lapačov.
Kontrola a výber feromónových
lapačov, ktoré lákajú nebezpečných
samčekov rôznych druhov podkôr
neho hmyzu, sa uskutočňuje každé

na ktorých je rovnako predpoklad zakladania skládok,
môžu kontaktovať políciu na adrese prevencia@malac
ky.sk. Fotopasce bude polícia po preverení lokality a vy
hodnotení potrebnosti umiestňovať i tam.
Text, foto: N. Slobodová

V úvode týždňa kú
pila spoločnosť TE
KOS Malacky, s. r. o.,
novú japonskú trak
torovú kosačku Ku
bota G23HD. Má zá
ber 122 cm a doká
že zbierať a vysýpať
do výšky 195 cm.
Do zberného koša
sa zmestí 640 litrov.

dôsledku ide o efektivitu samotného
stroja, keďže uvedená nová kosač
ka má i radlicu na odhŕňanie snehu.
Preto je využiteľná nielen na jarné
kosenie trávy, jesenný zber lístia, ale
i odhŕňanie snehu v zime. Samotná

Vandal
dolapený
pri čine

V Malackách opäť úradoval vandal. Tento
raz si to odniesli dva mladé bresty, ktoré boli
vysadené približne tri roky na ulici Na bre
hu v blízkosti nadchodu Slimák. „Stromy boli
už stabilizované na mieste, teda nevyžadovali
zálievku ani orezávky. Mali už len plniť svoju
esteticko-biologickú funkciu,“ uviedla správ
kyňa zelene v Malackách M. Gajdárová.
Podľa polície hliadku zavolal muž, ktorý bol
svedkom incidentu 7. mája niekoľko minút
pred polnocou. Vandal bresty bezhlavo ni
čil. Vďaka duchaprítomnosti svedka ho však
prichytili pri čine. Škoda na zničených stro
moch sa pohybuje okolo 400 €. Preto ide už
o trestný čin. Uvedený skutok rieši polícia.
Text: N. Slobodová, foto: M. Gajdárová

kosačka Kubota G23HD stála 12 990
€, kabína 4600 €, predný záves ná
radia 1940 € a radlica na sneh 790 €.
(Všetky ceny sú uvedené bez DPH).
Text: N. Slobodová
Foto: M. Gajdárová

Nové letničky
skrášlia mesto

Pracovníčky mesta vysádzajú nové letničky, a to v lo
kalitách Mierové námestie (pri soche M. R. Štefánika), Zá
horácka, okolie OD Stred, okolie mestského úradu a Starý
a Nový cintorín. Dovedna by malo byť vysadených 4500
letničiek rôznych druhov v hodnote 2030 €. Mesto nám
budú skrášľovať napríklad begónie, axamietnice, mušká
Text, foto: -natyty či georgíny.			

dva týždne. Za
chytené vzor
ky škodcov
sa posielajú
do Národné
ho lesnícke

ho centra do Zvolena na expertízu.
V uvedenom odchyte škodcov budú
vlastníci borovicových porastov po
stupovať do jesenných mesiacov. Vy
hodnotenie by malo byť známe v po
slednom štvrťroku tohto roka.
Text, foto: N. Slobodová
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sme využili na zlepšenie projektu.
Sfunkčnil sa u všetkých dopravcov
internetový predaj predplatných
cestovných lístkov a zabezpečilo sa
zobrazovanie a čítanie dát na čítačkách v prímestských autobusoch. Teraz skutočne stačí cestujúcemu mať
jednu dopravnú kartu na cestovanie
v IDS BK, čím mu uľahčujeme každodenné cestovanie po území Bratislavského kraja.“

Ďalší termín
spustenia IDS

v Bratislave a na Záhorí

je 1. júna
Dátum spustenia projektu sa
menil už niekoľkokrát. Najprv
sa hovorilo o septembri 2012,
potom to mal byť 1. marec 2013.
Tesne pred marcovým spustením sa však vyskytol problém
so systémom pre prímestské
autobusy, zistili to pri testovaní
softvéru.

Podľa najnovších informácií Bar
bory Ďurišovej z Bratislavskej integ
rovanej dopravy, a. s., bude prvá
etapa Integrovaného dopravného
systému Bratislavského kraja (IDS
BK) spustená 1. júna. Integrovaná
doprava sa stane prvýkrát realitou
na území Bratislavy a v okrese Ma
lacky. Testovanie projektu bol skon
trolovať aj župan Bratislavského
kraja Pavol Frešo: „S vedením spo-

ločnosti sme preverovali pripravenosť
spustenia projektu. K dnešnému dňu
všetci dopravcovia písomne potvrdili,
že sú pripravení na cestovanie podľa
nových pravidiel, a to je záruka, že
môžeme spustiť I. etapu integrovanej
dopravy 1. 6. 2013.“
Projekt integruje viaceré druhy
dopráv – mestskú hromadnú dopra
vu, prímestské vlaky i autobusy. Za
pojili sa do neho Dopravný podnik
Bratislava, a. s., Slovak Lines, a. s., Že
lezničná spoločnosť Slovensko, a. s.,
a Železnice Slovenskej republiky.
Rastislav Cenký, generálny riadi
teľ BID, a. s., koordinátor projektu,
uviedol: „Sme radi, že sa nám podarilo pripraviť konkurencieschopný,
i keď náročný projekt. Dokonca čas,
ktorý sme mali kvôli technickým posunom daný od marca tohto roku,

Integrovaný systém
Na predplatné cestovné lístky
IDS BK bude možné od 1. 6. 2013
využívať vybrané vlaky (kategória
REX a Os), linky MHD a regionálne
autobusové linky začlenené do IDS
BK. V regionálnej doprave bude
preferovaná koľajová doprava a vo
vybraných prestupných miestach
bude na vlaky nadväzovať autobu
sová doprava. Cestovné poriadky
liniek budú pri zmenách postupne
zostavované v intervalovom režime
tak, ako je to bežné na linkách MHD
v Bratislave.
Označovanie liniek
Nastane zmena v označovaní
regionálnych autobusových liniek
– k slovnému označeniu konečnej
pribudne aj číselné označenie linky,
tak, ako je to v mestskej doprave.
Bude uplatňovaný princíp označe
nia liniek podľa toho, ktoré územie
prevažne linka obsluhuje.
Na Záhorie budú premávať linky
číselnej rady 200. V neskorších eta
pách v okrese Pezinok linky číslo
500, pre Senec 600, v smere na juho
východ od Bratislavy 700. Tento pr
vok prispeje k ľahšej orientácii a náj
deniu správneho autobusu. Vlakové
linky budú označené písmenom
S a číslom, ktoré opäť označuje sme
rovanie vlaku (vlaková linka na Ma
lacky bude premávať s označením
linka S20).
Výška cestovného
Oproti súčasnému stavu, kedy
na výšku cestovného má vplyv pre
cestovaná vzdialenosť, bude cestov
né odvodené od počtu precestova
ných tarifných zón. Zaintegrované
územie je podľa nového grafikonu
rozdelené do jednotlivých tarifných
zón (každá zóna je označená troj
miestnym číslom), napr. Malacky
255.
Text: -mija-/TS BID
Foto: -naty-

Sú malacké obchody čisté?
Ministerstvo pôdohospodárstva nedávno vynovilo mapu potravinových kontrol. Po novom už nie je súčasťou webu ministerstva, ale
webu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Na mape už nie
sú len údaje o kontrolách, ktoré zistili niečo zlé, ale aj údaje o „dobrých obchodoch”. Pribudli aj informácie o dátume kontroly.

Od začiatku roka vykonali
V januári prišla na rad ešte aj
hygienici na celom Sloven
Billa, tam kontrolovali dope
kanie pekárskych výrobkov,
sku 17 793 kontrol a zistili
žiadne nedostatky nezistili.
5006 nedostatkov. V Malac
NA
Všetko v poriadku bolo aj
kách vykonali 48 kontrol.
v predajni zeleniny, ovocia
V januári si posvieti TELO
li na spoločnosť KK-AGRA
a potravín Otília Gezeová
na Vinohrádku, nenašli tam žiadne na ulici Ľ. Fullu, v spoločnosti PEPSI
nedostatky. Konštatovanie bez nedo – COLA SR na Nádražnej ul. a tiež
statkov si vyslúžila v tom istom me v predajniach potravín CBA na Rad
siaci aj spoločnosť ELÁN – M na To linského a Záhoráckej ulici, ktoré
várenskej ulici. Naopak priestupok skontrolovali vo februári. Ďalšia pre
našli v Tescu, mapa však nešpecifiku dajňa CBA, na Bernolákovej ulici,
je, o aký priestupok išlo. Kontrolóri sa však už tak dobre nedopadla. Kon
do Tesca niekoľkokrát vrátili aj v mar trolóri tam zistili nedostatky v hygie
ci, vtedy už bolo všetko v poriadku. ne skladovania. Ten istý nedostatok

skonštatovali aj v predajni LIDL. Od
borníci skontrolovali aj Záhorácke
pekárne a cukrárne na Ceste mlá
deže, všetko bolo v poriadku. V ďal
šej pekárni, Richard Wagner, však
našli nedostatkov hneď niekoľko.
V poriadku nebola hygiena techno
logického zariadenia, pracovné po
môcky, hygiena budov ani hygiena
prevádzkarne. Predajňa COOP Jed
nota na ulici Duklianskych hrdinov
bola pri marcovej kontrole v poriad
ku, predajni na Štúrovej ulici vytkli
začiatkom mája hygienu skladova
nia. Predajňu v centre mesta tento
rok zatiaľ nekontrolovali. 7. mája sa
podrobila kontrole aj predajňa RUŽA
na Čulenovej ul, nedostatky kontro
lóri nenašli. V ten istý deň a rovnako
dobre dopadla kontrola aj v pekárni
SPAK na Nádražnej ul.
-mija-, zdroj: www.svps.sk
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Na čo sme sa sťažovali v roku 2012?
Boli naše sťažnosti vyriešené?

Sťažnosti a petície

Prostredníctvom sťažnosti sa môže občan alebo právnická osoba
domáhať ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov,
o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Prostredníctvom sťažnosti môže občan
tiež poukazovať na nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

V Malackách sa prijímanie a vy
bavovanie sťažností riadi Zásadami
o vybavovaní sťažností, ktoré sú pri
jaté v súlade so zákonom o sťažnos
tiach a zákonom o petičnom práve.
Centrálnu evidenciu prijatých sťaž
ností a petícií vedie Útvar hlavného
kontrolóra na mestskom úrade.
V roku 2012 bolo zaregistrova
ných celkom 32 podaní, z toho 29
sťažností a 3 petície. Na vybavenie
sa do tohto roku preniesla aj jedna
žiadosť z roku 2011. V porovnaní
s rokom 2011 poklesol v roku 2012
počet podaní o šesť, z toho o jednu
sťažnosť a 4 petície.
Údaje o počtoch, spôsobe
vybavenia a opodstatnenosti
petícií a sťažností v roku 2012

Sťažnosti Petície

Celkom
– z toho z r. 2011
– z toho za r. 2012
Vybavených v r. 2012
Prenesených do r. 2013
Spôsob vybavenia
Prešetrením
Odložením

30
1
29
25
5

3
–
3
3
–

19
6

3
–

Sťažnosti
V roku 2012 bolo z celkového
počtu 29 sťažností vyhodnotených
9 ako opodstatnených a 9 ako ne
opodstatnených. 6 sťažností bolo

odložených z dôvodu, že podania
neobsahovali náležitosti podľa zá
kona o sťažnostiach. Do roku 2013
sa na prešetrenie a vybavenie pre
nieslo 5 sťažností z dôvodu plynutia
zákonnej lehoty na ich vybavenie.
Občania sa sťažovali napríklad na
prieťahy pri vybavení žiadosti týka
júcej sa právneho vzťahu k pozemku,
na neprispôsobivé správanie ob
čanov a znečisťovanie spoločných
priestorov, na postup mestskej polí
cie vo veci udelenia pokuty za prie
stupok, na rušenie nočného pokoja,
na opakované vytváranie skládky
komunálneho odpadu vo dvore ro
dinného domu či na skladovanie
odpadu na verejnom priestranstve
a znečisťovanie životného prostre
dia vypúšťaním odpadových vôd.
Petície
V roku 2012 boli podané 3 petí
cie. V jednej občania vyjadrili nesú
hlas s premiestňovaním odpado
vých nádob na Veľkomoravskej ul.,
v druhej vyjadrili nesúhlas s rozširo
vaním ubytovacích kapacít v nízko
nákladových bunkách na Hlbokej ul.
a v blízkom okolí a v tretej vyjadrili
nesúhlas s odpredajom pozemkov
vo vlastníctve mesta na ul. Nádraž
ná a P. Blahu za účelom vybudo
vania trafostanice investorom ZSE,
a. s., Bratislava.
-mija-

www.malacky.sk
Elektronická úradná tabuľa
a Oznamy pre občanov
Kedy bude vývoz separovaného
odpadu? Kedy nepotečie voda ale
bo nebude elektrina? Čo je nové
v stavebnom konaní? Bola vám na
adresu mestského úradu doručená
dôležitá písomnosť? Zaujíma vás

odpredaj a prenájom majetku mes
ta?
Sledujte elektronickú úradnú ta
buľu a oznamy pre občanov na we
bovej stránke mesta hneď na úvod
nej strane, v pravom a ľavom stĺpci.
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Talentové
skúšky
do športovej
triedy

Múzeá po celom
Slovensku uspo
riadali v sobotu
18. mája množ
stvo zaujímavých
podujatí v rámci
spoločnej akcie
Noc múzeí a galé
rií. Mestské cen
trum kultúry Ma
lacky – Múzeum
Michala Tillnera
sa do akcie zapo
jilo vlastným bo
hatým progra
mom už v piatok
17. mája.

Deň
múzeí
aj v Malackách
„Po minuloročných skúsenostiach
sme zistili, že oveľa väčšiu návštevnosť máme v piatok ako v sobotu,”
prezrádza riaditeľka MCK J. Zetková.
„V tomto roku sme robili nové aktivity, ktoré boli práve pre školy – písomný kvíz pre deti, určovanie lokalizácie pomníkov a sôch v meste a okolí
a podobne,” dodáva Zetková. Okrem
piatka bolo múzeum bezplatne prí
stupné i v sobotu. Možnosť navštíviť
ho zadarmo však využili len dvaja
ľudia. V piatok ich prišlo 250.
Deň múzeí v Malackách sa konal
na dvoch miestach. V kryptách pod
františkánskym kostolom sa mohli
návštevníci zúčastniť prehliadky,
oboznámiť sa s rodom Pálfiovcov
a pozrieť si výstavu Detaily historic
kých Malaciek. V Mestskom centre

kultúry si mohli pozrieť viaceré vý
stavy. Remeselníci sa predstavova
li priamo pred očami záujemcov,
o dobrú náladu sa staral gajdoš a tet
ka Bjeta s Marinú predvádzali origi
nálne divadelné scénky v záhoráčti
ne, ktoré si mohli vyskúšať zahrať aj
samotní návštevníci. K dispozícii bo
la i umelecká tvorivá dielňa. Podve
čer sa niesol v duchu recitácií – deti
a mladí z Detského divadelného štú
dia a Štúdia mladých DNH recitovali
v múzeu súťažné básne, s ktorými
vyhrali recitačné súťaže.
Mestské centrum kultúry srdečne
ďakuje členkám Klubu dôchodcov
a Jednoty dôchodcov za chutné ko
láče, ktoré napiekli pre návštevníkov
podujatia.
Text, foto: N. Slobodová

ZŠ Záhorácka 95, Malacky po
zýva žiakov 4. ročníkov na ta
lentové skúšky do športových
tried pre školský rok
2013/2014. Dievčatá a chlap
ci sa môžu uchádzať o prijatie
do 5. ročníka športovej triedy
so zameraním na atletiku a vo
lejbal.

Termín: 30. máj 2013 (štvrtok)
o 14.00 h, náhradný termín 6. jún
2013 (štvrtok) o 14.00 h.
Miesto: športový areál ZŠ Záho
rácka, Malacky (atletická dráha, telo
cvičňa)
Kritériá pre prijatie do športo
vej triedy:
1. úspešné zvládnutie talento
vých skúšok,
2. súhlas rodičov so zaradením
do športovej triedy,
3. lekárske potvrdenie o zdravot
nej spôsobilosti pre štúdium v špor
tovej triede.
Obsah talentových skúšok do
5. ročníka športovej triedy so za
meraním na atletiku:
• beh na 50 m,
• skok do diaľky z miesta,
• hod plnou loptou,
• beh na 500 m.
Obsah talentových skúšok do
5. ročníka športovej triedy so za
meraním na volejbal:
• telesná výška,
• dosah v stoji,
• člnkový beh 4x10 m,
• skok do diaľky z miesta,
• hod plnou loptou (1 kg),
• ľah/sed za 1 minútu,
• preskok cez švihadlo za 1 min.
•••
Ďalšie informácie Vám radi po
skytneme na t. č. 034/772 38 62 ale
bo na: zs4malacky@centrum.sk
Gabriela Emrichová,
riaditeľka školy

Mladí malackí
speváci zažiarili

Malacké spevácke talenty sa zúčastnili speváckej súťaže Malokarpat
ský slávik 2013 a odniesli si odtiaľ poriadnu dávku medailí. V spievaní
populárnych piesní súťažilo 60 spevákov z celého Slovenska. Do finá
le postúpila polovica z nich, medzi nimi aj štyria žiaci zo ZUŠ v Malac
kách, ktorých pripravila pani učiteľka Oľga Ballayová.

Z 1. kategórie postúpili František
Beleš a Vanessa Sojáková (10–13 ro
kov), z 2. kategórie Klaudia Říhová
a Katarína Winklerová (14–18 rokov).
Finále sa konalo 12. mája v Šenkvi
ciach a všetci títo štyria Malačania
tam získali najvyššie ocenenia. V 1.
kategórii získal 1. miesto František
Beleš s piesňou Hello, Dolly od Louisa

Armstronga, 3. miesto získala Vanes
sa Sojáková s piesňou Mama, prečo?
od Darinky Rolincovej. V 2. kategórii
si 1. miesto vyspievala Klaudia Říhová
s piesňou Homeless od Leony Lewis
a 2. miesto Katarína Winklerová
s piesňou There You´ll Be od skupiny
Faith Hill. Srdečne blahoželáme!

Tretie miesto

Text, foto: ZUŠ

v medzinárodnej súťaži
Deviatačka ZŠ Dr. J. Dérera Vanessa Lujza Emríšková
si prevzala ocenenie za vynikajúce 3. miesto v 12. roč
níku medzinárodnej súťaže Original English Prose and
Poetry Competition 2013 – creative writing in English
language.

Ide o súťaž v tvorivom písaní v an
glickom jazyku. Organizuje ju zdru
ženie škôl C. S. Lewisa. Vanessa si pod
vedením Milady Kristínovej pripravila
do súťaže poviedku s názvom Sound
of Silence.
Porota posudzovala 88 prác žiakov
z 27 škôl – bilingválnych gymnázií,

stredných, základných i jazykových
škôl. Vanessina práca zaujala natoľ
ko, že bola ocenená. Literárne diela
všetkých výhercov sú publikované
v brožúre anglickej poézie a prózy. Tú
môžu využiť školy vo výučbe anglic
kého jazyka.
Text, foto: ZŠ Dr. J. Dérera

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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Aj Záhorie je odteraz
Best FM!
Do nášho regiónu prichádza
dynamické radio, ktoré sa vyznačuje dobrou hudbou a aktuálnymi správami. V Malackách si ho naladíte na frekvencii 99,7. A hoci je na Slovensku
veľa rádií, Best FM je výnimočné. Prečo? Odpovie manažér Best FM Richard Dírer.

Na Slovensku je veľa rádií, ktoré sa snažia osloviť
poslucháčov. V čom je Best FM iné ako ostatné rádiá?
V Best FM spájame dobrú hudbu zo 70. až 90. rokov
a kvalitné spravodajstvo. Dobrá hudba je základom úspechu každého rádia a pri moderátoroch sme stavili na ostrieľaných profesionálov, aby naši poslucháči s nami prežívali
pohodu, ktorá v tomto hektickom svete občas chýba. Sme
skvelá partia ľudí a myslím si, že vo vysielaní je to aj počuť.
Aké máte spomienky na klasické hity – teda hudbu, ktorú Best FM preferuje?
Pre mňa to znamená najmä obdobie dospievania a mládežníckych rokov, pričom zážitky sa mi vybavujú práve prostredníctvom takýchto pesničiek. Či už sú to príhody z letných táborov, lyžiarskych zájazdov alebo prvé lásky. Sú to
veľmi silné a príjemné spomienky, ktoré sa mi pri počúvaní
rádia Best FM vracajú.
Spájate si aj Vy konkrétnu pesničku z mladosti
s konkrétnou udalosťou?
Samozrejme, asi ako každému, kto si rád zaspomína
na bezstarostné „staré dobré” časy. Viem presne, čo hralo
v „kazeťáku”, keď som tajne ochutnal dedovu domácu pálenku, z ktorej mi prišlo zle, i aká pesnička mi utkvela v pamäti na stužkovej. Všetky tieto udalosti sprevádzala všadeprítomná hudba.
Vedeli by ste sa „zaškatuľkovať”, čo sa týka obľúbenej hudby? Máte svoju obľúbenú kapelu, interpreta?
Metaforicky sa môžem označiť za „nasávača každej dob-

Interaktívna výstava

Energia 3. tisícročia

Radi by sme vás pozvali na interaktívnu putovnú výstavu o energii
nazvanej Energia 3. tisícročia, ktorú inicioval a podporil EkoFond,
neinvestičný fond, zriadený SPP. Od 27. mája do 28. júna ju môžu žiaci
základných a stredných škôl navštíviť v Mestskom centre kultúry (Záhorácka 1919) v Malackách.

rej hudby“ práve z obdobia 70. až 90. rokov. Aj ja som mal
rôzne obdobia, existujú však hudobné štýly ako rock and roll
alebo kapely ako Beatles, ktoré nevymieňam za nič nové,
a to bez ohľadu na pribúdajúce roky a skúsenosti.
Začínate vysielať na Záhorí. Máte Vy osobnú spomienku alebo skúsenosť s naším regiónom? Čo pre
Vás znamená Záhorie?
Každý o mne vie, že milujem sladkosti a z nich u mňa jednoznačne vyhráva skalický trdelník. Tiež mám veľa priateľov, ktorí zo Záhoria pochádzajú a moja skúsenosť vraví, že
Záhoráci sú ľudia pozitívnej mysle a svojského humoru, ktorí
-prnepokazia žiadnu zábavu. 			

Interaktívna výstava umožní žia
kom pochopiť dôležitosť a nevyhnut
nosť úspor energie. Sústredením sa
na tematiku z holistického pohľadu
žiaci nielen pochopia širšie súvislosti,
ale prakticky budú schopní aplikovať
nadobudnuté teoretické poznatky
o úspore energie a nových technoló
giách do svojho každodenného živo
ta. Prostredníctvom pútavých expo
nátov, početných aktivít a pokusov
budú žiaci motivovaní k prebudeniu
záujmu o prírodné vedy. Cieľom vý
stavy taktiež je, aby si žiaci uvedomili,
že možnosť, ako šetriť energiu a ako

zmenšiť svoju ekologickú stopu, je
v rukách každého jednotlivca. Žiaci
majú preto šancu svojím konaním
ovplyvniť ďalšie smerovanie tejto
spoločnosti.
Výstavou sprevádza žiakov vyško
lený lektor. Učitelia bezplatne dosta
nú aj bulletin k výstave s popismi
exponátov, cvičení a pokusov vráta
ne odkazov na informácie na multi
mediálnej platforme Ekofondu, kde
majú prístup ku kvalitným vzdeláva
cím materiálom, videám, pokusom
a e-learningu.
Text: -mck-, foto: M. Palkovič – pnky.sk
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Nemocnica Malacky
rozširuje Očné centrum
Moderné Očné centrum so špič
kovými odborníkmi, kvalitná prístrojová technika i skrátenie ča
kacích lehôt na vy
šetrenia. To
všetko je k dispozícii pacientom
celého regiónu Záhorie v roz
ší
renom Očnom centre Nemocnice
Malacky, ktoré sa špecializuje
rurgickú liečbu sivého zá
na chi
kalu.

kvalitu života, mohli v ešte väčšom rozsahu
priniesť obyvateľom regiónu Záhorie. Výho
dou nášho centra je tiež fakt, že ak by sa aj
čokoľvek stalo, pacient okamžite dostáva
zázemie a servis v rozsahu nemocnice, nie
len ambulancie, kde sa zákrok vo všeobec
nosti vykonáva,“ približuje očná le
kárka
MUDr. Anna Belačková.

Rozšírenie priestorových, odborných
i technických kapacít pri diagnostike
a liečbe oka o druhú ambulanciu s odborníkom prinesie pacientom podstatné
skrátenie čakania na vyšetrenia. Viac termínov tak bude k dispozícii aj pre operácie sivého zákalu (katarakty), za ktorou
by Záhoráci museli cestovať najbližšie
do Bratislavy alebo iných regiónov.
„Operácie oka patria k tým, ktoré nevy
žadujú zdĺhavú hospitalizáciu, ako to bolo
v minulosti. Väčšina z nich sa teraz realizuje
v rámci jednodňovej chirurgie, odstránenie
sivého zákalu patrí k najbezpečnejším a na
júčinnejším metódam. Vo svete sa ich vyko
náva viac ako 3 milióny ročne. Som rada, že
sme túto možnosť, ktorá nepochybne zvýši

Operácia sivého zákalu

vrátane prípravy pacienta pred samotným chirurgickým zákrokom trvá približne 20 minút, po jej skončení odchádza
domov. Predchádza mu dvoj- až trojhodinová odborná konzultácia, v rámci
ktorej sa pacient oboznámi so všetkými
podrobnosťami a po dohode s odbor-

níkom si vyberie novú umelú šošovku.
Tá nahradí vlastnú, poškodenú. Po kontrole na druhý deň môže človek vykonávať
ľahkú pracovnú činnosť a nenáročný pohyb, po troch týždňoch je schopný plnohodnotne sa vrátiť do normálneho života
vrátane práce, záľub či športu.
Sivý zákal
je zakalenie očnej šošovky, ktoré postihuje mnoho ľudí v priebehu starnutia. Výskumy ukázali, že je hlavnou príčinou straty zraku u populácie staršej ako 55 rokov.
Prejavuje sa pomaly rastúcou poruchou
videnia a silnými príznakmi oslepenia.
Pacienti v pokročilom štádiu uvádzajú, že
vidia akoby cez mliečne alebo zamrznuté
sklo. Rozvoj ochorenia môžu urýchliť nie
ktoré iné diagnózy, napr. cukrovka. Jedinou a najúčinnejšou liečbou je operačné
riešenie.

PODROBNEJŠIE informácie
môžete získať
v Klientskom centre v nemocnici
alebo
v Call centre

034/28 29 700

Príďte si po jednu z 2013 HypotékTB bez poplatku
Tatra banka vám prináša limitovaný počet 2013 HypotékTB so 100 % zľavou z poplatku za poskytnutie úveru* a s historicky
najnižším úrokom už od 3,25 %. Poponáhľajte sa k nám po svoju HypotékuTB a o chvíľu môžete bývať v novom.
*Nevzťahuje sa na žiadosti o úvery bez dokladovania príjmu.

02/6866 1000 > 02/5919 1000 > 0903 903 902 > 0906 011 000 > 0850 111 100 | dialog@tatrabanka.sk | www.tatrabanka.sk

tb_hypoteky_2013_inzercia_258x169_0513.indd 1

14.5.2013 16:59
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láte a dohodnete si, akú pizzu a kam
ju má priniesť. K tomu obdivujeme
krásne starodávne mestá ako Rožm
berk, Český Krumlov, Tábor... Na vode
sa rýchlo nadväzujú kontakty, takže
na konci splavu sme už skoro ako ro
dinní priatelia.

Objavte čaro
vodnej turistiky

Leto a voda patria neodmysliteľne k sebe. Leňošenie na pláži však ani
zďaleka nie je jediná možnosť. Oveľa viac a oveľa zaujímavejšie zážit
ky ponúka vodná turistika. A pritom ani netreba ísť k ďalekému moru.
Viac v rozhovore s predsedom občianskeho združenia Albatros plus
Milanom Mercom.

Prečo vodná turistika?
Niekde som počul, že dvakrát ne
vstúpiš do tej istej rieky. Na splavoch
to je určite pravda. Rieka sa mení po
časím, ročným obdobím, niekedy si
všimneš niečo, čo si veľakrát predtým
prehliadol. Rieka teda nikdy nie je
rovnaká. A práve to je výhoda vodnej
turistiky. Rieka vám vždy ponúkne
niečo nové. A bezprostredný kontakt
s prírodou, oslobodenie od civilizač
ného stresu a fyzický výkon účinne
zrelaxujú hlavu. Vodná turistika je
tiež vynikajúca príležitosť na stretá
vanie sa, určite lepšia ako zadymená
krčma.
Ako začať?
Samozrejme so zabezpečením
člna. Aj keď sa dá požičať, pre tých,
ktorí plánujú stráviť viac času na vo
de, odporúčam mať vlastný materiál.
Voľakedy sa vodná turistika robila
v laminátových člnoch. Boli to vrat
ké plavidlá. Ak sa niekomu podarilo
otočiť sa hore dnom, tak vytiahnuť
čln na breh bol často výkon na hrani
ci síl. Okrem toho laminát praskol pri
kontakte so skalou a bolo ho treba
lepiť. A potom organizovať dovoz/
odvoz člnov na špeciálnych prí
vesoch... Dnes sa nafukovací čln
po ukončení splavu vyfúka, stočí
ako koberec a odvezie sa autom.
„Nafuko
vačky” sú síce pomalšie,
ale pohodlnejšie a hlavne bezpeč
nejšie. Odpustia aj vodácku chy
bu – napr. nepoškodia sa nárazom
na skalu a ak sa prevrátia, poslúžia
Občianske združenie Albatros
plus, Vajanského 322, 901 01 Ma
lacky, albatrosplus.1@gmail.com,
sa zameriava na aktívne využíva
nie voľného času poznávaním
hôr, riek a najmä ľudí.
Organizu
je amatérsku horskú
ristiku, uskutočnilo výstupy
tu
na Mont Blanc, ChaChani v Peru,
Damavent v Iráne ale i na Kriváň,
Sitno, Rysy, prechod Slovenským
rajom. Splavili sme Salzu v Rakús
ku, Gangu v Indii, mnoho iných
slovenských a českých riek a kaž
dý rok sa tešíme Dunaj.

ako záchranný vak. Dnes je výber ta
kýchto plavidiel na internete naozaj
široký.
Kedy sa dá splavovať?
Vtedy, keď máme čas a primera
né počasie. Naša partia začína s jar
ným splavom Moravy. Tento rok sa
nám podarilo splaviť aj Hron od Žiaru
nad Hronom po Bzenicu. Bol to úžas
ný splav, nikdy doteraz som nevidel
Hron tak rýchlo tiecť. Aj nám vetva zo
zatopeného stromu vytiahla z člna
dvoch členov posádky, ale prúd ich
nevtiahol pod stromy, takže všetko
dobre dopadlo. Asi hodinu nám zvo
nili mobily od priateľov, či je všetko
OK, lebo sa vraj práve niekto na Hro
ne utopil. V lete ideme za romantikou
na české rieky, Vltava, Sázava, Lužni
ce... Tam sa vodná turistika teší veľkej
popularite. Rieky sú čisté, hrádze-je
zy väčšinou upravené. K tomu per
fektný servis pre vodákov, vybudova
né kempingy, bufety. Napríklad ves
lujete na Vltave a na brehu je chlapík
s veľkým plagátom s nápisom „super
pizza” a číslom mobilu. Tak mu zavo

Splavujete aj našu
najväčšiu rieku?
Vyvrcholením vodáckej sezóny
na Slovensku je TID – medzinárod
ný splav Dunaja. Je to tradičná zále
žitosť vodákov z rôznych krajín Eu
rópy – tento rok je to už 58. ročník.
Medzinárodný splav je dôkaz o tom,
že Dunaj ľudí spája a nie rozdeľuje.
Splavuje sa z nemeckého Ingolstad
tu až po ústie Dunaja v Čiernom mo
ri na rumunskej strane. Celý splav
(pozri www.tid.sk) je záležitosť pre
skalných, ktorí majú čas, perfekt
ný materiál, železnú vôľu a napodiv
mnohí aj šedivé brady. Starí páni, ale
s úžasnou kondíciou. My splavujeme
len slovenský úsek: Bratislava–Gabčí
kovo–Komárno–Štúrovo. Trvá tri dni
a denne treba zdolať približne 50 km.
Samozrejme veľa záleží aj na poča
sí. Napr. minulý rok sme to na druhý
deň vzdali, pršalo, fúkal studený pro
tivietor... uprednostnili sme zdravie.
Vraj chodíte aj raftovať...
To sú už adrenalínovejšie splavy.
Treba si to najskôr skúsiť na Divokej
vode v Čunove. Je to bezpečný kanál
a veľa sa tam dá naučiť. Radi chodie
vame na rakúsku Salzu. Tam voda z ľa
dovcov tečie roklinou niekedy naozaj
divoko. Treba mať dobrý výstroj – ne
oprénový oblek, kvalitnú záchrannú
vestu a prilbu. Spomínam si, že keď
sme tam prišli po prvý raz, mala nás
tam čakať partia skúsených vodákov.
Nikto nás nečakal a Salza pri Wildal
pene vyzerala relatívne pokojne. Tak
sme v plavkách nasadli do nášho člna
– turistickej Pálavy – si tú krásu užiť.
Domáci na nás čudne pozerali, neve
deli, či sme profesionáli alebo blázni.
Po prvých ľadových perejách sme si
odpovedali aj sami. (Tento úsek rieky
sa splavuje 4–5 hodín, spenená ľado
vá voda väčšinou tečie roklinami, kde
sa nedá z rieky vystúpiť).
Boli ste aj na Festivael Voga longa
v Benátkách...
Benátky sú unikátne mesto a keď
je možnosť plaviť sa v jeho kanáloch

na vlastných člnoch, tak to využijú
tisíce vodákov z celej Európy. Plav
ba v kanáloch pri starých palácoch
a námestiach je neskutočne roman
tická, festival vyvrcholí oboplávaním
mesta asi 30 km. Pozor, len jeden raz
v roku je takto dovolené jazdiť v Be
nátkach. Tento rok je to 18. a 19. má
ja.
Ak by mal niekto záujem
vyskúšať si vodnú turistiku,
nech nás kontaktuje e-mailom
albatrosplus.1@gmail.com. Môže
MALACKÁ MATRIKA
od 13. do 20. 5. 2013
Júnoví jubilanti
80 – Zdeněk Frühauf, Emil
Kovarovič, Alexander Matu
šek; 85 – Jana Boreková, Ju
liana Červenková, Božena Oreská,
Anton Oreský, Mária Ščasná, Júlia
Žondová; 90 – Anna Chabičovská,
Leokádia Valentovičová; 91– Július
Sikula, Albert Ščasný; 92 – Anna Ja
mrichová; 95 – Jozefa Ciganková
Vítame medzi nami
Lea Galbová, *22. 3. 2013,
Malacky
Povedali si áno
Róbert Červenka – Mgr. Dia
na Kalanková; Michal Makyta – De
nisa Dorková; František Bainský –
Silvia Salayová; Ing. Igor Kurka – Sil
via Suchová; Michal Šťastný – Sta
nislava Mokrohajská; Erik Kozel –
Petra Sedláková
Nie sú medzi nami
Alojz Hauptvogel, Lozorno,
*1921; Anna Šajdíková, Ma
lacky, *1951; Jozef Blaha, Vy
soká pri Morave, *1946; Ing. Ján Džu
gan, Malacky, *1931; Karolina Ola
jošová, Studienka, *1937; Štefánia
Uhrincová, Malacky, *1914; Jozefína
Kozárková, Závod, *1922; Ing. Viera
Bezeková, Bratislava, *1924; Kamil
Orlovský, Stupava, *1982; Rudolf
Fajták, Malacky, *1936; Anna Šírová,
Malacky, *1951; Magdaléna Paíčko
vá, Pl. Štvrtok, *1921; Karol Novák,
Malacky, *1934

SPOMIENKY
Len ten, kto stratil
toho, koho mal veľmi rád, pochopí, čo
je to bolesť a žiaľ...
V máji si pripomí
name 5. výročie
úmrtia našej Márie
Cigáňovej. S láskou a úctou spomí
na celá rodina.
Kto v srdci ostáva,
nezomiera.
23. 5. si pripomína
me nedožitých
100 rokov nášho
drahého Ladislava
Havlíka. S láskou
a úctou spomínajú dcéry a synovia
s rodinami.

Žiadam poctivého nálezcu pánskych dioptrických okuliarov
v čiernom uzatvárateľnom puzdre, aby ich odovzdal v recepcii Mest
ského úradu, Radlinského 1 v Malackách.

15. 5. sme si pripo
menuli 34. výročie
úmrtia nášho dra
hého tatka Rudolfa
Hurbana. V máji si
pripomíname i ne
dožitých 81 rokov
našej drahej mamičky Žofie Hurba
novej. 31. 5. uplynú 2 roky, čo nás
mamička navždy opustila S láskou,
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s nami splaviť niektorú českú rie
ku v termíne od 5. do 7. júla alebo
Dunaj v termíne od 12. do 14. júla.
Sprievodné auto vezie po brehu ba
tožinu, takže si vieme pomôcť aj pri
vrtochoch počasia. Podujatia usku
točňujeme aj vďaka podpore Bra
tislavského samosprávneho kraja,
Mesta Malacky a Gymnázia Malac
ky.
Dobrú vodu želáme všetkým čita
teľom Malackého hlasu.
Zhovárala sa: M. Janotová
Foto: OZ Albatros plus

blahoželania
Prajeme Ti veľa
zdravia, lebo je
vzácne, veľa šťastia,
lebo je krásne, veľa
lásky, lebo je jej málo
a všetko naj...,
aby žiť za to stálo.
V apríli sme si pripomenuli 86. na
rodeniny Márie Matúškovej. Všet
ko najlepšie jej so srdca prajú syn
Dušan s manželkou Oľgou a vnuk
mi Dušanom a Ľubomírom, syn Pe
ter s manželkou Danou a vnukom
Petrom a Erikou.

Jozefovi Gbele
covi ku krásnemu
sviatku – 65. naro
deninám – náruč
plnú sviežich dní
naplnených ra
dostnými chvíľami
v kruhu blízkych
a priateľov želá manželka Ľubica,
deti Ľubica, Andrea s rodinami, syn
Jojo a ostatná rodina.
drobná inzercia
• Dostupné pôžičky pre všetkých. Za
mestnaní, dôchodcovia a SZČO.
Tel.: 0908 74 83 32.
• Kúpime 2–3-izb. byt v Malackách
do 69-tis. €, nie prízemie ani pod
strechou, nie Juh, výmera od 55 m2,
najlepšie s balkónom a tehlový (nie
je podmienkou), pivnica. Najlepšie
celková rekonštrukcia, ale môže byť
aj čiastočne prerobený alebo pôvod
ný stav so zodpovedajúcou cenou.
Nie som RK. Tel.: 0905 96 73 79
vďakou a úctou na
rodičov spomínajú
dcéry Zuzka, Evič
ka a vnuk Andrejko.
Kto ste ich poznali,
venujte im tichú
spomienku.
16. 5. si pripomí
name 12. výročie,
kedy nás navždy
opustil manžel,
otec, starý a pra
starý otec Ladi
slav Petrivalský
z Malaciek. Kto ste ho poznali, ve
nujte mu tichú spomienku.
Odišla si bez rozlúčky, veľmi si chcela
žiť, no Tvoje srdce to nechcelo dovoliť. Teraz už môžeme len k Tebe prísť
a sviečku zapáliť.
V máji sme si pri
pomenuli 2. výro
čie, kedy nás ná
hle opustila Evič
ka Králová. S lás
kou spomínajú
priateľ Laco, vnučka Danka s man
želom a deťmi, Terka s rodinou.
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Blíži sa
4. ročník
memoriálu
P. Patscha

Občianske združenie ZENIT SK,
Občianske združenie Albatros
plus v spolupráci s SCK Záhorák
Malacky organizujú 4. ročník
memoriálu Petra Patscha.

Uskutoční sa 8. júna (termín sa mô
že presunúť v prípade krajne nepriazni
vého počasia) a jeho trasa meria 220
kilometrov. Štart i cieľ je pred ŠH Ma
lina v Malackách (parkovisko). Štarto
vať môžu len vopred prihlásení účast
níci, ich počet stanovuje organizátor.
Osoby mladšie ako 18 rokov môžu
štartovať len s písomným súhlasom
zákonného zástupcu. Poradie dojazdu účastníkov do cieľa etapy sa nehodnotí a s účastníkmi ide počas trvania podujatia sprievodné vozidlo
so zdravotníkom.
Batožinu a materiál si účastníci
môžu odložiť pri prezentácii v uzamikateľných priestoroch. Večera bude
podávaná v cieli poslednej etapy
v Malackách od 20.00 do 22.00 h.
Ubytovanie je zabezpečené v Malackách. Záujemcovia musia nahlásiť požiadavku minimálne 3 dni vopred.
Účastník, ktorý absolvuje celú tra
su, získa účastnícke tričko, jeho účastnícka karta, v ktorej budú zaznamenané všetky kontrolné body, bude
zlosovateľná v tombole. Trasy:
1. etapa: Malacky–Gajary–Malé Levá
re–Závod–Studienka–Pl. Mikuláš–So
lošnica; 2. etapa: Sološnica–Budmerice–Senec–Hamuliakovo; 3. etapa: Ha
muliakovo–Bratislava–Devín; 4. etapa:
Devín–Bratislava–Malacky.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
mercmilan@stonline.sk alebo na
-scktel. č. 0905 38 92 68.
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Oživenie
tradície
Malačanov

Najmladší futba
listi zo ZŠ Štúro
va postupujú na
majstrovstvá Slovenska. Postup si
zabezpečili víťaz
stvom v krajskom
kole v Bratislave.
Sily si tam zmerali
družstvá z ôsmich
škôl (päť z Bratislavy, Senec, Svätý Jur a Malacky).
Družstvá hrali v 2
skupinách a ak
pomýšľali na postup do semifinále, museli skončiť
najhoršie druhí.

alebo

ako chutila
neskorá večera
na Vysokej

Futbalisti postúpili na M SR
Výsledky v skupinovej fáze:
ZŠ Štúrova–ZŠ Pankúchova (BA),
2:5, góly: Haramia 1, Mošovský 1
SŠ Bachova (BA)–ZŠ Štúrova, 1:4,
góly: Haramia 3, Halcin 1
ZŠ Štúrova–SŠ Tilgnerova (BA),
4:0, góly: Haramia 2, Mošovský 1,
Mangera 1
Po prvom zápase v skupine nám
nebolo príliš veselo, ale dokázali sme
chlapcom vštepiť myšlienku, že ak si
budú na sto percent plniť na ihris
ku svoje povinnosti, tak v ďalších
zápasoch uspejú a to, čo sa udialo
v prvom zápase, sa už nezopakuje.
Bolo treba zlepšiť hlavne nasadenie
hráčov na ihrisku, čo sa im aj podarilo a postarali sa o dve dôležité víťazstvá, ktoré ich posunuli do semifinále z prvého miesta v skupine. V semifinále nás čakal súper zo ZŠ Dubová
z Bratislavy. Že to nebude ľahký zápas, sme zistili už počas štyroch minút, keď sme zrazu prehrávali 3:0.

Našťastie sa chlapci vzchopili a vrátili sa k výkonom z predošlých zápasov a do polčasu bolo 3:2. V druhom
polčase sme súpera skoro nepustili
na našu polovicu, neustále sme vyvíjali tlak na súperovu bránu a zaslúžene sme zvíťazili 3:5 (góly: Mošovský 3,
Haramia 2) a postúpili do finále...
Vo finále sme sa stretli so ZŠ
Za kasárňou z Bratislavy, ktorá bola
miernym favoritom zápasu, ale my
sme nastúpili s odhodlaním vyhrať.
Nič iné nás nezaujímalo. Vedeli sme,
že sme v útoku veľmi silní a keď si
budeme plniť aj povinnosti v obrane, tak uspejeme aj v tomto zápase.
Chlapci pristúpili k tomuto zápasu
veľmi koncentrovaní, nakoniec ho
zvládli a po víťazstve 4:2 (góly: Hara
mia 3, Mošovský 1) mohli oslavovať
postup na majstrovstvá Slovenska
v Nitre o dva týždne.
Našu školu reprezentovali Rastislav Haramia, Erik Mangera, Filip Mo-

Valachovič v čele tabuliek

Bežec AC Malacky sa ujal vedenia v slovenských mužských
tabuľkách v dvoch disciplínach
– 3000 m steeplechase a behu
na 10 kilometrov.

8. mája štartoval Jakub v Olo
mouci na úvodnom mítingu českej atletickej extraligy. V drese AC
Malacky štartoval ako hosť a mimo
bodovania. Napriek tomu dobehol druhý a zároveň dosiahol tretí
najkvalitnejší výkon v živote na trati 3000 m prekážok (9:25,98 min.).
Po prvých dvoch kilometroch ešte
atakoval hranicu osobného rekordu,
ale v poslednom dejstve mu chýbali
sily. Za víťazom Martinom Kučerom
z Brna zaostal o sedem sekúnd. Jakub sa týmto výkonom dostal do
čela slovenských tabuliek v tejto dis
ciplíne.
18. mája štartoval Jakub v Hodiníne v úvode I. ligy mužských a ženských družstiev v atletike. V skupine
C, ktorá pokrýva Moravu a Sliezsko,
tento rok hosťujú aj dvaja malackí
atléti, ktorí obliekajú dres Lokomotívy Břeclav – Jakub Valachovič a Veronika Hruščová.
Jakub mal spočiatku preteky roz-

šovský, Jozef Halcin, Sinisha Kubovič,
Martin Žáček, Juraj Bača, Jakub Ševera, Marek Polák a Alexander Klimčík.
Obrovská pochvala patrí všetkým
hráčom za predvedené výkony, najväčšou mierou sa pod to podpísal
Rastislav Haramia, ktorý strelil v priebehu turnaja 11 gólov, z toho tri priamo vo finále, čím si vybojoval cenu
pre najužitočnejšieho hráča turnaja.
Nesmiem určite zabudnúť na pomoc rodičov a trénerov v jednej osobe, pána Haramiu a pána Kuboviča,
ktorí odkaučovali turnaj a výraznou mierou sa podpísali pod tento
úspech. No a určite musím poďakovať aj všetkým rodičom, ktorí počas
pracovného dňa nemali problém
nás odviesť na turnaj a celý čas nás
búrlivo povzbudzovať. Patrí im veľká
vďaka, lebo aj oni sa výraznou mierou podpísali pod tento úspech ako
náš šiesty hráč.
Text, foto: Peter Ondruš

behnuté veľmi dobre, ale po šies
tom kilometri spravil osudnú chybu.
„Tempo sa mi zdalo byť pomalé, a tak
som vzal veci do svojich rúk a predral
sa do čela. Precenil som však svoje
sily a čoskoro som začal spomaľo
vať. Ak by som ešte vydržal pár okru
hov s vedúcou skupinou, mohol som
si zabehnúť dobrý čas,“ konštatuje
J. Valachovič, ktorý dobehol na štvrtej priečke časom 33:03,09 min. Tú
to disciplínu na dráhe zatiaľ žiadny
iný Slovák nebežal, a tak je Malačan
lídrom aj tejto vytrvalostnej discip
líny.
Oštepárka Veronika Hruščová
v Olomouci aj v Hodoníne zaostala za očakávaniami. „Som sklama
ná, hádžem málo a som pomalá pri
rozbehu,” konštatovala Malačianka.
V Olomouci sa však darilo odchovankyni malackej atletiky Alexandre
Štukovej, ktorá nastúpila v behoch
na 100 a 800 metrov. Atlétka, ktorá
v českej extralige beháva za Olymp
Brno, na seba výraznejšie upozor
nila na dlhšej trati, na ktorej dobeh
la druhá a výrazne si vylepšila osobný rekord v tejto disciplíne (2:10,85
min.). V aktuálnych slovenských tabuľkách jej patrí s týmto výkonom
druhé miesto.
Text: TK AC
Foto: L. Prášil

Niekoľkokrát sme počuli od našich dedkov a babiek o tradičnom nočnom výstupe Malačanov pred 1. májom na Vysokú.
Vraj do polnoci boli na zábave
a potom sa mládež vybrala starou rohožníckou cestou (dnes
vedľa vojenských rybníkov a letiska) na Vývrat a odtiaľ na Vysokú. Rozhodli sme sa, že to
skúsime aj my a tradíciu obnovíme.

Deväť nadšencov turistiky sa teda
1. mája o 01.30 h autami doviezlo
na Vývrat a vyrazilo na dobrodružnú
nočnú expedíciu. Prirovnanie tma
ako v lese sme pochopili hneď po prvých krokoch. V totálnej tme prerušovanej niekoľkými „čelovkami” sme
neraz zaregistrovali odraz očí zvedavej zveri. Tajuplné nočné zvuky lesa
rušilo len fučanie turistov. Ešteže tu
nemáme medvede, prebehla mi hlavou myšlienka. A hlavne nezablúdiť.
Našťastie väčšine známy chodník nás
spoľahlivo doviedol až k hrebeňu.
Po hodine a pol sme v šere blednúcej
noci spozorovali veľký kríž na začiatku Vysokej. Už len pár krokov...
Je pol tretej ráno, fúka čerstvý vietor, ale nám to náladu nekazí. Podľa
svetiel pod nami odhadujeme obce
tejto časti Záhoria, na pezinskej strane už tma začína šedivieť. Turistické
gazdiné chystajú neskorú večeru.
Len teraz sa ukázalo, prečo boli nie
ktorí pri výstupe takí zadýchaní.
Z ťažkých batohov vytiahli tanieriky. Servírujú na ne klobásky, údené,
skvelú Vierkinu nátierku, Romankovu
domácu štrúdľu... Zopár fliaš dopĺňa
obraz lepšej reštaurácie. Zrazu nočnú
pohodu narušil výstrel – Bohuš otvoril šampanské. Mám predsa narodeniny, s úsmevom informuje. Zabudnuté sú podvrtnuté členky či presilené kolená, všetko lieči dobrá nálada.
A zrazu máte čas na hľadanie
hviezd, počúvanie ticha. Aký luxus.
Šum neďalekých stromov postupne
prehluší Janovo chrápanie. Nikomu
to nevadí, berieme to ako prevenciu
proti inej zveri. Iste ho budú pokladať
za medveďa v zimnom spánku. Ranný opar síce neumožnil katalógové
fotografie z východu slnka, ale fotografie rozospatých tvári by tam tiež
zaujali. Aj budenie bolo tradičné –
s kalíškom výbornej hruškovice účinnej na všetky choroby. Zaliezli sme
pod záveternú stenu, kde sme sa ako
vypasené užovky vyhrievali na slniečku. Svet pod nohami bol taký
vzdialený, že sa ani nechcelo naspäť.
Prvomájové oslavy väčšina z nás
prespala. V tomto nás naše babky
a dedkovia predčili, lebo oni vraj z Vysokej išli rovno na prvomájové Korzo.
Možno o rok.
Milan Merc, OZ Albatros plus
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