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úvodník

Vychutnajme
si jar

V momente písania tohto úvod
níka ukazoval teplomer v meste 26
stupňov Celzia. Zajtra sa to má ra
dikálne zmeniť a smerom k víkendu
majú teploty ešte ďalej klesať. Opäť
zrejme vytiahneme kabáty a na ví
kend si naplánujeme program nie
kde v teple vnútri. Predsa len, je bláz
nivý apríl a v kalendári, astronomic
kom i meteorologickom, je stále jar.
Nechajme ešte leto letom, veď ono
príde. Užívajme si všetku krásu, kto
rú ponúka len a len jar. Nechcime
ju preskočiť. Prebúdzajúca sa príro
da, kvitnúce stromy, spievajúce vtá
ky a ľudia usmievajúci sa viac ako
v zime. To je to čaro jari, nech len
trvá čo najdlhšie. Vychutnávajme
si ju čo najviac a nezabudnime, že
v Malackách je doplnená ešte o ďal
šiu krásu – krásu hudby. Pokračuje
Malacká hudobná jar a pred sebou
máme v programe naozajstné hu
dobné poklady. Pri počúvaní meló
dií Róberta Kohúteka či berlínskej
filharmónie bude teplota určite prí
jemne stúpať, aj keby mal vonku
zúriť bláznivý apríl.
Michaela Janotová

Nová hra DNH
už čoskoro!

Moja fešná slečna je názov pri
pravovanej, 12. inscenácie Divadla
na hambálku. Slávnostné premiéry
sa uskutočnia 25. a 26. apríla o 19.00
h v Kultúrním domečku. „Všetkých
divákov pozývame a už teraz sme pl
ní predpremiérového napätia a oča
kávania. Tešíme sa na vašu návštevu
u nás, na Hambálku,” píšu divadelníci
na svojej webovej stránke. Želáme
im teda neutíchajúci potlesk!
		
-red-

Veľká noc
v kaštieli,ale inak!
Oddelenie marketingu v MsÚ pripravilo pre všetkých Malačanov
podujatie s názvom Veľká noc v kaštieli. Uskutočňuje sa už tretí
rok. No tento rok to bude o niečom úplne inom.

Zatiaľ čo po minulé roky ste sa
mohli v kaštieli inšpirovať prácou
šikovných rúk, ktoré aj priamo po
čas výstavy tvorili veľkonoč
né
ozdoby, tento raz pôjde o kroje.
V termíne od 12. do 21. apríla bu
dú v Malackom kaštieli vystavené

okrem veľkonočných dekorácií naj
rôznejšie regionálne kroje a krojo
vané bábiky. Uvidíte kroje z Lozor
na, z Lábu, zo Závodu i ďalšie. Kro
jované bábiky zapožičala Únia žien
Slovenska.
Text: N. Slobodová, foto: -naty/otano-

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov plných pohody
a spokojnosti želá redakcia mestských médií.

Program Prvomájových
Malaciek je známy!
Tradičné podujatie Prvomá
jové Malacky, ktoré sa každo
ročne teší obľube Malačanov,
ale aj obyvateľov z okolitých
obcí, sa už nezadržateľne blíži.
Kompletný program vrátane
časov vám prinesieme v Ma
lackom hlase č. 8/2014. Tie
najväčšie lákadlá vám však
predstavíme už teraz!

Na hlavnej scéne pri Malackom
kaštieli sa počas dňa predstaví fol
klórny súbor Macejko, Cigánski
diabli v sprievode tanečnej skupi
ny Gypsy Dance Teather.
Nebude chýbať Eva Máziková,
Dychová hudba Malačané či v sú
časnosti veľmi populárne Duo Ya
maha.

Večerný program ponúkne
hneď tri čerešničky na torte. Vystú
pia Fragile, Vidiek a Hex.

Na rockovom pódiu, ktoré sa
tradične nachádza pri futbalovom
ihrisku, dopoludnia vystúpi celé
Tanečné štúdio Saltatrix. Poobede
ho ovládnu rockeri a uvidíte sku

Malacký hlas nájdete
aj na webovej stránke
www.malackyhlas.sk

piny Rebelent, Storm of Eternity,
Requiem a Down to hell.
Na futbalovom ihrisku sa usku
točnia Majstrovstvá Slovenska
silných mužov, ktoré sa u nás ko
nali aj v roku 2011. Siláci tu budú
predvádzať nevídané predstavenie.
Dvíhať budú obrovské kolosy, kto
ré majú aj pol tony.
Alternatívna scéna pred kaštie
ľom ponúkne vystúpenia skupín
The Bridge, Páni času, Bonbon
Trio, Longital a Katarazia. Okrem
toho nebudú chýbať futbalové zá
pasy, volejbalový turnaj, množstvo
atrakcií pre deti, divadelné i šer
miarske predstavenia a veľa ďalších
atrakcií. Bude sa teda naozaj na čo
pozerať. Už teraz vás srdečne pozý
vame!		
N. Slobodová

Výstavu môžete
navštíviť
v týchto dňoch
a časoch:
štvrtok, piatok:
16.30–18.00 h
sobota, nedeľa,
Veľkonočný
pondelok:
15.00–17.00 h

Nasadnite s nami
na bicykel...

Marcel Bulla prevzal predsedníctvo v Slovenskom cykloklube (SCK)
Záhorák v Malackách po známom cestovateľovi na dvoch kolesách
Petrovi Patschovi, ktorému sa stala osudnou posledná cyklistická ex
pedícia do Egypta v roku 2010. Ciele, zameranie a činnosť klubu však
aj naďalej zostali rovnaké. SCK má dnes asi 40 členov a jeho činnosť
je zameraná na širokú verejnosť. Členovia klubu vyvíjajú istým spô
sobom spoločenskú voľnočasovú pohybovú aktivitu, ktorá má jedi
ný cieľ – pobyt v prírode na dvoch kolesách v priateľskom ovzduší
a v pohodovej atmosfére.

Klub otvorený pre verejnosť
Je veľmi sympatické a z hľadis
ka poskytovania možností na orga
nizované aktívne využitie voľného
času obyvateľov mesta aj prínosné,

že klub na nedeľné cyklovýlety po
zýva aj nečlenov, sympatizantov,
skrátka rekreačných cyklistov... „Ak
sa niekto obáva, že trasa uvedená
Pokračovanie na 8. strane
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Mesto Malacky
v súlade so zákonom č. 138/
1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa
lacky č.
§ 3 VZN mesta Ma
2/2012 o prenájme pozemkov,
nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve
mesta Malacky

vyhlasuje
ponuku
na prenájom
pozemku

parcela registra „C“ číslo 3639
zastavaná plocha o celkovej
výmere 2044 m2, katastrálne
územie Malacky za cenu min.
15 €/m2/rok. Parcela registra
„C“ číslo 3639 je vo výlučnom
vlastníctve mesta Malacky,
evidovanom na LV 2414, k. ú.
Malacky, ktorá sa nachádza
v intraviláne mesta Malacky
na Stupavskej ulici s možnosťou užívania na účely v súlade
so schváleným územným plánom mesta Malacky. Uprednostnené budú ponuky na vy
užitie parcely na podnikateľské účely.
Lehota podávania ponúk je
stanovená do 31. apríla 2014 do
12.00 h do podateľne MsÚ v zale
penej obálke osobne alebo poš
tou (v prípade doručenia pošto
vým stykom ponuky musia byť
v stanovenej lehote už doručené
na MsÚ v Malackách).
Záujemcovia získajú informá
cie o predmete ponuky v pracov
ných dňoch na adrese vyhlasova
teľa.
Kontaktná osoba:
Ing. Zuzana Danišíková,
tel.: 034/796 61 65, e-mail:
zuzana.danisikova@malacky.sk
Jozef Ondrejka, primátor
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Mnohým aktivis
tom z Malaciek
záleží na prostre
dí, v ktorom žije
me, a tak neváha
jú organizovať
brigády. Spolu
s priateľmi upra
tujú neporiadok,
ktorý v prírode
produkujú neu
vedomelí obča
nia. Zápal niektorých Malačanov
je naozaj veľmi
veľký a my im za
to udeľujeme...

novali,“ uviedli aktivisti, ktorí zároveň
ďakujú všetkým zúčastneným.
M. Novota (upravené)

Brigáda na malom
Vampíle

Niektorým Malačanom záleží
na životnom prostredí

Prvé tohtoročné čistenie prírody
si naplánovali členovia Malackého
skrášľovacieho spolku na 15. marca.
Za cieľ si vybrali vstup do mesta
v smere od Veľkých Levár. Zámerom
bolo vyčistiť od odpadkov prieko
py, ich priľahlé pozemky a okolie ga
ráží po oboch stranách komunikácie.
„Počasie nám však v deň konania bri
gády už od rána naznačovalo, že sme
si nevybrali vhodný čas. Po necelej ho
dine sme museli akciu ukončiť. Pršalo
už tak výdatne, že sme všetci premokli
do nitky,“ hovoria organizátori. Na
priek tomu sa im podarilo vyzbierať
značné množstvo odpadu. Dážď pri
šiel aj o deň neskôr.
Prvé jarné upratovanie organizá
tori teda preložili na sobotu 22. mar
ca. Táto akcia už bola úspešnejšia.
Aktivisiti si ju spestrili malou súťažou

o najkurióznejší nájdený odpad. Me
dzi top výberom sa objavili: sklenená
fľaša od mlieka, ktorá sa používala na
posledy ešte v minulom storočí, ne
dopitá fľaša malinovice, veľká pneu
matika z kamióna, neotvorený termix
a paštéta, asi 200 plechovíc od jed
ného druhu piva, psie exkrementy
zabalené v mikroténovom vrecku,
lyže, montérska brašna, prasknuté
sklo z automobilu a záchodová misa.
„Po takmer štyroch hodinách sme boli
vyčerpaní a hladní, no spokojní, že sa
nám podarilo urobiť viac, ako sme plá

Na všetkých akciách participovalo mesto. Poskytlo
igelitové vrecia a kontajnery na odpad a postaralo sa
o jeho vývoz. Aj v budúcnosti sú všetky podobné aktivity v meste vítané. Kontaktovať sa môžete na tel.
034/796 61 72 alebo na bozena.orgonova@malacky.sk.

Vyložili sme haldy objemného odpadu
Malačania bývajúci v bytových
zástavbách počas nedele 30. mar
ca vykladali k stojiskám kontajne
rov všakovaký nepotrebný nábytok,
koberce, staré umývadlá či toalety.
Uskutočnil sa totiž jarný zber ob
jemného odpadu. O týždeň neskôr
v pondelok zvážali pracovníci mes
ta objemný odpad spred rodinných
domov. Keďže išlo o veľké množstvo,
pracovníci neporiadok odstraňovali
počas niekoľkých dní. Vykladať od
pad okolo zberných nádob mimo
termínu zvozu objemného odpadu
je zakázané a bude pokutované. Po
čas roka môžu občania voziť objem
né odpady na dva odpadové dvory,
na Hlbokej a Partizánskej ulici. Zber
objemného odpadu sa uskutočňuje
dvakrát ročne, a to na jar a na jeseň.

Mladučká študentka medicíny
Lenka Vačková zorganizovala 22.
marca brigádu na mieste, ktoré mno
hí z nás poznajú pod označením ma
lý Vampíl.
Lenke pri čistení lokality pri sídlis
ku Juh pomáhala približne dvadsiat
ka pomocníkov. Išlo o jej rodinu, pria
teľov, kamarátov z ulice a pridali sa aj
poľovníci z Malaciek. Spoločne napl
nili odpadom dva jedenásťkubíkové
kontajnery. Minuli šesť roliek veľkých
igelitových vriec a ešte museli nechať
kopy smetí prichystané pri príjazdo
vej ceste pre pracovníkov mesta, kto
rí odpadky zlikvidovali.
Brigáda bola teda úspešná. „Všet
ci sme to urobili radi,” hovorí Len
ka. A zároveň dodáva: „Som si istá,
že táto lokalita bude vyhľadávaná
mnohými obyvateľmi mesta Malac
ky, hlavne priľahlého sídliska Juh.

V tomto roku je jesenný termín
naplánovaný na 20. a 27. októbra.
Prevádzkové hodiny v odpadových dvoroch:

S mojou rodinou, kamarátmi a po
ľovníkmi sme urobili veľký kus práce,
na ktorú sme hrdí.”
Text: N. Slobodová, foto. L. Vačková

Poľnú opäť čistili
aj deti

Odpadový dvor na Hlbokej ulici
od 1. 4. do 30. 9.
Po:
zatvorené
9.00–17.00 h
Ut:
9.00–17.00 h
St:
Št:
11.00–19.00 h
Pia:
9.00–17.00 h
So:
9.00–17.00 h

Aktivistka Andrea Juhászová aj
tento rok, rovnako ako vlani, zorga
nizovala spolu s niekoľkými mamič
kami a deťmi čistenie Poľnej ulice
v Malackách. Pred rokom spolu uro
bili veľký kus roboty a očividne mali
z výsledku radosť. „Aj tento rok sa deti
domáhali, že chcú ísť pomáhať pri čis
tení,“ povedala A. Juhászová, a keďže
špiny sa vonku povaľuje dosť, do
hodli si brigádu na sobotu 29. mar
ca. Upratovanie trvalo dve hodiny
a dobrovoľne sa na ňom podieľali
deti zo ZŠ na Záhoráckej, ktorým pat
rí verejné poďakovanie.

Text, foto: N. Slobodová

A. Juhászová/-red-

Odpadový dvor na Partizánskej
ulici v sídle spoločnosti Tekos
od 1. 4. do 30. 9.
Po–Pia: 16.00–19.00 h
So:
12.00–16.00 h

Káblová televízia v žiadnom prípade nekončí!
Pretože sa dozvedáme od našich
zákazníkov, že zástupcovia televízie
MAGIO chodia po domácnostiach
v meste Malacky a používajú ne
kalé praktiky voči zákazníkom káb
lovej televízie spoločnosti PROG
RES, dôrazne sa ohradzujeme proti
zavádzaniu a klamaniu obyvate
ľov, že káblová televízia v týchto
dňoch končí a občania musia v ča

sovej tiesni uzatvoriť ihneď zmluvu
na produkt MAGIO. Protestujeme aj
proti nabádaniu zákazníkov na ne
platenie za služby káblovej televízie
atď.
Je to zavádzanie a lož.
Naopak, káblová televízia PROG
RES už dnes ponúka za výhod
nejších podmienok viac ako 150

programov aj internet a v žiadnom
prípade sa neuvažuje s jej ukonče
ním. Takisto nikto nemôže za zákaz
níkov spoločnosti PROGRES vybaviť
neplatenie ani ukončenie zmluvy.
Iba zákazník sám môže písomnou
formou podať výpoveď v zmysle
platných zmluvných podmienok.
Dávame do pozornosti, že výho
dou káblovky Progres je príjem sig

nálu bez viazanosti, ušetrenie elek
trickej energie za IP SET-TOP-BOXY
a aj príjem signálu bez obmedzenia
počtu televíznych a rozhlasových
prijímačov v domácnostiach. Na
vyše Progres ponúka pravú digi
tálnu televíziu DVB s vysokým roz
líšením signálu (FULL HD) priamo
od vysielateľov a navyše aj signál
malackého informačného kanálu

eMtv (MinKa) v analógovej a digi
tálnej forme.
Nedajte sa, prosím, nalákať klamli
vými tvrdeniami pracovníkmi po
núkajúcich MAGIO.
KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
V ŽIADNOM PRÍPADE NEKONČÍ!
I. Hasičková, konateľka
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Vyjadrite sa
k územnému
plánu

Pozvánka na MsZ

Tretí pokus,
nové poplatky
a bezpečnosť

Mesto Malacky oznamuje občanom, že v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne
od 4. apríla do 4. mája 2014
verejné prerokovanie Návrhu
zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Malacky.

17. apríla o 15.00 h sa uskutoční zasadnutie mest
ského zastupiteľstva. Na programe je už po tretí raz
novela návštevného poriadku Zámockého parku. Napä
tie je najmä medzi cyklistami.
Zámocký park
Súčasný návštevný poriadok
parku je z roku 2009. Poslankyňa
mestského zastupiteľstva Gabrie
la Janíková ešte vlani upozornila
na to, že dokument je neaktuálny
a obsahuje duplicitné a neprehľad
né texty, a dokonca i pravidlá, kto
ré sú nad rámec zákona. Nový po
riadok bol predložený v septembri
minulého roka. Mali však k nemu
pripomienky viaceré komisie pri
mestskom zastupiteľstve. Materiál
bol preto prepracovaný a znova
predložený zastupiteľstvu vo feb
ruári tohto roka. Vtedy však došlo
k administratívnej chybe pri zverej
není materiálu a napokon nemohol
byť prerokovaný. Teraz sa teda do
stáva na stôl po tretí raz.
Nedočkavo čakajú najmä milov
níci cyklistiky. Doterajší návštevný
poriadok zakazuje v parku jazdu
na bicykli. Tento zákaz pôvodne zo
stal aj v novele. Ozvali sa však viace
rí cyklisti a podarilo sa im vybojovať
zmeny.
Nové poplatky
Mestské zastupiteľstvo bude ro
kovať aj o návrhu všeobecne záväz

ného nariadenia mesta (VZN)
o úhradách za sociálne služby
poskytované mestom. Predkladá
ho riaditeľka Mestského centra so
ciálnych služieb v Malackách Me
lánia Dujsíková. Doterajšie VZN je
podľa nej neprehľadné, navyše bol
tento rok novelizovaný zákon o soci
álnych službách a mestské centrum
zaviedlo novú sociálnu službu. To
všetko bolo potrebné zapracovať
do nového nariadenia. Ceny za nie
ktoré sociálne služby sa v novele ne
menia, za iné sa zvyšujú, za niektoré
i znižujú.
Zmeny územného plánu
Mesto Malacky zabezpečilo spra
covanie Návrhu zmien a doplnkov č.
7 územného plánu mesta podľa po
žiadaviek, ktoré mu boli predložené.
Zmeny sa týkajú plánov firmy Nor
mit na výstavbu výrobnej haly a roz
šírenia hraníc zastavaného územia
mesta. Hranice sa majú posunúť vo
východnej časti mesta po hranicu
vojenského obvodu.
Požiadavky na zmeny sa týkali
i podmienok umiestňovania prevá
dzok súvisiacich s erotickými služ
bami.
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Nový kontrolór
Súčasnej hlavnej kontrolórke
mesta Ľubici Čikošovej sa v júni kon
čí mandát. Mestské zastupiteľstvo
má preto na aprílovom zasadnutí
vyhlásiť voľbu nového kontrolóra
mesta.
Plat primátora
Mestské zastupiteľstvo raz za rok
rokuje o plate primátora mesta. Robí
tak v súlade so zákonom o právnom
postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest.
Poslanci môžu primátorovi plat zvý
šiť alebo ho ponechať na úrovni,
ktorú mu určujú zákonné tabuľky.
Dotácie pre športovcov
Mesto podporuje športovcov
v zmysle VZN mesta o dotačnej
a grantovej politike. Tento rok je
navrhnutá dotácia pre sedem klu
bov:

TJ Strojár
Mestský stolnotenisový
klub
ČSFA
Žolík
Amateur boxing club
Boxing club RTJ
1. SC florbal

26 151 €
5 618 €
4 394 €
4 237 €
3 704 €
3 396 €
3 341 €

Bezpečnosť v meste
Mestská polícia predkladá po
slancom každoročne správu o svojej
činnosti a o bezpečnostnej situácii
v meste. Dozvieme sa z nej, koľko
a aké trestné činy boli v Malackách
spáchané za uplynulý rok, ktoré uli
ce sú najrizikovejšie a ako sa polícii
darilo pri objasňovaní priestupkov.
Chýbať nebudú ani informácie o do
pravných nehodách či požiaroch.
Zasadnutie mestského zastupi
teľstva je verejnosti prístupné a sle
dovať ho môžete aj online na www.
malacky.sk.
•••
Viac informácií o programe za
sadnutia i jednotlivé materiály náj
dete na www.malacky.sk v sekcii
mesto – mestské zastupiteľstvo.
Text: M. Janotová
Foto: -naty-

Novým prezidentom bude Andrej Kiska –
aj s podporou Malačanov

Slovensko nepustilo Roberta Fica z premiérskeho kresla
do prezidentského paláca. Hoci
v prvom kole mal s neveľkým
náskokom (4 %) navrch, v druhom kole boli výsledky iné.
Jasným víťazom sa stal Andrej
Kiska. Čísla v Malackách boli
podobné tým celoslovenským.

V Malackách Andrej Kiska pred
behol Roberta Fica o 31,89 %. V zo
znamoch voličov bolo u nás zapísa
ných dovedna 15 360 voličov. Po za
tvorení volebných miestností a sčíta
ní hlasov sa ukázalo, že 7699 z nich
(50,12 %) vhodilo do volebných urien
platný hlas.
Andrej Kiska tu získal väčšinu vo
všetkých 12 volebných okrskoch.
Celkovo mu odovzdalo svoj hlas
5077 Malačanov (65,94 %), čo vyso
ko prevyšuje počet hlasov odovzda
ných Robertovi Ficovi (2622 hlasov;
34,06 %). Najviac priaznivcov mal
budúci nový prezident v 9. voleb
nom obvode (volebná miestnosť MŠ
Kollárova) – až 73,46 % (537 hlasov).
Naopak, najmenej v 1. volebnom ob
vode (Juh), kde mu voliči odovzdali
58,18 % hlasov. Nový prezident sa
ujme svojho úradu 15. júna 2014.
Text, foto: T. Búbelová

Prerokovanie s občanmi a oby
vateľmi riešeného územia sa usku
toční 28. apríla (pondelok) o 17.00 h
vo veľkej zasadačke mestského úra
du (Radlinského 1). Na prerokovaní
bude zabezpečený odborný výklad
spracovateľa.
Do Návrhu zmien a doplnkov č.
7 územného plánu mesta Malacky
môžete nahliadnuť na Mestskom
úrade v Malackách od 4. apríla do 4.
mája v stránkových dňoch na príze
mí v kancelárii č. 105 alebo v elektro
nickej verzii na www.malacky.sk
Stanoviská a pripomienky
je možné písomne uplatniť
do 5. mája 2014 na adrese:
Mesto Malacky –
mestský úrad, OÚRŽP,
Radlinského 2751/1,
901 01 Malacky.
Na pripomienky zaslané po tejto
lehote sa neprihliada.
Poučenie pre občanov:
Vážení spoluobčania,
Mesto Malacky zabezpečilo spra
covanie Návrhu zmien a doplnkov
č. 7 územného plánu mesta Malac
ky podľa predložených požiadaviek
tak, ako sú uvedené v textovej časti
návrhu.
V prípade, že máte záujem vyjad
riť sa k predloženej dokumentácii,
môžete tak urobiť v lehote, ktorá je
uvedená na verejnej vyhláške. Na to,
aby vaše stanoviská mohli byť riad
ne vzaté do úvahy, riaďte sa, prosím,
nižšie uvedenými pokynmi:
K dokumentácii Návrh zmien
a doplnkov č. 7 územného plánu
mesta Malacky sa môžete vyjadrovať
len písomnou formou, a to vlast
ným listom alebo zápisom do zošita,
ktorý bude k dispozícii počas celej
lehoty na Mestskom úrade v Malac
kách.
Vaše vyjadrenie musí obsahovať:
meno a priezvisko, kompletnú adre
su a v prípade, že sa vyjadrujete z po
zície vlastníka konkrétnej parcely, je
potrebné priložiť kópiu katastrál
nej mapy a kópiu listu vlastníctva.
(Tieto doklady sú potrebné pre pres
nú identifikáciu vášho vlastníckeho
záujmu.)
Vo vašom stanovisku sa vyjad
rujte čo najkonkrétnejšie, tak, aby
mohlo byť čo najviac vašich pod
netov využitých pre ďalšie práce na
územnom pláne mesta.
Ďakujeme za spoluprácu.
-msú-

Ďalšie číslo mestských novín
vyjde 23. apríla.
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Skúšky DSD

v malackom
gymnáziu

Hoci sme len nedávno stretali slávnostne vyobliekaných študentov,
ktorí absolvovali písomnú časť maturitných skúšok, v malackom gym
náziu sa opäť skúša. Tentokrát sú to skúšky z nemeckého jazyka na
získanie diplomu DSD – Deutsches Sprachdiplom – Nemecký jazyko
vý diplom druhého stupňa.

Učitelia dostali
ako darček
kultúrny zážitok
28. marca už tradične slávime
Deň učiteľov podľa dňa narodenia
učiteľa národov – Jana Ámosa Ko
menského. Aj tento rok dal primátor
mesta J. Ondrejka učiteľom kultúrny
darček. Všetci pedagógovia z Ma
laciek dostali pozvanie na predsta
venie Túlavého divadla s názvom
Rómeo, Júlia a vírus. Tí, ktorí prijali

tému a prezentáciu vlastnej práce.
Všetky štyri časti sú hodnotené sa
mostatne (písomná v Nemecku,
ústna na Slovensku) a výsledkom
je získanie diplomu DSD na určitej
úrovni podľa Európskeho jazykové
ho rámca.
Aj skúška DSD sa odlišuje pod
ľa úrovní a schopností študentov

Text, foto: J. Pagáčová

pozvanie, zaplnili vo štvrtok 27. mar
ca celý Kultúrní domeček (kino).
Túlavé divadlo je zárukou skvelej
zábavy a tá nechýbala ani ten
to raz. Učitelia odchádzali domov
s úsmevom, ktorý im iste vyčaril aj
darovaný kvietok od primátora mes
ta.
Text: -naty-, foto: -otano-

Cirkevná škola
úspešne
EKOsúťažila
Spojená škola sv. Františka As
siského v Malackách sa zapo
jila do veľkej celoslovenskej
ekologickej súťaže s názvom
EKO – hra. Súťaž pripravilo Mi
nisterstvo školstva SR v spolu
práci so spoločnosťou LIDL
a jej cieľom bolo viesť žiakov
k zodpovednému správaniu sa
k životnému prostrediu.

Úlohou súťažiacich bolo v čase
od 16. 2. do 17. 3. odovzdať do vrat
ných automatov v predajniach Lidl
čo najviac plastových fliaš. Táto sú
ťaž sa v našej škole stretla s obrov
ským záujmom takmer všetkých žia
kov a triednych kolektívov. A nielen
ich. V mnohých prípadoch usilovne
zbierala celá rodina, priatelia, do
konca i obec. Spolu sme za školu
vyzbierali úctyhodný počet fliaš –
56 589.
V rámci celého Slovenska sme
spomedzi 463 škôl, ktoré sa do tohto
projektu zapojili, obsadili krásne 27.
miesto. Škola pri tejto príležitosti
pripravila i vlastnú súťaž o zaujímavé
ceny.
Najusilovnejším jednotlivcom
sa stala Sarah Ondrovičová z II. C
triedy, ktorá nazbierala 4312 fliaš
a získala hlavnú cenu školskej súťaže
– Apple iPod. Najlepším zberačským
kolektívom sa stala II.C trieda, kto
rá vyzbierala 11743 fliaš a zaslúže
ne získala neobyčajnú odmenu –

Táto skúška sa uskutočňuje
pod záštitou Ministerstva kultúry
a školstva Nemeckej spolkovej re
publiky.
Skúška sa skladá, podobne ako
maturita, z písomnej a ústnej časti.
Obe sa ešte ďalej členia na porozu
menie posluchu, čítanie s porozu
mením, monológ na vylosovanú

na DSD1 a DSD2. DSD1 je nižšia
úroveň, ktorú môžu absolvovať aj
študenti, ktorí neboli zaradení do
programu DSD, a po úspešnom
absolvovaní študent získava dip
lom s úrovňou B1. Skúšku DSD2
môže vykonávať iba frekventant
programu DSD a po jej absolvova
ní získa diplom s úrovňou B2 – C1.
Ten potom platí ako jazykový do
klad pre prijatie na štúdium do ne
meckej vysokej školy alebo platí
ako jazykový doklad pre uzavretie
pracovného pomeru v Nemecku.
V tomto školskom roku na ma
lackom gymnáziu absolvovalo
skúšku DSD2 50 študentov a v sú
časnosti sa uskutočňujú ústne
skúšky DSD1, ktoré vykonáva 60
študentov.
Certifikáty a diplomy im odo
vzdá osobne veľvyslanec Ne
meckej spolkovej republiky na
Slovensku.

Týždeň zdravia
venujú zraku

né pozadie, vnútroočný
tlak, hladinu cukru v krvi
a získať viaceré zaujímavé
benefity – napr. výhody
pri nákupe v lekárni a pod.

V pondelok 7. 4. sa v Nemocnici v Malackách začal Veľkoočný týždeň
zdravia. Tento rok sa nesie v znamení starostlivosti o zrak.

vstupné do Aquaparku Senec pre
celú triedu. Veríme, že spoločné
úsilie a vynaložená námaha sú tým
najlepším prostriedkom účinnej
ochrany našej vzácnej prírody. Sú
aj jedinečným príkladom toho, ako
získavame schopnosť žiť zodpoved
ne v našom prírodnom prostredí
a tiež v spoločenstve ostatných ľudí.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám po
mohli aktívnym zbieraním toto po
solstvo naplniť.
Text, foto: SŠFA

Vo vestibule už o 10.00 h
čakali organizátori i via
ceré známe tváre, medzi
nimi Katka Feldeková, ses
try Hassové, úspešný mla
dý slovenský lyžiar Martin
Kapš, ale aj herec Maroš
Kramár. Viacerí z nich ne
mali problém priznať, že
ich životným spoločníkom
je cukrovka, ktorá súvisí aj
s funkčnosťou zraku.
Riaditeľ nemocnice Má
rio Kalenčík a PR manažér
ka Zuzana Kovaľová po
núkli slovo aj Ivane Potoč
ňákovej, riaditeľke Únie
nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, ktorá je jedným
z partnerov tohto obľúbe
ného podujatia.
Počas troch dní, teda
te
okrem pondelka eš
v utorok 8. a v stredu 9.
apríla, si mohla verejnosť
dať bezplatne vyšetriť oč

Svoje pozorné oči si dala vyšetriť aj naša jazyková korektorka Gabriela Krajčírová.

Text, foto:
T. Búbelová
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Mladý spevák zo Záhoria
vydal svoj prvý singel
Nie je cesty späť je názov skladby, ktorú pre svoju priateľku
zložil mladý talentovaný David Vepy zo Šaštína-Stráží.

David jej len 22-ročný mladík,
ktorý síce pracuje v administratíve, no jeho veľkou záľubou je práve hudba. „Hudbe sa venujem od 8
rokov, keď som si začal prvýkrát pospevovať. Začínal som ako malý chlapec v zbore, neskôr som vystupoval
na podujatiach Centra voľného času

v Šaštíne. Keď som mal 14 rokov, začal som spievať v kapele v Základnej
umeleckej škole tiež v Šaštíne,“ prezrádza David. Okrem spevu hrá na
gitaru, klavír, píše texty a hudbu
a venuje sa aj tvorbe hudobných
podkladov.
V tomto období sa mladým spevákom ponúka hneď niekoľko možností prihlásiť sa do talentových
súťaží. Touto cestou sa spočiatku
vydal aj David. „Tento rok som poslal
prihlášku do dvoch speváckych súťa-

ží. V prvej som postúpil pred druhú
porotu, avšak do 150-ky ma už nevybrali. Tesne pred kastingom na druhú
súťaž som sa rozhodol tam nejsť. Nejako som dostal pocit, že nechcem a
nemám ísť cestou talentových súťaží,
ale vyskúšať to sám, na vlastnú päsť,“
priznáva David. V tom čase mal už
totiž zloženú skladbu a stačilo ju len
profesionálne nahrať a nakrútiť klip.
David sa rozhodol obetovať
všetky svoje úspory a do nahrávania piesne a klipu sa pustil s profesionálmi. „Klip nakrúcal Ján
DoubleJ Jančok. A ja som strašne rád, že spolu pracujeme, lebo
je to výborný človek a skvelý profesionál. Jeho klipy obdivujem už
dlho,“ hovorí mladík. Skladba už
stihla vzbudiť slušný ohlas. „Veľmi
ma zaskočilo, že si skladba svojich
fanúšikov našla nielen medzi ženami, ale aj medzi mužmi. Keď som si
klikol na analýzu videní na Youtube,
tak muži tvorili až 47 percent z nich,“
neskrýval nadšenie.
Skladba vznikla v júni minulého
roka a spevák ju zložil pre priateľku.
„Sklamal som sa v láske a dosť dlho
mi trvalo prekonať to. Nasledovalo
divoké obdobie, ženy sa striedali, jedna ako druhá, ničím výnimočné. A ja
som sa nevedel do žiadnej zaľúbiť.
Až kým som nestretol svoju súčasnú
priateľku. Od prvej chvíle, čo sme sa
videli, som vedel, že je v niečom iná,
výnimočná. Zaľúbili sme sa neskutočným spôsobom, úplne mi to zmenilo
pohľad na svet, až som bol sám prekvapený, čo sa so mnou stalo,“ opisuje svoje pocity David.
Prvý singel mladého speváka zo
Záhoria je teda na svete. Uvidíme,
ako sa pesničke bude dariť v rá
diách. David Vepy sa však hudbe
plánuje venovať aj naďalej. Na leto
dokonca plánuje koncerty s kapelou.
Zhovárala sa: N. Slobodová,
foto: R. Reissmuller

tip na rozhovor
Poznáte aj vy niekoho nevšed
ného? Pošlite nám svoj tip na

malackyhlas@malacky.sk

Už 10. mája sa v našom meste opäť rozpúta tanečné šialenstvo,
ktorého dejiskom sa stane Športovej hale Malina. 7. ročník súťaže
Saltare Orbis ponúkne vystúpenia detí, juniorov i mládeže v rôznych
kategóriách – scénika, disco, show, open, streetdance. Súťažiť sa
bude od skorého rána do neskorého večera. Vstupné pre verejnosť
-natysú 2 €. 					

Malacká hudobná
jar ešte nekončí!
Jubilejná 50. Malacká hudobná
jar má už za sebou niekoľko vystúpení zaujímavých umelcov. No ešte
nekončíme! Na poslednom hlavnom koncerte, ktorý sa uskutoční
13. apríla o 16.00 h v synagóge,
sa s klavírnym recitálom Spomienky na slávnych majstrov predstaví
Róbert Kohútek. Ide o absolventa
konzervatória a VŠMU. V roku 2008
ukončil doktorandské štúdium na
VŠMU u Idy Černeckej. Ešte počas
štúdií koncertoval sólovo i komorne doma a v zahraničí (Nemecko,
sko, Maďarsko,
Švédsko, Španiel
Ukrajina, Poľsko, Česká republika,
Rakúsko). Niekoľko rokov účinkoval
v klavírnom triu s R. Marečkom a I.
Vlachynskou, s ktorými podnikol
viacero koncertných vystúpení a realizoval nahrávky v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii. Neskôr
začal pedagogicky pôsobiť na konzervatóriu v Bratislave, VŠMU a potom na Katedre hudobnej výchovy
Pedagogickej fakuly UK v Bratislave.
V súčasnosti pôsobí na ZUŠ Hálkova
v Bratislave. Repertoárovo sa snaží
zahŕňať všetky štýlové obdobia, od
baroka až po súčasnosť.
V rámci sprievodných podujatí
MHJ sa 13. apríla o 17.00 h uskutoční aj Rozprávková nedeľa s tvorivou
dielňou. Do Malaciek zavíta Cirkus
Muzikus.
V rámci sprievodných podujatí
MHJ sa 13. apríla o 17.00 h usku-

toční aj Rozprávková nedeľa s tvorivou dielňou. Do Malaciek zavíta Cirkus Muzikus. Tvorivá dielňa štartuje
od 16.00 h. Žonglovanie a kúzlenie
s hudbou, spievajúce herečky spolu s detskými zástupcami publika
oživia postavičky a pesničky Juraja
Hatríka. Pelle Otvorušká, motýlik
Eliška a slon Makarón spoločne ukážu, aká dokáže byť hudba veselá, ale
aj zázračná a tajomná. Skrátka CIRKUS! Spolu s nápevmi J. Hatríka sa
na to podujmú aj melódie C. Saint-Saensa, L.V. Beethovena, Joplina, Of
fenbacha a ďalších skladateľov. Na
záver nebude chýbať ani unikátny
prenos Veľkonočného koncertu
berlínskej filharmónie z Veľkonočného festivalu 2014 v Baden-Badene, v priamom prenose pod
taktovkou sira Simona Rattlea. Uvedený bude v kine Záhoran na Veľko
nočnú nedeľu 20. apríla o 18.00 h.
Na koncerte zaznie vedľa Ligetiho
a Wagnera i Elgarov violončelový
koncert v podaní hviezdnej hosťu
júcej violončelistky Sol Gabetty,
ktorý je právom pokladaný za jednu z Elgarových najcennejších skladieb. Koncert vygraduje pohanským Svätením jari Igora Stravinského. Dĺžka koncertu je približne dve
hodiny. Veríme, že tento jedinečný
koncert, ktorý sa bude na Slovensku
premietať iba v našom kine, bude
dôstojným ukončením 50. Malackej
-mck/redhudobnej jari.
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Priestranstvo
na Břeclavskej
a 1. mája
sa mení
Minulý rok získali Malacky financie na projekt revitalizácie
verejného priestranstva na uliciach Břeclavská a 1. mája.
V novembri sa začal projekt
realizovať a dnes sú už viditeľné výsledky. Tie hlavné viditeľné zásahy a novinky v uvedenej lokalite, ako napríklad
nová autobusová zástavka či
prvky na cvičenie, ešte nie sú
umiestnené. No i tak sa vzhľad
priestranstva značne zmenil.
Ponúkame vám krátku fotoreportáž, na ktorú nadviažeme
v niektorom z ďalších čísel.
Text, foto: N. Slobodová

Financie získali Malacky cez Operačný program Bratislavský kraj.
Mesto prispieva 5 percentami. Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Finálne dokončenie sa pred
pokladá na jeseň tohto roka. Celkové náklady tvoria 473 707,99 €. 

Nakladanie s odpadmi. Ako na to?
Dnešná doba je charakteristic
ká neustálym zvyšovaním pro
dukcie odpadu, čo negatívne
vplýva na životné prostredie.
V Malackom hlase sa budeme
v nadväznosti venovať separovaniu, recyklácii, kompostovaniu a ďalšiemu narábaniu s odpadom.

Veci, ktoré bežne vyhadzujeme
do komunálneho odpadu, sa dajú
roztriediť, teda vyseparovať na ďalej
použiteľné zdroje. Ide o papier, sklo,
plasty a tetrapaky. Pri separovaní sa
totiž vyhodená vec už nepovažuje
za odpad, ale za druhotnú surovinu,
ktorá sa recykluje a ďalej spracováva.
Dôležité je vytriedený odpad zbaviť
zvyškov jedla a nečistôt. Využívaním
druhotných surovín sa znižuje spot

reba energie na výrobu a šetria sa
neobnoviteľné prírodné zdroje. Čím
viac zložiek z odpadu vyseparujeme,
tým menej odpadu sa bude musieť
uložiť na skládku. Aby ste si vedeli
názorne predstaviť, k čomu môže
te separovaním prispieť, ponúkame
niekoľko príkladov:
• zo 670 vyzbieraných hliníkových
plechoviek sa dá vyrobiť jeden
bicykel
• 30 vyzbieraných PET fliaš je po
trebných na výrobu jednej flee
covej bundy
• z oceľových plechoviek sa stáva
jú napr. kľúče.

Papier
Ročná produkcia papiera v SR je
800 kg/obyvateľa. Je ho možné re
cyklovať 5–8-krát a môže sa dokon

ca kompostovať. 1 tona zberového
papiera zachráni 17 stromov. Pa
pier separujeme do modrej zbernej
nádoby .
Do zberu papiera patria:
noviny, časopisy, papierové obaly,
lepenka, kartón, kancelársky papier,
zošity.
Do zberu papiera nepatria:
• mastné a silne znečistené papie
re
• krabicové obaly od nápojov
a mlieka (tetrapak)
• kopírovací papier, samoprepiso
vací papier a faxový papier
• papier s plastom a kovovými sú
časťami
• tvrdé obaly z kníh
• skartovaný papier, brúsny pa
pier, pauzovací papier
N. Slobodová/B. Orgoňová

Nová výrobná technika v Malackách,

nové pracovné miesta

Súčasťou projektu je niekoľko nových chodníkov a výsadba zelene. Okolo kaplnky
sú už teraz umiestnené lipy, chodník k zastávke budú lemovať okrasné čerešne a v lokalite v budúcnosti nájdeme aj pagaštany, javory a jeden dub.

Odborné vyšetrenie pľúc, ciev, srdca, kĺbov, chrbtice,
žalúdka prístrojom DIACOM
Skener Diacom dokáže odhaliť skutočné príčiny zdravotných problémov – bakté
rie, vírusy, borélie, mykózy, kandidy, chemické látky a ďalšie parazity v tele. Na ich
odstránenie vám navrhneme hĺbkovú detoxikáciu a regeneráciu organizmu bio
preparátmi Starlife. Bezbolestné vyšetrenie v cene 15 € poskytujeme v Malackách,

je vhodné aj pre deti a prináša novú účinnú pomoc.
Info: 0911 94 18 87 • www.novaterapia.sk
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Záhorie ponúka pre podnikateľ
ské prostredie ideálne podmienky.
Pre tento potenciál sa rozhodol aj
majiteľ firmy Normit, s. r. o., v spolu
práci s hlavnými predstaviteľmi mes
ta Malacky, tak aby otvorili ďalšie

pracovné miesta v regióne. Spoloč
nosť Normit sa v posledných rokoch
stála lídrom nielen na slovenskom
trhu, ale aj v zahraničí vo výrobe po
travinárskej techniky. Spolu so zria
dením prevádzky na Pezinskej ulici sa
tak nezamestnaným otvárajú nové
možnosti, a to v pozíciách:
• samostatný strojný zámočník
• frézar
• sústružník klasických 		
a CNC strojov
• operátor strojov CNC
• zvárač tig/nerez
• prípravár
• brúsič
• konštruktér strojárskych
zariadení
• elektronický inžinier
• programátor PLC
a iné.
Je preto dôležité podporiť v glo
bálnej kríze projekt nového investo
ra a dať tak ľudom prácu.
-pr-
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V CVeČku sa stretli

Tenisový klub Strojár Malacky
organizuje pod patronátom bý
valej úspešnej tenistky a repre
zentantky Radky Zrubákovej

s osobnosťami
Centrum voľného času v Malackách pripravilo v piatok 28.
marca zaujímavé predpoludnie plné literatúry, kníh a zaujímavých stretnutí pod názvom
Stretnutie s knihou.

Naše pozvanie prijali veľmi vzác
ni hostia – slovenský básnik, prozaik,
filmový scenárista, autor mnohých
rozhlasových hier a litera
túry pre deti a mládež, pán
profesor Dušan Dušek,
a redaktor, moderátor Li
terárnej revue, autor mno
hých literárnych relácií
v RTVS, pán Dado Nagy.
A keďže na diskusiu po
trebujete aj protistranu, pozvali
sme tiež žiakov 7., 8. a 9. ročníkov
zo ZŠ Záhorácka v Malackách,
pretože existujú medzi nimi deti,
ktoré sú literárne a tvorivo zdatné,
ktoré sa nebránia debate o knihách
a literatúre a ktoré dokážu bom
bardovať svojimi otázkami aj tak
fundovaných hostí, ako boli tí naši.
A veru sa toho aj statočne zhostili.
Okrem toho, že si pozorne vypočuli
poviedku Dušana Dušeka Dvaja

v jednej osobe priamo z úst autora,
započúvali sa aj do charizmatického
hlasu Dada Nagya, ktorý iba pre nás
prečítal poviedky z kníh ruského
spisovateľa Daniila Charmsa. Deti
boli s našimi umelcami naladení na
jednu vlnovú dĺžku, čo sa odrazilo aj
na celej atmosfére podujatia. Nieslo
sa totiž skutočne v duchu príjemnej,
vkusnej, inteligentnej a domáckej
atmosféry.
Ďalšiu časť nášho stret
tácia
nutia tvorila prezen
tvorivých prác detí priamo
pred našimi hosťami. Sa
muel Bočkaj prednášal svo
ju báseň sám, dielo Emy
Kraščeničovej prečítal zase
Dado Nagy. Obaja páni zhodnotili
detské umelecké pokusy za veľmi
nádejné literárne prvotiny a ukázali
mladým umelcom ďalšiu cestu vďa
ka svojim pripomienkam a radám.
Podujatie sme si užili aj my, uči
telia, a keďže sme mali v tento deň
učiteľský sviatok, brali sme toto
stretnutie ako darček, pretože sme
sa mohli stretnúť s umelecky hod
notnými a zaujímavými hosťami.
Text, foto: -cvč-

nábor
do tenisovej
prípravky.
V našom tenisovom klube hrá
súťažne 21 detí a mnoho ďalších
sa na súťaže systematicky pripra
vuje. Ak sa k nám chceš pridať,
budeš srdečne vítaný

12. 4. (sobota) o 10.00 h
16. 4. (streda) o 17.30 h

Malačania
v Poľsku
Skupinka členov zo Slovenského zväzu telesne postihnutých
– Okresného centra Malacky
sa v polovici marca zúčastnila 5. nadnárodného stretnutia
projektu Vzájomné medzigeneračné učenie v meste Lodž
v Poľsku.

Projekt sa venuje práci s rôzny
mi generáciami a ich vzájomnému
učeniu sa. Partneri si odovzdávali
skúsenosti zo svojej práce s viacerý
mi generáciami, prezentovali svoje
metódy, ktoré si prítomní aj vyskú
šali. Tak sme si vlastnoručne vyrobi
li taštičky či puzdrá na mobily z fil
cu a ozdobili ich vlnenou priadzou
špeciálnou technikou.
Mesto Lodž nazývajú aj „poľský
Manchester”. Mohli sme tu vidieť
rôzne druhy tkáčskych strojov od
tých najjednoduchších v manufak
túre až po priemyslovú výrobu v 20.
storočí. Rovnako sme videli expo
zície výrobkov z rôznych storočí.
Výrobu tu ukončili až v roku 2002 –
na základe straty odberateľov a do

vozu lacného textilu z Číny. Vtedy
bol areál fabriky zrekonštruovaný
na dnešné múzeum.
Múzeum kinematografie bolo
veľmi zaujímavé aj zábavné vzhľa
dom na rôzne interaktívne prvky,
ktoré sú v múzeu inštalované. Lodž
bola preslávená svojou filmovou
tvorbou, slávnou filmovou školou
a dodnes sú jej obyvatelia hrdí na
túto časť histórie.
Výstava o Agnieszke Holland,
slávnej poľskej filmovej režisérke
a scenáristke, inštalovaná v múzeu
v Lodži, je v súčasnosti prezentova
ná aj v Poľskom kultúrnom centre
v Bratislave.
Text, foto: M. Chaloupková
(krátené)

MALACKÁ MATRIKA
od 25. do 31. 3. 2014
Nie sú medzi nami
Terézia Žalcová, Malacky,
*1941; Pavel Vavrica, Ma
lacky, *1932; Vladimír Olla,
Malacky, *1963

SPOMIENKY
Spomienka, to je to
najkrajšie, čo si človek môže priať, dovolí všetko, len nie zabudnúť. V našich srdciach budeš stále žiť.
31. 3. sme si pripome
nuli nedožitých 72 rokov Maximi
liána Muchu z Malaciek. Spomínajú
manželka a syn s rodinou, vnúčatá
Romanka a Danielka.

3. 4. sme si pripo
menuli 20. výročie
úmrtia manžela, ot
ca a starého otca
Arnolda Gašpara
z Malaciek. S láskou
spomína manželka
a deti s rodinami.
Márne Ťa naše oči hľadajú, márne
po tvári slzy stekajú.
S bolesťou v srdci
sme si 5. 4. pripo
menuli 2. smutné
výročie úmrtia a 11.
apríla nedožitých 80
rokov nášho starké
ho Františka Han-

zloviča z Malaciek. S láskou spomí
najú a nikdy nezabudnú manželka
Renáta, dcéra Darinka s manželom
Petrom, syn Feri, vnúčatá Reninka,
Deniska, Peťko a Kubko, rodina Bo
roňová, ostatná rodina a známi.
Len kytičku kvetov
a horiacu sviečku
na hrob môžeme
Ti dať a vo svojom
srdci Ťa navždy zachovať.
6. 4. sme si pripo
menuli nedožité 80. narodeniny
nášho drahého manžela, otca a sta
rečka Alberta Júzu z Malaciek. S úc
tou a láskou spomínajú a za tichú
spomienku ďakujú manželka Mária,
dcéry Alena, Daniela a syn Vladimír
s rodinami.
Odišiel, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije
s nami.
7. 4. sme si pripo
menuli 1. výročie
úmrtia nášho otca,
deda, svokra Ladislava Glembusa.
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Hoci si predčasne odišiel
a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach zostávaš
stále s nami...
7. 4. sme si pripo
menuli nedožitých
79 rokov Miroslava Slováčka. S lás
kou a úctou spo
mína manželka
Helena, syn Miro
slav a dcéra Eva s rodinou. S láskou
a vďakou spomínajú syn Radovan
s rodinou.
Len ten, kto stratil
toho, koho mal veľmi rád, pochopí, čo
je to bolesť a žiaľ.
10. 4. si pripomína
me 5. výročie úmr
tia nášho milova
ného manžela, otca, deda Vladimíra Salavu. S láskou a úctou
spomína manželka Antónia, dcéry
s rodinami.

11. 4. si pripomíname nedožitých
100 rokov nášho otecka Ľudovíta
Andila. S úctou, láskou a vďakou

spomínajú syno
via Ladislav, Pavel
a Marián s rodina
mi. Kto ste ho po
znali, venujte mu
tichú spomienku
spolu s nami.
14. 4. si pripome
nieme 1. výročie
úmrtia našej drahej
mamičky, babky
a prababky Márie
Čermákovej z Ma
laciek. S láskou a úc
tou spomína celá rodina. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomien
ku.
15. 4. si pripomína
me 2. výročie úmrtia
našej drahej a milo
vanej krstnej mamy,
tety, sesternice Márie Šelbickej z Ma
laciek. S láskou a úc
tou spomíname. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

na tenisových kurtoch v Zámockom parku. Nábor je urče
ný pre ročníky narodenia 2007–
–2009, výnimočne i pre starších.
Príďte v športovom oblečení
a v športovej obuvi. V prípade
potreby doplňujúcich informácií
kontaktujte trénerov zastrešujú
cich tento projekt: Michal Gelinger – 0903 24 10 86, Alžbeta
Gelingerová – 0910 25 76 52.
Paľo Gelinger

CVČ v Malackách so Slovenským
šachovým zväzom, ZŠ a KD Veľké Leváre organizujú pre žiakov
a žiačky ZŠ a 1. stupňa 8-ročných
gymnázií

Veľkonočný
šachový turnaj
v zrýchlenom
šachu.
V pondelok 14. apríla o 9.00 h budú
v KD V. Leváre súťažiť žiaci a žiačky
narodení od 1. 9. 1998 do 31. 8. 2007,
vyhodnotené budú aj 3 najlepšie
družstvá z rovnakej školy. Hrá sa
podľa pravidiel FIDE pre rapid šach.
Prihlášky treba poslať na adresu chabadatomas@azet.sk do 10. apríla.
Treba uviesť meno a priezvisko, dá
tum narodenia a LOK.
Všetkým školám aj jednotlivcom
želáme šťastnú ruku a dobrý ťah!
blahoželania
V týchto dňoch
oslavuje 65 rokov
Ing. Štefan Czeilinger. Števko náš
najdrahší, k Tvojim
65. narodeninám
Ti prajeme veľa
zdravia, lebo je vzácne, veľa šťastia,
lebo je krásne, veľa lásky, lebo je jej
málo a všetko naj, naj, naj, aby žiť
za to stálo. To Ti zo srdca želajú Tvo
ji najbližší.
Čože je to 50-ka, veď to nie je žiadny
vek, je to len veľká križovatka, možno
je čas sa zamyslieť. Čo nebolo dobré,
na to treba zabudnúť, odteraz žiť už
len šťastne každú chvíľu, deň čo deň,
urobiť si radosť, splniť si sen.
Všetko najlepšie,
veľa zdravia a spo
kojnosti Miroslavovi Záhradníkovi zo srdca praje
manželka, dcéra
Monika, syn Mi
chal a rodina Cabadajová.
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Trikrát a dosť? Nie, ide sa ďalej!

ŠK Žolík úspešný

Napriek nepriaznivej predpovedi odborníkov, že bude najchladnejšia zima za posledných 100 rokov, môžeme zodpovedne vyhlásiť, že
v ŠK Žolík bolo riadne horúco. Počas zimnej halovej ligy 2013/2014
BFZ sme uchmatli, čo sa dalo. Získali sme tri prvenstvá v troch kategóriách. Sme právom hrdí na hráčov i trénerov, ktorí obstáli v celkovom počte 56 družstiev. V kategóriách prípravka a mladší žiaci
sme za sebou nechali silné (nielen) bratislavské družstvá, s ktorými
sa nemôžeme porovnávať v podmienkach, v počte detí, o financiách
nehovoriac. O to viac nás tieto víťazstvá tešia.

Cykloturistické vítanie jari sa uskutoční 13. 4. Stretnutie cyklistov je pravidelne pri Synagóge v Malackách
o 9.00 h. Viac o nedeľných cyklovýletoch SCK Záhorák sa dozviete na www.sckzahorak.cykloturistika.com.

Nasadnite s nami
na bicykel...
Dokončenie z 1. strany

v programe na niektorú nedeľu je
pridlhá, môže sa upokojiť. Podľa po
treby so sprievodom vždy zabezpe
číme aj kratší variant pre menej skú
sených cyklistov a garantujeme, že
každý, kto sa s nami vydá na cestu,
sa aj vráti,“ hovorí s úsmevom Mar
cel Bulla. Nikto s problémom nezo
stane sám. „Navyše počas dňa robí
me niekoľko prestávok na miestach,

kde je možné sa najesť či napiť. Zväč
ša jazdíme na tri etapy. V priateľskej
atmosfére si často nováčikovia ani
nevšimnú, koľko kilometrov majú
už v pedáloch,“ povzbudivo dodáva
Marcel.
Ako sa na výlet pripraviť
„Na výlet s nami nie je potrebná
nijaká extra výbava. Stačí obyčajný
bicykel, prilba, malé občerstvenie

a najmä chuť a dobrá nálada,“ ubez
pečuje váhavcov predseda SCK Zá
horák. A ničoho sa netreba báť, ke
ďže v klube to funguje takmer ako
v skautingu. Silnejší pomáhajú slab
ším, dohliadajú na nich a povzbu
dzujú ich počas cesty tak, že vzni
kajú medziľudské putá a priateľstvá.
Myšlienka otvorenosti je jedinečnou
pridanou hodnotou činnosti SCK Zá
horák. Hojná účasť verejnosti na vý
letoch zasa dokazuje, že nie je všet
ko len o dobývaní mét, o súťažiach,
o reprezentácii, ale aj o pestovaní
pozitívnych životných hodnôt – čo
pre dnešný svet nie je práve málo.

Prípravky:
Konečné poradie:
zúčastnené družstvá: 16
1. ŠK Žolík Malacky, 2. FKM
Boj o 1. miesto (ŠH Mali
Karlova Ves, 3. SDM Domino
na, Malacky): Žolík Malacky
Bratislava
M
M aa ll aa cc kk yy
A – ŠKP Dúbravka 1:0 (0:0),
Poradie strelcov:
gól: Šimek Andrej
9 – P. Karman, 7 – T. Foltýn,
6 – A. Šimek, 3 – K. Krchňavý,
Konečné poradie:
1. ŠK Žolík Malacky A, 2. ŠKP Dú 2 – R. Biksadský (Žolík), 1 – P. Walter,
bravka, 3. SDM Domino Bratislava M. Kuma, S. Valúch, Galba, R. Lackovič
A...... ďalšie umiestnenie 14. ŠK Žolík
Tréneri: F. Biksadský, P. Jurkovič
Malacky B. I keď družstvo bolo zlože
Starší žiaci:
né prevažne z ročníka 2004 a mladší,
počet zúčastnených družstiev: 20
podali veľmi dobrý výsledok.
Boj o 1. miesto (ŠH Dom športu
Poradie strelcov:
Bratislava): FK ŠTK 1914 Šamorín –
23 gólov – R. Haramia, 12 – P. Ku ŠK Žolík Malacky 6:6 (5:4) – 4:5 na
ma, 10 – A. Šimek (Žolík A), 9–7 – F. pokutové kopy
Jurkáček, A. Rizvani, 6 – D. Michalo
Konečné poradie:
vič, 4 – T. Kotrla, S. Sedlák, 3 – M. Po
1. ŠK Žolík Malacky, 2. FK ŠTK
lák, 2 – G. Sova, S. Gašpar, T. Voltemar, 1914 Šamorín, 3. FC Šamorín/Hamu
liakovo
N. Gazdič, N. Galba, S. Kubinec
Poradie strelcov:
Tréneri: M. Kuma, R. Haramia
17 – S. Foltýn, 13 – M. Lörinczi, 8 –
Mladší žiaci:
A. Držka, T. Tuhovčák, 6 – P. Haramia,
zúčastnené družstvá: 20
Boj o 1. miesto (ŠH Dom športu 5 – R. Linek, 4 – S. Vaniš, 2 – M. Salin
Bratislava): FKM Karlova Ves – ŠK ka, 1 – D. Sivák, F. Závoník, M. Fraňo
Tréneri: F. Lörinczi, R. Haramia
Žolík Malacky 3:3 (1:2) – na pokuto
X. Silerová
vé kopy 3:4, góly: P. Karman – 3.

Text: T. Búbelová
Foto: -sck-

Storočnica organizovaného
športu v Malackách
Tento rok oslavuje organizovaný šport v Malackách už sto rokov.
Postupne vám v Malackom hlase prinášame zaujímavosti z histórie
jednotlivých športov. Začali sme informáciami o františkánoch, ktorí sa tiež nemalou mierou zaslúžili o rozvoj športu v meste. K tejto
téme teraz pridávame ešte ďalšie zaujímavé informácie.

Telocvik na františkánskom gym
náziu v období rokov 1927–1945
učili mnohí učitelia. V pr
vých troch školských ro
koch to bol výpomocný
učiteľ Anton Mazán.
V štvrtom školskom ro
ku (1930/1931) začal učiť te
locvik Fridrich Hanuš. V na
Ospravedlnenie
Redakcia sa ospravedlňuje za ne
presnú informáciu v článku Najlepší športovci Malaciek za rok 2013,
ktorá bola uverejnená v MH 6/2014
na strane 8. Redakcia uviedla, že Erik
Miklušičák skončil na atletickom mí
tingu v chorvátskom Záhrebe piaty.
Športovec však na atletickom mítin
gu v Záhrebe vyhral 1. miesto v sko
ku do diaľky, 2. miesto v skoku do
výšky a 4. miesto v štafete 4x 100 m.

sledujúcich školských rokoch väčši
nou učil ako výpomocný učiteľ, ale
spomínajú si na neho celé
generácie gymnazistov.
Niektorí v dobrom (vraj
využil každú voľnú chvíľu,
mal všetko premyslené
a zorganizované), iní aj
po rokoch spomínajú, ako
ich bil paličkou.
Počas vojny mal významnú funk
ciu – bol výpomocný referent jazdec
tva a veliteľ jazdeckej čaty pri miest
nom veliteľstve Hlinkovej gardy.
V roku 1944 sa zrejme aj vďaka tomu
jeho pôsobenie v škole skončilo.
Spolu s ním v rôznych školských ro
koch učili telocvik aj Stanislav Cvek,
Jan Hrouzek, Jaroslav Svatoň, Fran
tišek Kundrata, Jozef Schneider, Al
fréd Bollardt a František Bunta.
Od školského roka 1943/1944

v dievčenskom oddelení učila Vil
ma Repáňová.

Zdroj: Macejka, Martin:
Telovýchova a šport na františkánskom gymnáziu v Malackách
In: Malacky a okolie 4., 2011, s. 130

Pamätáte si aj vy zaujímavosti
z malackého športu v dávnych
časoch? Nenechajte si ich pre
seba. MCK pripravuje zaujímavú publikáciu. Prispejte do
nej a odovzdajte zaujímavosti
o našom meste ďalším generáciám. Kniha vyjde v druhej
polovici roka a bude zahŕňať
celú históriu malackého športu.
Môžete poskytnúť textové či ob
razové materiály v elektronickej
podobe alebo ich zapožičať vo
fyzickej podobe na naskenova
nie.
Kontaktovať môžete MCK na
t. č.: 034/772 2110 alebo e-mai
lom: muzeum@mckmalacky.
sk, príp. osobne počas pracov
nej doby v múzeu.

Hanúsek
nominovaný
na MS!

Vedeli ste, že...?
V archíve Malackého hlasu je za
chovaných množstvo fotografií zo
športových aktivít v meste. Oslovili
sme niekoľkých športových nadšen
cov, aby nám pomohli pri identifiká
cii športovcov a trénerov, prípadne,
aby nám poskytli ďalšie fotografie.
Zhodou okolností sme odhalili zaujímavosť zo športovej minulosti
boxera a trénera BC RTJ Aliho Reisenauera ml. Ten ako 15-ročný re
prezentoval AMK Malacky (Automo
toklub) v minikárach a bol prvým
Malačanom, ktorý pretekal v tejto
disciplíne. Minikáry boli bezmotoro
vé vozidlá, ktoré jazdili dolu kopcom
a dosahovali rýchlosť až 80 km za ho
dinu. „Postavil mi ju môj otec, Ali Rei
senauer starší,“ hovorí s hrdosťou.
Text: -natyFoto: A. Reisenauer

Ďalší boxer z liahne BC RTJ Malacky Jaroslav Hanúsek je nominovaný na MS mládeže (staršieho dorastu) v hmotnosti do
60 kg, ktoré sa konajú v bulharskej Sofii od 10. do 25. 4. 2014.

V prípade umiestnenia sa do 8.
miesta na tomto svetovom šampio
náte bude mať zabezpečenú nomi
náciu na Olympiádu mládeže v Číne
v druhej polovici roka 2014.
Toto je Jarov druhý svetový šam
pionát. Minulý rok skončil v kategó
rii juniorov z 32 boxerov vo svojej
hmotnosti do 60 kg na 9. mieste.
Držme Jarovi päste, aby na tomto
šampionáte uspel čo najlepšie.
Text, foto: A Reisenauer

Ali Reisenauer ml. v roku 1979
na M–ČSSR (Myjava) získal 3. miesto.
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