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úvodník

Pozývame
vás

Príjemný deň voľna, prechádzka
na čerstvom vzduchu, stretnutia so
známymi, pobesedovanie pri pivku
a pečienke, zrelaxovanie pri kon
certoch kvalitných interpretov. Taký
a možno aj o čosi lepší býva 1. máj
v Malackách. Už onedlho nás čaká
najväčšie podujatie v našom mes
te, Prvomájové Malacky 2014. Dú
fame, že sa spolu s nami zabavíte
a tento deň splní všetky vaše oča
kávania. Práve o to sa organizátori
usilujú už 14 rokov.
Bláznivý apríl nezostal svojej
povesti nič dlžný a tento rok sme si
nestáleho počasia užili až-až. Dú
fajme teda, že 1. mája sa už poča
sie umúdri a príjemné teplo pod
čiarkne atmosféru podujatia.
Všetci organizátori aj účinkujú
ci sa na vás úprimne tešia. Do sko
rého videnia, priatelia!
N. Slobodová
(viac informácií nájdete na s. 4 a 5)

Nájomné byty
po troch rokoch
Projekt hromadnej bytovej vý
stavby (HBV) na Jánošíkovej ulici
v Malackách (dnes sa ulica volá Pri
Maline) má za sebou prvé tri roky
svojho fungovania. Pozitívom je, že
nájomné byty pomohli pri štarte
mladým rodinám a ľuďom, ktorí si
nevedeli zaobstarať vlast
né bývanie iným spôso
bom.
Viac na
strane
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Sklená múza
v Galérii MCK
Veronika Rusňáková je mladá
umelkyňa, ktorá sa venuje umelec
kému spracovaniu skla technikou
Fusing, teda spekaním skla. Svoje
diela predstavuje Malačanom v Ga
lérii MCK od 10. apríla,
kedy sa uskutočnila sláv
nostná vernisáž.
Viac na
strane
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Karatisti
postupujú na
Majstrovstvá SR

Štvrtého kola bratislavského Po
hára mládeže v karate, ktoré sa usku
točnilo 12. 4., sa zúčastnili aj prete
kári z Malaciek. Štyria zo šiestich
pretekárov sa tešili zo zisku vzác
nych kovov, dvoch zlatých
a dvoch strieborných me
dailí.
Viac na
strane
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Ďalšie číslo mestských novín
vyjde 7. mája.

Recitátori medzi
najlepšími
z najlepších
Na fotografii zľava Fredy Swan, Beáta Reifová, Jakub Lepiš, Jozef „Dodo” Klučár, Denis Farkaš, Barbora Bezáková, Richard Ribanszky

Po vlaňajšej recitátorskej žatve, keď sa tri zverenkyne Beáty Reifovej (Barbora Vajglová,
Sára Stupňanová a Barbora
Bezáková) dostali na vrchol
v rebríčku najlepších a stali sa
laureátkami Hviezdoslavovho
Kubína, sa úspech dostavil aj
na tohtoročnom jubilejnom 60.
ročníku známej recitátorskej
súťaže.
Zo štyroch traja laureáti
Štyria recitátori reprezentovali
MCK v Malackách v dvoch vekových
kategóriách (stredoškoláci a dospelí)
v recitovaní ukážok poézie aj prózy.
Traja z nich sa stali víťazmi svojich
kategórií a postupujú na trojdňovú

júnovú záverečnú súťažnú prehliad
ku najlepších do Dolného Kubína.
Barbora Bezáková si ako jediná z vla
ňajšej čisto dievčenskej zostavy
TOP recitátoriek úspech zopakovala
a tentokrát porotu očarila interpretá
ciou úryvku z diela Veroniky Šikulo
vej Diera do svetra. „Táto autorka je
moja srdcovka a úplnou náhodou
bola aj v porote,“ hovorí B. Reifová.
Karty však podľa nej zamiešalo pô
vodné zaradenie recitátorky do ka
tegórie poézie, keďže išlo o poetic
kú prózu, resp. prózu písanú v poé
zii. „Keďže porota Barborku nečakane
preradila do kategórie prózy, zasadila
úder aj do vlastných radov a svojím
víťazstvom vyradila pôvodného re
prezentanta tejto kategórie – nášho

Richarda Rybanszkeho,“ hovorí B. Rei
fová.
Ďalší dvaja úspešní boli už muži.
S najvyšším hodnotením poroty a ob
rovským úspechom sa stretol štu
dent 2. ročníka VŠMU Denis Farkaš.
„Podarila sa mu veľká vec – konečne
niekto porazil dlhoročného laureáta
Hviezdoslavovho Kubína Pavla Náte
ra, a na to už treba nejaký výkon!“ ilu
struje veľkosť Denisovho úspechu
jeho školiteľka.
Z recitátorského samorastu
objav roka
Pikantne a zaujímavo vyzerá prí
beh Jozefa (Doda) Klučára, známeho
herca malackého Divadla na ham
bálku. „Prišiel za mnou tri týždne pred

Až keď zhotoviteľ mestu odovzdá
celý dokončený projekt, potom sa
deti budú môcť hrať na hojdačke,
skákacom mostíku, pružinovej ko
rytnačke, lezeckej zostave, v hracom

domčeku aj na loďke a v pláne je aj
dobudovanie pieskoviska. Hracie
prvky dodala firma Hags. Minulý týž
deň zhotoviteľ namontoval aj stĺpi
ky a oplotenie ihriska. Umiestnené
sú už aj fitness prvky, cvičiť na nich

Pokračovanie na 5. strane

Študenti,
stále môžete
tvoriť!

však zatiaľ nie je možné. V najbliž
šom období je v pláne dokončova
nie sadovníckych úprav (výsadba
trávnika a letničiek).
Už čoskoro by mal byť osadený
aj mobiliár, ktorý tvoria lavičky, koše
na odpadky i nová autobusová za
stávka. V najbližších dvoch týždňoch
bude položená zám
ková dlažba
v okolí kaplnky. Ukončenie realizácie
projektu sa predpokladá v máji. Fi
nancie získali Malacky cez Operačný

Súťaž literárnej tvorivosti mladých
– Malacké brko – stále trvá. Zapojiť
sa môže mládež z Malaciek od 15
do 20 rokov študujúca v malackých
gymnáziách alebo v stredných a vy
sokých školách v iných mestách. Tvo
riť môžete na tieto témy:
– próza Moja voľba
– poézia Nádych.
Súťažné práce posielajte do 23. 5.
na adresu brko@malacky.sk v šty
roch vytlačených origináloch s ozna
čením MALACKÉ BRKO na adresu
Mesto Malacky, oddelenie marketingu, Radlinského 2751/1, 901 01
Malacky. Práce treba poslať elektro
nicky i poštou (resp. doručiť osobne
do MsÚ).
Bližšie informácie a prihlášku do
súťaže nájdete na www.malacky.sk
(občan – vzdelávanie – súťaže).

Pokračovanie na 3. strane

-naty-

Hracie prvky pre deti
sú už namontované
V rámci projektu Revitalizácia
verejného priestranstva na uliciach Břeclavská a 1. mája
v Malackách boli v uplynulých
dňoch namontované hracie
prvky pre deti. Ihrisko však
ešte nie je v prevádzke.

súťažou a povedal mi, že by si strašne
rád vyskúšal recitovanie, len tak pre
seba,“ zasväcuje nás B. Reifová do po
zadia úspechu údajne recitátorského
samorastu, ktorý sa stal zrazu jej ži
votným úspechom. Podľa nej muža
okolo päťdesiatky nie je ľahké viesť,
ale bolo príjemné pracovať s ním.
Napriek konfliktom a dlhým diskusi
ám práca priniesla šťavnaté ovocie.
„Dostal ťažký text básnika anglickej
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Blesková zmena
na Radlinského
Po nedávnej rozkopávke chod
níka na Radlinského ulici pre
poruchu kanalizačného potru
bia sa tam začali zhromažďo
vať palety so zámkovou dlaž
bou. Keďže chodník však už bol
po rozkopávke upravený, zau
jímalo nás, čo sa chystá.

V týždni od 14. apríla bola označe
ná plocha vedľa chodníka, upravený
jej povrch a vzápätí položená dlažba.
„Ide o tri nové parkovacie miesta,

ktoré vybudovala vlastníčka rekonštruovanej stavby na protiľahlej strane ulice na vlastné náklady,“ pove
dal správca mestských komunikácií
Viliam Konček. Keďže v nadstavbe
nad budúcou prevádzkou je vybu
dovaný aj byt, mesto vlastníčke ulo
žilo povinnosť vybudovať v určenom
priestore tri parkovacie miesta. Re
konštrukcia budovy je v záverečnej
fáze a nevyhnutný záber priestran
stva už údajne takisto dlho nepotrvá.

Rekonštrukcia

-tabu-

miestnych

Vstúpte má ďalšie
chránené bývanie

Obec Závod je miestom, kde Vstúpte, nezisková organizácia, otvorila
ďalšie chránené bývanie. Susedia, priatelia, pracovníci a priaznivci
organizácie sa stretli vo štvrtok 10. 4. podvečer, aby si spolu vychut
nali radosť nových obyvateľov, ale aj tých, ktorí im na ceste k samo
statnosti a kvalitnejšiemu životu pomohli.

Za všetkých, ktorí k úspechu
pri
speli, sa prihovorila hosťom
predsedníčka Martina Ambrušová
(momentálne na materskej dovo
lenke), ale aj koordinátorka podpo

komunikácií
stretnutie, ktoré ukázalo, že celý po
schodový dom nebude len pre štyri
klientky, ale poslúži aj ako rehabili
tačné denné centrum s dielničkou –
podobné, aké sa nachádza v Malac
kách na Ul. 1. mája. Ľudia s mentál
nym postihnutím tak nachádzajú
viac priestoru na svoju socializáciu,
uplatnenie a šťastnejší život.
Text, foto: T. Búbelová

O ktoré ulice pôjde?

Pred časom sme vás na strán
kach Malackého hlasu informo
vali o chystanej rekonštrukcii
miestnych komunikácií v Ma
lackách.
Vzhľadom na finančnú nároč
nosť nie je možné opraviť všetky
komunikácie, ktoré by to v Malac
kách potrebovali. Určili sa preto tie,

rovaného bývania Lenka Špaldová.
Hudba, pesnička v podaní jednej
z obyvateliek bývania Silvinky Da
nišovej, pohostenie a srdeční ľudia.
V prajnej atmosfére sa nieslo celé

Lurdskú jaskyňu
zveľaďujú
Grotu v Zámockom parku pri
kaštieli čaká sľúbená rekon
štrukcia. Pracovníci mesta ju
vyčistili, aby sa vzápätí dalo
pokračovať v náročnejších
úpravách.

„Bolo treba odstrániť stečený vosk
z vnútornej časti, celý objekt vyčistiť
mechanicky oceľovými kartáčmi,
farbu osviežiť cementovým mliekom
a poradiť si aj so zažratými nečistotami,“ povedal vedúci oddelenia slu

žieb František Klíma. Túto fázu bolo
treba stihnúť do polovice apríla.
V týchto dňoch do klenby umiestnia
novú sochu Panny Márie Lurdskej,
ktorú mesto dalo vyrobiť v súlade
s požiadavkami Krajského pamiat
kového úradu v Bratislave. Pred po
škodením ju bude chrániť špeciálne
na tento účel vyrobená mreža.
Projekt obnovy lurdskej jaskyne
má byť ukončený do Prvomájových
Malaciek.
Text, foto: T. Búbelová

Hrozí pri cukrovke
vždy strata zraku?
Diabetická retinopatia je
ochorenie sietnice, ktoré súvi
sí vyslovene s cukrovkou. Ak
sa zanedbá a nelieči sa, môže
viesť až k slepote. Nedá sa vy
liečiť, jeho priebeh sa však dá
spomaliť. Preto je nesmierne
dôležité odhaliť toto ochore
nie včas a pravidelne raz ročne
absolvovať vyšetrenie u očné
ho lekára.

Diabetická retinopatia je v pod
state najčastejšou príčinou slepoty,
a to nielen u nás, ale aj vo vyspelých
štátoch. Väčšinou sa objavuje u po
kročilých cukrovkárov, ktorí s ocho

rením žijú aspoň 5 rokov. Riziko
oslepnutia je preto v prípade diabe
tikov približne 10 až 20-krát vyššie
ako u nediabetikov.
Mätúcou pri diabetickej retinopa
tii je skutočnosť, že pri tomto ocho
rení pacient dlho nemá žiadne prí
znaky, nič ho nebolí a vidí dobre.
Cukrovka však postihuje cievy, a to
nielen v končatinách (známa je tzv.
diabetická noha), ale aj cievy v oku
nazývané kapiláry. V oku sa tak môžu
tvoriť malé vydutiny, nové nefunkč
né cievky, ktoré keď prasknú, krv sa
dostane do sietnice a vznikne v nej
opuch. Ten môže v konečnom dô
sledku spôsobiť súvisiace kompliká

ktoré sú v najhoršom technickom
stave. V rozpočte mesta bolo na rok
2014 vyčlenených 415 000 €, ktoré
pokryjú opravu komunikácií na uli
ciach Továrenská, Záhradná a chod
ník na Ulici oslobodenia. V najbliž
ších dňoch bude vyhlásené verejné
obstarávanie, z ktorého vzíde firma,
ktorá uvedenú rekonštrukciu zabez
pečí. O ďalšom priebehu vás bude
me informovať.
N. Slobodová

cie, následkom ktorých pacient na
ozaj môže prísť o zrak.
Mnoho pacientov však ani pri pr
vých varovných príznakoch, keď na
príklad vidia pred očami chumáče
alebo namiesto rovných čiar vlnov
ky, nejde k lekárovi. Zhoršenie zra
ku pripisujú pribúdajúcim rokom,
keďže cukrovka postihuje poväčši
ne starších pacientov. „Treba si však
uvedomiť, že starecká slabozrakosť
do blízka je naozaj normálna, ale keď
pacient začne horšie vidieť do diaľky,
môže už ísť o chorobnú zmenu,“ ob
jasňuje Anna Beláčková z Očného
centra Nemocnice Malacky.
Na druhej strane môžu kompli
kácie so zrakom vzniknúť dávno
predtým, ako lekár diagnostikuje
cukrovku. Stačí, keď pacient nedodr
žuje správnu stravu a rozhádzaný cu
kor v krvi začne pracovať v jeho ne
prospech. Aj preto je dôležité dbať
na rady diabetológa, racionálne sa
stravovať, nepiť alkohol a nezabúdať
na pohyb.
Diabetická retinopatia sa nedá
vyliečiť, liekmi môžeme len spoma
liť jej postup. Ideálne je ochorenie
správne diagnostikovať ešte v po
čiatočných štádiách a odstrániť no
vovytvorené nefunkčné cievky la
serom. „Na prepojenie cukrovky a očí
sme sa zamerali aj v našom Očnom
centre v Nemocnici Malacky, od marca
máme k dispozícií prístroj umožňujúci najpresnejšiu diagnostiku štruktúry
sietnice, ako aj najnovší laser, ktorý
okrem iných očných ochorení umožňuje i liečbu diabetickej retinopatie.
Spolupracujeme s diabetológmi, pretože pri tejto diagnóze to je nevyhnutné,“ vysvetlila MUDr. Beláčková.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Hracie
prvky
pre deti

Stručne z MsZ

sú už
namontované
Dokončenie z 1. strany

program Bratislavský kraj. Mesto pri
spieva 5 %. Projekt je spolufinanco
vaný Európskym fondom regionál
neho rozvoja. Celkové náklady tvoria
468 858,82 €.
Text, foto: N. Slobodová

Podujatia v Zámockom parku
Zámocký park nie je len obľúbenou rekreačnou zónou, ale aj dejiskom viacerých veľkých podujatí pre verejnosť. 23. apríla zaujali deti
ukážky policajnej činnosti, ktoré pripravilo Krajské riaditeľstvo policajného zboru v spolupráci s okresnými riaditeľstvami. Po vlaňajšej
úspešnej premiére o toto podujatie prejavilo záujem veľa základných
aj materských škôl. V máji Zámocký park ožije týmito podujatiami:

1. máj – Prvomájové Malacky
Tradičné happeningové podu
jatie s bohatým kultúrnym progra
mom na niekoľkých hudobných
scénach, spojené s jarmočnou atmo
sférou, sprievodným programom,
lákadlami pre deti či športovými la
hôdkami, medzi ktoré tento rok pa
tria napr. M SR strongmanov na fut

balovom štadióne od 18.00 do 20.00
h. Celý program podujatia nájdete
na strane 4, ale aj na www.malacky.
sk.
3. máj – Jarný zraz fiatiek F 126
Priaznivci fiatiek z Bratislavy
a širšieho okolia sa už desiatykrát
stretnú na tradičnom Jarnom zraze

126 Bratislava. Podujatie sa začína
3. mája o 9.00 h v bratislavskej Petr
žalke. Tento rok sú však medzi part
nermi aj Malacky, kde si defilé kedysi
veľmi obľúbených miniautíčok znač
ky Fiat 126 môžeme prezrieť 3. má
ja na pravé poludnie, keď sa očaká
va ich príjazd do Malaciek. Cieľom
účastníckych vozidiel bude priestor
parkoviska oproti požiarnej zbroj
nici. Neskôr sa fiatky presunú pred
kaštieľ, kde bude spoločné fotenie
od 13.00 do 13.30 h. Približne o 14.00
h sa kolóna týchto dnes už veterá
nov pohne smerom k jakubovským
rybníkom.

10. máj – 11. míľa pre mamu
Materské centrum Vánok sa za
pojilo do celoslovenskej akcie orga
nizovanej Úniou materských centier
pri príležitosti Dňa matiek. Od 15.00
do 18.00 h si tak celé rodiny v Zá
mockom parku užijú zábavné pod
ujatie plné bohatého sprievodného
programu.
14. máj – Detská olymiáda
Materská škola Kollárova v Malac
kách pripravila pre deti veľa pohybu
a zábavy so svojimi rovesníkmi na
čerstvom vzduchu v malackej oáze
-redzelene.			

Nájomné byty po troch rokoch
Projekt hromadnej bytovej výstavby (HBV) na Jánošíkovej
ulici v Malackách (dnes sa ulica
volá Pri Maline) má za sebou
prvé tri roky svojho fungovania. Pozitívom je, že nájomné
byty pomohli pri štarte mladým rodinám a ľuďom, ktorí si
nevedeli zaobstarať vlastné bývanie iným spôsobom.
Pomohli nenávratné zdroje
a výhodný úver
Mesto postavilo s finančným pris
pením Ministerstva výstavby a regi
onálneho rozvoja SR a Štátneho fon
du rozvoja bývania 110 nájomných
bytov. Z nich 70 je dvojizbových, 40
jednoizbových a sú medzi nimi aj
bezbariérové. Celková hodnota pro
jektu bola 5 680 890,60 €. Z nich časť
financoval Štátny fond rozvoja býva
nia formou nenávratného finančné
ho príspevku vo výške 14 800 € a vý
hodným úverom (3 516 019,80 €).
Podarilo sa získať dotáciu z Minister
stva výstavby a regionálneho rozvo
ja na byty (1 176 940 €) a na technic
kú vybavenosť vo výške 220 020 €.
Obsadenosť je stopercentná
„Prvé mestské nájomné byty sme
nájomníkom odovzdali do užívania
1. 7. 2011, pričom ich obsadenosť bola
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stopercentná,“ uviedla správkyňa
bytov na MsÚ v Malackách Barbora
Ballová. „Doteraz deväť bytov nájomcovia vrátili prenajímateľovi. Vlastne ukončili nájomný vzťah dohodou
a bývanie si zabezpečili inou formou,“
povedala. V troch prípadoch mesto
ukončilo nájomný vzťah výpoveďou
nájomcom, pretože si neplnili povin
nosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy
a neplatili nájomné viac ako tri me
siace. Po uplynutí výpovednej lehoty
byty odovzdali prenajímateľovi.
Správu vykonáva mesto
Správu bytov v roku 2010, teda
v čase ich výstavby a pred odo
vzdaním, vykonávalo oddele
nie ekonomiky MsÚ v Malackách.
Od roku 2011 túto činnosť vykoná
va referát právny a správy majetku,
pričom vedie evidenciu žiadostí,
vyhodnocuje ich, sleduje úhrady,
zabezpečuje správu a údržbu by
tov, odstraňovanie nedostatkov,
zabezpečuje zmluvné vzťahy na do
dávku tepla, vody a el. energie,
vykonáva odpočty vodomerov, za
bezpečuje deratizáciu, kontroly ha
siacich prístrojov a hydrantov, ale
vykonáva aj kontroly v nájomných
bytoch. Na základe ústneho alebo
písomného podnetu mesto rieši aj su
sedské spory, ktoré medzi nájomca

mi vznikajú. „O každom pohovore sú
vyhotovené záznamy,“ hovorí správ
kyňa B. Ballová. „Problémy sa týkajú
najmä rušenia nočného pokoja, nečistoty po psoch v dome a jeho okolí,“
dodáva. Počas užívania bytov sa rie
šili problémy v dodávke teplej vody
a výmeny vaní v rámci reklamácie
kvôli priehlbinám spôsobeným zlým
podmurovaním vaní. Keďže v ná
jomných bytoch Pri Maline si ich
obyvatelia svojpomocne udržiavajú
poriadok a čistotu v dome a v pri
ľahlých priestoroch, upratovanie sa
vykonáva podľa vopred určeného
rozpisu, na ktorom sa spoločne do
hodli.
Dopyt vysoko prevyšuje ponuku
Opätovnú žiadosť o predĺženie
užívania bytu k 31. 3. podalo 105

doterajších nájomníkov. Dostali sme
však aj 44 nových žiadostí o pride
lenie nájomného bytu a 20 bolo ak
tualizovaných. Z celkového počtu
64 žiadostí 38 spĺňalo potrebné ná
ležitosti. Jeden žiadateľ už k 1. mar
cu dostal pridelený byt, 9 žiadostí
zatiaľ nie je vyhodnotených z dô
vodu nekompletnej dokumentácie
a 17 nesplnilo požiadavky pride
lenia bytu. Aktuálne teda mesto
eviduje v poradovníku podľa VZN
č. 09/2011 o nakladaní s nájomnými
bytmi vo vlastníctve mesta Malacky
na Ulici Pri Maline v úplnom znení
dovedna 37 kompletných žiados
tí o nájomný byt. V súčasnosti však
zatiaľ žiaden byt nie je voľný, a tak si
žiadatelia budú musieť počkať, kým
sa nejaký uvoľní.
T. Búbelová

výzva

Svedkovia nehody, prihláste sa!

Dňa 27. 3. asi o 10.00 h prišlo na Radlinského ulici v Malackách pri ob
čerstvení zvanom Srdiečko k dopravnej nehode medzi cyklistom a osob
ným motorovým vozidlom zn. Kia Picanto, TEČ MA 531CA. Pretože nie sú
známe žiadne okolnosti dopravnej nehody, lebo nebolo zachované po
stavenie bicykla a uvedeného motorového vozidla, nie je možné určiť za
vinenie. Žiadame svedkov dopravnej nehody, aby sa prihlásili na Okresné
-orpzriaditeľstvo policajného zboru Malacky, Zámocká 5.

17. apríla sa uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Náčelník MsP predložil správu
o bezpečnostnej situácii v našom
meste. Vyplýva z nej, že bezpečnostná
situácia je stabilizovaná. Na vnímanie
bezpečnosti v meste má u občanov
veľký vplyv najmä tzv. uličná krimina
lita, tá má klesajúci trend, priestupky
sú najčastejšie majetkové.
Poslanci schválili novelu návštevného poriadku Zámockého
parku. Najväčšou zmenou je to, že
po novom môžu v parku jazdiť cyk
listi. Prijaté bolo aj všeobecne záväz
né nariadenie mesta o nových poplatkoch za sociálne služby poskytované mestom. Ceny za niektoré
sociálne služby sa v novele nemenia,
za iné sa zvyšujú a niektoré i znižujú.
MsZ rokovalo aj o návrhu zmien
územného plánu mesta, pričom
tento bod programu vyvolal dlhú
diskusiu. Rezonovalo najmä rozší
renie hraníc zastavaného územia
mesta a možnosti umiestňovania
prevádzok súvisiacich s erotickými
službami v Malackách. Pripomienky k návrhu zmien územného plánu je možné vyjadriť ešte niekoľko dní buď písomne, alebo osobne
na verejnom prerokovaní.
Viac informácií si môžete prečítať
v nasledujúcom čísle MH a na www.
malacky.sk. V sekcii mesto – mest
ské zastupiteľstvo si môžete pozrieť
aj videozáznam zo zasadnutia.
-mija-

Stavanie
mája

za Malinou

Keďže sa blíži máj, ku ktorému
neodmysliteľne patrí tradícia
stavania májov, rozhodli sme
sa nadviazať na zvyky našich
predkov. Do časti Malaciek za
Malinou chceme vniesť viac života a priblížiť predovšetkým
deťom ľudové tradície, ktoré
siahajú až do obdobia starých
Slovanov a ktoré sa z Malaciek
vytratili. Boli by sme radi, ak by
toto stavanie mája opäť odštartovalo tradíciu.

Preto by sme chceli pozvať všet
kých bez rozdielu viery, pôvodu či
akejkoľvek príslušnosti, aby ste sa
s nami prišli zabaviť a privítať náš
prvý máj. Radi privítame každého
a rovnako prijmeme každú pomoc
nú ruku. Máj bude stáť na centrálnej
ploche sídliska na ulici D. Skuteckého
(kde stál aj vianočný stromček).
Program:
29. 4. 2014 – podvečer bude
máj prichystaný pre všetkých, ktorí
si budú chcieť priviazať svoju stuž
ku, a tým prispieť k výzdobe.
30. 4. 2014 o 17.30 h sa usku
toční samotná oslava aj s krátkym
programom.
Bližšie informácie u poslancov za
obvod č. 1 (Mračna, Halcin, Bauman),
alebo u Štefana Hrončeka (horod@
post.sk, tel: +421 908 28 97 27).
Za organizátorov sa na vás tešia
obyvatelia Malaciek za Malinou (Juh
a všetky priľahlé ulice a uličky ) v spo
lupráci s poslancami za našu mestskú
Š. Hronček
časť.		
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Prvomájové Malacky:

Veronika Rusňá
ko
vá je mladá
umelkyňa, ktorá
sa venuje ume
leckému spraco
vaniu skla tech
nikou fusing, te
da spekanie skla.
Svoje diela Mala
čanom predstavu
je v Galérii MCK od
10. apríla, kedy sa
uskutočnila sláv
nostná vernisáž.

Čo nás čaká?

Prvomájové Malacky sa počas rokov stali najväčším podujatím v na
šom meste, ktoré je schopné do Zámockého parku prilákať tisícky
ľudí. Dúfame, že inak to nebude ani tento rok a skvelý program pod
porí aj krásne počasie. Okrem kompletného programu na plagáte
podujatia na strane 4 vám ponúkame podrobnosti o niektorých no
vinkách a jedinečných vystúpeniach.

Na hlavnej scéne pri Malackom
kaštieli vystúpia o. i. aj Cigánski diab
li a tanečná skupina Gypsy Dance
Teather a tanečník, dlhoročný sólista Cirque du Soleil Totti Ovidiu. Ako
sami protagonisti tvrdia, program je
postavený na virtuóznej hre cimbalistu Ernesta Šarkoziho, klarinetistu
a hráča na tárogató Zoltána Grunzu
a primáša Štefana Banyáka. Je doplnený známymi cigánskymi piesňami
v speváckom podaní Silvie a Vanessy
Šarkoziových a spomínanými virtuóznymi tancami pod vedením Totti Ovidia a jeho tanečníkov Gypsy Dance
Theater a Romano festo. Program je
plný života, lyrického a temperament
ného spevu a nepredstaviteľnej tanečnej výbušnosti.
The Bridge je malacká hudobná
skupina, ktorá sa predstaví na alterna
tívnej scéne ako prvá. Ide o kapelu,
ktorú tvoria bývalí žiaci a dvaja súčasní učitelia gymnázia v Malackách.
Na tejto scéne príde na rad aj
skupina Páni času, ktorá pochádza
z Nitry. Ich názov napovedá, že keď
ide o hudbu, radi sa vracajú v čase,
až po stredovek. Ich repertoár by sa
dal rozdeliť do troch hlavných oblas
tí: stredoveká hudba, keltský folk
a svojsky spracované slovenské tra-

dičné melódie. Toto zoskupenie spolu
hráva iba jeden rok a už účinkovalo
na množstve koncertov v Nitre, rôznych festivaloch na Slovensku i v Poľsku a má za sebou úspešnú spoluprácu s Diabolskými husľami.
Na zelených plochách v parku
sa uskutoční podujatie Malacká
šošovica. Prezentácia aktivít malackých občianskych
združení, predsta
venie lesnej škôl
ky Trvalkáči, predaj
ručne vyrobených
výrobkov, ukážky
remeselnej vý
roby, Vecičky s dušou z Chránenej
dielne Vstúpte, n. o., ochutnávka zdravých jedál a dobrôt zo šošovice, workshopy, zvieratká z dvora, čajovňa
Faunova záhrada s bubnovačkou či
možnosť hry na perkusie – nielen to
nájdete počas Prvomájových Malaciek v areáli Malackej šošovice. Malacká šošovica má spájať občiansky sektor v Malackách a podporiť spoluprácu organizácií, ktoré v meste pôsobia.
1. mája pripravuje organizačný tím jej
prvú „ochutnávku“, hlavné podujatie
Malackej šošovice sa uskutoční v Deň
letného slnovratu, 21. júna.

Sklená múza
v Galérii MCK

Ide už o druhú Veronikinu vernisáž v týchto priestoroch.
Svoje diela však ponúka na obdiv aj na výstavách v iných mestách. Nedávno ju navštívil aj štáb RTVS, ktorý o jej tvorbe nakrútil krátky dokument. Ten si mali možnosť pozrieť účastníci
vernisáže a v sobotu 12. apríla aj diváci RTVS.
Najväčšou oporou a zároveň inšpiráciou je pre umelkyňu
rodina. Má dve krásne dcérky a milujúceho manžela. Tiež verí
v silu anjelov a sama hovorí: „Moja tvorba mi dáva krídla.“ Diela
od tejto autorky robia radosť mnohým známym osobnostiam
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dokonca i súčasnému prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi. Veronika výtvarnú tvorbu a výchovu aj vyštudovala, a to na Univerzite Konštantína Filozofa
v Nitre.
Výstava je otvorená každý deň do 4. mája.
Ut–Pi: 9.00–17.00 h; So–Ne: 14.00–17.00 h

N. Slobodová/MCK/L. Vidanová

Text, foto: N. Slobodová

Recitátori medzi
najlepšími
z najlepších

V piatok 11. apríla
sa študenti štát
neho gymnázia
po siedmykrát
zúč astnili ako
účinkujúci diva
delného festivalu
Univerzity Kon
štantína Filozofa
v Nitre.

Dokončenie z 1. strany

Potešenie a vďaka
Hviezdoslavov Kubín má zatiaľ –
po odznení dvoch z piatich vekových
kategórií – troch laureátov z Malaciek, pritom presne toľko ich bolo aj
vlani. „Veľkým uznaním pre nás bolo
konštatovanie porotkyne J. Čajkovej,
riaditeľky Národného osvetového cen
tra, že po dlhej odmlke od čias, keď re

citátorov pripravovala bývalá učiteľka
dramatického odboru ZUŠ N. Tučko
vá, sa Malacky znovu dostávajú do
povedomia svojou veľmi solídnou re
citátorskou školou,” priznáva B. Reifo
vá. „Mám šťastie na šikovných ľudí
a veľkým plusom pre nás všetkých je
priazeň Fredyho Swana. Práve on je ten
posledný, kto si pred súťažou všetkých
vypočuje, rozdá cenné rady, chodieva
s nami aj na súťaže a teší sa z úspe
chov mojich zverencov. Kritikmi a po
radcami sú pre nás aj kolegovia z firmy
Akušat, kde mávame nácviky a v pria
teľskej atmosfére zbierame aj pochva
ly či kritické postrehy. Bez ústretovosti
zamestnávateľa by som si časovo ná
ročné nácviky v období pred súťaža
mi asi nemohla dovoliť, a tak cítim, že
časť úspechu mojich recitátorov patrí
aj sem.”
Text: T. Búbelová, foto: archív BR

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 obsah.

kráľovnej Teda Hughesa, tvrdého po
eta, na ktorého treba dozrieť a mať
nažité... Dodov prednes však všetkých
nadchol, ani ja sama som si neuvedo
movala, ako mocne som počas jeho
vystúpenia zvierala stoličku a prežíva
la s ním každé slovo,“ približuje nám B.
Reifová. Porotu svojím výkonom do
slova šokoval a označila ho za neča
kaný objav! On sám bol však z úspechu nešťastný a dookola opakoval,
že on si to chcel len raz vyskúšať! J

5

Anglické divadlo
v malackom
gymnáziu
Divadelný festival je organizovaný filozofickou fakultou ako súčasť
projektu KEGA-039UKF-4/2012-Vyučovanie súčasných anglofónnych literatúr ako prostriedok posilňovania
kreatívneho a kritického myslenia.
Podujatie je organizované s podporou Zastúpenia Európskej komisie

na Slovensku a ide o celoslovenskú
prehliadku školských divadiel v cudzom jazyku (ZŠ, SŠ).
Tento ročník bol pre gymnázium
výnimočný tým, že sa zo školy zapojili až dve skupiny – študenti 3. roč
níka 4-ročného gymnázia pod ve
dením Dimany Ivanovej a študenti

1. ročníka 8-ročného gymnázia pod
vedením Dagmar Pellerovej. Tretiaci
získali za svoju hru Malý princ ocenenie za morálny odkaz, odvahu divadelne stvárniť klasickú literatúru
a krásne kostýmy. Príma s paródiou
na Šípkovú Ruženku získala ocenenie za výbornú jazykovú úroveň, interakciu s divákom, kolektívny výkon
a stvárnenie Ruženky. Porota pozitívne ocenila ich peknú výslovnosť
a plynulosť prejavu, dobrú gestiku
láciu, spontánnosť a nasadenie celého tímu.
Gymnázium ďakuje svojim štu
dentom za úspešnú reprezentáciu
školy.
Text, foto: Gymnázium Malacky
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Malačania víťazili

RC LMK Malacky a Zväz modelárov Slovenska
Vás pozýva na letecko - modelársku sútaž

Malacké rodiny so svojimi šachovými nádejami vycestovali v dňoch
5.–12. 4. na Majstrovstvá Slovenskej republiky 2014 v šachu chlapcov
a dievčat v kategóriách do 8, 10, 12, 14, 16 a 18 rokov.

26.
edela
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Nakladanie s odpadmi. Ako na to?
Súčasnosť je charakteristická neustálym zvyšovaním produkcie odpadu, čo negatívne vplýva na životné prostredie. V Malackom hlase
sa v nadväznosti venujeme narábaniu s odpadom.

Po vyše týždeňových bojoch
v jednom z hotelov v Ľubovnian
skych kúpeľoch sa na stupne víťazov
postavili: 1. miesto, kategória D10,
Adriana Vozárová; 3. miesto, kategó
ria CH10, Michal Sobek.
Poďakovanie za dobrú reprezen
táciu malackých farieb patrí však
všetkým deťom za 5. miesto, kategó
ria D10, Daniela Osadská; 10. miesto,
kategória CH10, Michal Valigurský;
10. miesto, kategória D10, Silvia Faj
táková; 15. miesto, kategória CH12,
Norbert Filípek; 20. miesto, kategória
CH12, Ján Osadský.
Úspech malackých detí je pod
mienený dlhoročnou osobnou i fi
nančnou podporou rodičov v trénin

govom a súťažnom procese. Trénin
gový proces úspešne existuje aj vďa
ka vytrvalej podpore CVČ Malacky,
Tréningového strediska Štefanov
a ligovým súťažiam, v ktorých deti
hrajú za CVČ Malacky a ŠK Štefanov.
V minulosti boli do systému prípravy
šachových nádejí zapojené aj mater
ské školy a Základná škola Dr. J. Dére
ra v Malackách. Táto systémová pod
pora už neexistuje, a tak je podchytiť
nové šachové talenty pre okres Ma
lacky v budúcnosti nemožné. Malac
ké deti v budúcnosti nebudú môcť
úspešne vystupovať v rámci Sloven
ska. Bol by som však rád, keby som
nemal pravdu.
Text: T. Chabada, foto: M. Vrba

V minulom čísle sme vás informo
vali, ako treba nakladať s papierom,
ktorý považujete za odpad. Tento raz
sa budeme venovať plastom.
Plasty tvoria 7 % hmotnosti v cel
kovom množstve komunálneho
odpadu. Celková ročná produkcia
plastov je 280 kg na obyvateľa SR.
Vyrábajú sa z ropy, ktorá je neobno
viteľným prírodným zdrojom, a je
možné ich recyklovať len obmedze
ne. V prírode sú vďaka svojim vlast
nostiam takmer nezničiteľné. Plasty
je zakázané spaľovať v domácnos
tiach, pretože sa z nich uvoľňujú kar
cinogénne látky – dioxíny. Z triede
ných plastov sa vyrába drvina, ktorá
sa následne opäť spracováva. Z PET

fliaš sa napríklad vyrábajú vlákna,
ktoré sa používajú ako výplň zimnej
bundy. Zo zmesi plastov sa vyrába
aj záhradný nábytok alebo lavičky.
Pri vyhadzovaní plastov je dôležité
zmenšiť objem plastových obalov,
napr. zošliapnutím. Plasty vhadzujeme do žltých nádob na odpad.
Delíme ich na viac druhov:
PE (polyetylén),
PET (polyetyléntereftalát),
PP (polypropylén)
LDPE a HDPE (light/high density
PE – s nízkou/vysokou hustotou)
Do zberu plastov patria:
PET fľaše od nápojov (stlačené),
vypláchnuté obaly od čistiacich prí
pravkov, od šampónu, aviváže, čisté

igelity, igelitové tašky, plastové po
háre od jogurtov
Do zberu plastov nepatria:
fľaše od oleja, znečistené fľaše
alebo poháre, záhradný nábytok
N. Slobodová/B. Orgoňová

Poďakovanie
V dňoch 12.–21. 4. sa v priesto
roch Malackého kaštieľa uskutočni
la výstava krojov a krojovaných bá
bik. Oddelenie marketingu v MsÚ
ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k jej organizova
niu. Ďakujeme DFS Leváranek, FS
Macejko, starostovi Lozorna Ľ. Hú
bekovi, pani Benkovičkovej z Pl.
Štvrtka, pani Klvačovej zo Závodu,
Uhranské
mu múzeu, svadobnej
agentúre Veronika a výtvarnému
-omodboru ZUŠ v Malackách.

Veľtrh práce - Job Expo 2014
Ponuka aktuálnych voľných pracovných miest od zamestnávateľov
a pracovných agentúr zo Slovenska a zo zahraničia – EU/EHP, Švajčiarsko

v dňoch 29. – 30. apríla 2014
v priestoroch Výstaviska Agrokomplex v Nitre
European Job Days 2014

16. ročník medzinárodnej burzy práce

Mladý tvorca 2014

22. ročník celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy
výrobkov žiakov stredných odborných škôl
„Nezamestnanosť mladých, pretrvávajúci makroekonomický
problém SR“ odborná panelová konferencia

pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky pána Roberta Fica
a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pána Jána Richtera

29. 4. 2014
9.00 h - 18.00 h
30. 4. 2014
9.00 h - 14.00 h

Kliknite si na www.istp.sk a ponorte sa do sveta práce.
Príďte a vytvorte si svoj profesijný profil a vyhľadajte si vhodné pracovné miesta
šité pre Vás – všetko čo je dostupné na webe!
Zistite, ako ste na tom s cudzími jazykmi (AJ, NJ, FJ, ŠJ, TJ) či IT znalosťami!
Ponúkame Vám testovanie IT – ECDL a EBC*L.
Poradíme Vám, ako sa pripraviť na prijímací pohovor, ako písať žiadosť a dobrý životopis.
Študenti, absolventi a hľadajúci zamestnanie – príďte a získajte cenné rady v oblasti výberu povolania!
Poskytneme odborné poradenstvo občanom so zdravotným postihnutím.
Poradíme Vám v pracovnoprávnych vzťahoch.
Ako začať podnikať? – príďte a dozviete sa!
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Centrum
pedagogicko-psychogického
poradenstva a prevencie
Čadca

Centrum
pedagogicko-psychogického
poradenstva a prevencie
Nové Zámky

As

Národný projekt VII-2 „Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych
vecí a rodiny“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Actoris System
s.r.o.
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ČO DO KANALIZÁCIE NEPATRÍ:
•
•
•
•
•
•
•

stavebný odpad,
chemikálie, farby, riedidlá, rozpúšťadlá, dezinfekčné prostriedky, lieky,
ropné materiály a tuky,
textilné produkty (napr. dámske pančuchy) a iné tkaniny,
komunálny odpad,
zvyšky jedál, kosti a pod.,
dámske hygienické vložky, jednorazové detské plienky, vata a vatové
tyčinky, vlhčené utierky, kondómy,
• zvieracie fekálie, srsť, vlasy,
• cigaretové ohorky.

?

OBUJE
ODPAD SPÔS

,
otné prostredie
• poškodzuje živ hávanie kanalizačného
• spôsobuje upcnívanie zvyškov spojené
potrubia a vyh
výbušných
áchajúcich a
so vznikom zap
do vnútra
môžu prenikať
plynov, ktoré
,
vášho domova
idáciu odpado
likv
na
y
lad
• ovplyvňuje nák a aj cenu za jej odvedenie
vých vôd, a ted
a čistenie.
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Ochrana lesov
pred požiarmi

S jarným obdobím každoročne prichádza zvýšené riziko vzniku
požiarov v prírodnom prostredí. Zvýšené riziko vzniku požiarov je
spôsobené činnosťou občanov v prírode používaním otvoreného
ohňa, najmä pri spaľovaní haluzoviny, suchého lístia a trávy, pod
paľovaním ľahko zápalných materiálov, kladením ohňov priamo
v lese alebo v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie nebezpečenstvo hro
zí pri vypaľovaní suchej trávy. Aj keď je vypaľovanie suchej trávy
a iných porastov zákonom zakázané, každoročne sú zaznamenané
požiare lesných porastov spôsobené touto činnosťou.

Z uvedených dôvodov Hasičský
a záchranný zbor apeluje na všet
kých občanov, aby v záujme zníženia
požiarovosti a predchádzania požia
rom v súlade so zákonom o ochrane
pred požiarmi dôsledne dodržiavali
zákaz:
• vypaľovať suchú trávu, porasty
kríkov, stromov a spaľovať orga
nické zvyšky – odpady
• fajčiť a používať otvorený pla
meň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku po
žiaru
• zakladať oheň v prírode, na poľ
nohospodárskych pasienkoch
a pozemkoch
• zakladať oheň v priestoroch ale
bo na miestach, kde môže dôjsť
k jeho rozšíreniu.
V prípade zistenia porušenia
ustanovení § 14 zákona NR SR č.

314/2001 Z. z. o ochrane pred po
žiarmi upozorňujeme, že okresné ria
diteľstvo Hasičského a záchranného
zboru môže fyzickej osobe uložiť
v blokovom konaní pokutu do výšky
100 € a v priestupkovom konaní až
do výšky 331 €.
Na kladenie ohňa v prírode je po
trebné využívať priestory na to ur
čené (napr. vybudované ohniská),
v žiadnom prípade nezakladať oheň
priamo v lese. Pred odchodom je po
trebné oheň uhasiť (poliať vodou, za
sypať zeminou a pod.).
Veríme, že svojím zodpovedným
konaním aj vy prispejete k zamedze
niu vzniku požiarov a tým aj k zníže
niu škôd na lesných a poľných poras
toch.
Za porozumenie ďakujú
príslušníci OR Hasičského
a záchranného zboru v Malackách.

Hasiči a záchranári
pre verejnosť

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách
a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách
chystajú k sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, Deň otvorených dve
rí. Uskutoční sa 13. mája od 8.30 do 12.00 h v areáli Záchrannej brigá
dy Hasičského a záchranného zboru na Továrenskej ulici

Od 9.00 h hasiči pripravili praktic
ké ukážky zásahovej činnosti – ha
senie vodou a penou, vyslobodzo
vanie raneného pomocou hydrau
lického náradia, transport raneného
sanitkou, poskytnutie prvej pomoci
aj ukážky činnosti odborov kynoló
gie a hipológie Prezídia Policajného
zboru. Účastníci sa budú môcť zapo
jiť do preťahovania lanom, môžu si

vyskúšať poskytovanie prvej pomo
ci, hod šiškou na cieľ, striekanie ha
sičskou striekačkou na terč, prezrieť
si hasičské zásahové obleky, dýcha
ciu techniku a ustrojenie dobrovoľ
níkov z radov návštevníkov na rôzne
typy zásahov. Súčasťou akcie je aj
prehliadka hasičskej zásahovej tech
niky.
-ts/red-

František Beleš víťazom
speváckej súťaže

CVČ Stonožka v Senici uskutoč
nilo 11. apríla v kultúrnom dome
15. ročník speváckej a hudobnej
súťaže pre deti a mládež v oblasti
populárnej hudby Pop Senica.
Súťažilo sa v troch vekových ka
tegóriách. V 2. kategórii sme mali
dvoch súťažiacich zo ZUŠ v Ma
lackách, Františka Beleša a Vane
ssu Sojákovú.
František spieval pieseň z reper
toáru skupiny Money Factor Vráť
trochu lásky medzi nás a Vanessa
predviedla pieseň od Mariky Gom
bitovej Mami, mami. Šťastie sa
usmialo na Františka Beleša, ktorý
vo svojej kategórii získal za svoj
spevácky výkon 1. miesto. Žiakov
pripravila dlhoročná učiteľka spevu
Oľga Ballayová.
Text, foto: -ob-

Mažoretky ELLA
s prvenstvami
Koncom marca sa v Bratislave
konalo semifinálové kolo súťa
že Pohyb bez bariér, ktorého sa
s dvomi choreografiami zúčast
nili aj mažoretky ELLA z Mala
ciek.

Juniorky súťažili
s choreografiou
s názvom Masky
kadetky s choreo
grafiou Tajomstvo krídiel. Ich poc
tivý prístup k tréningom sa prejavil
v suverénnom prevedení. Obe cho
reografie sa umiestnili na prvých
miestach. Priniesli si aj dva zlaté po
háre. Prvé miesta im zabezpečili po
stup do finále súťaže, ktoré bude ko
nať 17. mája v Bratislave.
Táto súťaž je jednou zo série súťaží,
na ktorých sa mažoretky ELLA v ďal
šom období zúčastnia. Dúfame, že
sa s rovnakým úspechom vrátia aj
z najbližšej súťaže, ktorej sa zúčastnia
v sobotu 26. apríla v Sobotišti. Ďalej
sa chystajú zabojovať aj 24. mája na
súťaži Zlatá palička v Galante. Vyvr
cholením tejto súťažnej sezóny bude
účasť na majstrovstvách Slovenska
v mažoretkovom športe, ktoré budú
v júni v Martine. Veríme, že aj tam,

síce vo veľkej konkurencii, budú
úspešné a prinesú domov ďalšie
cenné umiestnenia a hlavne získajú
kopu skúseností.
Mažoretky nečakajú len súťaže,
ale aj rôzne vystúpenia. Najbližšie
sa predstavia pri príležitosti stava
nia mája v obci Kostolište. Tak ako
každý rok, ani tento nebudú chýbať
na otváraní Prvomájových Malaciek
alebo na akcii Míľa pre mamu v Zá
mockom parku. Držme im palce, aby
sa im aj naďalej darilo a aby svojimi
vystúpeniami a úspechmi potešili
každého z nás.
Text: D. Bukovská, foto: K. Horecká

blahoželanie
Nech kvitnú kvety
v Tvojej tvári, nech
v Tvojich očiach
slnko žiari,
nech nepoznáš
lásky klam, to praje
Aničke Lichnov
skej k 60. narodeninám manžel
Anton, mama Anna, sestry Mária,
Vierka a Ivetka s rodinami, brat
Alojz s rodinou, kamarátky Jarka
a Marika s rodinou.

Drobná inzercia
• Predám/odstúpim (je možné po
kračovať v Autokredite VWFS) bielu
Škodu Rapid Ambiente+ 1.2 TSI 63 kW
5G, r. v. 2013, 16600 km. Top výbava.
Kontakt: 0905 64 54 50
• Predám 1-i. zateplený byt (31 m2 +
lodžia 7,3 m2) v pôv. stave na 2. p. v 4.
obvode Bratislavy. Nie cez realitnú
kanceláriu. Kontakt: 0944 43 76 47
MALACKÁ MATRIKA
od 31. 3. do 22. 4. 2014
Vítame medzi nami
Jakub Makyta, *19. 3.
Povedali si áno
Pavol Kujan a Darina Hor
váthová
Nie sú medzi nami
Rozália Kalánková, Malac
ky, *1930; Ján Juríčka, Ma
lacky, *1924; Ľubomír Huťan, Lo
zorno, *1948; Jozef Oreský, Malac
ky, *1941; Jaroslav Halaj, Malacky,
*1956; Helena Slováčková, Ma
lacky, *1937; Úmrtia: Jozef Kopáč,
Lakšárska, Nová Ves, *1956; Šte
fan Salay, Plavecký Štvrtok, *1985;
František Pollák, Malacky, *1944;
Peter Strážnický, Sekule *1957, Ma
tilda Petovská, Vysoká pri Morave,
*1922; Robert Kratochvil, Malacky,
*1936; Gustav Gašpar, Malacky,
*1965

SPOMIENKY
Čas beží, ale spomienky zostávajú.
12. 4. sme si pripo
ročie
menuli 1. vý
úmrtia našej milo
vanej manželky,
matky, babky a prab
 abky Márie Kadlubovej. S láskou
a úctou spomínajú manžel, dcéra aj
syn s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.
Ťažko sa nám
s Tebou lúčilo,
ťažko je bez Teba byť,
láska však smrťou
nekončí,
v našich srdciach
budeš stále žiť.
12. 4. uplynulo 17 rokov od chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec, dedko Augustín Špelitz. S lás
kou a úctou spomína manželka Otí
lia, dcéry Eva a Božena s rodinami.

Smútok v srdci stále máme,
s láskou na Teba spomíname.
19. 4. sme si pripo
menuli 1. výročie
úmrtia milované
ho manžela, otca,
deda, svokra, brata,
švagra a svata Jo
zefa Michaloviča.
S láskou a úctou spomína manželka
Helena, syn Marián a Broňka, dcéra
Monika a Rasťo, vnúčatá Vanduška,
Linduška a malý Lukáško. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomien
ku spolu s nami.
Odišiel si tíško spať,
zaplakal každý,
kto Ťa mal rád.
Tá rana v srdci
stále bolí,
na ten deň
zabudnúť nedovolí.

29. 4. uplynú tri roky, čo nás navždy
opustil náš drahý MUDr. Anton Le
žovič z Malaciek. S úctou a láskou
spomína manželka, deti a ostatná
rodina.
Všetko zmizlo,
len stopy Tvojej lásky
a spomienky
na predobré srdce
nám zostali.
Spi ticho, tichúčko,
naša mamička
a babička.
28. 4. si pripomíname 2. výročie
úmrtia Jolky Pokornej z Veľkých
Levár. S láskou v srdci spomínajú
dcéry s rodinami a ďalšia rodina. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú spo
mienku.
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Storočnica organizovaného
športu v Malackách
Tento rok oslavuje organizovaný šport v Malackách už sto rokov. Po
stupne vám v Malackom hlase prinášame zaujímavosti z histórie jed
notlivých športov. Začali sme informáciami o františkánoch, ktorí sa
tiež nemalou mierou zaslúžili o rozvoj športu v meste. K tejto téme
pridávame ešte ďalšie zaujímavé informácie.

Zameranie školy v športovej ob
lasti bolo všestranné, žiaci sa venova
li podľa výročných správ ľahkej atle
tike, futbalu, hádzanej, vo
lejbalu, stolnému tenisu,
tenisu, gymnastike, veslo
vaniu, člnkovaniu, cyklis
tike, hokeju, korčuľovaniu,
šachu. Okrem vyučova
nia športovali gymnazisti
aj v rámci Gavlovičovho
študentského samovzdelávacieho
krúžku. Vznikol v roku 1931 a mal aj
športový úsek s vlastnými referentmi.
Postupom času a pod vplyvom spo
ločenského vývoja sa dostávala časť
športových záležitostí na gymnáziu

aj pod hlavičku Hlinkovej mládeže.
Veľká pozornosť bola venovaná
ľahkej atletike. Prvá zmienka o tom
to športe na gymnáziu je
zo septembra 1932. Vte
dy gajarský Športový klub
a Liga motoristov uspo
riadali ľahkoatletické pre
teky, ktorých sa zúčastnili
aj gymnazisti. V októbri
potom prebiehal v Malac
kách štafetový beh k pomníku pad
lým.
Zdroj: Macejka, M.:
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 gene
ráciám.
Kniha vyjde v druhej polovici
roka a bude zahŕňať celú histó
riu malackého športu. Môžete
poskytnúť textové či obrazové
materiály v elektronickej podo
be alebo ich zapožičať vo fyzic
kej podobe na naskenovanie.
Kontaktovať môžete MCK na
tel. čísle: 034/772 21 10 alebo
e-mailom: muzeum@mck
malacky.sk, príp. osobne po
čas pracovnej doby v múzeu.

SCK Záhorák otvoril
cyklosezónu
Takmer štyri desiatky cyklistov z Malaciek a oko
lia odštartovalo v nedeľu 13. apríla ráno spred
malackej synagógy do ulíc mesta, aby symbo
lickou cyklojazdou s cieľom na Devíne otvorili
v poradí už 14. cykloturistickú sezónu na Záhorí.

V pestrofarebnom pelotóne pú
tajúcom pozornosť Malačanov od
krojili úvodné kilometre novej cyklo
sezóny spolu s cyklistami z SCK Zá
horák aj potencionálne nové posily
v radoch cykloklubu. Spomedzi nich
osobitný obdiv patrí dámam cyklo
turistkám, najmä tým, pre ktoré po
dujatie bolo premiérou v sedle bi
cykla. Chuť, s akou sa takmer 70 km
opierali do pedálov, dopĺňali úsme
vy na ich tvárach, ktoré nedokázali

zmyť ani kvapky dažďa sprevádzajú
ce ich na spiatočnej ceste.
Odmenou za vynaloženú náma
hu boli nepochybne aj pre ne pô
sobivé pohľady na prebúdzajúcu sa
jarnú prírodu, ako aj majestátny mo
nument hradu Devín, ktorý ešte zná
sobil povznášajúce pocity z vydare
ného podujatia a vyslal odhodlanie
s chuťou zdolať záverečné kilometre
k ich domovom.
Text, foto: M. Bulla

Mladí karatisti
postupujú na M SR
Ďalšie 4 zlaté pre Fight Division!
Posledný marcový víkend sa
v Piešťanoch konalo 1. kolo Li
gy nových talentov MMA&K-1
za medzinárodnej účasti prete
károv z Českej republiky a ôs
mich klubov zo Slovenska.

Za FIGHT Division Malacky na
stúpili Ondrej Vajgel, Richard Šelc
a Milan Jančárek podľa pravidiel K-1,
Simon Michálek a Daniel Šimek v ul
timátnych zápasoch.

V K-1 vo váhovej kategórii 84 kg
zvíťazil Richard Šelc vo svojom pr
vom zápase K-1 nad svojím súperom
s prehľadom 3:0 na body. V kategórii
K-1 – 93 kg vo svojom taktiež prvom
zápase Milan Jančárek dvakrát po
slal svojho súpera do počítania, ktorý
následne pre zranenie vzdal.
V MMA kategórii – 93 kg Daniel
Šimek vo svojom 1. zápase predvie
dol v 2. kole prechod zo škrtenia na
ARMBAR a prinútil zdatného súpera

z klubu SAMBO Levice vzdať. V ka
tegórii MMA 18y OPEN nastúpil Si
mon Michálek a v 2. kole taktiež svoj
ho súpera z Levíc porazil submission
na škrtenie.

Text, foto: M. Strelecký
https://www.facebook.com/pages/
FIGHT-Division-Malacky/
247421205295983
http://www.mmaportal.eu/sk/
29-03-2014-liga-novych-talentovk-1-rules-mma/

Štvrtého kola bratislavského Pohára mládeže v karate, ktoré sa usku
točnilo 12. 4., sa zúčastnili aj pretekári z Malaciek. Štyria zo šiestich
pretekárov sa tešili zo zisku vzácnych kovov, dvoch zlatých a dvoch
strieborných medailí.

Simonka Poláková získala 1. mie
sto v kategórii kata (zostava techník)
dievčat 5–7 rokov, tesne za ňou sa
v rovnakej kategórii umiestnila Kat
ka Majdlenová a získala striebornú
medialu. V kategórii kumite (voľný
boj) ml. žiakov 8–9 rokov sa umiestnil
Jakub Osuský na svojej prvej súťaži
na druhom mieste. Vynikajúcim vý
konom potešil Lukáš Gazdič v kumite
mladších kadetov 12–13 rokov, kto
rý porazil všetkých súperov a získal

zlato. Ďalší bojovníci, Lukáš Osuský
(starší žiaci) a Boris Pohánka (mladší
kadeti), sa vo svojej kategórii umiest
nili na peknom 4. mieste.
Simonka, Katka, Jakub a Lukáš sa
zároveň priamo prebojovali na maj
strovstvá Slovenskej republiky detí
a mládeže, ktoré budú v máji v Par
tizánskom. Pretekárom ďakujeme za
bojovnosť a zo srdca im blahoželáme
k zisku medailí a cenných skúseností!
Text, foto: I. Sivák

Mrazivý Jarný beh prial hosťom
Doobedie 15. apríla patrilo
v Sološnici behu. Tamojšie re
edukačné centrum pripravilo
4. ročník Jarného behu okolo
Sološnice. Počasie bolo ne
príjemné a pretekári museli
okrem behu zvládnuť aj zimu,
dážď, vietor, blato a prebeh
nutie cez potok.

Preteky boli určené najmä chlap
com z reedukačných a diagnostic
kých centier, no výnimkou boli štyria

žiaci športových tried ZŠ Záhorácka.
Väčšinou sa bežalo po asfalte, no asi
300 m po štarte museli bežci bojovať
aj s blatom a miestnym potokom, cez
ktorý sa prebrodili na druhú stranu.
Žiaci ZŠ súťažili na jednom okruhu
(1680 m), študenti stredných škôl už
museli zvládnuť dva (3360 m). Najlep
šie zo žiakov si s traťou poradil Václav
Suchánek zo Špeciálnej ZŠ Malacky.
V cieli vyhral po doslova šprintér
skom súboji s domácim bežcom Ke
vinom Martiníkom (RC Sološnica).

V kategórii stredoškolákov si už
po prvom kole vytvoril dostatočný
náskok Roman Mankovecký z Diag
nostického centra Záhorská Bystrica.
Bežec, ktorý sa v nedávnej minulos
ti aktívne venoval atletike v Nových
Zámkoch, zvíťazil suverénne za 11:34
min. S veľkým odstupom za ním pri
behli domáci pretekári – druhý Elvis
Gunár a tretí Michal Čičák.
Celkovo sa predstavilo 45 prete
károv zo siedmich škôl.
TK AC
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