
Petíciou občania namietajú voči 
tomu, že Mesto Malacky ako orgán 
územného plánovania začalo ko
nanie o  návrhu Zmien a  doplnkov 
územného plánu mesta Malacky, 
kde sa okrem iného v častiach rozší
rených na žiadosť Komisie územné
ho rozvoja podľa textu petície ho
vorí o zrušení 300 parkovacích miest 
v centre mesta, o uzatvorení Radlin
ského ulice, Zámockej ulice, ako aj 
plôch v oblasti hlavnej mestskej kri

žovatky bez akéhokoľvek dopravné
ho riešenia. „Návrh v dnešnej vypätej 
dopravnej situácii navrhuje zrušenie 
a blokáciu hlavných trás verejnej, ako 
aj osobnej dopravy v  centre mesta 
a podáva veľmi abstraktné a neusku
točniteľné riešenia dopravnej situá
cie v meste,“ píše sa v petícii. Petičný 
výbor žiada, aby MsZ návrh odmietlo 
ako celok a vrátilo ho spracovateľo
vi, aby zároveň pripravilo nový kom
plexný návrh ÚP mesta, kde bude 

prioritne riešená dopravná situácia, 
parkovacie miesta a  až potom ob
medzovanie funkčných vy užití plôch 
mesta. Predseda komisie pre územný 
rozvoj, dopravu a  životné prostre
die M. Ondrovič s  obsahom petície 
nesúhlasí. V článku na www.lpm.sk  
s názvom S akým úmyslom zavádza jú 
verejnosť pri územnom pláne mes ta? 
tvrdí, že jej text je zavádzajúci a ob
sahuje viaceré dezinformácie, kto
ré zároveň vyvracia. Na internete sa 
k téme rozpútala búrlivá diskusia.
 
Verejné prerokovanie – 
proces zo zákona

Návrh Zadania zmien a doplnkov 
č. 7 územného plánu mesta Malacky 
schválilo MsZ 12. 12. 2013 (po zapra
covaní pripomienok Komisie územ
ného rozvoja, týkajúcich sa rozšírenia 
zadania). Na jeho zá klade bol k 31. 3. 
vypracovaný návrh zmien a  dopln
kov. Ten bol potom v zmysle zákona 
rozoslaný všetkým dotknutým orgá

Pokračovanie na 2. strane
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Študenti, 
stále môžete 
tvoriť!
Súťaž literárnej tvorivosti mladých 
Malacké brko stále trvá. Zapojiť sa 
mô že mládež z  Malaciek od  15 do  
20 rokov. Nezáleží na  tom, či títo 
mladí ľudia študujú 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 4 vy
tlačených origináloch s  označením 
MALACKÉ BRKO na  adresu Mesto 
Malacky, odd. marketingu, Radlin
ského 2751/1, 901 01 Malac ky.

Práce treba poslať elektronicky aj 
poštou (prípadne doručiť osobne). 
Bližšie informácie a prihlášku do sú
ťaže nájdete na  www.malacky.sk 
(občan – vzdelávanie – súťaže).

Divadlo na hambálku malo po
sledný aprílový víkend veľmi 
hektický. Herci odohrali hneď 
dve premiéry (dve al
ternácie). Nová hra 
s  názvom Moja feš
ná slečna publikum 
zdvihla zo stoličiek 
po  oboch predstave
niach. 

Inšpiráciou na  naštudovanie tej
to láskavej a  tak trochu aj mravo
učnej dobovej komédie s  vtipnými 

presahmi do  súčasnosti po
slúžil G. B. Shaw a jeho Pyg
malion. Umeleckej výzvy sa 
zhostil režisér divadla Vlado 
Zetek.  Napísal pre svojich 
ostrieľaných zverencov hru, 
ktorá dala vyniknúť ich talen

tu, ale aj kráse kostýmov, úspornej 
funkčnosti scény, nevšednému ná
padu s úsekmi doplnenými filmovou 
projekciou a napokon aj domácej zá
horáčtine zastupujúcej jazyk prosté
ho ľudu v protiklade s kultivovanou 
rečou vyšších spoločenských vrstiev. 

Herecké výkony i  samotný prí
beh si podmanili divákov kombiná
ciou milého návratu k starosvetským 

manierom a  samotného popoluš
kov  ského motívu, ktorý – ho ci ti síc
krát spracovaný –, je vždy žiadaný 
a  úspešný. Jemný úsmev na  tvári 
divákov počas celého predstavenia 
a  šťastný koniec sa postara li o  prí
jemnú pohodu a  pozitívne dojmy 
v  emočnej pamäti každého, kto 
predstavenia videl. Herci Divadla 
na hambálku a  ich režisér môžu byť 
s  vý sledkom spokojní. Kto nestihol 
premiéry, môže sa tešiť na  reprízy  
10. a 24. mája.

Text, foto: T. Búbelová

Divadlo 
na hambálku 
s premiérou 
novej hry

 Moja fešná slečna

Deň matiek
Čistý papier. Všetci sme prišli na ten

to svet ako čistý papier, je len na  vás, 
našich matkách, čo doňho napí šete! 
Každá matka by doň chcela napísať 
veľmi veľa dobrého, hlavne lásky, no 
nie vždy sa jej to podarí... Počas svoj
ho života prežije s  nami veľa nádher
ných chvíľ, no aj tých menej pekných 
okamihov. Mamy sa tešia z maličkostí 
rovnako ako z veľkých vecí, no najviac 
z drobných pokrokov ich dieťaťa. Síce 
som svoju mamu prv naštval, keď jej 
opuchli nohy, no potom som jej vykúz
lil obrovskú radosť tým, že som sa na
rodil. Spolu sme rástli a spolu sa tešili 
z mojich prvých krôčikov, ktorých bolo 
menej ako pádov. Z  mojej hatlani ny 
sa postupne formovali slová MAMA, 
BABA... Začal som chodiť do  školy 
a  mama postupne začala odkladať 
bremeno, ktoré niesla na chrbte. Začal 
som jej viac pomáhať v  domácnosti,  
čo mi prekvapivo vydržalo až dodnes. 
Občas sa síce hnevám na otca či ma
mu, ale časom si uvedomím, že mi 
chcú dobre.

Končím základnú školu a vyberám 
si svoju budúcnosť, v  ktorej ma moja 
mama podporuje a drží mi palce, aby 
mi to vyšlo. Síce moje sny sú optimis
tické ideály, no nevzdávam sa a  idem 
bezhlavo za nimi, lebo mám podporu 
toho najdôležitejšieho človeka môjho 
života, mojej MATKY. 

A  preto oslávme tento deň, veď 
v  každodennom zhone plnom povin
ností si často neuvedomujeme, ako sa 
striedajú všedné dni so sviatkami, ale je 
jeden, na ktorý by sme nemali nikdy za
budnúť, a tým je deň našich najbližších 
a najdrahších bytostí, Deň matiek.

Mário Pavúček, ZŠ Štúrova, 9. B

Redakcia mestských médií želá 
všetkým mamám ten 
najkrajší Deň matiek 
plný radosti a úsmevu.
Možnosť položiť pár slov na papier sme dali 
deviatakovi Máriovi. Ponúkame ho však aj  
ďalším študentom, ktorí sa môžu zapojiť do 
súťaže literárnej tvorivosti Malacké brko. 

Prvomájové 
Malacky 
plné dojmov 

Najväčšie a najobľúbenejšie po
dujatie v  Malackách je úspešne 
za nami. Medzi Malačanmi ešte aj 
dnes panuje spokojnosť s kvalit
ným programom, ktorý obsadili 
naozaj zvučné mená slovenskej hu
dobnej scény, ale aj malacké kapely 
či zástupcovia alternatívy. Pozitív
ne bolo prijaté i nové usporiadanie 
stánkov v  Zámockom parku, ktoré 
celé podujatie prevzdušnilo. Desiat
ky atrakcií prilákali davy záujemcov. 

Atmosféru vám približujeme 
pro stredníctvom fotoreportáže 
na stranách 4 a 5. Rozsiahlejšie fo
togalérie Prvomájových Malaciek 
nájdete na Facebooku v profile 
malacky.sk

red

V pondelok 4. mája bola na podateľňu MsÚ doručená Petícia proti ru
šeniu parkovacích miest a  proti vytvoreniu pešej zóny, ktorá reaguje 
na  Návrh zmien a  doplnkov územného plánu (ÚP) mesta Malacky, ku 
ktorému sa od 4 apríla do 4. mája v zmysle zákona konalo verejné pre
rokovanie. Podpísalo ju vyše 1000 petitentov a osobne ju doručil člen 
petičného výboru JUDr. Ing. Peter Slávik.

 Územný plán 
čelí petícii

mailto:brko@malacky.sk
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nom na pripomienkovanie a zverej
nený na úradnej tabuli mesta. Do 5. 
mája bolo možné za  podmienok 
presne stanovených zákonom ad
resovať na  MsÚ písomné stanovis
ká a  pripomienky k  predmetnému 
materiálu v  rámci verejného prero
kovania. Okrem petície možnosť 
pripomienkovania do  uzávierky MH 
využilo viacero subjektov. Dňa 28. 
4. sa konalo prerokovanie s  občan
mi a  obyvateľmi riešeného územia 
za účasti zodpovedných pracovníkov 
mesta, spracovateľov Zmien a dopln
kov územného plánu a  asi 50 ľudí, 
ktorí sa domáhali najmä vysvetlení 
a  zdôvodnení navrhovaných závaž
ných zmien, o ktorých sa vopred ve
rejne nediskutovalo. Po  5. máji pre

behne vyhodnotenie písomne doru
čených pripomienok, ktoré sa zapra
cujú, a až potom bude vypracovaný 
čistopis, ktorý pôjde na  schválenie 
MsZ. 

Prečo sa územný 
plán mení?

Požiadavky na spracovanie zmien 
a doplnkov územného plánu vznik
li na  základe žiadostí podnikate
ľov a  súkromných osôb v  meste 
na zmenu funkčného využitia plôch 
v  súkromnom vlastníctve. Vyžiada
né zmeny si žiadatelia v plnej miere 
zaplatili (asi 20 000 €). Takáto investí
cia je však riskantná, pretože je ne
návratná a nikto nemôže zaručiť, že 
spracovaný a predložený návrh MsZ 
aj schváli.

Zadanie rozšírené 
na žiadosť komisie

Pred rokovaním MsZ 12. 12. 2013 
o návrhu Zadania zmien a doplnkov 
ÚP Komisia pre územný rozvoj vypra
covala doplnenie k návrhu o niekoľ
ko bodov, ktoré malo iniciovať Mesto 
Malacky. MsZ zobralo na  vedomie 
dôvodovú správu k  predloženému 
návrhu Zadania zmien a  doplnkov 
a  schválilo Zadanie zmien a  dopln
kov č. 7 ÚP mesta Malacky s  pripo
mienkami. Tým poslanci schválili, že 
k  pôvodným požiadavkám tretích 
osôb, ktoré si zmeny ÚP aj zafinanco
vali, sa pridali aj doplnenia z iniciatívy 
mesta, ktoré však u  jeho obyvateľov 
v niektorých častiach počas verejné
ho prerokovania vyvolali nevôľu.

Tatiana Búbelová

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Dokončenie z 1. strany

Ukážky 
policajnej 
činnosti 
v Zámockom 
parku

Zámocký park v Malackách je de
jiskom mnohých podujatí. Najbliž šie 
sa tu uskutoční Mí ľa pre mamu (10. 
5.) a Detská olympiáda (14. 5.).

V  stredu 23. apríla sa tu však 
predvádzali ukážky policajnej čin
nosti. Krajské riaditeľstvo policajné
ho zboru v  spolupráci s  okresnými 
riaditeľstvami pripravilo toto podu
jatie druhý raz po vlaňajšej úspešnej 
premiére. O akciu prejavilo záujem 
množstvo základných aj mater
ských škôl nielen z Malaciek. Ukážky 
policajných zásahov v spojení s vy
cvičenými psami alebo koňmi si pri
šlo pozrieť až 800 detí v  sprievode 
učiteľov.     Text, foto: naty

Zisťovanie 
o príjmoch 
a životných 
podmienkach

Štatistický úrad Slovenskej re
pub liky uskutočňuje od 14. ap
ríla do  30. jú na výberové šta
tistické zisťo va nie o  príjmoch 
a  životných podmienkach do
mácností –  EU SILC 2014. 

Cieľom projektu je vytvoriť spo
ločný rámec pre produkciu pravidel
ných, včasných a kvalitných údajov 
o chu dobe, o príjmoch a životných 
pod mienkach domácností v  kraji
nách Európskej únie.

Výsledky zisťovania sú nielen 
zdro jom údajov o  príjmoch, úrov
ni a  štruktúre chudoby a  sociálne
ho vylúčenia, ale aj podkladom pre 
ana lýzy životnej úrovne obyvateľ
stva a  realizáciu koncepčných zá
merov a  opatrení v  oblasti sociál
nych politík. Zisťovanie EU SILC sa 
uskutočňuje podľa porovnateľnej 
medzinárodnej metodiky v  28 kra
jinách EÚ, v Nórsku a na Islande, čo 
zároveň umožňuje aj medzinárodné 
porovnávanie Slovenska.

 EU SILC 2014 nadväzuje na  zis
ťovania, ktoré boli realizované v ro
koch 2005–2013 (EU SILC 2005–
2013). Výsledky uvedených výsku
mov Štatistický úrad SR každoročne 
prezentuje v  publikácii Zisťovanie 
o  príjmoch a  životných podmien
kach domácností v  SR a  v  posled
ných troch rokoch aj v  publikácii 
Indikátory chudoby a  sociálneho 
vylúčenia.

V  tomto roku sa zber údajov 
uskutoční opäť v  približne 6000 
ná hodne vybraných domácnos
tiach vo viac ako 300 obciach 
(mestách) Slovenskej republiky. 
Domácnosti navštívia odborne 
vyškolení opytovatelia – externí 
zamestnanci Štatistického úradu 
SR, ktorí sú povinní pri návšteve 
domácnosti preukázať sa povere
ním a preukazom totožnosti.

Základné informácie o  zisťovaní 
sú záujemcom k dispozícii na inter
netovej stránke Štatistického úradu 
Slovenskej republiky www.statis
tics.sk v časti Demografia a sociálne 
štatistiky, príjmy a spotreba.

Štatistický úrad SR

Do parku 
po novom

Zámocký park dostal nový 
návštevný poriadok. Mestskí 
poslanci ho schválili na  aprí
lovom zasadnutí a  účinný je 
od  15. mája. Najväčšou zme
nou je, že do parku môžu ísť po  
novom aj  cyklisti. 

Nový návštevný poriadok je vo 
forme Všeobecne záväzného na
riadenia mesta Malacky č. 1/2014 
o  náv števnom poriadku Zámocké
ho parku v Malackách. Prečítať si ho 
mô žete na www.malacky.sk v sek
cii mesto – všeobecne záväzné na
riadenia.

My ponúkame výber:
Návštevný poriadok upravuje 

podmienky a spôsob využitia areálu 
Zámockého parku v Malackách jeho 
návštevníkmi.

Na  území Zámockého parku 
je zakázané: táboriť, stanovať, za
kladať a  udržiavať otvorený oheň 
okrem miest na  to vyznačených, 
organizovať verejné, spoločenské, 
kultúrne a  iné podujatia okrem ve
rejných podujatí organizovaných so 
súhlasom mesta Malacky a  požívať 
alkoholické nápoje (s výnimkami). 

Ďalej je zakázaný voľný pohyb 
psov, trhanie a ničenie zelene, zne
hodnocovania plastík, prvkov drob
nej architektúry a  mobiliáru, vstu
povanie do krovitých a kvetinových 
záhonov, vstupovanie alebo iné za
sahovanie do  fontány a  zakázané 
je aj ohrozovanie chodca pri jazde 
na bicykli.

Zámocky park je monitorovaný 
kamerovým systémom. 

Vyhradené ihriská a  športoviská 
v Zámockom parku sa riadia osobit
ným návštevným poriadkom.

Za  porušenie ustanovení tohto 
nariadenia právnickou osobou ale
bo fyzickou osobou oprávnenou 
na podnikanie môže mesto Malacky 
uložiť pokutu až do  výšky 6  638 €. 
Porušenie ustanovení fyzickou oso
bou je priestupkom podľa zákona 
o priestupkoch.

mija 

V  sobotu 3. mája sa v  Malac
kách stretli priaznivci fiatiek 
z  Bratislavy a  okolia. Po  raňaj
šom zraze v  bratislavskej Petr
žalke sa stalo ich ďalšou zastáv
kou práve naše mesto. 

Pred Malackým kaštieľom mali 
naplánovaný fototermín na 13.00 h. 

Z  technických príčin sem fiatky do
razili približne o pol hodinu neskôr.

Niektorí priaznivci z  radov Mala
čanov možno tak defilé kedysi veľ
mi obľúbených miniautíčok značky 
Fiat 126 zmeškali. Podujatiu neprialo 
ani počasie. Na námestí pred kaštie
ľom, kde sa autá zhromaždili, totiž 
fúka lo ešte väčšmi než v  meste. 

Išlo už o desiate stretnutie priaz
nivcov fiatiek s  názvom Jarný zraz 
126 Bratislava. Tí si ho okorenili aj 
prehliadkou Malackého kaštieľa. 
Navštívilo ho asi 60 účastníkov zra
zu. Potom sa už všetci spoločne vy
dali smer Jakubovské rybníky.

Text, foto: naty

Jarný zraz 
fiatiek 

pred Malackým kaštieľom

Mestský úrad Malacky 
oznamuje,

mestský rozhlas
je do odvolania 
z technických 
príčin 
nefunkčný.
Nie je preto možné vysielať 
oznamy ani inzerciu.

Naďalej však môžete využívať 
možnosti inzercie v dvojtýžden
níku Ma lacký hlas a  v  mestskej 
videotextovej televízii eMTV. 
V  prípade záujmu môžete kon
taktovať redakciu médií na 

media@malacky.sk.

Územný plán čelí petícii

http://www.statistics.sk
http://www.statistics.sk
http://www.malacky.sk
mailto:media@malacky.sk


9/2014 3SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO / ŠKOLSTVO 

Chodníky a  spevnené plochy 
sú zväčša dokončené, zostávalo 
vybudovať ešte námestíčko pred 
kaplnkou. Položenie dlažby bolo 
naplánované na budúci týždeň. Na 

Břeclavskej ulici pribudnú aj dva 
spomaľovače dopravy. Vybudujú 
ich však až v záverečnej fáze realizá
cie projektu, aby ich ťažké mecha
nizmy neporušili. Na  oplotenom 

multifunkčnom ihrisku s gumeným 
nárazuvzdorným povrchom v  me
dziblokovom priestranstve už boli 
osadené hracie a cvičebné prvky. 

Zostávalo dosypať piesok do 
pieskoviska, štrk do  hracích plôch 
a namontovať bránky oplotenia. 

Keďže napriek zákazu vstupu   
na  ihrisko až do  odovzdania sta
veniska je ihrisko veľmi vyťažené, 
na  kontrolnom dni sa dohodlo, že 
túto časť treba finalizovať čo naj
skôr. 

V ďalších týždňoch priestor obo
hatil mestský mobiliár a   autobu
sová za  stávka, dokončia sa sadov
nícke úpravy a zostáva ešte vysadiť 
trávu a  živý plot z  vtáčieho zobu 
pozdĺž Brnianskej ulice.

Text, foto: tabu

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl zo  
slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, ktoré sa uskutočnilo 
12. 3., je jedným z mála preukázateľných a merateľných ukazova teľov 
výsledkov činnosti školy. Ide o akýsi indikátor kvality úrovne vyučo
vania v  škole. Najlepšie výsledky spomedzi malackých škôl v  ňom 
opätovne dosiahli deviataci z cirkevnej školy v Malackách.

Termín: 
14. a 21. máj 2014 (streda) 
o 10.00 h – žiaci ZŠ Záhorácka
o 14.00 h – žiaci z ostatných škôl

Miesto: 
športový areál ZŠ Záhorácka, Ma

lacky (atletická dráha, telocvičňa)

Kritéria pre prijatie žiaka 
do športovej triedy:
úspešné zvládnutie talentových 

skúšok; lekárske potvrdenie o  zdra
votnej spôsobilosti; súhlas zákonné
ho zástupcu so zaradením do špor
tovej triedy; potvrdenie o absolvova

ní psychodiagnostického vyšetrenia 
(sprostredkuje škola)

Obsah talentových skúšok 
do  5. ročníka športovej triedy so 
zameraním na atletiku a volejbal: 

a)   atletika – beh na  50 m, skok 
do diaľky z miesta, hod plnou 
loptou, beh na 500 m

b)   volejbal – telesná výška, dosah 
v  stoji, člnkový beh 4x 10 m, 
skok do diaľky z miesta, ľah – 
sed za  1 minútu, hod plnou 
loptou (1 kg), preskoky cez švi
hadlo za 1 minútu

G. Emrichová, riaditeľka školy

Břeclavská sa 
nám mení 
pred očami

Práce na  revitalizácii Břeclavskej ulice viditeľne postupujú a  v  tej
to lokalite sa črtá veľmi príjemné priestranstvo. Pracovníci mesta 
a zástupcovia realizátorskej firmy sa stretli 24. 4. na kontrolnom dni,  
aby spoločne skontrolovali aktuálny stav a postup prác.

Talentové skúšky 
do športovej triedy

ZŠ Záhorácka 95, Malacky pozýva žiakov 4. ročníka na  talento
vé skúšky do športovej triedy pre školský rok 2014/2015. Dievčatá 
a chlapci sa môžu uchádzať o prijatie do 5. ročníka športovej triedy 
so zameraním na atletiku a volejbal.

V  oboch z  testovaných predme
tov výsledky deviatakov dokonca 
výrazne prekročili celoslovenský 
priemer. V slovenskom jazyku a lite
ratúre sme dosiahli percentuálnu 
úspešnosť 70,83 %, čo predstavu
je o  8,83 % lepší výsledok oproti 
národnému priemeru. V  matema
tike bola percentuálna úspešnosť 
deviatakov 63,29 %, čo je o 8,62 % 
lepší výsledok ako celoslovenský 
priemer. Podľa dosiahnutého per
centilu sa dokonca radíme medzi 
najúspešnejšie školy v rámci celého 
Slovenska (SJL – 88,35 % a  MAT – 
79,35 %). 

Percentil školy  vyjadruje umiest
nenie školy v  rámci všetkých škôl, 
v ktorých sa uskutočnilo testovanie 
v  danom predmete. Percentil vy
jadruje, aké percento škôl dosiah
lo horší výsledok ako porovnávaná 
škola. Z výsledkov našich žiakov má 
vedenie i pedagógovia školy neskrý
vanú radosť, za  čo im, ale aj pani 
učiteľkám, ktoré ich starostlivo pri
pravovali, patrí veľké poďakovanie. 
Veríme, že úspešné zvládnutie prvej 
dôležitej vedomostnej skúšky po
vzbudí našich deviatakov do ďalšie
ho vzdelávania. 

Spoločenstvo školy

 V Testovaní 9 
najlepšia 
cirkevná škola

Základná umelecká škola v Malackách
Záhorácka 1918, 901 01 Malacky

Prijímacie
  skúšky
na školský rok 2014/2015
budú 2. a 3. júna 2014 od 14.00 do 17.00 h

hudobný a tanečný odbor
v budove ZUŠ na Záhoráckej ul. 1918
výtvarný a literárnodramatický odbor 
v budove Synagógy

Tešíme sa na vašu účasť. Viac info na www.zusmalacky.sk

Online aplikácia volebného kom
pasu EUvox 2014, ktorá voličom 
umožňuje porovnať svoje názory  
s  politickými stranami kandidujú
cimi vo voľbách do  Európskeho 
par lamentu, štartuje presne mesiac  
pred eurovoľbami. Účelom je po
môcť ob čanom pri výbere politickej 
strany, ktorá najlepšie zodpovedá 
ich vlast ným preferenciám a  priná
ša prak tické informácie o  hodno
tových po zíciách politických strán. 

EUvox neslúži na  to, aby obča
nom povedal, koho majú voliť. 
Umožňuje im však porovnať svoje 
názory s  názormi politických strán 
na rôzne témy. Projekt EUvox, ktorý 
volebný kompas prináša, vznikol 
v  spolupráci odborníkov z  28 člen
ských štátov EÚ. Na  Slovensku je  
garantkou projektu sociologička 
Oľga Gyárfášová z  Fakulty sociál
nych a  ekonomických vied Univer

zity Komenského. Projekt autori 
predstavili v  Európskom informač
nom centre v Bratislave.

Riaditeľ Informačnej kancelárie 
EP na  Slovensku Robert Hajšel pri
po mína, že Slovensko stále zápasí 
s  naj niž šou účasťou vo voľbách do 
EP:
„Tieto voľby prebiehajú v  kontex
te krízy a  heslom našej kampane je, 
že tento raz budú iné.”  Víta pritom 
všetky iniciatívy, ktoré môžu pomôcť 
zvýšiť účasť Slovákov na  voľbách  
24. mája. Volebný kompas nájdu 
používatelia aj na  jeho oficiálnej 
stránke www.euvox.eu/sk.          ts

Volebný kompas 
  pre voľby do EP

Ďalšie číslo mestských novín
vyjde 21. mája.

http://www.euvox.eu/sk
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Niektorí dali prednosť povzbu
dzovaniu na športových podu

jatiach či Majstrovstvách SR silných 
mužov, iní prechádzke po Zámoc
kom parku a  náhodným pristavo
vaním sa pri čomkoľvek, čo pote
šilo oko, ucho či maškrtné jazýčky. 
Početnú skupinu návštevníkov 
Pr vomájových Malaciek ako vždy 
tvorili rodiny s malými deťmi – a tí 
mali na výber z množstva atrakcií, 
tvorivých dielní, súťaží, divadielok 
v tráve či vozenia sa na koníkoch.
Pokojný podvečerný západ slnka 
už patril viac staršej mládeži a do
spelákom, ktorí si pred hlavnou 
tribúnou vedľa kaštieľa vychutnali 
koncerty vokálnej skupiny Fragi
le a neskôr aj skupín Vidiek a Hex. 
Nielen na lavičkách, ale sediac na 
tráve si mnohí pohmkávali, luskali 
si prstami a celkovo bolo cítiť me
dzi ľuďmi veľkú pohodu. 
V  podvečernom čase sa veľa ľudí 
stretlo aj na futbalovom štadióne, 
aby povzbudili v  zápolení najsil
nejších mužov Slovenska, ktorí sa 
z  regionálnych súťaží prebojovali 
až na vrcholovú súťaž – Slovakia 
Strongest Man 2014. 

Viac na strane 8

Zrekonštruovanú grotu 
v Zámockom parku 
vysvätili v úvode 
Prvomájových Malaciek.

Pred deviatou hodinou ráno 
sa pri Lurdskej jaskyni, ktorá 
stráži novú sochu Panny Márie 
Lurdskej, zišla asi tridsiatka ľudí. 
Miestny dekan Ján Hudec sláv
nostne posvä til zrekonštruova
nú grotu a prítomným požeh
nal. Poprial im, aby ich Panna 
Mária sprevádzala na  každom 
kroku a  pomohla im v  každej 
chvíli. Slávnostné okamihy 
umocni lo vystúpenie malacké
ho chrámového zboru Vox hu
mana.

Za  mrežou kaplnky je te
raz nová, 130 cm vysoká socha 
Panny Márie Lurdskej, ktorú do
dal Spolok sv. Vojtecha na zák
lade požiadaviek Krajského pa
miatkového úra du v Bra tislave. 
Financie na  obnovu Lurdskej 

jaskyne vo výš ke 3500 € veno
vala mes  tu spo ločnosť POZA
GAS, a. s., Ma lacky.

Po  ukradnutí pôvodnej so
chy Panny Márie zo Zámocké
ho parku vložil neznámy ob
čan do  útrob jaskyne sochu 
Piety, ktorá bola jej súčasťou 

až do  tohtoročnej rekonštruk
cie. Majiteľ sochy Piety je ne
známy, ale jeho socha je uscho
vaná, kým sa neozve. Prihlásiť 
sa môže u správkyne zelene M. 
Gajdárovej v bu dove Mestské
ho úradu v Malackách.

-red-

Nová socha Panny Márie je posvätená, stará hľadá majiteľa

Vynikajúce podujatie, na ktoré prichádzajú ľudia zo širokého okolia, sa 
tento rok vydarilo a okrem dobrej organizácie, pestrého programu 
a dostatku chutného občerstvenia k tomu prispelo aj skvelé jarné 
počasie. Slnkom zaliaty deň návštevníci mohli tráviť na veľa spôsobov 
– ako milovníci hudby na koncertoch rozličných hudobných žánrov, 
ako priaznivci histórie na prehliadkach kaštieľa, a to aj novo 
otvorených ďalších zrekonštruovaných miestností zariadených 
ako poľovnícka expozícia či časť mestského múzea.

Prvomájové 
Malacky 
 plné dojmov

Text: T. Búbelová
Foto: 

N. Slobodová, T. Búbelová
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Začiatkom apríla pred Veľkou nocou si v Nemocni
ci Malacky posvietili na oči. V rámci tradičného, už 
4. ročníka Týždňa zdravia, ktorý bol tentoraz trefne 
označený ako VeľkoOČNÝ, absolvovali návštevníci 
nemocnice okolo 1000 preventívnych vyšetrení za
meraných na zrak a ochorenia s ním súvisiace.

Samostatnú skupinu tvorili tie, ktoré za zamerali na 
prepojenie zhoršeného zraku a cukrovky. Aj preto prišli 
podujatie podporiť osobnosti, ktoré musia zvládať život 
s touto „sladkou chorobou”, herečka a speváčka Zuzka 
Haasová, šansoniérka Katka Feldeková či náš úspešný 
bežecký lyžiar Martin Kapšo. Nechýbali však ani herec 
a moderátor Maroš Kramár s najmladším synom Mar
kom alebo setra Zuzky Haasovej, štylistka Iveta.

Prevenciu pri očiach dnes málokto považuje za dô
ležitú, včasná diagnostika však dokáže odhaliť nielen 
možné zrakové chyby, ale aj ochorenia, ktoré so zrakom 
na prvý pohľad nesúvisia, napríklad vysoký krvný tlak 
alebo cukrovku. Preto sa počas týchto preventívnych 

dní vyšetroval i cukor v krvi. Pichnúť do prsta sa ne chalo 
takmer 500 návštevníkov nemocnice, z ktorých niektorí 
zvýšenú glykémiu aj mali. Tá sa, samozrejme, môže vy
skytnúť jednorazovo, keď však pretrváva, je namieste 
vyhľadať diabetológa. S cukrovkou totiž môže neskôr 
ruka v  ruke kráčať diabetická retinopatia, ochorenie 
sietnice, ktoré je vo  svetovom meradle najčastejšou 
príčinou slepoty u diabetikov. Keďže sa nedá liečiť, len 
spomaliť, je dôležité, aby cukrovkári dodržiavali rady 
diabetológa a  mali svoj cukor pod kontrolou. Riziko 
oslepnutia je u nich približne 10 až 20krát vyššie ako 
u necukrovkárov.

Problém s  očami zatiaľ nemal nikto z  prítomných 
„cukrovkárskych” osobností, ale túto chorobu vo svo
jom živote musia rešpektovať. Katke Feldekovej ju zis
tili v trinástich rokoch a keďže pracuje aj ako čašníčka 
v cukrárni, mrzí ju, že nemôže zákazníkom poradiť pri 
výbere zákuskov. Na druhej strane, herečka Zuzana 
Haa sová toto ochorenie neberie ako negatívum, skôr sa 
s ním naučila žiť a neobmedzuje ju. Pozitívne cukrovku 
vníma aj náš úspešný bežecký lyžiar Martin Kapšo, kto
rý s ňou dokonca získal titul majstra Slovenska v lyžiar
skom šprinte.

Návštevníkov nemocnice zaujalo aj meranie vnút
roočného tlaku, ktoré absolovovalo takmer 300 z nich. 
Zvýšený ho malo okolo 15 % z nich. Mnoho Malačanov 
sa zaujímalo aj o ostrosť svojho zraku. Až tretina z diag
nostikovaých vidí horšie a  bude potrebovať okuliare, 
prípadne vyššie dioptrie. Zaujímavým vyšetrením bol 
aj screening očného pozadia, ktorý je mimoriadne ak
tuálny hlavne pre seniorov. Vykonával sa Funduskame
rou, ktorá veľmi presne fotografuje sietnicu. V priebe
hu troch dní bolo vyšetrených takmer 150 pacientov, 
z nich 15 dostalo Amslerovu mriežku na domáce samo
vyšetrenie, keďže im bola zistená suchá forma vekom 
podmienenej degenerácie makuly. 

Partner podujatia, Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, predstavila návštevníkom špeciálne okuliare 
simulujúce postupné slabnúce videnie pri degenerácii 
oka a  iných očných poruchách či rôzne, málo známe, 
no unikátne a netradičné pomôcky pre ľudí so slabým 
zrakom. Najviac zaujal prístroj na rozpoznávanie farieb 
alebo špeciálna zväčšovacia kamera na čítanie, ktorá 
pripomína mobilný telefón.

SR – Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany (BARMO) 
so sídlom Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava ako správca majetku štátu 

v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje osobitné ponukové konanie (OPK) na 

odpredaj prebytočného 
nehnuteľného majetku štátu 

nachádzajúceho sa v k. ú. Malacky, obec Malacky, okres Malacky: 
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Písomná cenová ponuka musí byť doručená do  21. 5. 2014 do 15.00 h v  zalepenej obálke s  označením  
„NEOTVÁRAŤ” a príslušným heslom na adresu BARMO, Inovecká 7, 911 01 Trenčín. Ďalšie podmienky na  
zasielanie cenových ponúk aj ďalšie podrobnosti o konkrétnych ponukách boli zverejnené a sú dostupné v den
níku Pravda zo dňa 28. 4. 2014 a na internetových stránkach www.ropk.sk, www.mosr.sk, www.barmo.sk.

Kontaktná osoba je k dispozícii v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 na tel. čísle 0903 62 02 16. 

Nebytový priestor č. 12 
o výmere 73,87 m2 

na  prízemí bytového domu súpis
né číslo 2883 na ul. Cesta mládeže 
č. 30 vrá tane spoluvlastníckeho 
po dielu o  veľkosti 7387/298583  
na  spo ločných častiach, spoloč
ných za riade niach, príslušenstve 
domu a pozem koch parc. č. 5432/5  
a  parc. č. 5432/7 – všetko na  LV  
č. 8669 vedenom OÚ Malacky.

Primeraná cena spolu:
42 900 € s DPH
VS: 1230
Heslo:

nebytový priestor Malacky 30 

Nebytový priestor č. 12 
o výmere 112,89 m2 

na  prízemí bytového domu súpis
né číslo 2903 na ul. Cesta mládeže 
č. 36 vrátane spoluvlastníckeho 
podielu o  veľkosti 11289/480739 
na  spoločných častiach, spoloč
ných zariadeniach, príslušenstve 
domu a pozemkoch parc. č. 5432/9 
a  parc. č. 5432/19 – všetko na  LV  
č. 8590 vedenom OÚ Malacky.

Primeraná cena spolu:
64 100 € s DPH
VS: 1236
Heslo:

nebytový priestor Malacky 36 

Nebytový priestor č. 12 
o výmere 113,11 m2 

na  prízemí bytového domu súpis
né číslo 2903 na ul. Cesta mládeže 
č. 40 vrátane spoluvlastníckeho 
po dielu o  veľkosti 11311/480739  
na  spoločných častiach, spoloč
ných za riadeniach, príslušenstve 
domu a pozemkoch parc. č. 5432/9 
a  parc. č. 5432/19 – všetko na  LV  
č. 8590 vedenom OÚ Malacky.

Primeraná cena spolu:
64 300 € s DPH
VS: 1240
Heslo:

nebytový priestor Malacky 40

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Pozvaní historici predstavia vo svo
jich prednáškach a  prezentáci

ách príčiny, priebeh a výsledky prvej 
svetovej vojny (Mgr. J. Zaťková, PhD., 
Vojenský historický ústav Bratislava), 
život v Malackách počas vojny (Mgr. L. 
Szőcsová, Štátny archív Bratislava), 
osvetlia spôsob odvodov vojakov 
z  Malaciek a  ich osudy (Mgr.  art. A. 
Wsól) a aj osudy tých z okresu Malac
ky, ktorí sa z vojny nevrátili a neskôr 
boli vyhlásení na  mŕtvych (Mgr.  M. 

Zacharová, Štátny archív Bratislava). 
V  rámci seminára budú predstavené 
ciele a priebeh projektu Záhorského 
múzea v  Skalici Prvá svetová vojna 
a  Záhorie. Historický seminár Prvá 
svetová vojna a Malacky sa uskutoční 
vo štvr tok 15. mája 2014 od 10.00 h 
v Kultúrním domečku (kino Záhoran, 
Hviezdoslavova 3) v  Malackách. Zú
častniť sa ho môžu všetci záujemco
via o históriu. Vstup je voľný.

MCK Malacky

CVČ v  Malackách zorganizovalo 6. ročník súťaže Zázraky z  odpadu.  
Súťaž je zameraná na  vytváranie umeleckých dielok s  využitím odpa
dového materiálu. 
Deti z materských a základných škôl a školských klubov z okresu Malacky 
horlivo vymýšľali a tvorili, o čom sa môžete presvedčiť na výstave, na ktorú 
všetkých srdečne pozývame. Výstava je sprístupnená v CVČ do 7. 5. v pra
covných dňoch od 8.00 do 17.30 h.            Text, foto: cvč

Rok 2014 je jubilejným, stým rokom od  začatia I. svetovej vojny. 
Mnohé pamäťové inštitúcie na Slovensku i v Európe venujú tomuto 
jubileu zvýšenú pozornosť – zbierajú sa artefakty, písomnosti, spo
mienky, konajú sa výstavy, konferencie. MCK Malacky – Múzeum  
M. Tillnera sa k  iniciatíve pripojilo zorganizovaním historického  
seminára Prvá svetová vojna a  Malacky, ktorého hlavným cieľom  
je ukázať, že hoci sa vojnové udalosti priamo nedotkli mesta Ma
lacky ani  Záhoria, predsa ich nepriame dôsledky nepriaznivo po cí
tili všetci obyvatelia regiónu.

Zázraky z odpadu

Diabetici musia mať svoj cukor pod kontrolou, dlhodobo 
zvýšená hladina môže byť príčinou diabetickej retinopatie, 
ktorá vedie až k slepote.

 Potrebujú
 Záhoráci 
okuliare?
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27. 4. sme si pri
pomenuli nedo
žitých 100 rokov 
otca a  starečka 
Augustína Ortha 
z  Gajar. S  láskou 
a úctou spomína

jú dcéry Mariška,  Gitka, synovia 
Augustín a  Ladislav s  rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu ti
chú spomienku. 

Ten, kto ho poznal, 
spomína, 
ten, kto ho mal rád, 
nezabúda. 
1. mája uplynulo 
19 rokov, čo nás 
opustil milovaný 
otec František Novota. Ďakuje
me všetkým za tichú spomienku. 
Syn Ján, dcéry Eva, Mária a Magda 
s rodinami .

Odišiel si od nás
ako tichý sen, 
nepovedal si ani 
„Zbohom, 
už neprídem“.
Ťažko sa nám 
s Tebou lúčilo, 
ťažko je bez Teba byť, 
láska však smrťou nekončí, 
v našich srdciach budeš stále žiť.
1. mája sme si pripomenuli ne
dožitých 71 rokov nášho drahého 
manžela, otecka, dedka a praded
ka Eduarda Kuru. S  láskou a úc
tou spomínajú manželka, dcéry 
Marta, Marika a Danka s rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu ti
chú spomienku.

2. mája sme si pri
pomenuli 1. výro
čie úmrtia man
želky, matky, bab
ky Anny Šajdí
kovej z  Malaciek. 
S  láskou spomína 
manžel Ivan a deti s rodinami.

S  bolesťou v  srdci 
spomíname. 
2. 5. by sa dožil 
71 rokov náš dra
hý manžel, ocko, 
dedo Janko Bu
kovský. Opustil 

nás, ale v našich spomienkach žije 
stále. Priatelia a známi, spomínaj
te s nami.

3. mája si pripo
menieme 4. výro
čie úmrtia našej  
milovanej man
žel ky, mamičky, 
ba bičky Elenky 
Vit tekovej z  Ma

laciek. S  láskou spomínajú man
žel, dcéry Silvia a  Gabika s  rodi
nou. Venujte jej, prosím, tichú 
spomienku.

Anjelikom dobrým 
si chcela byť 
a aj si sa stala ním. 
Ako máme teraz 
bez Teba žiť?
9. 5. si pripome
nieme 3. výročie 

úmrtia našej drahej Evy Královej. 
S láskou spomína priateľ Laco, Ter
ka s rodinou a vnučka Dana s rodi
nou. Kto ste ju poznali, spomínaj
te s nami.

SPOMIENKY

MALACKÁ MATRIKA
OD 28. 4. DO 5. 5. 2014

Nie sú medzi nami
Anna Krajčíriková, Malac
ky, *1934; Viliam Hurban, 
Malacky, *1932; Štefan 

Hol lý, Gajary, *1959; Alexander Ur
ban, Bratislava, *1928; Lukáš Matej
ka, Pernek, *1988; Peter Sabo, Stu
pava, *1944; Josef Horák, Malacky, 
*1937; Mária Kolláriková, Ga jary, 
*1926; Jozefa Klasová, Malé Leváre, 
*1932

Povedali si áno
Branislav Stanek – Zuzana 

Filipová, Andrej Hollý – Lucia Bur
celová, Peter Hoc – Anna Michalo
výchová, Anton Horecký – Alexan
dra Ondrovičová

Vítame medzi nami
Viktor Kujan *22. 3. 
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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

 Hasiči 
a záchranári
 pre verejnosť 

Záchranná brigáda Hasičského 
a záchranného zboru v Malac
kách a Okresné riaditeľstvo Ha
sičského a záchranného zboru 
v Malackách k sviatku sv. Flo
riá na, patróna hasičov, chystajú 
Deň otvorených dverí. Uskutoč
ní sa 13. mája od 8.30 do 12.00 h 
v areáli Záchrannej brigády Ha
sičského a záchranného zboru 
na Továrenskej ulici.

Od 9.00 h hasiči pripravili prak
tic ké ukážky zásahovej činnosti,  
napr. hasenie vodou a  penou, vy
slo bodzo vanie raneného pomocou 
hydraulického náradia, transport ra
neného sanitkou, poskytnutie prvej 
pomoci, ale aj ukážky činnosti odbo
rov kynológie a hipológie Prezídia 
Policajného zboru.

Účastníci sa budú môcť zapojiť do 
preťahovania lanom, vyskúšať si po
skytnutie prvej pomoci, hod šiškou 
na cieľ, striekanie hasičskou striekač
kou na terč, môžu si prezrieť hasičské 
zásahové obleky, dýchaciu techniku 
a ustrojenie dobrovoľníkov z radov 
návštevníkov na rôzne typy zásahov. 
Súčasťou akcie je aj prehliadka hasič
skej zásahovej techniky.

ts/red

Popri tom dostali priestor aj de ti. 
Zaujímalo ich všeličo, napríklad ako 
pán spisovateľ zistil, že vie písať, čo 
robí, keď nepíše, ako strávil Veľkú 
noc a či rád umýva riad... Dozvedeli 

sa, že v školskom veku písal básnič
ky svojej prvej láske, ktorá mu trva
la desať rokov, že nevie oddycho
vať, že nerád cestuje a  vie už písať 
tak automaticky, ako práčka perie,  

keď stisneme ten správny gombík...
Popoludní Daniel Hevier navštívil 

aj Spojenú školu Mansfréda Olšov
ského. Najskôr sa venoval mladším 
deťom a  predstavil sa im podobne  
ako predtým v  Základnej škole na 
Štúrovej ulici. Potom sa spolu so star
šími študentmi naladili na odbornej
šiu nôtu a na kurze tvorivého písania 
spolu na hliadli do tajov literárnej 
tvorby.             Text, foto: T. Búbelová 

 Denné tábory 
v CVeČku

CVeČko v Malackách pripravilo 
pre žiakov I. stupňa ZŠ päť tur
nusov denných letných tábo
rov. Tábory budú prebiehať od 
8.00 do 15.30 h.

1. turnus – 30. 6.–4. 7. 2014
Cesta okolo sveta 

(hráme sa, poznávame krajiny a  ľudí, 
učíme sa im rozumieť – zdokonaľuje
me si AJ, prehliadka mesta Skalica)

2. turnus – 7.–11. 7. 2014
Basket

(denný basketbalový tréning, kúpalis
ko, výlet)

3. turnus – 14.–18. 7. 2014
Leto s knihou

(čítanie knihy na pokračovanie, Detské 
múzeum, turistická vychádzka na Tri 
kríže)

4. turnus – 21.–25. 7. 2014
Z každého rožku trošku

(celodenný výlet do Studienky, habán
sky dvor Malé Leváre, kone a koníčky 
– Gajary, letisko Kuchyňa)

5. turnus – 28. 7.–1. 8. 2014 
Farebný týždeň

(jazda na koni, výlet na farmu, leňoše
nie pri bazéne, pátračka, opekačka)

Poplatok za 1 turnus je 35 €.
V poplatku je zahrnutý obed, pe

dagogický dozor, poistné, vstupné, 
cestovné, materiálne zabezpečenie. 

Záväzné prihlášky s  poplatkom 
tre ba odovzdať v  CVČ do 17. 6. 
2014, príp. do naplnenia tábora. Ka
pacita 1 turnusu je 20 detí.

INFORMáCIE: 
tel. č. 034/772 22 28, 
www.cvcmalacky.sk.

Daniel Hevier
malackým deťom

Spisovateľ, básnik, 
textár a  celkovo 
multifunkčný ume
lec Daniel Hevier 
navštívil Malacky, 
kde sa stretol so 
žiakmi dvoch škôl. 
Najprv sa predsta
vil žiakom 2. stup
ňa v ZŠ na Štúrovej 
ulici, kde nielen za
ujímavo rozprával 
o svojej práci – o pí
saní, maľovaní, pí
saní textov a  vše
ličom inom, ale aj 
spieval, rappoval  
a hral na  kláveso
vých nástrojoch.

• Ponúkame pracovné miesta na po
zíciu strážnik v Bratislavskom a Trnav
skom kraji na TPP. Je nutné mať preu
kaz odbornej sposobilosti a čistý od
pis z registra trestov. Kontakt: 
Eva Ožvoldová, 0908 94 73 12, 
naborar@triservices.eu.

DROBNÁ INZERCIA

Bývalí technológovia Kablo 
Malac ky sa stretnú 23. 5. 2014 

o 17.00 h v Zámockej  vinárni. 
Nie v pôvod nom termíne 30.  5.!

Jozef Matúšek

Sklená múza Veronika Rusňá
ková, ktorá v apríli vystavovala 
svoje umelecké skvosty zo skla 
v  Galérii MCK, sa podpísala aj 
pod ďalší úspech. Stala sa spo
luautorkou milej knižočky de
butovej poézie mladej poetky 
(a zároveň výtvarníčky) Zuzany 
Vrábelovej.

„Knižka vyšla vo vydavateľstve Per
fekt v náklade 800 kusov a vlani na jar 
nám ju v  Slovakia art cafe pokrstila 
Oľga Petrušková,“ hovorí Veronika. 
„K jej básňam o krehkosti vzťahu me
dzi mužom a ženou som vytvorila die
la, aby spolu harmonizovali a vzniklo 
prepojenie krehkých vzťahov s mojimi 
rovnako ladenými umeleckými arte
faktmi, preto aj názov Krehké inven
cie,“ priblížila nám zrod myšlienky 
Veronika. „Zuzka je výnimočný človek, 

a  tak aj spolupráca s  ňou bola výni
močná, nezabudnuteľná a  rovnako 
nekonfliktná ako Zuzka. Zoznámili 
sme sa, keď robila kurátorku mojich 
výstav, a sadli sme si. Vydanie knižky 
bol náš spoločný sen. Chceli sme vy
tvoriť niečo originálne, jedinečné a ur
čite by sme chceli pokračovať ďalšou 
spoločnou knižkou. Aj grafiku knihy 
sme si navrhli samé,“ priblížila proces 
zrodu pozoruhodnej spolupráce ma
lacká sklená múza. Potom boli diel
ka nafotené a  priradené k  jednotli
vým textom. Táto spoločná prvotina 
dvoch mladých dám, ktoré majú čo 
povedať dušiam vnímavým na slovo 
i výtvarnú krásu, dosiahla nečakaný 
úspech – získala 3. miesto v  súťaži 
Kniha roka, v kategórii Debut. Cenu 
si slávnostne prevzali 25. apríla a my 
im k úspechu srdečne blahoželáme!

Text: tabu, foto: ver 

Veľmi pekne ďakujeme všetkým rodi
čom detí Materskej školy na Štúrovej 
ulici, ktorí nám darovali 2 % zo svojich 
daní. Poďakovanie patrí aj rodinám, 
ktoré sa zapojili do  veľkonočného 
mlsania, priniesli nám rôzne koláče, 
zároveň sa akcie zúčastnili a  kúpou 
koláčov, občerstvenia a dekorácií nás 
podporili. Finančný výťažok z  tejto 
akcie bude použitý na  pripravova
ný nový školský dvor. Ďakujeme aj 
ochotnému pánovi  Štipanitzovi za  
rekonštrukciu preliezačky pre deti.

kolektív MŠ Štúrova

POĎAKOVANIEDebut Knihou roka

http://www.cvcmalacky.sk
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Atletika
Tento rok oslavuje organizovaný 

šport v Malackách už sto rokov. Po
stupne vám v  Malackom 
hlase prinášame zaujíma
vosti z  histórie jednotli
vých športov. Začali sme 
informáciami o  františká
noch, ktorí sa tiež nema
lou mierou zaslúžili o roz
voj športu v meste. K tejto 
téme pridávame ešte ďalšie zaují
mavé informácie. 

Zameranie školy v športovej ob
lasti bolo všestranné, veľká pozor
nosť bola venovaná ľahkej atletike. 
V  máji 1932 sa zúčastnili študenti 
gymnázia ľahkoatletických prete
kov v  Skalici o  putovný pohár Ska
lice. Rovnakej súťaže sa zúčastnili 
gymnazisti aj v  roku 1934. Bolo ich 
sedem a dosiahli úspechy. 

V  behu na  100 metrov obsadil 
Ró vo 2. miesto, vo vrhu diskom Ka
mo dy 2. miesto, v  hode oštepom 
Osus ký 2. miesto, v  behu na  800 

metrov Kopřiva 4. miesto a v štafete 
na 4x 400 metrov 3. miesto.

Tí istí študenti slávili úspechy 
v  Skalici aj o  rok neskôr, 
ako družstvo obsadili 2. 
miesto za  Skalicou. Róvo 
skončil v  behu na  100 
metrov na  2. mieste, rov
nako Kamody v  behu 
na  800 metrov, štafeta 4x 
100 metrov zvíťazila, vo 

vrhu diskom Kamody skončil na  2. 
mieste a  Šaly na  3. mieste. Kamo
dy v  skoku o  tyči obsadil 2. miesto 
a Galovič 3. miesto. V hode oštepom 
Osuský zvíťazil.

V  roku 1935 sa žiaci zúčastnili  
sa aj ľahkoatletických pretekov 
o  Mi čurov pohár v  Bratislave, kde 
sa umiestnili na  4. mieste. V  skoku 
o  tyči dosiahol Kamody výsledok 
290 centimetrov, čo znamenalo ví
ťazstvo.

V apríli 1941 usporiadala okresná  
organizácia HM (Hlinkova mlá dež) 
štafetový beh na 3000 m. Študent 

Frčo získal 2. mies to. V  máji 1943 
sa gymnazisti zúčastnili ľahkoatle
tických pretekov, usporiadaných 
miestnou organizáciou HM. Získali 
prvé miesto vo vrhu guľou, diskom, 
oštepom a druhé miesto v behu.

Zdroj: Macejka, Martin: 
Telovýchova a šport na františkánskom 

gymnáziu v Malackách. 
In: Malacky a okolie 4., 2011, s. 13
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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.

TJ Strojár Malacky – Hádzanár
sky oddiel a ZŠ Štúrova pozýva 
na 

Hádzanársky 
majáles 2014
partie známych, športovcov, 
priateľov, kolegov a  všetkých 
ľudí, ktorí sa radi bavia. 

Využite jednu z mála podobných 
akcií v  meste, ktorá sa uskutoč
ní v  sobotu 10. mája od  20.00 
h v  ZŠ Štúrova – Juh. O  hudbu 
a zábavu sa postará Paľo Knotek. 
Pre účastníkov bude nachystaná 
tombola, samozrejme, chutné po
hostenie a dobrá zábava. 
Cena vstupného je 15 € a celý vý
ťažok ide na  podporu hádzanej 
v Malackách.
Rezervácie lístkov a stolov na tel.: 
0908 61 80 80, 0911 71 74 95

Majstrovstvá Únie boxerských 
klubov Slovenska (UBCS) sa 
ko nali v  Leviciach 26.–27. 4. za 
účasti 78 boxerov zo 17 oddie
lov z  celej SR. BC RTJ Malacky 
mali reprezentovať šiesti boxe
ri, no pre zranenie zápästných 
kĺbov pravej ruky nemohol vy
cestovať Peter Kovalovský. Pra
covné povinnosti zasa nedovo
lili reprezentovať Micha lovi Ka
inovi. Napokon oddiel BC RTJ 
vycestoval so štyrmi boxermi. Tí 
v majstrovskom ringu od viedli 
kus vynikajúcej práce, kto rá ho
vorí sama za seba.

Marián Ružička v  hmotnosti 
do  57 kg v  kategórii starších žiakov 
vybojoval titul majstra UBCS, keď vo 
finálovom dueli porazil verdiktom 3:0 
na body boxera z Global Východ Vra
nov Kristiána Zmuda. Jaroslav Hanú
sek v hmotnosti do 63 kg v kategórii 
mládež obsadil druhú priečku a stal 
sa finalistom majstrovstiev UBCS. Vo 
finále podľahol tesným rozdielom 2:1 
na  body boxerovi z  oddielu Spilipo 
Spišská Nová Ves Martinovi Molča
novi.

Dávid Michálek v hmotnosti nad 
80 kg v kategórii juniorov vybojoval 
titul majstra UBCS. Vo finále zvíťazil 

3:0 na body nad boxerom z Bratislav
skej boxerne Romanom Petríkom.

Ján Krajčovič v  hmotnosti 
do 75 kg v kategórii mužov vybojo
val titul majstra UBCS. Vo finále pora
zil 3:0 na body boxera z Bratislavskej 
boxerne Mareka Kollára.

Na  podujatí sa zúčastnili čest
ný prezident UBCS a  najstarší žijúci 
olympijský víťaz Janko Zachara a Mi
chal Franek, majster sveta a  dvoj
násobný olympionik, v  súčasnosti 
prezident UBCS. Boxerom za vzornú 
reprezentáciu ďakujeme a k dosiah
nutým úspechom gratulujeme.

Robo a Ali Reisenauerovci

Pamätáte si aj vy zaujímavos
ti z malackého športu v dáv
nych časoch? Nenechajte 
si ich pre seba. MCK pripra
vuje zaujímavú publikáciu. 
Prispejte do nej a odovzdajte 
zaujímavosti o  našom meste 
ďalším generáciám. 
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 
emai lom: muzeum@mck
malacky.sk, príp. osobne po
čas pracov nej doby v múzeu.

pripravuje 
v roku 2014

máj 2014
   4. –  Spomienka na Ostrov kormoránov – cykloturistické potulky Dunaj

skými luhmi
10. –  Záhorskou cyklomagistrálou cez záhorské piesky na „Hasprúnsku 

50” – cyklovýlet po trase známeho chodeckého podujatia.
18.. –  Malými Karpatmi za hradmi a rozhľadňami – lesnými cyklocestami 

naprieč Malými Karpatami
24. –  Cyklomaratón – Memoriál Petra Patscha – 210 km na bicykli okolo 

Bratislavského samosprávneho kraja
25. –  Za vodnými mlynmi na Malom Dunaji – cyklovýlet za  jedinečnými 

technickými pamiatkami

jún 2014
31. 5.  –1. 6. – Cyklovíkend v Zlatníckej doline – Slovenskomoravským pome

dzím za históriou a poznaním
  8. –  Karpaty tour – cyklotúra najkrajšími oblasťami Malých Karpát
15. –  Podlužické rozhľady – Hodonínskom a Slováckom za rozhľadňami a ve

ternými mlynmi
22. –  Po stopách M. R. Štefánika – na Bradlo a Košariská
29. –  Za kunovským vodníkom – cyklovýlet Záhorím na Kunovskú priehradu

september 2014
5.–7.  – Regionálny zraz cykloturistov Záhoria v Jablonici – stretnutie cyk

loturistov Záhoria v Jablonici, organizuje Klub slovenských turistov v Jab
lonici

14. –  Cyklovýlet na Kamzík – bratislavským lesoparkom k TV vysielaču
21. –  Putovanie za vínom na Pezinské vinobranie – lesmi a  vinohradmi  

za vínnymi slávnosťami
27.–2 8. – Na Moravskej vínnej ceste – dvojdňové cykloturistické  putovanie 

za krásami Južnej Moravy

október 2014
5. –  Na Dni zelá do Stupavy – bicyklom na najväčší festival na Záhorí

Ak nie je uvedené inak, na trasy štartujeme od malackej synagógy. Pre väčšinu 
trás odporúčame trekkingové bicykle.

www.sckzahorak.cykloturistika.com;  sckzahorak@gmail.com;  foto: SCK

 BC RTJ: Žatva medailí a titulov

Najlepších 15 pretekárov súťažilo 
v  atraktívnych disciplínach. Nechý
balo dvíhanie klady a  ťažkej nápra
vy, nosenie kufrov s hmotnosťou 125 
a 150 kg po sebe vždy po trase dlhej 
20 m, ale ani dvíhanie áut s  hmot
nosťou 1500 kg. Vyhral ten, kto zdvi
hol auto najviac ráz za minútu.

Potom sa súťažilo v  prevracaní 
obrovskej 600kilogramovej pneu

matiky a osem najúspešnejších pre
tekárov sa dopracovalo až k posled
nej disciplíne – ťahaniu autobusov. 
Napriek niekoľkým zraneniam všetci 
pretekári súťaž dokončili a  absolút
nym víťazom sa stal Igor Petrík z Le
víc. Druhé miesto si zaslúžene vybo
joval František Piroš z Galanty a tretí 
bol Maroš Kostelanský z  Považskej 
Bystrice.

Text: T. Búbelová
Foto: S. Osuský

Prvomájové 
Malacky 
 plné dojmov
Dokončenie zo 4. strany

http://www.sckzahorak.cykloturistika.com/
mailto:sckzahorak@gmail.com
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