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úvodník

Nádej na
ľudskosť

T. Búbelová

Ďalšie číslo mestských novín
vyjde 2. júla.

Happy Day
v CVeČku
Oslava konca školského roka
v Centre voľného času v Malackách 13. júna mala tradičnú
uvoľnenú atmosféru.

Návštevníkov areálu vítal ob
rovský veselý bublifuk, príjemný
ruch, hudba, cesnaková vôňa lan

gošov, výstavka fotografií a ukážky
ručných prác z dielne členov orga
nizácie Slovenského zväzu telesne
postihnutých.
V kultúrnom programe pred
publikum predstúpili mažoretky
a malí hudobníci, ktorí predviedli,
čo sa na krúžkoch počas uplynulé

ho roka naučili. Nádherné počasie
dovolilo predávajúcim deťom a ich
rodičom vonku si porozkladať svoj
tovar na stolíky a burza hračiek
a školských potrieb sa mohla začať.
Zábavu si užil každý po svojom...
a o to predsa na konci školského
roka ide. Po celoročnom úsilí si

Kde sa dá kúpať?

Informovala o tom hovorkyňa Re
gionálneho úradu verejného zdra
votníctva Bratislava K. Nosálová.
Na kúpaliskách a jazerách hygie
nici sledujú výskyt baktérie E. coli
a črevných enterokokov i ďalšie uka
zovatele podľa požiadaviek.
„Výsledky doterajších analýz po
ukazujú na vyhovujúcu kvalitu vody
na kúpanie na prírodných i umelých
kúpaliskách v Bratislavskom kraji
a sú pripravené na začatie prevádzky
v rámci kúpacej sezóny 2014,“ uvied

ného a splnenie niekoľkých podmie
nok, ako napríklad existencia toaliet
na pláži. „Radi by sme boli v tejto ka
tegórii, ale zatiaľ nemáme finančné
prostriedky na vybudovanie toaliet
na pláži. Plány však existujú. V súčas
nosti sme teda v kategórii neorganizo
vané kúpanie, povolenie na prevádz
ku nepotrebujeme. Úrad verejného
zdravotníctva k nám len chodí testo
vať vodu a vyjadruje sa, či je alebo nie
je vhodná na kúpanie. Posledné testy
ukázali, že vhodná je,“ vysvetlil nám

Rozkopávka
do konca júla!

Už mesiac sú rozkopané ulice
Lesná, Duklianskych hrdinov, Raká
renská a Táborisko. Mesto Malacky
rozkopávku pôvodne povolilo do
20. júna, ale pre zdržanie
investor požiadal o jej
predĺženie do 30. júla.
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Viac na
strane

la Nosálová. Malé Leváre a Plavecký
Štvrtok povolenie na prevádzku ne
potrebujú, keďže nie sú v kategórii
organizované kúpanie.
Na zaradenie do tejto kategórie je
potrebné napríklad vyberanie vstup

Text, foto: -tabu-

Oľga Ballayová
dolovala z hrdiel
detí zlato

Učiteľka spevu Oľga Ballayová
končí kariéru v ZUŠ a odchádza na
dôchodok. Jej meno je v Malackách
pojem. Jej školou prešlo niekoľko
osobností, ktorých spev
sprevádza aj v ich profe
sionálnej kariére.
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Viac na
strane

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Bratislave povolil prevádzku na dvoch prírodných, desiatich umelých
a jednom biokúpalisku v Bratislavskom kraji. V okrese Malacky je kúpanie povolené na biokúpalisku Borovica na Kamennom Mlyne a na letnom
kúpalisku v Malackách. Voda
vhodná na kúpanie ja aj v Plaveckom Štvrtku a v Malých Levároch.

aj deti zaslúžia relax a potešenie
z voľna, ktoré sa blíži v podobe vy
snívaných prázdnin.

pán Hroboň, správca autokempu
ATC Rudava, Malé Leváre.
Kvalitu vody na kúpaliskách a ja
zerách budú hygienici kontrolovať
celé leto v rôznych intervaloch podľa
typu vodnej plochy. Informácie mô

žete sledovať na webovej stránke
Regionálneho úradu verejného zdra
votníctva Bratislava.
-mijazdroj: www.ruvzba.sk, TASR
Foto: -naty-

V nasledujúcom Malackom hlase vám prinesieme reportáž z jed
notlivých kúpalísk a jazier v Malackách a okolí. Dozviete sa, ako to
tam vyzerá a čo túto sezónu ponúkajú.

Dohoda opäť aj
v Malackách

Opäť sa môžete tešiť na jeden
zo štyroch letných žúrov Fun rádia,
ktorý sa už po tretí raz uskutoční
priamo v Malackách v Zámockom
parku. Párty nabitá vystú
peniami sa uskutoční 2.
augusta.
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Viac na
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Pred pár mesiacmi sme si zvoli
li prezidenta, ktorý v nedeľu 15. júla
zložil sľub a ujal sa funkcie. Vyše jeden
a štvrť milióna Slovákov si vybralo
dlhé roky pomerne neznámeho ma
nažéra a filantropa Andreja Kisku. Ná
rod stavil na nestrannosť a ľudskosť.
Zdá sa, že je to dobrý základ v čase
pošliapavaných hodnôt, pokrivenej
morálky a neférových praktík v politi
ke i v bežnom živote. Prvé kroky aj slo
vá prezidenta v nás vzbudzujú nádej,
že Slovensko má múdru hlavu štátu
s dobrými predpokladmi stať sa uzná
vaným štátnikom.
Andrej Kiska chce byť prezidentom
všetkých ľudí. Na slávnostný obed po
svojej inaugurácii nepozval len elitu,
ale aj zástupov občianskeho sekto
ra a ľudí bez domova – teda tých, ku
ktorým sa často spoločnosť obracia
chrbtom. Nový prezident sa vzdáva
svojho platu v prospech ľudí v núdzi,
ktorí potrebujú pomoc. Okrem štátnic
kých povinností chce teda zostať verný
myšlienkam ľudskosti a dobročinnos
ti, za ktoré pred časom získal ocenenie
Krištáľové krídlo. Asi niet medzi poli
tikmi iného, ktorý by za svoje zásluhy
a neúnavnú prácu v prospech iných
takéto ocenenie získal. Preto sa teším
a mám nádej, že hlava štátu s ľudským
rozmerom vráti vážnosť prezident
skému úradu a vnesie nové hodnoty
aj do bežného života a do politiky...
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Opravia celý chodník
Chodník na Mierovom námestí je samá záplata a pred polyfunkčnou
budovou s názvom Ruža II aj samá diera. Ide o frekventovaný úsek,
po ktorom chodia v oboch smeroch deti do dvoch neďalekých základných škôl, ale napríklad aj dôchodcovia s podpornými opierkami
na kolieskach, mamičky s kočíkmi.

Do nových obchodíkov tak cesta nie je príjemná, ale ani bezpečná.
Kedy sa stav chodníka zmení a kto
sa o to postará? Odpovede sme zisťovali na MsÚ v Malackách. „V rámci
stavebného povolenia na polyfunkčný dom Ruža II dostal investor stavby
Ferdinand Buzek podmienku zrekonštruovať chodník v celkovej dĺžke asi

200 m, konkrétne od priechodu pre
chodcov pri pamätníku M. R. Štefánika až po reštauráciu U papouška,“
dozvedeli sme sa na oddelení územného rozvoja a životného prostredia od
správcu mestských
komunikácií Viliama
Končeka.

Na rekonštrukciu je však najskôr
potrebné vydanie stavebného povolenia. Keďže chodník je vo vlastníctve Mesta Malacky, predtým bu
de mestské zastupiteľstvo rokovať
o jeho prenájme v prospech staveb
níka nehnuteľnosti. Tento bod pro
gramu je zaradený na rokovanie
MsZ 19. júna. Ešte nejaký
čas si teda chodci budú musieť
počkať a dá
vať si pozor.
Text, foto:
-tabu-

Lepiť plagáty na zastávky
je zakázané!
Pri propagácii podujatí je väčšinou každá reklama dobrá, lepiť plagáty na zastávky MHD je
však v našom meste zakázané.
Ide totiž o priestupok znečisťovania verejného priestranstva.
V ostatných dňoch zaznamenala
MsP Malacky množstvo polepených
plagátov, ktoré lákajú obyvateľov
nášho mesta na návštevu jedného
z festivalov. Oblepené boli hlavne
najnovšie zastávky, ako napríklad tá
na Břeclavskej ulici, ktorá nie je osadená ani mesiac. Mestská polícia sa
vďaka kontaktu uvedenom na plagáte spojila priamo s organizátorom,

ktorému udelila pokutu a vyzvala ho
odstrániť všetky vylepené plagáty.
Ak by priestupca túto výzvu odignoroval, mesto by dalo plagáty odstrániť na vlastné náklady, ktoré by
následne od organizátora vymáhalo.
V tomto prípade však priestupca ihneď plagáty odstránil a zastávky sú
opäť čisté.
V našom meste je povolené vylepovať plagáty na skružiach, ktorých
je v Malackách sedem. Propagovať
podujatia je ďalej možné v súkromnom či prenajatom priestore, prípadne prostredníctvom Turisticko-informačnej kancelárie mesta Malacky.
Text: N. Slobodová, foto: MsP

Úpravy hrobov len

so súhlasom mesta

Cintoríny sú miestom odpočinku našich zosnulých príbuzných a je
len prirodzené, že sa každý usiluje, aby rodinný hrob vyzeral dôstojne a upravene. Niektoré sú staršie a skromnejšie, no čoraz častejšie vidno na pietnych miestach robotníkov, ktorí sa venujú obnove
pomníkov, múrikov okolo hrobov či spevňovaniu ich základov. Vedia
však všetci nájomcovia hrobových miest, že na všetky takéto úpravy
potrebujú povolenie mesta?

„Pri kontrolách sa zistilo, že ľudia túto svoju povinnosť nepoznajú,“
uviedla pracovníčka Klientskeho
centra MsÚ v Malackách Viera Lapi
nová. Nájomcovia hrobov si teda
často ani neuvedomujú, že konajú
svojvoľne, a hoci v dobrej viere, ale
porušujú ustanovenia Všeobecne-záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2011 o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste, kde sa hovorí
aj o tom, že na budovanie akejkoľvek
stavby na pohrebisku alebo na úpra-

Rozkopávka potrvá
do konca júla!

DRAŽBA NEHNUTEĽNOSTI

Už mesiac sú rozkopané ulice Lesná, Duklianskych hrdinov, Rakárenská
a Táborisko. V lokalite sa totiž vykonáva rekonštrukcia elektrického vedenia,
ktoré je zastarané, inštalované ešte v 70. rokoch minulého storočia. Jeho stav
bol už havarijný, a preto sa každú chvíľu dali očakávať vážne poruchy. Keďže
na túto sieť je napojená aj malacká nemocnica, kam chodia pacienti z celého okresu, výpadky prúdu by mohli predstavovať vážne, niekedy až život
ohrozujúce riziko pre zdravie pacientov. Mesto Malacky rozkopávku pôvodne povolilo do 20. júna, ale pre zdržanie investor požiadal o jej predĺženie
do 30. júla. „Rozkopávku sme schválili a pre ľudí máme aj dobrú správu, a síce,
že po dokončení prác investor opraví chodníky po celej šírke, nie iba prácami
poškodené časti,“ hovorí V. Baňovičová z MsÚ. Znamená to teda, že všetky
rozkopané chodníky budú mať konečne aj úplne nový povrch.
-tabu-

Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor,
Exekútorský úrad Banská Bystrica so sídlom Horná 23, Banská Bystrica,
www.deakbb.sk
oznamuje, že dňa 9. 7. 2014 o 11.00 h sa v priestoroch Exekútorského úradu
Mgr. Jozefa Deáka, súdneho exekútora, Horná 23, Banská Bystrica vykoná
dražba nehnuteľnosti:
Predmet dražby: stavebný pozemok o výmere 800 m2 nachádzajúci sa
v k. ú. Lakšárska Nová Ves
Najnižšie podanie: 10.500,00 EUR
Obhliadky draženej nehnuteľnosti sa uskutočnia dňa 25. 6. 2014 a 2. 7. 2014
o 10.00 h po predchádzajúcom telefonickom dohovore so zamestnancom
súdneho exekútora na telefónnom čísle: 0917 45 75 68.
Viac informácií o dražbe na: www.deakbb.sk
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

vu už jestvujúcej stavby (hrobu, náhrobku, hrobky, rámu a pod.) je potrebný súhlas prevádzkovateľa po
hrebiska, ktorým je Mesto Malacky.
Vybaviť takýto súhlas vôbec nie je
zložité, netrvá to dlho a úkon nie je
spojený s nijakými poplatkami. Stačí
zájsť do Klientskeho centra v budove
MsÚ (prízemie, priehradka s označením Životné prostredie) a po konzultácii so zodpovednou pracovníčkou
bude najneskôr do týždňa (ale i skôr)
súhlas vydaný. Až potom môže stavebník začať vykonávať akékoľvek
stavebné úpravy. Po ich skončení je
však povinný okolie hrobu znovu vyčistiť a odstrániť prebytočný stavebný materiál. Ak sa pritrafí nečakaná
nepríjemnosť a počas prác vznikne škoda na susedných hroboch,
stavebník je povinný neodkladne
ich odstrániť so súhlasom vlastníka poškodeného hrobu a zároveň
prevádzkovateľa pohrebiska, teda
mesta.
Súhlas k úprave či stavbe hrobového miesta vybavíte:
Mestský úrad Malacky
klientske centrum – životné
prostredie
tel.: 034/796 61 46
T. Búbelová
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Pri kúpaní dbajte
na bezpečnosť!

Štatistiky ukazujú

hrozivé čísla

Horúčavy, ktoré prišli v posledných dňoch aj na Slovensko, priam
lákajú, aby sme sa schladili. Naším útočiskom sú často kúpaliská
a vodné nádrže. Pri kúpaní je však veľmi dôležité dodržiavať základné pravidlá. Nepite alkohol a do vody vchádzajte pomaly!

Prírodné fitko sa využíva
Je bežný pracovný deň podvečer a my sme boli zvedaví, či niekoho
nájdeme tmoliť sa okolo prírodného fitka, ktoré je v Zámockom parku len niečo vyše mesiaca. A mali sme šťastie. Dvaja mladí muži práve precvičovali silu svojich rúk na jednej z piatich cvičebných zostáv.
„Chodievam sem pravidelne každý deň,“ pochválil sa 16-ročný Jozef
a dodal, že vie o tom, že zacvičiť si chodia najmä tí chlapci, ktorých
stretáva v posilňovni.

„Toto cvičenie je dosť náročné a ce
lú zostavu by zvládol asi len ten, kto
sa venuje crossfitu,“ dodáva Jozef
a vysvetľuje, že on pracuje najmä

notili inštaláciu fitka do prírodného
prostredia pozitívne a dodali, že aj
keď jeho využívanie nie je masové,
svojich priaznivcov si určite našlo.
A tak to má byť. Mesto urobilo
niečo prínosné a nie celkom všedné

na posilnení rúk a chrbta. Druhým
cvičiacim bol 21-ročný mladík, ktorý
sem však údajne zájde len sporadicky, keď má čas. Obaja cvičenci hodpre svojich obyvateľov, tak to treba
využiť.
Už menej sa nám páči, že jedna
zo zostáv je celá popísaná hanlivými
slovami... našťastie však len bielou
kriedou. Vandalom môžeme odkázať len jedno – poškodzovanie majetku mesta nemusí vždy zostať bez
trestu a ako už neraz, vinník môže
byť prichytený a potrestaný. Navyše,
keď je areál pod mestským kame
rovým systémom.
Text, foto: -tabu-

Štatistika utopených občanov
v Slovenskej republike, ktorú sleduje Vodná záchranná služba Slovenského Červeného kríža v spolupráci
s políciou od roku 1986, je stále vysoká. Má to na svedomí aj plavecká
negramotnosť.
Počet občanov, ktorí sa na Slovensku každoročne utopia, je v porovnaní s krajinami profitujúcimi
z turistického ruchu alarmujúca.
„Myslím si, že pohybová vyspelosť
v rámci vodného prostredia na Slo
vensku je na veľmi nízkej úrovni, čo
dokazujú aj štatistiky sledovanosti
utopených od roku 1986. Môžem po
vedať, že najhorším rokom v počte
utopených bol rok 1991, kedy sa uto
pilo až 189 občanov,“ priblížil analytik VZS Milan Hučko.
Ročne sa utopí vo vodách Slovenska približne 190 občanov rôznych vekových kategórií.
Nelichotivé prvenstvo v počte
utopených od roku 1986 majú deti
(270) a starší ľudia okolo 60 rokov
(990).
Priebežná štatistika polície a zo
stredísk, v ktorých pôsobili a pôsobia plavčíci – záchranári VZS SČK,
hovorí, že v roku 2013 sa utopilo
144 občanov, z toho najviac – 57 vo
vodných tokoch (riekach), 6 v bazénoch, 16 na priehradách a 11 na
iných miestach (studne, odpadové
jamy, nezakryté jamy).
„Môžem konštatovať, že z hľadis
ka nehôd je voda ako živel na druhom
mieste hneď za dopravnými neho

dami,“ hovorí analytik M. Hučko.
Tiež prízvukuje, že medzi najčastejšie príčiny utopenia patrí najmä
konzumácia alkoholu, ktorá je pri
kúpaní nežiaduca. Ak je napríklad
35 °C a človek sediaci v tieni si dá
niekoľko pív alebo tvrdého alkoholu a potom skočí do vody, môže to
mať fatálne následky. Organizmus
to jednoducho nezvládne a nastane utopenie.
Podľa slov analytika Milana Hučka vzniklo aj veľmi veľa prípadov
utopenia vplyvom zlyhania telesných orgánov z dôvodu šoku, ktorý
organizmus môže dostať po slnení
a následnom rýchlom vbehnutí alebo skočení do chladnej vody.
Celkovo sa za obdobie od roku
1986, odkedy tieto údaje sleduje
Vodná záchranná služba Slovenské
ho Červeného kríža, utopilo 3458
občanov. Štatistiky ukazujú, že najväčšie nebezpečenstvo pre sloven
ských plavcov je najmä v tečúcich
a netečúcich vodách, priehradách
a tiež v alkohole.
•••
Dávajte si preto na seba počas
letných mesiacov pozor a nepreceňujte svoje možnosti!
Plávanie je najprístupnejšia letná
vodná aktivita. Dôležité je však, aby
mal každý človek, a to nielen vodný
záchranár, základné znalosti a informácie, ako zachrániť topiaceho sa
človeka.
M. Hučko/N. Slobodová

Kaštieľ s novým

návštevným
poriadkom

1. júna vstúpil do platnosti nový návštevný poriadok Malackého
kaštieľa, ktorým sa upravujú aj ceny poskytovaných služieb.

Malacký kaštieľ poskytuje náv
števníkom niekoľko služieb, od
prehliadok po fotografovanie. Pre
hliadky zrekonštruovaných prie
storov sa uskutočňujú v slovenčine
i v troch ďalších jazykoch. Pripomí
name, že od 1. mája sú v kaštieli
otvorené nové expozície o Pálfiovcoch, ich panstve a histórii Malaciek. Pribudli aj dve poľovnícke iz
by, keďže poľovníctvo je silno späté aj s Malackami, aj s Pálfiovcami.
Priestory kaštieľa si ďalej môžete objednať na nekomerčné fotografovanie či filmovanie, napríklad
svadobné.
Taktiež môžu poslúžiť ako mies

to konania vašej vernisáže, výstavy,
seminárov či stretnutí.
Návštevný poriadok je prístup
ný na www.malacky.sk, sekcia
Návštevník-Pamiatky-Malacký
kaštieľ. Cenník služieb je k dispozícii v kaštieli, v TIK-u a v recepcii
MsÚ. Najvýraznejšou zmenou je
spoplatnenie prehliadok, ktoré doteraz fungovalo len na báze dobrovoľného príspevku. Mesto Malacky sa rozhodlo zaviesť symbolické
vstupné 0,50 €, ktoré bude slúžiť
na ďalšiu rekonštrukciu kaštieľa.
Deti a študenti do 18 rokov majú
vstup zadarmo.
Text, foto: N. Slobodová

http://www.malacky.sk/_docs/kastiel–navstevny_poriadok.pdf

OKOM
OBJEKTÍVU

Kedy otvoria výbeh pre psov?

Nový výbeh pre psov, ktorý mesto vybudovalo na Záhoráckej ulici, je dokončený. V súčasnosti sa tráva
Text: -red-, foto: -otanov jeho okolí hojne zalieva, aby sa plocha zazelenala. Otvorenie sa uskutoční 1. júla.
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Oľga Ballayová
dolovala z hrdiel
detí zlato

Učiteľka spevu v ZUŠ v Malackách Oľga Ballayová končí s kariérou
a odchádza do dôchodku. Jej meno je v Malackách pojem. Objavuje
sa so svojimi najtalentovanejšími žiakmi na mestských podujatiach,
kde rodáci spoznávajú plody jej dlhoročnej systematickej pedagogic
kej práce. Každý z jej žiakov nemá zlato v hrdle, ale ak tam je, pani
učiteľka ho vždy vie nájsť a ukázať svetu. Jej školou prešlo niekoľko
osobností, ktorých spev sprevádza aj v ich profesionálnej kariére.
Keď to tak zrátam, bolo to asi šty
risto detí, ktoré prešli mojimi rukami.
Bolo medzi nimi aj zopár ta
kých, ktorí na vašich základoch za
čali budovať svoju profesionálnu
kariéru ako herci a speváci. Akosi
na nich spomínate?
Medzi najlepších žiakov, ktorí na
mojich základoch začali budovať ka
riéru, patria Miroslava Partlová, ktorá
sa stala výbornou muzikálovou spe
váčkou a herečkou, Lenka Dubníčko
vá, ktorá vedie spevákov v SĽUK-u,
a sestry Winklerové, Zuzka a Katka,
ktoré po účasti vo finále súťaže Čes
ko-Slovensko má talent, kde si zmerali
sily so štrnástimi najväčšími talentami
z celého Česka a Slovenska, odštarto
vali svoju spevácku dráhu.
Ktoré úspechy vašich žiakov vás
tešia najviac?
Najviac si cením úspechy Mirky Part
lovej, Lenky Dubníčkovej, Vierky Púti
kovej, Zuzky a Evy Kollmanovej, Zuzky
a Katky Winklerovej, Vanessy Sojáko
vej, Klaudie Říhovej, Františka Beleša
a Dominiky Húšťavovej, ktorí sa v spe
váckych súťažiach umiestňovali na
prvých miestach. Boli to súťaže Detský
talent (ľudové a populárne piesne),
Pop Senica, Songfest Gazarka, Malo
karpatský slávik (populárne piesne)
a Slávik Slovenska (ľudové piesne).
Čo si ako učiteľka na žiakoch
najviac ceníte?

V CVČ v Malackách
odovzdávali ceny naj
úspešnejším riešite
ľom okresných kôl
predmetových olym
piád. Spomedzi všet
kých ocenených päť
krát zarezonovalo
meno Marco Samuel
Fabuš z 8-ročného
Gymnázia na Ul 1. mája v Malac
kách, ktorý sa v olympiádach
umiestnil vždy na 1. mieste, za
čo dostal aj špeciálne ocenenie
a hodnotnú knihu z rúk primá
tora mesta Jozefa Ondrejku.

výsledkov predmeto
vých olympiád. Stal sa
ním Marián Petráš zo
ZŠ Záhorácka. Získal
1. miesto v geografic
kej a 3. miesto v mate
matickej olympiáde.
Aj jemu primátor mes
ta odovzdal cenu za
mesto Malacky.
Stretnutie najnadanejších detí sa ko
nalo za účasti vedenia a pracovníkov
CVČ, primátora mesta Jozefa Ondrej
ku, pracovníčky školského úradu A.
Hrnkovej, predsedov či členov hod
notiacich komisií a ocenených žiakov.
CVČ v Malackách organizuje pre
deti a mládež vyše 100 súťaží za škol
ský rok a pre úspešných riešiteľov
okresných predmetových olympiád
(vedomostných a jazykových) a pre
odmenených v súťaži Európa v škole
na konci roka vždy pripraví aj spoloč
né stretnutie spojené s odovzdáva
ním cien. „Chceme deti oceniť, ale im
aj poďakovať a povzbudiť ich do ďal
šej práce, aby viedla len k vynikajúcim
výsledkom,” povedala riaditeľka CVČ
A. Šurinová.

Pocta najšikovnejším
žiakom

Marco Samuel Fabuš (na obr.)
suverénne zvíťazil vo fyzikálnej a ma
tematickej olympiáde. Nezaostal
však ani v jazykových zručnostiach
a vyhral olympiády v slovenčine, an
gličtine a nemčine. Zapája sa do rôz
nych projektov – Comenius, filmový
festival o ľudských právach This Hu
man World, Európa v škole, Malacké
brko.
Mesto osobitne ocenilo aj najús
pešnejšieho žiaka z 9. ročníkov ma
lackých základných škôl v hodnotení

Text: CVČ/-tabu-; foto: CVČ

Na žiakoch si najviac cením to, že
na súťažiach vždy bojovali, i keď to ne
bolo ľahké, lebo hodnotenia porotcov
boli veľmi subjektívne a niekedy sa mi
(aj im) zdalo, že im aj ublížili. Ale nedá
sa nič robiť. Oni sa nevzdávali a stále
ďalej spievali. Najviac si cením, keď aj
po väčších úspechoch deti zostávajú
skromné, úprimné a prirodzené.
Mali ste počas svojej učiteľskej
kariéry aj nejaké záľuby, ktorým

ste sa venovali, alebo ste aj vo voľ
nom čase premýšľali o svojich žia
koch a o spievaní?
Počas aktívneho pracovného ži
vota som rekreačne hrávala volejbal.
Hudba ma však stále prenasledovala
a jednostaj som premýšľala o ďalších
nových piesňach.
Ste plná optimizmu a zdá sa, že
aj chuti a síl. Dokážete po odchode
do dôchodku žiť bez spevu a bez

Text, foto: T. Búbelová

Deň rodiny
v tropickej
atmosfére

Deň rodiny v Malackách na ná
dvorí SŠ sv. Františka Assiského vyšiel
nad očakávanie. Tropické horúčavy
sprevádzali toto podujatie od samé
ho začiatku a už počas slávnostnej
svätej omše na školskom dvore sln
ko priviedlo veľkú časť návštevníkov
do tieňa pod stromy. Oslava tradič
nej rodiny sa niesla po celý deň v du
chu spoločne tráveného rodinného
času – a to od obedňajšieho guláša
cez účasť na rôznorodých aktivitách
až po podvečerný koncert Simy Mar
tausovej. Deň rodiny sa konal pod
záštitou primátora mesta J. Ondrejku.
Text, foto: -tabuPlatená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Pár dní zostáva do konca škol
ského roka, ktorý je vaším posled
ným rokom pôsobenia v pozícii
učiteľky spevu v ZUŠ Malacky pred
odchodom do dôchodku. Koľko
rokov ste tu strávili?
V ZUŠ v Malackách učím od roku
1994, teda 20 rokov. Na miesto učiteľky
spevu som nastúpila po mojom otcovi
Vojtechovi Andraškovi, ktorý ako prvý
začal vyučovať spev v Malackách.
S akými pocitmi sa obzeráte
za svojou predchádzajúcou karié
rou?
Trochu mi je smutno, ale so svojou
prácou som spokojná. Naučila som de
ti správne artikulovať, intonovať, prežiť
skladbu, vedieť sa pohybovať po javis
ku a samozrejme spievať, a to ľudové
záhorácke, umelé, ale aj populárne
piesne, ktoré vždy spievali najradšej.
So žiakmi som sa zúčastňovala takmer
na všetkých speváckych súťažiach.
Vďaka tomu som ich vedela porovnať
s úrovňou najlepších spevákov a viesť
ich tak, aby sme mohli rásť. Tvrdo som
pracovala so žiakmi na odstraňovaní
chýb, až kým sme sa nedostali na úro
veň tých najlepších a nezačali sme sa
umiestňovať na víťazných priečkach.
To nás posúvalo ďalej. Takto som pri
pravila do hudobného sveta veľa ta
lentovaných spevákov.
Máte spočítané, koľko žiakov
prešlo vašou školou?

detí, ktoré by ste mohli ďalej učiť?
Nedokážem si to veľmi dobre pred
staviť, preto chcem pokračovať v CVČ
v Malackách a viesť kurzy spevu tam.
Ovplyvnila práca aj vašu osob
nosť, alebo sa nejako podpísala
pod váš osobný život?
Myslím, že nie, ale keď počujem ne
jakú skladbu, hneď rozmýšľam, kto by
ju mohol spievať...
Na záver obligátna otázka na
perličku z profesionálneho života,
z kontaktu so žiakmi... Máte takú?
Spomínam si na jednu úsmevnú
príhodu zo súťaže Malokarpatský slá
vik. Jedna pani sa ma tam spýtala, či
ten chlapec, čo tak pekne spieva, je
môj vnuk. Prekvapene som sa spýtala,
prečo by mal byť, a ona na to: „Keď vy
sa k nemu správate tak, ako keby ste
boli jeho babka.”
Pani učiteľke, ktorá v mnohých
deťoch podnietila lásku k spevu
a mnohým pomohla naštartovať
úspešnú umeleckú kariéru, patrí po
ďakovanie za to, že práve jej žiaci
často patrili k tým, ktorí robili dob
ré meno nášmu mestu.

očnécentrum
NEMOCNICA MALACKY

Od ostrého videnia
Vás delí 30 minút
Šedý zákal

Katarakta

Opýtajte sa na túto možnosť svojho lekára
alebo získajte viac informácií na:

034/28 29 700

www.nemocnicamalacky.sk
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Leto odštartuje

Malacká šošovica
Spájame šikovných ľudí a dob
rovoľníkov – také je motto ma
lackých občianskych združení
Trvalka, M.L.O.K, Ľudia pre Ma
lacky, UV a neziskovej organi
zácie Vstúpte, ktorí v sobotu 21.
júna, v Deň letného slnovratu,
organizujú v centre mesta na
Kláštornom námestí podujatie
Malacká šošovica. Program je
plánovaný od 9.00 do 15.00 h.

Podujatie podporia aj malackí
hudobníci hudobnou improvizáciou
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(jam session), predtým však o 13.30 h
vystúpi formácia InTheArt. Príďte si
zacvičiť aj jogu (o 9.00 h).
Na Kláštornom námestí budete
môcť diskutovať o histórii mesta
s malackým kronikárom Martinom
Macejkom. Navštíviť tiež môžete
kvadrum františkánskeho kláštora,
ktorý pred rokmi prešiel významnou
revitalizáciou. To je len výber z toho,
čo pre vás pripravil tím organizáto
rov, tak príďte spoločne osláviť prí
chod leta. Pre aktuálne a bližšie in
formácie sledujte FB stránku Malac
ká šošovica.
Text: L. Vidanová, foto: archív

Mestské centrum kultúry Malac
ky srdečne pozýva na

Ručná výroba na výslní
Originálne ručne robené Vecičky
s Dušou, hodvábne šatky, textilné
výrobky, háčkované a paličkované
dekorácie, šperky, drevorezbárske aj
kováčske práce, voňavé malokarpat
ské mydlá, vegánske špeciality, ma
lacké pivo, zdravé dobroty, domáce
koláče, ochutnávky originálnych re
ceptov, kvalitná káva – to je len malý
výpočet toho, čo nájdete asi v trid
siatich stánkoch, ktoré budú lemo
vať chodníky na Kláštornom námes
tí. Okrem predajných stanovísk mô
žete navštíviť aj prezentačné stánky
občianskych združení a neziskoviek,
ktoré podujatie spoluorganizujú.

BABINEC

s Andreou
Záhradníkovou-Krajčírovou
na tému
geopatogénne zóny.
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok
26. 6. o 17.00 h v Galérii MCK na
Záhoráckej 1919, 1. poschodie.
Vstup je voľný.
Mestské centrum kultúry Malac
ky vás pozýva na

ARTETERAPIU

pre dospelých
s Andreou
Záhradníkovou-Krajčírovou,

Jam session Made in Malacky
Počas Malackej šošovice budú
pre deti pripravené rôzne druhy
tvorivých dielní, maľovanie na tvár,
lukostreľba a i. Zaujímavosťou bude
mobilná masáž, možnosť porozprá
vať sa na tému zdravej výživy, zdra
vého životného štýlu.

Fun rádio DOHODA 2014
opäť aj v Malackách

Opäť sa môžete tešiť na jeden zo štyroch letných žúrov Fun rádia, ktorý sa už po tretí raz uskutoční
priamo v Malackách v Zámockom parku. Párty nabitá vystúpeniami mnohých hudobných hviezd vždy
priláka davy. Tento rok sa uskutoční 2. augusta.

ktorá sa uskutoční v piatok 27. 6.
o 18.30 h v MCK – Tvorivý ateliér
na Záhoráckej 1919, 1. poscho
die. Vstupné je dobrovoľné.

Už po šiestykrát pozýva Fun rádio
priaznivcov dobrej hudby a skvelej
zábavy na nadchádzajúcu sériu naj
väčších letných žúrov Fun rádio Do
hoda. Od začiatku júla až do polo
vice augusta sa môžu festivaloví fanúšikovia tešiť na to najlepšie zo slo
venskej hudobnej scény. Fun rádio
Dohoda toto leto zavíta postupne do
Nitry, Bojníc, Malaciek a Popradu.

Na pódiu Fun rádio Dohody sa už
tradične predstavia slovenské hviez
dy na čele so žijúcou legendou Ri
chardom Müllerom, skupinami
Polemic, HEX či zástupkyňami než
nejšieho pohlavia Celeste Buckin
gham a Katkou Knechtovou. Svo
je zastúpenie budú mať aj hviezdy
hip-hopu: Majk Spirit, EGO či AMO
& Band. Premiérovo na Fun rádio
Dohode vystúpi hip-hopová formá
cia 4D v zložení Čistychov, DNA, Mišo
Biely a G-Bod. Taktiež po prvýkrát si
stage Fun rádio Dohody príde vyskú
šať bláznivá skupina BijouTerrier
a o zábavu bude postarané aj vďaka
skupine Helenine oči. Ako už býva
zvykom, začiatok každej Fun rádio
Dohody bude patriť mladým a talen
tovaným skupinám z domáceho re
giónu. Tento rok sa na pódiu pred
stavia kapely Frequency, Rock Re
union, Metafora, Ranná nevoľnosť
a skupina Fishing Strip.
O tanečné finále sa postarajú dí
džeji Fun rádia DJ Carlo a DJ Milan
Lieskovský. Spolu s Milanom Lies
kovským sa všetci tancachtiví pre
nesú do sveta GET FUN a na vlastnej
koži zažijú GET FUN párty plnú mixov
tých najhorúcejších tanečných hitov.
Okrem atraktívneho hudobného
programu budú svojimi zábavnými
vstupmi a množstvom súťaží udržia
vať publikum vo vare aj známi a ob
ľúbení moderátori Fun rádia.
Vstupenky si môžete kúpiť v sieti
Ticketportal a v sieti Predpredaj.sk
od 9. júna 2014 v predpredaji za vý
hodnú cenu. Deti s výškou do 130 cm
majú vstup zdarma.
-TS/red-
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Známku navrhol
Róbert Makar

model show
tretí ročník

31. 5. 2014

Pri príležitosti konania Dňa otvorených
dverí Letiska Kuchyňa, pod záštitou
veliteľa dopravného krídla generála
M. R. Štefánika.

Tento rok
sme spoločne
na základni
privítali

Letecká
základňa

5 100 návštevníkov
z toho 2 000 detí

Kuchyňa

Ďakujeme všetkým RC pilotom a vzácnym hosťom za účasť.
Armáde SR a partnerom patrí veľké poďakovanie za ich pomoc a podporu.

Tradícia pokračuje!
Tešíme sa na vás aj na budúci rok

2015

+ nezabudnite !
6. septembra 2014
Memoriál Karola
Wunderlicha

Slovenská pošta vydala známku, ktorú navrhol umelec z Malaciek Róbert Makar. Oficiálne ju uviedli do obehu 17. apríla. „Ide o moju prvú
známku,” povedal jej autor s tým, že zadávateľ si ho sám vybral a oslovil. Autorský návrh s motívom motocykla Jawa 50/550 Pionier vyplynul ako požiadavka z projektu s názvom Technické pamiatky, ktorý sa
aktuálne venuje téme Historické motocykle.

„Návrh som predložil schvaľovacej
komisii, ktorá ho prijala. Potom bol už
len krok k vydaniu známky a výrobe

1,25 €

R. MAKAR 2014 Ľ. ŽALEC

Jawa
05/550
Pionier

VODA-UK-PLYN

1,25 €

TEPELNÉ ČERPADLÁ
SOLÁRNE SYSTÉMY

Malacky_RC_letecky_den_inzercia_DAKOVNA_2014.indd 1

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

R. MAKAR 2014 Ľ. ŽALEC

Jawa
05/550
Pionier

filipekpavol@gmail.com

SLOVENSKO
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Filatelisti pripravujú oslavy jubilea
4.6.2014 14:24

V tomto roku malackí filatelisti chystajú oslavy 85. vý
ročia vzniku. Hlavné oslavy sa uskutočnia 20. septembra.
V tento deň sa uskutoční zberateľská burza v priestoroch
ZŠ Dr. J. Dérera a slávnostná členská schôdza v SD MCK.
Aktivity klubu sa uskutočňujú nielen v deň osláv, ale
celoročne. Najbližšie klub organizuje v spolupráci s Kul
túrnym domom v Zohore zberateľskú burzu v tejto obci.
Uskutoční sa v sobotu 28. júna v čase od 8. do 12. hodiny
v Kultúrnom dome Zohor.

Malackí filatelisti pripravujú pre zberateľov a priazniv
cov mesta korešpondenčné lístky s prítlačou. V tomto
roku už vyšli dva, a to s námetom ŠH Malina a Fontány
v Zámockom parku. Na jesennej burze vydajú korešpon
denčný lístok č. 20, ktorý bude zobrazovať SŠ sv. Františka
z Assisi, a mimoriadne bude vydaný lístok k 85. výročiu
klubu filatelistov. Lístky zo série Malacky dnes si môžete
kúpiť v TIK-u. Filatelisti pripravujú aj pečiatku k výročiu,
ktorú použijú na pošte Malacky 1 práve 20. 9. A. Pašteka

totožnej pečiatky,“ hovorí R. Makar,
ktorý sa s úspechom podelil aj s ma
lackými filatelistami. Poštová znám
ka s nominálnou hodno
tou 1,25 € vyšla v náklade
1 000 000 kusov a je do
stupná na každej pošte.
Ktokoľvek, kto potrebu
je poslať list alebo balík,
môže na pošte požiadať,
aby mu na zásielku nale
pili práve túto známku.
Zdá sa, že Slovenská
pošta je s vyhotovením
návrhu i jeho pretavením
do reálnej podoby pošto
vej známky spokojná. Róbert Makar
už totiž pracuje na ďalšej objednáv
ke od rovnakého zadávateľa. Opäť
ide o projekt Technické pamiatky
a v rámci neho o 498.104 Albatros.
„Je to lokomotíva tmavomodrej farby s bielou linkou po bokoch. Teraz je
natretá tak, ako vyzerala v čase svojho vzniku,“ zmienil sa nám mladý
umelec z Malaciek.

SLOVENSKO
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Text: -tabuFoto: archív R. M.
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Univerzita
3. veku mieri
do Malaciek

POZVÁNKA
na Habánsky hodový jarmok, ktorý
sa uskutoční 6. júla v Habánskom
dvore vo Veľkých Levároch. O zába
vu sa postarajú skupiny Progres,
ktorá je známa z TV Šláger, Bukaso
vý masív a skupina Rytmik z V. Le
vár. O kultúrny zážitok sa postará
skupina URSUS zo Stupavy, ktorá
nám predvedie ukážku historické
ho šermu. Pre deti budú priprave
né rôzne historické hry a tvorivé
dielne, ktoré potešia nielen vaše
ratolesti, ale možno práve aj vás.
Budete mať možnosť pozrieť si tra
dičné maľovanie habánskej kerami
ky, tzv. Výstavu na plote od Marty
Štanglerovej, habánske múzeum so
sprievodcom, rímskokatolícky kos
tol s výstupom na vežu a kryptu.

Pre seniorov sa v našom meste
črtá možnosť stať sa študent
mi Univerzity tretieho veku.
Kto má vek nad 50 rokov, do
statok energie a chuti, môže si
doplniť vzdelanie vo viacerých
atraktívnych odboroch. Pre
mnohých to môže byť vítaná
príležitosť dokončiť si plány
z mladosti, ktoré pod vplyvom
životných okolností niekedy
nedostali prednosť.
So zaujímavou ponukou pre ma
lackých seniorov prichádza Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej prá
ce sv. Alžbety v Bratislave, ktorá má
záujem zriadiť v okresnom meste na
Záhorí svoje vysunuté pracovisko.
V odbore Sociálna práca by tak záu
jemcovia dostali príležitosť študovať
napríklad psychológiu, sociológiu,
pedagogiku, etiku, kultúru, právo,
informatiku, ale aj iné predmety.
Podmienkou pre úspešné zara
denie do štúdia je vek nad 50 rokov
a minimálne stredoškolské vzdela
nie ukončené maturitnou skúškou.
Každý uchádzač, ktorý spĺňa tieto
podmienky, bude prijatý bez prijí
macích pohovorov, stačí vyplniť
a poslať prihlášku a zaplatiť ročný
poplatok, ktorý je pre pracujúceho
dôchodcu 60 €, pre nepracujúceho
35 € a pre invalidného dôchodcu
25 €. Štúdium trvá tri roky a vyuču
je sa dvakrát do mesiaca vždy po
čas štyroch hodín. Po jeho ukončení
študenti na slávnostnej promócii zí
skajú doklad o absolvovanom vzde
laní.
V tejto fáze je pre mesto dôleži
té vedieť, či by bol záujem seniorov
o takúto aktivitu dostatočný. Pre
to kto by chcel po troch rokoch po
ukončení štúdia promovať v uvede
nom odbore, môže sa do 30. júna
obrátiť na vedúcu klientskeho cen
tra MsÚ v Malackách A. Kmecovú,
a to osobne, e-mailom: alena.kme
cova@malacky.sk alebo telefonicky
034/79 66 120.
Kontaktovať môžete aj predsed
níčku Okresnej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku R. Mrázo
vú, tel.: 0905 85 70 14.
T. Búbelová
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KD V. Leváre

Zábava, humor a spev kraľovali na koncerte skupiny Malackí fešáci 5. júna v kine v Malackách, ktorý ka
pela venovala spomienke na Michala Tučného, Waldemara Matušku a Pavla Bobka. „Ďakujeme divákom za
skvelú atmosféru a tešíme sa na ďalšie stretnutie na Pivnom feste s podtitulom Gustiho memoriál, ktorý
bude v Malackách 19. júla,“ odkazuje fanúšikom líder kapely a spevák Pali Knotek. Malackí fešáci sa Mala
Text, foto: -tabučanom predstavia aj v rámci Malackého kultúrneho leta 10. augusta.			

Projekt celoživotného vzdelávania
v poslednej etape
Projekt MIL je medzinárodný projekt v rámci Programu celoživotného
vzdelávania – podprogramu Grundtvig zameraného na vzdelávanie
dospelých. Jeho koordinátorom je Slovenský zväz telesne postih
nutých – OC Malacky. Spolupracuje v ňom s partnerskými vzdelávací
mi organizáciami z Česka, Litvy, Poľska, Slovinska a Švédska.

Posledné nadnárodné stretnutie
účastníkov projektu MIL – Vzájomné
medzigeneračné učenie sa uskutoč
nilo 4.–6. júna na brehu Baltského
mora, v litovskom Klaipede. Mesto

nás zaujalo svojimi sochami, lesopar
kami a čistotou. Prehliadku starého
mesta sme doplnili prehliadkou vý
stavy fotografií z činnosti všetkých
partnerských organizácií projektu.

V ďalších dňoch sme navštívili
miestneho výrobcu ovocného vína,
školu pre nevidiace deti, pobrežný
národný park a Múzeum studenej
vojny. Okrem týchto aktivít sme si za
hrali viacero poznávacích hier. V Klai
pede sme sa s našim projektom síce
lúčili, ale partneri a dnes už priatelia
vyslovili prianie stretnúť sa znovu
v inom projekte.
M. Chaloupková (krátené)

MALACKÁ MATRIKA
od 2. do 16. 6. 2014
Povedali si áno
Vladimír Peťovský – Lenka
Hudcovská, Michal Krajčí – Kata
rína Hajdinová, Juraj Závadský –
Lucia Studeničová, Štefan Stanek
– Jana Kajdová, František Hanzl –
Petra Poláková, Miloš Pukaj – Ivana
Haringová, Jakub Kadera – Zuzana
Litvíková
Nie sú medzi nami
Gejza Čermák, Malacky,
*1926; Pavel Prokop, Per
nek, *1960; Viliam Bartal,
Kuchyňa, *1959; Štefan Kolenčík,
Bratislava V, *1960; Elena Hlaváčo
vá, Záhorská Ves, *1946; Jozefína
Hájková, Veľké Leváre, *1926; Ján
Písečný, Studienka, *1953; Antonia
Štorová, Malé Leváre, *1919; Milan
Nemec, Malacky, *1961

Deň belasého motýľa po roku v Malackách
Je to deň venovaný ľuďom trpiacim svalovou dystrofiou a inými nervovo-svalovými ochoreniami, počas
ktorého sa uskutočňuje verejná zbierka. Vyzbierané peniažky sa použijú na zakúpenie kompenzačných
pomôcok (napr. zdviháky, elektrické vozíky, ale aj dofinancovanie debarierizácie bytov, ktoré štát nehradí).

V piatok 30. mája vyrazili s veľkou
chuťou a pokladničkami v rukách do
ulíc študenti Gymnázia na Ul. 1. mája.
drobná inzercia
• Výhodne predám 1-izbový byt pria
mo v centre Malaciek, čiastočná re
konštrukcia. Kontakt: 0902 72 97 56,
andrea.cintulova@azet.sk.

Malacký hlas
môžete čítať

aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

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

Podarilo sa im vyzbierať veľmi peknú
sumu – 173,57 €. A preto by som sa
v mene dystrofikov, úžasných ľudí,
ktorí napriek slabým svalom majú

veľmi silného ducha, chcela poďako
vať všetkým milým ľuďom, ktorí sa
počas trvania zbierky na chvíľu za
stavili a prispeli na dobrú vec.

Vďaka patrí i študentom a všet
kým, ktorí s týmto krásnym dňom
pomáhali. Zbierku povolilo Minister
stvo vnútra SR, tá tohtoročná mala
č. SVS – OVS3 – 2013/035110. Bližšie
informácie nájdete na stránke www.
belasymotyl.sk.
K. Slobodová (krátené)

SPOMIENKY
Stále Ťa v srdci má
me, dva roky už len
spomíname.
7. 6. sme si pripome
nuli 2. výročie úmr
tia nášho drahého
manžela, otca, deda
Františka Ščepána. Spomína man
želka Ružena, syn Ľubomír a Franti
šek s rodinami.
Sú vety, ktoré Ti už
nikdy nepovieme, sú
chvíle, na ktoré ni
kdy nezabudneme.
Sú okamihy, na ktoré
stále spomíname.
11. 6. sme si pripo
menuli nedožitých 80 rokov La
dislava Uhrinca z Malaciek a tak
tiež 25. výročie jeho úmrtia. S láskou
a úctou spomína manželka a ostat
ná blízka rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku spolu
s nami.

13. 6. pred 7 rokmi
od nás navždy
odišla naša mama
a starká Štefánia
Palková. S láskou
spomínajú deti,
vnúčatá a pravnú
čatá.
18. 6. uplynulo 10
rokov, čo si Pán po
volal do večnosti
našu starostlivú,
obetavú a láskavú
maminku a staren
ku Kornéliu Tren
čanskú, r. Šípovú. S láskou spomína
Tono, Elena a Andrej s rodinami.
17. 6. sme si pripo
menuli 5. výročie
úmrtia nášho dra
hého manžela, tat
ka, dedka Rudiho
Maiera. S láskou
v srdci spomína
manželka a deti s rodinami. Kto ste

ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku.
Mal nás všetkých rád
a chcel s nami ešte
žiť, ale prišla krutá
chvíľa, musel nás
opustiť. Odišiel rých
lo, v srdci nám bolesť
zanechal, tíško a bez
rozlúčky, nikto to načakal. Zostali iba
spomienky a veľký žiaľ.
27. 6. by sa dožil náš drahý Ladislav
Matúšek 73 rokov. S láskou spomí
na manželka Edita a deti.
23. 6. si pripome
nieme 15. výročie
úmrtia a 75 nedo
žitých rokov nášho
drahého manžela,
otca a deda Eduar
da Kováča. Ťažko je
bez neho, smutno je nám všetkým,
už nič nie je také, aké bolo predtým.
S úctou spomína manželka a syno
via Peter, Pavol a Martin s rodinami.
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Hádzanári
reprezentovali
v Prahe

V sobotu 14. 6. sa v Letnom
ringu Aliho Reisenaue
ra
na dvore BC RTJ Malacky
uskutočnil za príjemného
letného počasia 19. ročník Pohára Záhoria v boxe
zmiešaných družstiev.
Podujatie z dielne oddielu
BC RTJ Malacky a z myšlienky Aliho Reisenauera
st. vyšlo famózne. Diváci,
ktorí prišli podporiť výber
Slovenska, videli v ringu
skutočne veľmi kvalitné
boje v ringu. Lekárskou
prehliadkou a vážením
prešlo 20 boxerov z celého Slovenska a Moravy
vo vopred dohodnutých
hmotnostiach a vekových
kategóriách.

Družstvo hádzanárskych se
niorov TJ Strojár Malacky nad
35 rokov sa v dňoch 13.–15.
júna zúčastnilo ME seniorov
v hádzanej pod záštitou EHF
v Prahe.

Diváci videli kvalitné súboje
19. ročník Záhoráckeho pohára
otvorili dva predzápasy najmenších
boxerov v hmotnostnej kategórii
do 36 kg. Roman Ditrich, BC Galan
ta sa stretol s Gerdom Schmidtom
z Olomouca. Víťazom vyrovnaného
stretnutia v pomere 2:1 na body bol
boxer BC Galanta.
Po predstavení jednotlivých dvo
jíc v ringu sa spustil kolotoč vynika
júcich zápasov, v ktorom zvíťazil vý
ber Slovenska nad výberom Moravy
v pomere 12:6.

Pohár Záhoria

výsledky:
Mladší dorast
• 54 kg, Pavel Ružička (Kroměříž)
výber CZ vs Róbert Danihel (ABC
MA) výber SVK 0:3 na body
• 81 kg, Ján Pavel (Prostějov) vý
ber CZ vs Peter Petrík (BA boxerňa)
výber SVK 3:0 na body
Starší dorast
• 62 kg, Petr Procházka (Těmice)

výber CZ vs Jaro Hanúsek (BC RTJ)
výber SVK 3:0 na body
• 70 kg, Andrej Rigo (BC Ružinov)
výber CZ vs Sebastian Šimkovič (BA
boxerňa) výber SVK 1:2 na body
• 50 kg, Martin Polák (KO Brno)
výber CZ vs Kristián Farkaš (BC Ga
lanta) výber SVK 2:1 na body
• 64 kg, Marcel Páč (Prostějov)
výber CZ vs Martin Molčan (Spiš. N.
Ves) výber SVK 0:3 na body

Muži
• 64 kg, Dušan Kandráč (Dubni
ca) vs Tomáš Hrabovský (BC RTJ)
výber SVK 3:0 na body
• 69 kg, Matej Kudla (Dubnica) vs
Lukáš Matunák (Levice) výber SVK
0:3 na body
• 75 kg, Sandro Czafík (BC Ruži
nov) vs Ján Krajčovič (BC RTJ) výber
SVK 0:3 na body
Podujatie prišli podporiť vý
znamné osobnosti z oblasti boxu
a legendy Československého bo
xu, medzi nimi Janko Zachara (86),
olympijský víťaz v boxe z Helsínk

1952, Tibor Löv, bývalý reprezentač
ný tréner ČSSR a SR, dlhoročný ge
nerálny sekretár Slovenského boxu,
Peter Korec, legenda a bývalý česko
slovenský reprezentant, Ernest Pav
lovič, trénerská legenda z Dubnice
a bývalý úspešný reprezentant ČSR,
Dušan Bučko, bývalý reprezentačný
tréner ČSSR a SR, tréner Dubnice,
Pavel Novotný z Prostějova, legenda
českého boxu, Ivo Kúgler, legenda
českého boxu, Milan Marko, býva
lý reprezentant ČSSR, Milan Juriga
a mnoho iných.
Na záver olympijský víťaz Janko
Zachara odovzdal cenu Martino
vi Molčanovi zo Spišskej Novej Vsi
ako najtechnickejšiemu boxerovi
podujatia a Jarovi Hanúskovi z BC
RTJ ako najbojovnejšiemu boxerovi
podujatia. Pohár víťaza 19. ročníka
Záhoráckeho pohára prevzal z rúk
Janka Zacharu hlavný tréner výberu
Slovenska Robo Reisenauer. Pohár
finalistu za výber Moravy prevzal
Petr Novotný.

V ich vekovej kategórii štartovalo
15 družstiev z celej Európy. Malača
nia patrili do skupiny B spoločne so
súpermi HKKH Haná, Rusko, Puerto
Sagunto. So ziskom 4 bodov obsa
dili naši v skupine 2. miesto a postú
pili do štvrťfinálovej skupiny, kde už
narazili na veľmi kvalitných súperov.
Malacky – HC Medve (7 :13), Malac
ky – Ljubljana (8 : 8). V štvrťfinálovej
skupine boli naši hráči na 3. priečke
so ziskom jedného bodu. To zna
menalo, že nastúpili do zápasu o 5.
miesto proti výberu Moskvy, ktoré
mu nakoniec podľahli 9 :12.
Táto prehra znamenala, že sa
v konečnej tabuľke umiestnili na 6.

mieste, čo bol v danej konkurencii
veľký úspech. Celkovým víťazom
sa stalo družstvo Výber Prahy. Nás
môže tešiť, že všetky družstvá, ktoré
skončili pred nami sa skladali z vý
berov takých miest a krajín ako Rus
ko, Ukrajina, Kyjev, Moskva a Praha,
zatiaľ čo naše družstvo bolo zložené
výlučne z odchovancov malackej
hádzanej, bez jedného z kľúčových
hráčov Martina Spuchláka, ktorý
ako tréner mladších žiačok Malaciek
postúpil na záverečný turnaj MSR,
kde obsadili konečné 4. miesto a ve
teránskeho turnaja sa nezúčastnil.
Zoznam hráčov a realizačný
tím:
Palo Halász, René Ofčarovič, Vilo
Konček, Peter Živica, Dušan Roško,
Ondrej Sakár, Tomáš Stachovič, Pa
lo Stachovič, Vlado Gazdič, Robo
Spuchlák, Vlado Pavlík, Marián Šu
pík, Rasťo Tesár, Jiří Juhas.
Text, foto: T. Baláž

Text: BC RTJ
Foto: -tabu-

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

Hral sa tu i hokej
Tento rok oslavuje organi
zovaný šport v Malackách už
sto rokov. Postupne vám v Ma
lackom hlase prinášame zaují
mavosti z histórie jednotlivých
športov. Začali sme informácia
mi o františkánskom gymnáziu, ktoré sa
tiež nemalou mierou zaslúžilo o rozvoj
športu v meste. K tejto téme pridávame
ešte ďalšie zaujímavé informácie.
Športoviská v Zámockom parku boli
menené
počas zimného obdobia pre
na klzisko. Usporadúvali sa tu hokejové
turnaje medzi triedami, ale aj inými druž
stvami. V roku 1940/1941 odohrali hoke
jisti podľa správy viac zápasov, spomenu
tý je výsledok s Devínskou Novou Vsou –
víťazstvo 11:2.
Pozoruhodná je správa z roku
1943/1944, kde sa hovorí o hokejistoch
v rámci Gavlovičovho študentského sa
movzdelávacieho spolku (GŠSK), ktorý

mal aj športový úsek. „Aby za
chránil slovenskej verejnosti veľmi
známu povesť malackého hokeja,
prevzal po rozpadnutí sa miestne
ho hokejového klubu jeho funkciu
na seba. Avšak ihneď na začiatku
sa stretol so značnými ťažkosťa
mi. Nebolo ani ihriska... S veľkou námahou
a obetou zriadil v Zámockom parku ihrisko,
na ktorom najväčšiu zásluhu mal predseda
krúžku Ladislav Červenka. Avšak ako výsled
ky ukazujú, táto obeta a námaha nebola
márna, lebo hoci počasie neprialo, pre čo
hráči nemohli riadne a systematicky tréno
vať, predsa sa GŠSK skoro dostal do sloven
skej hokejovej ligy. GŠSK v kvalifikačnom
turnaji o postup do ligy porazil vysokým roz
dielom TTS Topoľčany v pomere 7:4. Za GŠSK
skórovali: Ladislav Červenka 4, Osuský 2
a Jánoš 1.“
V poslednom zápase nemali šťastie,
pridala sa únava a zranenie brankára a pri
šla prehra s HG Nové Mesto 0:5. Okrem

týchto dvoch zápasov hrali priateľský zá
pas s najlepším hokejovým mužstvom
na Slovensku, s OAP. Skončil po dramatic
kom a napínavom boji tesnou prehrou 4:5.
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 generáciám. Kni
ha vyjde v 2. polovici roka a bude
zahŕňať celú históriu malackého
športu. Môžete poskytnúť texto
vé či obrazové materiály v elektro
nickej podobe alebo ich zapožičať
vo fyzickej podobe na naskenova
nie. Kontaktovať môžete MCK na
tel. č.: 034/772 21 10 alebo e-mai
lom: muzeum@mckmalacky.sk,
príp. osobne počas pracov
nej
doby v múzeu.
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