
Keď sa snažím naučiť cudzincov 
hovoriť po slovensky, chcem im zá-
roveň pomôcť pochopiť mentalitu 
nášho národa, poznať kultúru a his-
tóriu Slovenska. Myslím si, že je to 
dôležitá súčasť mojej práce, a práve 
preto som využila príležitosť navští-
viť Malacky v čase, keď je príležitosť 
dozvedieť sa niečo viac.

Aké boli vaše očakávania a  čo 
ste si od podujatia sľubovali? 

Chcela som lepšie spoznať blízke 
okolie Bratislavy. Malacky sú pre nás,  
Bratislavčanov blízko a zároveň ďa-
leko. Zvyčajne si nenájdeme dosť 
času na  poznávací výlet na  mies-
ta, ktoré máme takpovediac pod 
nosom. Keď už čas máme, cestuje-

me radšej do hôr alebo do  väčších 
miest. Toto bo la výborná príležitosť 
spoznať mes to, ktoré skutočne má 
čo ponúknuť.
Čo vás zaujalo alebo prekvapilo?

Veľký záujem ľudí. Potešilo ma 
počasie i  fundovaný výklad pána 
sprievodcu Martina Macejku. Zau-
jal ma starý cintorín, miesto, ktoré 
je hodnotným svedectvom o osob-
nostiach dávnych Malaciek. Viac 
stro mov a zelene by však bezpochy-
by väčšmi umocnilo jeho majestát 
a  zvláštne čaro... Prehliadka mesta 
s  výkladom nám umožnila nazrieť 
do Malaciek 17. storočia, ale aj do re-
latívne nedávneho obdobia výstav-
by prvých sídlisk v 50. rokoch minu-
lého storočia. Dozvedeli sme sa veľa 
zaujímavostí z dávneho i súčasného 
života Malačanov.

Páčila sa vám organizácia po
dujatia? 

Celkovo áno. Uvítala by som však 
nejaké prospekty a  texty o  pamiat-
kach a  histórii mesta. Nesplnilo sa 
mi želanie uvidieť Sväté schody, hoci 

aj v  stave rekonštrukcie. Tešila som 
sa, že nazriem do kostola a kláštora. 
Chcela som precítiť atmosféru týchto  
magických miest. Nepodarilo sa to 
pravdepodobne z  časových dôvo-
dov. Oceňujem však vstup do  krý-
pt, kde bolo aspoň odfotografova-
né le gendárne Pálfiho srdce. Jeho 
sprístup nenie by bolo pre turistov 
určite veľmi pútavou atrakciou.

Navštívili ste okrem Malaciek aj 
iné miesta na Záhorí? Ktoré a ako 
na vás zapôsobili?

Hneď po  prehliadke Malaciek 
sme sa vybrali do neďalekého Kos-
tolišťa, kde nás už očakával pán 
Chmela, správca Pamätnej izby Mar-
tina Benku. Svojím entuziazmom 
a osobným zanietením nás tak nad-
chol, že sme s  ním strávili celé dve 
hodiny. Benku poznal osobne. Pro-
stredníctvom vlastných zážitkov 
nám ho predstavil nielen ako umel-
ca, ale aj ako človeka. Stretnúť takú 
zanietenú dušu v  dnešnej dobe je 
naozaj vzácne.

Denný stacionár si 
našiel svoje miesto

Služby, ktoré poskytuje denný sta-
cionár, by sme mohli zaradiť niekde 
medzi domácu opatrovateľskú služ-
bu a pobytovú 24-hodinovú službu. 
Rodinní príslušníci, pracovníci, ale aj 
samotní klienti, ktorí už majú so sta-
cionárom skúsenosti, nám 
priblížili jeho výhody.

1. ročník stolno/
tenisového turnaja

Pod názvom Malackí Sparťania 
pôsobia v našom meste starší i mlad-
ší hráči neregistrovaného stolného 
tenisu, ktorí sa rozhodli usporiadať  
1. ročník stolnotenisového turnaja 
pre neregistrovaných hráčov. Usku-
točnil sa poslednú februá-
rovú sobotu.

Ľ. Čikošová 
prednostkou MsÚ

V utorok 24. februára vymenoval 
primátor Juraj Říha do funkcie pred-
nostky Mestského úradu v  Malac-
kách Ľubicu Čikošovú, ktorá doteraz 
zastávala funkciu hlavnej kontrolór-
ky mesta. Prostredie mestského úra-
du teda nie je pre pred-
nostku úplne nové. 3Vi
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Pedagogické pôsobenie
Na bratislavskej Filozofickej fakul-

te vyštudoval latinčinu a  nemčinu 
a  v  roku 1938 sa vrátil na  gymná-
zium - ako učiteľ. Popri uvedených 
predmetoch vyučoval aj telocvik. 
Bol triednym maturitnému ročníku 
1942-A. Na jeseň 1945 odišiel na vte-
dajšie III. štátne gymnázium v Brati-
slave. Neskôr učil na  zdravotníckej 
škole v  Bratislave, kde sa stal riadi-
teľom. V tom období bol spoluauto-
rom cvičebnice latinského jazyka pre 
zdravotnícke školy. V  roku 1958 bol 
ako nečlen komunistickej strany od-

volaný z funkcie riaditeľa. V školstve 
pôsobil naďalej. V roku 1969 bol spo-
luautorom vysokoškolských skrípt 
s názvom Učebné texty z jazyka ne-
meckého pre poslucháčov prírodo-
vedeckej fakulty.

Hokejová kariéra
S menom A. Bollardta sa spájajú 

začiatky malackého hokeja v  rámci 
klubu MSC. Stal sa prvým kapitánom 
hokejového mužstva. „S bratom Wal-
terom ako študent a  potom mla-
dý profesor začal na  rybníku za  pí-

Alfréd Bollardt sa narodil v rakús kom Podlanigu 8. decembra 1916. 
Otec bol Čech, matka Rakúšanka. Kvôli otcovej práci na železnici sa 
presťahovali na územie Slovenska. Usadili sa v Malackách, kde Alfréd 
prežil detstvo a mladosť. Tu v období rokov 1927–1935 študoval na 
františkánskom gymnáziu, istý čas bol podpredsedom Gavlovičov
ho študentského samovzdelávacieho krúžku. Patril medzi prvých 
38 maturantov tejto školy. Rovnako ako celé štúdium aj maturitnú 
skúšku zvládol s vyznamenaním.

Pokračovanie na 7. strane

Alfréd Bollardt – 
Posledný z prvých

Kraj plný
neodhalených
pokladov
Na prehliadke pamätihodností a niektorých kultúrnych pamiatok 
Malaciek počas Dňa sprievodcov sa nezúčastnili len Malačania. 
Medzi početnými návštevníkmi vychádzky spojenej s  kvalifiko
vaným výkladom sprievodcu Martina Macejku bola i  Bratislav
čanka Milota Haláková s  manželom. Zaujímalo nás, čo priviedlo 
do nášho mesta ženu, ktorá vyučuje slovenčinu cudzincov, prevaž
ne Američanov, keď ich pracovné poslanie privedie na istý čas žiť 
do našej krajiny.

Pokračovanie na 4. strane

Prehliadka 
Malaciek 
zožala 
úspech

Pri príležitosti Svetového dňa 
sprievodcov cestovného ruchu 
pripravili Mestské centrum kul
túry – Múzeum Michala Tillnera 
a turistickoinformačná kance
lária mesta prechádzku Malac
kami, ktorá zožala nečakaný 
úspech. 

V  sobotu 21. februára vylákalo 
slnko do  ulíc osemdesiat záujem-
cov o prehliadku mesta s výkladom. 
Účastníci sa dozvedeli informácie 
o  histórii Dolného konca Malaciek, 

o farskom kostole Najsvätejšej Troji-
ce. Prechádzali popri starom cintorí-
ne, po Ulici 1. mája, kde sa nachádza 
najstaršie sídlisko v  meste, zastavili 
sa aj pri soche sv. Floriána na Záho-
ráckej ulici. Prehliadku mesta ukon-
čila návšteva krýpt pod františkán-
skym kostolom. Kroky obyvateľov 
či návštevníkov mesta smerovali aj 
do  Galérie MCK a  Múzea M. Tillne-
ra, kde si pozreli aktuálnu výstavu 
o  Prvej svetovej vojne. Až 100 náv-
števníkov v  tento deň zavítalo aj 
do Malackého kaštieľa. V rámci Dňa 
sprievodcov boli všetky pamätihod-
nosti sprístupnené bezplatne.

red
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Viceprimátor Milan Ondrovič, 
ktorý bol poverený riadením 
projektu lesoparku, zorganizo-
val prvý workshop zaoberajú-
ci sa jeho realizáciou v lokalite 
Šťuvík, Prčúle a Stožár.

Na workshope, ktorý sa uskutočnil 
17. februára, sa zišiel projektový tím 
v zložení architekt B. Škopek, krajin-
ný architekt J. Pulman, lesný inžinier 
R. Hájek, environmentalista M. Mráz, 
referentka správy zelene M. Gajdáro-
vá a  zástupca primátora M. Ondro-
vič. Po predstavení zámeru projektu 
si prítomní stanovili globálny cieľ 
projektu. Tým je vytvorenie miesta, 
ktoré sa stane prírodným, kultúrno- 
-športovo-rekreačným areálom re-
gio nálneho významu.

Neskôr sa projektový tím vybral 
na  obhliadku predmetného úze-
mia, aby sa všetci dôkladne oboz-
námili s riešenou lokalitou. Účastníci 
workshopu sa pokúsili zadefinovať 
vnútorné silné a  slabé stránky da-
ného územia a vonkajšie potenciály 
a  ohrozenia, s  ktorými budú ďalšej 
pracovať. Ďalšie stretnutie je naplá-
nované na 10. marca.

Text: -red- , foto: M. Mráz

 Prvý workshop k lesoparku

Mesto pripravuje kapacitné 
posúdenie svetelných križova-
tiek v  meste. Pôjde o svetelnú 
križovatku pri predajni Lidl, 
hlavnú svetelnú križovatku 
v strede mesta a križovatku ulíc 
Záhorácka a Pribinova. 

Prieskum sa bude realizovať dru-
hý a tretí marcový týždeň v čase od 
6.00 do 18.00 h v zmysle požiadaviek 
Slovenskej správy ciest. Jednotlivé  
dni prieskumu sa stanovia v závislos-
ti od  počasia. Cieľom je zistiť súčas-
né dopravné zaťaženie, smerovanie 
dopravy a určiť výhľadové zaťaženie. 

Výstupom budú odporúčania, ktoré 
by mohli operatívne zlepšiť súčasný 
stav na  týchto križovatkách (zme-
na signálneho plánu, usporiadanie 

jazdných pruhov) a  odporú čania 
pre výhľadovú prestavbu týchto do-
pravných uzlov.

Text: MsÚ, foto: -naty-

 Kapacitné posúdenie 
svetelných križovatiek

Na základe interpelácie poslanca 
MsZ Mariana Novotu zverejňujeme 
zoznam chodníkov, ciest, parkovacích 
plôch a  cestných spomaľovačov na 
území mesta v záručnej lehote za úče-
lom nahlásenia nedostatkov v rámci 
týchto úprav zo strany občanov. Vý-
zva sa týka výlučne nižšie uvedených 
rekonštrukcií a  úprav. Svoje podnety 
môžete posielať na e-mailovú adresu 
anna.severova@malacky.sk.

Rok 2014
• Križovatkový spomaľovač na Veľko-
moravskej ulici
• Kompletná obnova miestnej komuni-
kácie na Továrenskej ulici
• Kompletná obnova miestnej komuni-
kácie na Záhradnej ulici
• Rekonštrukcia chodníka na Ul. Oslo-
bodenia
• Vybudovanie priechodu pre chodcov 
a pripojovacích chodníkov oproti Zá-
mockému parku
• Rekonštrukcia chodníka na Radlin-
ského ulici
• Rekonštrukcia chodníka na Ul. 
Duklianskych hrdinov
• Rekonštrukcia chodníka na ul. Písniky
• Vybudovanie 32 parkovacích miest 
na Ul. Tillnera
• Cestné spomaľovače Veľkomorav-
ská–Kozia, Veľkomoravská–Sloven-
ská, Veľkomoravská–Štefánikova
• Rekonštrukcia vnútrobloku na Ul. 1. 
mája
• Rekonštrukcia chodníka na Kolláro-
vej ulici
• Vybudovanie 12 parkovacích miest 
na Štúrovej ulici

• Rekonštrukcia chodníka popri 1. ZŠ 
na Nám. SNP
• Rekonštrukcia chodníka na Ul. 1. má
ja
• Pokládka frézovaného asfaltu na  
Ul. J. Kubinu
• Úprava križovatky Boreckého–Štefá-
nikova

Rok 2013
• Rekonštrukcia vnútrobloku Partizán-
ska ulica – ihrisko, parkovacie miesta, 
prístupová komunikácia, chodník, per-
gola
• Vybudovanie zvýšených priechodov 
pre chodcov na Kukučínovej ulici
• Rekonštrukcia chodníka na Družstev-
nej ulici
• Rekonštrukcia spevnených plôch vo 
vnútrobloku na Ul. Ľ. Zúbka
• Vybudovanie spomaľovačov na Pa-
dzelku
• Vybudovanie parkovacích miest pri 
škôlke na Rakárenskej ulici
• Dobudovanie miestnej komunikácie 
na Ul. B. Němcovej
• Vybudovanie odvodňovacieho rigolu 
na ul. Písniky
• Vybudovanie cestného spomaľovača 
na Jánošíkovej ulici
• Rekonštrukcia chodníka na Hurbano-
vej ulici
• Úprava kontajnerového státia na Ul. 
1. mája

Rok 2012
• Rekonštrukcia miestnej komunikácie 
na Ul. Ľ. Fullu
• Pokládka frézovaného asfaltu na Ra-
kárenskej ulici                 red/OÚRŽP

Prerušenie distribúcie 
elektrickej energie
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dô-
vodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej 
sústavy v stredu 18. marca budú bez dodávky elektriny tieto ulice:

Od 8.00 do 11.00 h
•  Radlinského č. 1, 3, 4, 4/VE, 5, 6–15, 17, 19–25, 25/OP, 26, 26/BL, 27, 27/BL, 

27/BE, 5172, 5173, 5174
• Jilemnického č. 1, 2, 3, 3/BL, 5, 7, 8, 9, 9/VE, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
• Kláštorné námestie č. 3/BL, 3/OP, 3/VE, 6
• Námestie SNP č. 1, 3, 5, 5/VE, 7
• Nádražná č. 8, 10, 15, 15/A, 15/PR, 17/BL, 17/OP, 17/VE, 17/VL, 21, 23
• Partizánska č. 1, 1/OP, 3, 3/OP, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
• Zámocká č. 2, 4, 6
• Ľ. Zúbka č. 2, 2/OP, 3, 5–11

Od 11.30 do 15.00 h
• 1. mája č. 9, 11, 11/OP, 13, 15, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 111
• Na brehu č. 2, 2/BL, 2/OP
• Kláštorné námestie č. 1/OP, 3, 4, 4/BL, 4/OP, 4/VE
• Mierové námestie č. 1, 5, 7, 9, 9/VP, 15, 17, 21, 23
• Sasinkova č. 3, 7, 7/OP, 9
• Zámocká č. 1, 1 ZA/TS

Štatistický úrad 
zisťuje údaje

Štatistický úrad SR pravidelne zisťuje údaje pre štatistiku rodin-
ných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie 
uskutoční aj v roku 2015.

Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výš-
ke a vývoji výdavkov, spotrebe a príjmoch fyzic kých osôb v rôznych typoch 
do mácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb infor-
mačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štát-
nych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania 
úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania v roku 2015 vybrané aj mesto Ma-
lacky. Zisťovanie sa uskutočňuje od 1. marca do 31. decembra 2015. 
V tomto období navštívi vybrané domácnosti v meste pracovník poverený 
funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitým poverením. 
Všetky poskytnuté informácie a názory budú anonymné a použité výlučne 
na štatistické účely.        ŠÚ SR

Občania môžu 
hlásiť nedostatky
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Dokončenie z 3. strany

Dokončenie z 3. strany

Rada bude mať 11 členov. Primá
tor v nasledujúcich dňoch osloví or
ganizácie pôsobiace v našom meste 
s ponukou nominovania svojich zá
stupcov. Rada má aj svoju koordiná
torku, ktorou sa stala Alena Kmeco
vá, vedúca klientskeho centra v MsÚ.

„Vážim si skúsenosti starších, a pre-
to mi bude cťou spolupracovať a  ra-
diť sa s nimi v rámci novozriadeného 
poradného orgánu primátora. Plním 
tým aj slovo, ktoré som dal našim se-
niorom. Rozhodol som sa rozšíriť radu 
aj o  zástupcov osôb so zdravotným 

postihnutím, pretože obe skupiny vní-
mam ako zraniteľné a zaslúžia si našu 
osobitnú pozornosť,” povedal primá
tor. 

Zriadením rady vytvárame podľa 
primátora priestor nielen na aktívnu 
komunikáciu a  pripomienkovanie 
rozhodnutí, ktoré môžu mať vplyv na  
ich život, ale tiež na získanie dôleži
tých podnetov na zlepšenie ich po
stavenia v našom meste.

Štatút rady nájdete na  webovej 
stránke mesta.

        -red-

Desiatky obyvateľov Hviezdo-
slavovej ulice, Cesty mládeže 
a okolia sa zišli v stredu 25. feb-
ruára s primátorom Jurajom Ří-
hom, viceprimátorom Milanom 
Ondrovičom a  zamestnancami 
mesta, aby riešili otázku dopra-
vy.

Diskusia mala dve časti. Najprv 
sa rozoberali možnosti upokojenia 
dopravy na  Hviezdoslavovej ulici 
a  v  druhej polovici sa prítomní ve
novali situácii na Ceste mládeže.

Z odborného hľadiska je upoko
jenie dopravy na  Hviezdoslavovej 
možné dosiahnuť dvomi spôsob

mi. V  rámci prvej možnosti by bola 
z  dnes obojsmernej komunikácie 
zriadená jednosmerka. Podľa návr
hu, ktorý predložilo mesto obyvate
ľom, by tu boli umiestnené parkova
cie miesta na oboch stranách vozov
ky striedavo, aby musel vodič urobiť 
manéver, a  tak by bol nútený znížiť 
rýchlosť. Toto riešenie by umožnilo 
urobiť tu aj cyklistickú komunikáciu. 

O tejto možnosti sa však väčšina 

prítomných občanov na stretnutí vy
jadrila záporne.

Druhou možnosťou, ako dosiah
nuť zníženie rýchlosti prechádzajú
cich vozidiel, je ponechanie oboj
smernej komunikácie a umiestnenie 
dlhých alebo krátkych priečnych 
pra hov, teda spomaľovačov. Tento 
ná vrh sa pozdával väčšine prítom
ných. Ale občania s negatívnymi skú
senosťami so spomaľovačmi, ktoré 
sa už v súčasnosti rekonštruujú, túto 
možnosť razantne odmietli.

Primátor občanom oznámil, že 
dal preskúmať možnosť merania 
rýchlosti statickými radarmi mest
skou políciou. Zriadenie statických 

radarov v tejto lokalite je totiž ďalšou 
možnosťou, ako upokojiť dopravu. 
„Radšej by som problém riešil takto 
ako stavebným zásahom,” vyjadril sa 
primátor.

Na Ceste mládeže prekáža obča
nom prejazd nákladnej dopravy, kto
rý ich v  noci zobúdza a  je príčinou 
neustáleho hromadenia nečistôt pri 
ich domoch. Okrem toho je vozov
ka na tejto ulici v dezolátnom stave 

a občania tvrdia, že vďaka silnej zá
ťaži, ktorú vytvárajú veľké mechaniz
my, im každý deň na domoch a by
toch vznikajú škody.

Primátor obyvateľom vysvetlil, že 
zákon neumožňuje zakázať vjazd ná
kladnej dopravy do lokality, v ktorej 
sú umiestnené prevádzky fi riem. Čo 
sa však mesto bude snažiť dosiah
nuť, je obmedzenie prevádzky firiem 
v  tejto lokalite v nočných hodinách 
a vymedzenie hodín prevádzky po
čas dňa. Najviac však môže v  rámci 
ulice Cesta mládeže pomôcť jej kom
plexná rekonštrukcia. Po nej občania 
priam volajú a mesto o ňu vyslove
ne žiadajú. Primátor účastníkom 

diskusie ozrejmil, že v  posledných 
týždňoch dalo mesto do  verejné
ho obstarávania prípravu projekto
vých dokumentácií na rekonštrukciu 
Cesty mládeže a niekoľkých ďalších 
ulíc. Ide však o veľmi nákladnú zále
žitosť, a preto v súčasnosti podniká 
kroky, aby mesto opravu nielen tejto 
cesty dokázalo postupne pokryť zo 
svojho rozpočtu.

Text, foto: N. Slobodová

Ľubica Čikošová 
prednostkou 
mestského úradu

V utorok 24. februára vymenoval primátor Juraj Říha do funkcie pred-
nostky Mestského úradu v  Malackách Ing.  Ľubicu Čikošovú, ktorá  
doteraz zastávala funkciu hlavnej kontrolórky mesta.

„Prostredie mestského úradu nie 
je pre prednostku úplne nové. Pozná 
agendu úradu, zamestnancov, rozho-
dovacie procesy a ako bývalá hlavná 
kontrolórka mesta aj slabiny mestské-
ho úradu,“ povedal primátor. Zároveň 
tiež doplnil: „Kľúčové pre mňa je, že si 
počas doterajšej praxe zachovala ľud-
ský prístup k  občanovi. Želám si, aby 
bol úrad pod jej vedením občanom 
otvorený a  bol tu predovšetkým pre 
nich.“

Podľa primátorových slov bude 
medzi prvé úlohy novej prednostky 
patriť reorganizácia mestského úra
du s cieľom zefektívniť jeho činnosť, 
znížiť prevádzkové náklady, zabez
pečiť proces elektronizácie v  pro
spech občanov a preskúmať mestské 
nariadenia a zmluvy s dodávateľmi.

Prednosta riadi a  zodpovedá za 
činnosť mestského úradu a plní úlo

hy spojené s odborným, organizač
ným a  technickým zabezpečením 
jeho činnosti. Za svoju činnosť zod
povedá primátorovi mesta. 

Prednosta je oprávnený vykoná
vať činnosti štatutárneho orgánu 
na  základe písomného poverenia 
primátorom v zmysle zákona o obec
nom zriadení. V  rámci organizačnej 
štruktúry MsÚ sú priamo podriade
nými zamestnancami prednostu ve
dúci samostatných oddelení. 

Prednosta podpisuje spolu s pri
mátorom zápisnice zo zasadnutí 
mestského zastupiteľstva, zúčast
ňuje sa na  zasadnutí mestskej rady 
a mestského zastupiteľstva s porad
ným hlasom. Prednosta mestského 
úradu plní ďalšie úlohy, ktoré mu 
uloží primátor.

Text: N. Slobodová
Foto: S. Osuský

 Verejné prerokovanie
Dopravná situácia 
na Hviezdoslavovej ulici
a Ceste mládeže

Poradný orgán primátora
Rada seniorov 
a osôb so zdravotným 
postihnutím

V utorok 24. februára zriadil primátor Juraj Říha Radu seniorov a osôb 
so zdravotným postihnutím mesta Malacky, ktorá bude stálym po-
radným, koordinačným a iniciatívnym orgánom primátora mesta pre 
otázky postavenia seniorov a osôb so zdravotným postihnutím.

Ja
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a Regionálny úrad verejného zdravotníctva Brati-
slava vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej 
deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na  
území všet kých obcí BSK od 1. apríla do 15. má-
ja.

OBCe vykonávajú deratizáciu v objektoch a na 
verejných priestranstvách v správe alebo majetku 
obcí; 

PODNIKaTelIa a PRáVNICKé OSOBy vyko
návajú deratizáciu v  ich alebo nimi spravovaných 
objektoch, kanalizačných a  kolektorových rozvo
doch a areáloch určených na podnikanie a býva
nie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, 
športovorekreačných, telovýchovných a  kultúr
nych zariadení, zariadení sociálnych služieb, byto

vých a  polyfunkčných domov, administratívnych 
budov, skladov a skládok odpadov; fyzické osoby 
– podnikatelia a právnické osoby deratizáciu usku
točnia prostredníctvom odborných firiem opráv
nených na profesionálne vykonávanie regulácie 
živočíšnych škodcov;

FyzICKé OSOBy – OBČaNIa vykonávajú de
ratizáciu na pozemkoch a  v  objektoch využíva
ných na chov hospodárskych zvierat a  v prípade 
známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prí
zemných priestoroch rodinných domov a  objek
tov určených na bývanie; fyzické osoby – občania 
deratizáciu môžu vykonávať aj svojpomocne do
stupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené 
a schválené na predmetný účel.         -rúvzba-
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V  sobotu 28. februára sa 
v  priestoroch Posádkovej uby-
tovne Ozbrojených síl SR v Ma-
lackách konal už 15. ročník sú-
ťaže modelárov Plastic Shock. 

Slávnostný príhovor patril velite
ľovi Dopravného krídla M. R. Štefá

nika plukovníkovi Petrovi Prokopovi 
a generálmajorovi Jurajovi Baránko
vi, ktorý bol pri zrode tohto podu
jatia.

Je už tradíciou, že táto súťaž, 
ktorá je zároveň aj výstavou, otvára 
sezónu modelárskych súťaží na Slo
vensku. Inak to nebolo ani tento rok. 

Podujatie sa vyznačuje každoroč
nou stabilnou účasťou súťažiacich 
i divákov. A je obohatené o špeciál
ne ocenenie – Memoriál Grahama 
Wardella, pilota, ktorý tragicky zahy
nul 6. júna 1999. Tento rok si ho 
odniesol Peter Vagač z Bra
tislavy.

Súťaže sa zúčast
nili okrem domácich 
modelárov aj súťa
žiaci z  Českej 
republiky. Pre 

72 zúčastnených s vyše 324 model
mi bolo pripravených 13 základných 
kategórií. Okrem hlavných ocenení 

bola udelená aj špe ciálna 
cena – Pohár ve

liteľa VÚ 1201 
K u  c h y ň a , 
ktorú získal 

Ľuboš Šebík 
s  modelom 
L39 Al ba tros. 

Na záver ve

liteľ vyzdvi
hol prácu všetkých 

súťažiacich a  organizátorov, 
ktorým úprimne poďakoval. Tohto
ročný Plastic Shock navštívilo viac 
ako 400 divákov.

Text: -os/red-
Foto: -naty-

Majú podľa vás Malacky a  Zá-
horie turistický potenciál? 

Kraj ukrytý za horami Malých Kar
pát je skrytým, často neodhaleným 
pokladom, ktorý máme na dosah. Je 
to ideálny región na víkendové výle
ty pre Bratislavčanov a  jeho zákutia 
môžu byť atraktívne aj pre zahranič
ných turistov. V máji sa chystám vy
raziť za zážitkami do Malaciek a oko
lia so skupinou mojich amerických 
študentov. Už teraz sa teším, čo im 
aj vďaka vášmu vydarenému podu
jatiu ukážem. Slovensko je krásne, 
len ho musíme chcieť objavovať 
a  sprostredkovať svoje poznanie 
i  tým ostatným. Som presvedčená, 
že Malacky a okolie majú veľký turis
tický potenciál. Prechádzka po  Ma
lackách nás inšpirovala a  s  manže
lom sa chystáme aj na Plavecký hrad, 
chceme navštíviť habánsky dvor vo 
Veľkých Levároch a mienime pokra
čovať až do  Skalice. Na  našu ško
du len málo Slovákov vie, že kúsok 
od Holíča, v Kopčanoch, sa nachádza 
najstarší kostol na Slovensku z 9. sto
ročia, že v  Holíči je jediný zachova
ný veterný mlyn na Slovensku z 19. 
storočia, že v  Malackách sú Sväté 
schody, ktoré sú jedinou Vatikánom 
uznanou replikou schodov, po  kto
rých kráčal Ježiš do Pilátovej súdnej 
siene... Máme čo objavovať.

Zhovárala sa: Tatiana Búbelová
Foto: S. Osuský

Podobné prehliadky Malaciek 
plánuje MCK – Múzeum M. Till-
nera organizovať aj v  budúc-
nosti. Tá najbližšia sa uskutoční 
na prelome jari a leta.

Na sklonku januára sa konalo 
v  CVČ okresné kolo. Kroky víťazov 
smerovali do ZŠ na Tbiliskej ulici 
v  Bratislave, kde sa stretli súťažiaci 
v krajskom kole 17. februára. Mala
čianky predviedli výborné výkony 
a  už 20. marca budú v  celosloven
skom kole reprezentovať Bratislav
ský kraj. 

Za I. kategóriu postúpila tretiač ka 
Sabinka Sedláková zo ZŠ Dr. J. Dére
ra. Tá sa v marci predstaví s povesťou 

o  Jánošíkovi Veselý pohon od auto
rov Petra Vrlíka a Petra Mišáka. Stel
la Stupňanová zo ZŠ na Záhoráckej 
ulici prednesie v  II. kategórii vtipnú 
povesť Michala Kohna Skalickí plav-
ci. Mária Hušková zo SŠ sv. Františka 
Assiského sa umiestnila v krajskom 
kole na treťom mieste.

Dievčatám blahoželáme a  drží
me palce v ďalšom kole!

K. Habová

SPEKTRUM / INZERCIA
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MÁTE BOLESTI?
Zažívacie, kožné,

dýchacie, kĺbové a iné?
Ponúkame novú pomoc –
biorezonančné vyšetrenie 

DIACOM
odhalí príčinu vášho problému

(mikroorganizmy, parazity, 
chemické látky).

Navrhneme vám terapiu 
novými účinnými 

biopreparátmi.
Odborné vyšetrenie v cene 15 € 

je vhodné aj pre deti.

Info: 0911 94 18 87
www.novaterapia.sk

AJ JESEŇ ŽIVOTA 
MÔŽE BYŤ KRÁSNA 
AKO BABIE LETO

Vaše 2 % z daní pre SENIOR - geriatrické centrum, n. o.

SENIOR - geriatrické centrum, n. o., je neziskovou organizáciou, 
ktorá sa stará predovšetkým o starých, chorých a na pomoc od-
kázaných ľudí. Z vašich 2 %, ktoré nám poukážete, sa neustále 
snažíme zvyšovať ich kvalitu života a pomáhame im prežiť dôs-
tojnú starobu. Z finančných prostriedkov, získaných vďaka vám, 
zakupujeme zdravotné pomôcky na uľahčenie pohybu imobil-
ným a ťažko chorým pacientom, dopĺňame vybavenie slúžiace 
na zvyšovanie ich životného štandardu, zútulňujeme priestory 
novým nábytkom a zabezpečujeme voľnočasové aktivity, ktoré 
prinesú svetlo do ich všedných dní.

www.seniormalacky.sk

Ďakujeme!

Senior_153x138.indd   1 2.3.2015   14:21

Malačianky 
v celoslovenskom 
kole Šalianskeho 
Maťka

Šaliansky Maťko sa v tomto školskom roku po dvadsiaty druhý raz 
vybral medzi deti. V posledných ôsmich rokoch boli súčasťou rovno-
mennej súťaže v prednese slovenských povestí i žiaci nášho okresu 
vďaka Centru voľného času v  Malackách, ktoré sa stalo jej organi-
zátorom.

Neprijímame inzeráty od 
nebankových subjektov 
po skytujúcich pôžičky.

č. 5 vyjde 18. marca

 Kraj plný
neodhalených
 pokladov

15. ročník súťaže 
modelárov

Modely zaujali nielen mladšie vekové kategórie. Modelári prišli súťažiť, ale aj načer-
pať inšpiráciu.
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Mesto Malacky 
Mestské centrum kultúry Malacky
Základná umelecká škola Malacky

51. Malacká
hudobná jar
22. 3. o 16.00 h v Kultúrním domečku

Slávnostný koncert učiteľov ZUŠ 
v Malackách      Vstup voľný

30. 3. o 18.00 h v Kultúrním domečku

Fragile
Slovenská a cappella (bez použitia hudobných nástrojov), interpretuje známe rock-pop-jaz zové 
hity svetových umelcov, akými sú napríklad Sting, Stevie Wonder, Norah Jones, Billy Joel, Tina 
Turner... Predstavenia sú plné nielen výbornej hudby, ale predovšetkým skvelého humoru, vďaka 
ktorému zažijete neopakovateľný večer plný jedinečnej zábavy. Slovenská hudobná skupina je 
zložená z populárnych osobností, známych z rôznych televíznych seriálov, divadelných, muziká-
lových produkcií či TV show. Fragile tvoria Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana Golis, Helena Kraj-
čiová, Svetlana Rymarenko, Slavo Košecký, Vilo Csontos a Kamil Mikulčík.              Vstupné: 12 €

12. 4. o 16.00 h v Športovej hale Malina

Kollárovci
Kapela Kollárovci je zoskupením mladých, talentovaných hudobníkov. Svojím hudobným ume-
ním zabávajú a rozveseľujú už mnoho rokov poslucháčov doma i za hranicami Slovenska. Ich živá 
hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá vyčarí 
na vašej tvári úsmev, nadšenie a dobrú náladu. Na trhu úspešne pôsobia už od roku 1997 a svojím 
goralským temperamentom si získavajú priazeň mnohých fanúšikov. Nosným pilierom ich reper-
toára je slovenská ľudová pieseň, ktorá vďaka Kollárovcom dostáva nový šat, príjemný aj pre tých, 
ktorí tento žáner nikdy nevyhľadávali. V ich podaní si môžete tiež vypočuť skladby z klasickej či 
po  pulárnej hudby, no nechýbajú ani vlastné piesne. Kapelu tvorí päť členov, z nich sú traja bratia 
Kollá rovci. Pestré je aj nástrojové obsadenie: husle, soprán saxofón, cimbal, akordeón, kontrabas, 
bicie.                      Vstupné: 9 € 

20. 4. o 19.00 h v Kultúrním domečku

... na ružiach ustlané...
FUNNY FELLOWS a ich hosť Katarína Hasprová
Hudobné aj humorné koncertné podanie najkrajších jazzových, swingových, muzikálových a fil-
mových skladieb v štýle 30. rokov. Neopakovateľný zážitok vám pripravia piesne, ktoré preslávili 
Edit Piaf, Hana Hegerová, Peggy Lee, Liza Minnelli, Voskovec a Werich či F. K. Veselý. Elegantný ve-
čer plný hudby a noblesy je zárukou takmer romantického večera.                Vstupné: 9 €

26. 4. o 16.00 h v Kultúrním domečku

P. I. Čajkovskij: Labutie jazero
Záznam baletu
Záznam prenosu najslávnejšieho baletu v podaní najlepšieho klasického baletného súboru sve-
ta. Labutie jazero je symbolom baletnej noblesy a elegancie, romantického stretu nadprirodze-
ného dokonalého sveta a reálneho sveta zrady a podvodu v podaní najbrilantnejších tanečníkov 
plané ty. Jurij Grigorovič, choreograf slávnych dramatických baletov, v roku 2001 zrevidoval dielo 
s veľko lepou scénou a kostýmami. V hlavnej úlohe zažiari nedosiahnuteľná Svetlana Zacharová, 
ktorá na javisku vzbudzuje pocit, že sa pre rolu labutej princeznej narodila. Ako princ jej bude se-
kundovať mladučká vychádzajúca hviezda Denis Rodkin.                 Vstupné: 8 € 

PrEdPrEdaj vStUPENIEK 
na všetky podujatia MHj od 1. 3. 2015 v Kd (kino), Hviezdoslavo va ul. 3, pokladňa je 
otvo rená vždy hodinu pred akýmkoľvek podujatím alebo online na www.kinomalacky.sk.

SPrIEvOdNÉ POdUjatIa MHj
11. 3. a 15. 4. o 14.00 h v MCK, Záhorácka 1919

detský ateliér pre školské kluby – 
vÝtvarNÉ „MUZICÍrOvaNIE”

Vstup je voľný pre objednané skupiny.

MaLaCKá HUdObNá jar dEťOM
19. 4. o 17.00 h v Kultúrním domečku

rozprávková nedeľa: Hudobná rozprávka
Vstupné: 3 €

Marcové Stretnutie s  históriou Múzea Mi-
chala Tillnera v  Malackách sa bude venovať 
problematike historických prameňov a ich ve-
rejnej prístupnosti. Historici Milan Greguš, Ivan 
Klas, Martin Macejka a  Pavol Vrablec v  pred-
náške s  prezentáciou oboznámia prítomných 
záujemcov o  históriu s  možnosťami získava-
nia historických prameňov. Pôjde predovšet-
kým o  ich elektronickú verziu v  rozličných 

internetových databázach – cirkevné matriky, 
staré noviny, knihy, fotografie, historické listiny, 
ich edície. Týmto spôsobom by chceli historici 
pomôcť amatérskym bádateľom.

Stretnutie s históriou s názvom všetko je 
na webe? Odhaľovanie tajomstiev minulos-
ti sa uskutoční v utorok 10. marca o 18.00 h 
v Malackom kaštieli. vstup je voľný.

Múzeum M. tillnera

 Ďalšie stretnutie 
s históriou

http://www.kinomalacky.sk
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V čom vidíte najväčšie výhody 
denného stacionára a aká činnosť 
či aktivita vás najviac oslovila?

Klienti DS:
• Každodenný styk s  ľuďmi, naj-

viac ma oslovil denný režim a spolo-
čenské hry.

• Som medzi ľuďmi, mám vyplne-
ný čas cvičením, hrami, každoden-
ným programom, veľmi mi to pro-
spieva, som po úraze a pomáha mi 
to tu.

• Oslovilo ma príjemné, podnetné 
prostredie, pestrá ponuka aktivít, 
mô žeme si zacvičiť i oddýchnuť.

Ako vám uľahčil denný stacio
nár starostlivosť o vášho blízkeho 
a  aké zmeny v  jeho správaní po
zorujete?

Rodinní príslušníci klientov:
• Zmeny v  správaní sú viditeľ-

né, mamka je komunikatívnejšia, 
pohotovejšie reaguje. Jej myseľ je 
celkovo pozitívnejšia. Najväčší vý-
znam pripisujeme kolektívu, s kto-
rým netrávi doobedia jednotvárne. 
Spestrením a výho dou je aj možnosť 
obeda v  spoločnosti. Denný stacio-
nár a  jeho fungovanie naplnil moje 
očakávania úplne. Teším sa, že senio-
ri môžu využívať takéto zariadenie. 
Veľkou výhodou je aj možnosť využiť 
služby sociálneho taxíka.

• Denný stacionár nám ako rodi-
ne veľmi pomohol, pretože všetci 
ešte pracujeme. Vďaka dennému 
stacionáru môžem byť v  práci spo-
kojná, že mamka je pod dohľadom 

a  v  dobrých rukách. A  hlavne sa 
vždy teší na ďalší deň. 

Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí 
rozmýšľajú nad využitím služieb 
DS?

Klienti a rodinní príslušníci:
• Pomôže rodičom alebo blízkym 

ľuďom z okolia. V stacionári je o kaž-
dého postarané, čo sa týka voľného 
času, socializácie s  priateľmi, obja-
vovania nových činností, výbornej 
stravy a vynikajúceho, erudovaného 
personálu.

• Určite sa treba prísť pozrieť do 
DS. Toto zariadenie ponúka výhody 
najmä vtedy, ak je človek osamelý.

• Všetkým seniorom, ktorí uvažujú 
o využití služieb denného stacionára, 
odkazujem, aby sa osmelili a zavítali 
medzi ostatných a neprežili jeseň ži-
vota osamote, ale v dôstojnom, pod-
netnom a spoločenskom prostredí. 

Sestra Agentúry domácej ošetrova-
teľskej starostlivosti (ADOS):

• Ako sestra, ktorá sa dlhodobo 
venuje ošetrovateľskej starostlivosti 
o seniorov, hodnotím denný stacio
nár pre seniorov veľmi pozitívne. 
Podnetné prostredie, v ktorom sa se-
niori nachádzajú, personál, ktorý sa 
o nich stará, efektná telocvičňa, ktorá 
slúži na rôzne rehabilitačné cvičenia, 
všetky tieto aspekty pozitívne vplý-
vajú na  celkovú pohodu klientov 
a následne aj na  ich zdravotný stav. 
Vždy, keď prichádzam do  denného 
stacionára, vidím spokojných a uvoľ-
nených seniorov, ktorí žijú svoj život 
plnohodnotne, aktívne a dôstojne.

Práca v dennom stacionári má 
zaiste svoje špecifiká. Vedeli by 
ste nám ich priblížiť?

Sociálna pracovníčka:
• Na práci v dennom stacionári je 

zaujímavé, že každý deň je iný, klien
ti prichádzajú zo svojho rodinného 
prostredia s  rôznou náladou, so zá-

žitkami a svojimi problémami, potre
bami. Ich životné rady, skúsenosti, 
zručnosti sú často inšpiráciou nielen 
v dennom stacionári, ale obohacujú 
aj nás, personál. Program sa snažíme 
zostaviť tak, aby si každý klient nie-
čo z daného dňa strávené ho v staci-
onári „odniesol” domov a  mo hol sa 
pochváliť svojim blízkym, priateľom 
a  známym. Za  tých pár mesiacov 
prevádzky DS sa tu zišli klienti, z kto-
rých sa vytvorila veľmi dobrá partia. 
Chodia sem radi, pribúdajú noví a čo 
oceňujem, navzájom sa podporujú. 
Práca v dennom stacionári si vyžadu-
je zvýšené nároky na  komunikačné 
zručnosti, pohoto vosť, kreativitu a, 
samozrejme, zodpovednosť a  spo-
ľahlivosť. Kapacita zariadenia je 14 
klientov, čo vytvára priestor pre men
ší kolektív, ktorému ide o  spoločnú 
a  dobrú vec. Osobne vidím, že sa 
nám ju spoločne darí napĺňať.

Text, foto: MsCSS (upravené)

Inovatívna sociálna služba v starostlivosti 
o seniorov a zdravotne ťažko postihnutých

 Denný stacionár 
si našiel 
svoje miesto

Služby, ktoré poskytuje denný stacionár, by sme mohli zaradiť me
dzi domácu opatrovateľskú službu a pobytovú 24hodinovú službu.  
Klienti sa tu stretávajú počas pracovných dní od 7.00 do 18.00 h. Čas 
majú vyplnený rôznymi aktivitami, pri ktorých trénujú pamäť, zruč
nosti i pohyb. Rodinní príslušníci, pracovníci, ale aj samotní klienti, 
ktorí už majú so stacionárom skúsenosti, nám priblížili jeho výhody.
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lou a  potom na  upravenom teréne 
(trávniku) za RTJ. Ako divák som tam 
chodil mrznúť (bez mrazu sa nehra-
lo). Bol úžasne rýchly,” spomína jeho 
niekdajší žiak z malackého gymnázia 
Ivan Budinský. Bollardt v  roku 2013 
v rozhovore pre denník Pravda o za-
čiatkoch v  Malackách uviedol:   „Ke-
ďže sme nemali štadión, museli sme 
si poradiť inak. Brigádovali sme v pa-
piernickej firme, kde sa nachádzali ja-
zerá s rezervnou vodou v prípade nú-

dze. Na  nich sme si postavili ihrisko, 
ktoré sme ohradili nízkymi mantinelmi 
z  dosiek. Potom nám už nezostávalo 
nič iné než veriť, že mráz vydrží čo naj-
dlhšie.“ Jeho spomienky na toto ob-
dobie sú publikované v knihe Dejiny 
športu v Malackách, vydanej v  roku 
2014. Nevenoval sa len hokeju. I. 
Budinský prezrádza: „V  Malackách 
hrával aj tenis, aj so mnou hral asi 
dva razy. Najviac preháňal svojho ma-
turantského a  profesorského kolegu 
Jula Trebišovského, s ktorým bol veľký 
kamarát.” 

V 40. rokoch 20. storočia prestú-
pil hokejista A. Bollardt do Bratislavy. 
Hral vo viacerých prvoligových klu-
boch vrátane predchodcu bratislav-

ského Slovana. Trikrát sa stal maj-
strom Slovenska. Nastúpil aj v drese 
reprezentačného slovenského muž-
stva. Ľadový hokej hral na špičkovej 
úrovni celkovo 22 sezón.

V  roku 2012 sa ako najstarší ho-
kejista stal zaujímavým objektom 
pre médiá. Presvedčili ho, aby si 
obul korčule, snímali ho aj televízne 
kamery. Pri jednom páde si zlomil 
nohu. Nasledovala operácia a  lieče-
nie, po ktorom zase sám chodil.

Návraty do Malaciek
Do Malaciek sa A. Bollardt pravi-

delne vracal pri príležitosti pomatu-
ritných stretnutí a tiež slávností spo-
jených s  výročím vzniku gymnázia. 

Naposledy v  roku 2012. Bolo to už 
po  zahojení zlomenej nohy. Prišiel 
sám - autobusom. Okrem toho sa zú-
častňoval ministretnutí absolventov 
malackého gymnázia v  Bratislave. 
„Raz priniesol knižočku, z  ktorej nám 
čítal vtipy,” spomína I. Budinský.

A. Bollardt sa stal aj divadelnou 
postavou. V roku 2010 pri príležitos-
ti výročia prvých maturít nacvičili 
gymnazisti pod vedením Beiny Rei-
fovej predstavenie, ktorého dej sa 
odohrával na  malackom františkán-
skom gymnáziu v čase pred prvými 
maturitami. Medzi inými postavami 
bol tiež A. Bollardt. 

Posledné roky života strávil v cen-
tre sociálnych služieb v Modre. Zom-

rel 5. 2. 2015 ako posledný z prvých 
maturantov františkánskeho gymná-
zia. Pohreb bol v bratislavskom kre-
matóriu o desať dní neskôr. Za býva-
lých študentov gymnázia sa s  ním 
roz lúčil dr. Ivan Budinský.

M. Macejka

Aj tento rok bolo v kultúrnom 
dome vo Vysokej pri Morave 
17. februára najprv veľmi ve-
selo a nakoniec smutno. Stretli 
sa tu členovia základných or-
ganizácií Jednoty dôchodcov 
Slovenska z  okolitých dedín, 
aby sa posledný fašiangový 
deň pekne zabavili.

Starosta  Vysokej pri Morave Du-
šan Dvoran a  členovia výboru ZO 
JDS pod vedením predsedníčky 

Anny Pápežovej priviedli do kultúr-
neho domu sprievod hostí, primá-
tora mesta Malacky a starostov jed-
notlivých pozvaných obcí a predsta-
vili ich seniorom, pre ktorých pripra-
vili tanečnú zábavu Ženský chmat.

Aby sme pochopili tento výraz, 
na takejto zábave pozývajú do tan-
ca ženy mužov a  muži sú povinní 
odmeniť ženy za tanec čokoládou 
alebo štamperlíkom dobrého nápo-
ja.

Pozvaní boli členovia JDS z Jablo-

nového, Lozorna, Malaciek, Malých 
a Veľkých Levár, Studienky, Stupavy, 
Závodu, Záhorskej Vsi, Zohoru, Pla-
veckého Mikuláša, Plaveckého Štvrt-
ka a Vysokej pri Morave. Pozvanie na 
uvedenú akciu prijali i vzácni hostia 
– Pavol Frešo, predseda BSK, Ružena 
Mrázová, predsedníčka OO JDS Ma-
lacky, a  Jozef Mračna, prednosta OÚ 
v Malackách.

Do tanca hrala hudobná skupi-
na D-kvintet z  Malaciek. Hostitelia 
pripravili i  kultúrny program. Pre 

všet kých prítomných bolo priprave-
né občerstvenie, a aby si hostia od-
niesli niečo so sebou pre spomienku 
na pekné chvíle, boli vyžrebované 
hodnotné tombolové ceny, na kto-
ré prispeli aj ZO JDS zúčastnených 
obcí.

Ale to najhlavnejšie a najzaujíma-
vejšie, na čo sa všetci tešili, prišlo po 
piatich hodinách tanečnej zábavy. 
Dušan Dvoran, starosta Vysokej pri 
Morave, a jeho kolegovia starostovia 
zo zúčastnených obcí sa prezliekli 

do kostýmov pohrebného sprievo-
du a  prišli pochovať na posledný 
fašiangový deň „basu“. Aj keď to bol 
„smútočný obrad“, bolo to veselé 
vystúpenie a  videli sme hodnotné 
umelecké výkony účinkujúcich.

Skončilo sa obdobie bujarých zá-
bav a nastáva obdobie 40-dňového 
pôstu až do Veľkej noci. Za krásne 
chvíle vo veselej spoločnosti ďaku-
jeme hostiteľom, starostovi Dušano-
vi Dvoranovi a  výboru ZO JDS pod 
vedením Anny Pápežovej, a  tešíme 
sa na fašiangy v roku 2016.

Výbor ZO JDS Malacky

SPEKTRUM / INZERCIA

Odišla si bez rozlúčky, 
veľmi si chcela žiť, 
no Tvoje srdce to nechcelo dovoliť.
Teraz už môžeme len k  Tebe prísť 
a sviečku zapáliť.

23. februára sme 
si pripomenuli 8. 
vý ročie, čo nás 
navždy opustila 
Darinka Hulma-
nová z  Malaciek. 
S  láskou spomí-

najú dcéra Martina, vnúčik Ro-
manko, neterka Emmuška, rodi-
čia, súrodenci s rodinami, ostatná 
rodina a kamaráti.

S tichou spomienkou k hrobu cho-
díme, pri plameni sviečok na Teba 
myslíme.
28. februára sme 
si pripomenuli 
3. výročie úmr-
tia Eduarda Pe-
ňašku. S  lás kou 
a  úctou spomína 
manželka Alena a deti s rodinami.

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho 
mal rád, nezabudne. Žiješ v  srd-
ciach tých, ktorí Ťa milovali.
7. marca si pripo-
míname nedoži-
tých 80 rokov To-
máša Písečného 
z  Malaciek. S  lás-
kou a  úctou spo-
mína manželka, 
dcéry a  synovia s  rodinami, pra-
vnúčik Eliáško.

8. marca si pripo-
míname 2. výročie  
úmrtia náhle zo-
snulého Ivana 
Kučeru z  Mala-
ciek. S láskou spo-
mínajú mama, 

dcéra Ivanka s manželom Petrom 
a  vnúčatá Peťko, Nikolka, Miška. 
Kto ste ho poznali, spomínajte 
spolu s nami.

Odišiel si proti svo-
jej vôli a nás to stá-
le veľmi bolí.
11. marca si pri-
pomíname 8. vý-
ročie úmrtia náš-
ho drahého Vilia-
ma Kaina z Mala-
ciek. S láskou v srdci spomína celá 
rodina.

SPOMIENKY

BlAHOžElANIA

MAlACKÁ MATRIKA
OD 16. 2. DO 1. 3. 2015

Nie sú medzi nami
Mária Škápiková, Borský  
Sv. Jur, *1930; Štefan Am-
bra, Malacky, *1943; Mária 

Hricová, Moravský Sv. Ján, *1921; 
Antónia Romanová, Malacky, 
*1922; Eduard Biháry, Malacky, 
*1952; Pavlína Krátka, Borský Sv. 
Jur-Tomky, *1942; Emil Mízner, Zá-
horská Ves, *1931; Václav Polák, Zá-
horská Ves, *1953; Margita Fuseko-
vá, Bratislava-No vé Mesto, *1930; 
Pavel Oláh, Plavecký Štvrtok, *1941

Naši jubilanti
80 – Danka Blažíčková, 
Jaroslav Danihel, Anastá-
zia Kolmosová, Terézia 

Matulová, Mária Matúšková; 85 – 
Mária Kováčová, Valéria Žilavá; 95 
– Robert Čermák, Mária Makytová;  
97 – Helena Benková

MÁTE TIP 
NA ZAuJíMAVý ROZHOVOR? 
Kontaktujte nás na 
media@malacky.sk

Fašiangová zábava ženský chmat

Takto sa začalo v pondelok 16. feb-
ruára stretnutie Zlatého veku.

Spoločenská sála bola plná a šišky 
predané už pred začiatkom tanca. Po-
tom prišli na rad cukrárske špe ciality. 
Ani pohárik vína nikomu neuškodil. 
Pán Havlík s  manželkou vedia dať 
stretnutiam Zlatého veku ten správ-
ny ráz. Pripravili aj prekvapenie v po-
dobe Elvisa Presley ho s jeho zná mou 
piesňou. Tohto roku bolo menej ma-
siek, každá si však zaslúžila pochvalu. 

Bola tu kveti nárka, víla s  lienkou, ka-
pitán z Dunajplavby a dve krojované 
panie ponúkali liek „NA VŠETKO” do-
nesený z „Karlevarle”. Pri piesni Zele-
ná je tráva napochodovali futbalisti 
s  rozhodcom. Chceli aj hrať futbal, 
ale ne poznali pravidlá, a tak rozhod-
ca pís kal. Neskôr prišiel aj sympatický 
ža biak a  skrotený tiger. Zatancovali 
sme si tiež so slečnou z pláže. A všet-
ko to fotografovala maska v klobúči-
ku. Bola to príma fašiangová zábava.  

Seniori opäť dokázali, že sa vedia za-
baviť a  zabudnúť na  starosti a  cho-
roby. Kto netancoval, ten počúval 
hudbu, záhorácke piesne a  známe 
melódie. V  závere sme žrebovali 
tombolu. Ceny s  fašiangovým ná-
dychom – slanina, klobásky, šišky 
– boli pozavesované na  šabli. Celé 
stretnutie sa nieslo v rodinnej atmo-
sfére a  dô kazom spokojnosti bolo 
poďakovanie výboru za  príjemné  
po poludnie. Srdečná vďaka patrí aj 
p. Havlíkovi s manželkou. 

Veríme, že sa opäť stretneme na 
pondelkovej party v  apríli a  zabaví-
me sa.

A. Dubajová

 Fašiangy, Turíce...
...kto nemá kožucha, zima mu bude

• SBS KURZ v Bratislave na získanie 
preukazu odbornej spôsobilosti od 
21. do 28. 3. 2015. Výhodná cena len 
180 € + 33 € správne poplatky. Viac 
info na t. č. 0904 00 14 75 alebo na 
www.sbskurzy.sk.
• Kúpim starší dom na veľkom po-
zemku na Záhorí. Ponuky píšte na 
adresu: olim.kahic@gmail.com. Pri-
ložte, prosím, aj fotografie.

Nech Ti úsmev 
na tvári kvitne ako 
lúčny kvet, ešte 
dlho užívaj s nami 
tento krásny svet.
To Hedvike Mar-
kovej zo srdca že-
lá rodina Cabadajová, Škrabanová, 
Kovárová, Ort-Mertlová a pravnú-
čik Tomáško posiela pusu.

Veľa ďalších rokov, 
veľa šťastných 
krokov, veľa 
dobrých vecí 
želáme Ti všetci. 
Všetko najlepšie 
Ivanovi Šírovi že-

lajú manželka Valika, deti s rodina-
mi, vnúčatá a Lidka s rodinou.

RIADKOVÁ INZERCIA

Alfréd Bollardt – Posledný z prvých
A. Bollardt 
(v stre de) s I. 
Budinským 
a V. Za íčkovou 
(vtedajšou 
riaditeľkou 
Gymnázia sv. 
F.  Assiského).

Foto: archív 
Gymnázium

 sv. F. Assiského

A. Bollardt (v strede dole) ako kapitán MSC Malacky. 
Foto: archív Múzea M. Tillnera

Dokončenie z 1. strany

mailto:olim.kahic@gmail.com
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Pod názvom Malackí Sparťa-
nia pôsobia v  našom meste 
starší i mladší hráči neregistro-
vaného stolného tenisu. Táto 
skupina nadšencov, ktorá fun-
guje pod vedením neformál-
neho vedúceho Rada Raffase-
dera, sa rozhodla usporiadať 
1. ročník stolnotenisového 
tur naja pre neregistrovaných 
hrá čov. Uskutočnil sa poslednú 
februárovú sobotu.

Na  turnaj sa prihlásili okrem do
mácich hráčov stolní tenisti z  Pe
zinka, Horných Orešian, Trnavy, 
Bratislavy, Šajdíkových Humeniec, 
Letničia, Lošonca, Smoleníc, Dolné
ho Dubového, Chtelnice, Veľkých 
Ludaníc, Bučian či moravského Pet
rova. Medzi 47 štartujúcimi boli aj   
3 ženy. Vekové obmedzenia neboli, 
ale usporiadatelia mali podmienku, 
že účastníkmi môžu byť bývalí hráči, 
ktorí hrávali nanajvýš v VIII. lige.

Zápolenia, ktoré sa konali v stol
notenisovej herni, boli napínavé, ur
putné a mali všetky dobré črty ama

térskeho športu. Z  Malačanov sa  
darilo Štefanovi Sopócimu, no me
dzi najlepších štyroch sa nedostal. 

V  semifinále Drahomír Malíšek 
z  Horných Orešian podľahol Brati
slavčanovi Borisovi Justovi 0:3 a  Ri
chard Vanek z  Bratislavy porazil Tr
navčana Róberta Plachého 3:1.

Tretie miesto napokon získal Pla
chý, ktorý porazil Malíška 3:1. V bra
tislavskom finále Vanek porazil Justa 
3:1.

Spokojní však domov odchádza
li všetci a už teraz sa tešia na ďalšie 
turnaje a  stretnutia. Malačania by 
chceli nadviazať kontakt i s rakúsky
mi stolnými tenistami z  Hohenau, 
kde sa tiež uskutočňuje podobný 
turnaj. 

Medzinárodný turnaj žiakov
Malacky budú žiť stolným te

nisom aj nasledujúci víkend (6.–8. 
marca), kedy sa uskutoční 5. Me
dzinárodný turnaj v  stolnom tenise 
Slovak Open Malacky. Zápoliť budú 
najmladší a mladší žiaci a žiačky.

Tohto ročníka sa zúčastnia hráči 
z 15 krajín – Bulharsko, Česká repub
lika, Francúzsko, Nemecko, Anglicko, 
Maďarsko, Írsko, Izrael, Litva, Nórsko, 
Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Sloven
sko, Španielsko.

Naše mesto bude hostiť nielen 
zúčastnených športovcov, trénerov, 
ale aj rodičov a nadšencov stolného 
tenisu. Toto podujatie patrí medzi 
päť najväčších turnajov v týchto ka
tegóriách v  Európe. Mesto Malac
ky a  MSK Malacky konkuruje len 
mestám Záhreb, Štrasburg, Linz 
a Bu dapešť. Za slovenskú reprezen
táciu nastúpia Sára Bilkovičová a Fé
lix Ivančo. Mesto Malacky a  MSK 
Malacky budú reprezentovať Bianka 
Polakovičová, Andrej Freund a Patrik 
Fusek. Príďte povzbudiť slovenskú 
reprezentáciu a Malačanov!

Turnaj sa bude konať v ŠH Malina 
v piatok a sobotu od 9.00 do 21.00 h 
a v nedeľu od 9.00 do 12.00 h.

Text: A. Pašteka, V. Mihočko ml. 
(upravené) 

Foto: N. Slobodová, Š. Sopóci
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Vášnivý cestovateľ, ktorý brázdil na  bicykli celý 
svet, absolvoval viaceré niekoľkomesačné výpravy. Tá 
posledná, 11 000kilometrová do Egypta a späť sa mu 
stala osudnou. Na spiatočnej ceste ho 29. septembra 
2010 v Sarajeve zrazilo auto a vodič z miesta nehody 
ušiel. Pri nehode  Peter utrpel vážne zranenia a upadol 
do kómy. Z tej sa už, bohužiaľ, neprebral.

Po  štyroch rokoch od  tejto smutnej udalosti spo
míname na človeka, ktorému nikdy nechýbal úsmev 
na perách. „Peter bol naším vzorom aj skvelým predse-
dom klubu. On spojil milovníkov cyklistiky, bude nám 
chýbať. Keď sa na  jar na bicykloch vyberieme na výlet, 
Peter bude myšlienkami a v srdci stále pri nás,” povedal 
pred štyrmi rokmi jeden z členov cykloklubu. A tak to 
naozaj je. Pamiatka na skvelého človeka, ktorým bol 
Peter Patsch, nikdy nevyhasne.

Text, foto: -red-

V  kategórii Kumite starší žiaci 
do  63 kg uspel Oliver Vanek, ktorý 
skončil na  3. mieste a  zároveň po
stúpil na  majstrovstvá Slovenska. 
Úspešní boli aj Boris Pohánka a To
máš Osuský, ktorí vybojovali 4. mies
ta. V  kategórii Kumite mladší žiaci 
nad 55 kg obsadil Lukáš Gazdič 2. 
miesto a  tiež postúpil na  majstrov
stvá Slovenska. 

Malačania sa zúčastnili aj novej 
disciplíny s  názvom Karate Agility. 
Ide o  detskú disciplínu, v  ktorej sa 
vy konávajú pohyby cez prekážky 
s  prvkami karate, pričom sa meria 
čas a  kontroluje správne vykona
nie uvedených pohybov. V kategórii 
9ročných bol úspešný Šimon Pull
mann (2. miesto) a Jakub Osuský (3. 

miesto). V  kategórii 10ročných za
hviezdila Janka Ležáková (1. miesto). 

Malackí karatisti nechýbali ani na 
podujatí Slovenský pohár detí a žia
kov, ktorý sa konal 14. februára v Bra
tislave. V disciplíne Kata – deti začia
točníci 7 rokov na 3. mieste skončila 
naša Katka Majdlenová. V disciplíne 
Karate Agility v  kategórii deti 5–11 
rokov uspeli títo zástupcovia TJ  
Strojár Malacky: Dominik Kotek (5 r.) 
– 1. miesto, Simonka Poláková (8 r.) 
– 1. miesto, Šimon Pullmann (9 r.) –  
2. miesto, Tomáš Osuský (9 r.) – 2. 
mies  to, Katka Majdlenová (7 r.) – 2. 
mies to. Karatistom blahoželáme 
a dr    žíme päste v ďalších súťažiach!

Text: N. Slobodová
Foto: archív Š. Poláka

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pozýva verejnosť 
na každoročné udeľovanie cien 

 Najlepší športovci a športové 
 kolektívy za rok 2014.
Podujatie sa uskutoční v piatok 20. marca o 18.00 h 
v Spoločenskom dome MCK (pri Inkubátore). Okrem ocenených 
sú srdečne vítaní všetci priaznivci športu v Malackách.

23. februára uplynuli už štyri roky od úmrtia predsedu SCK Záhorák Petra Patscha.   

 Spomíname na Petra Patscha

Malackí karatisti
zbierajú ocenenia

Začiatkom februára sa uskutočnili majstrovstvá Bratislavy detí 
a  mládeže, na  ktorých nechýbali ani športovci z  Malaciek. Zástup-
covia malackého karatistického oddielu pri TJ Strojár pozbierali nie-
koľko ocenení.

 1. ročník 
stolnotenisového turnaja 
neregistrovaných hráčov

Na  fotografii zľava: Richard Vanek ml. – Bratislava (1. miesto), Drahomír Malíšek – 
Horné Orešany (4. miesto), Róbert Plachý – Trnava (3. miesto), Boris Just – Bratislava 
(2. miesto)
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