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Oslavujeme
ďalej...
Sviatok všetkých mám sme v Ma
lackách oslávili prostredníctvom po
dujatia Míľa pre mamu. Okrem nich
budú mať svoj deň aj všetky ratolesti.
Mesto v spolupráci s mestskými orga
nizáciami pre ne pripravuje poduja
tie s názvom Deň detí a Veterán ral
lye, o ktorom si môžete prečítať viac
na strane dva. O týždeň nato sa v Ma
lackách uskutoční Deň rodiny, ktorý
sa počas májových a júnových víken
dov koná vo viac ako tridsiatke miest.
Celoslovenskú oslavu rodiny koordi
nuje Fórum kresťanských inštitúcií. Po
drobnosti o programe vám prinesie
me v ďalšom čísle Malackého hlasu
a v ostatných mestských médiách. Ne
smieme však zabúdať, že sviatok majú
aj oteckovia, a to tretiu júnovú ne
deľu. Podujatí na ich počesť nie je veľa,
môžeme si ich ale uctiť v kruhu rodiny
a známych. Spoločne strávené chvíle
s najbližšími sú aj tak tou najlepšou
-natyoslavou života.		

Zvoz

separovaného

papiera

„Po dvoch vydarených ročníkoch,
ktorými sa obnovila tradícia, sme nú
tení dať si tento rok pauzu z dôvodu
rozsiahlych opráv komunikácií v Ma
lackách. Tie sa realizujú od mája do
októbra tohto roka a neumožňujú po
trebné uzatvorenie mesta a odklone
nie dopravy v čase pretekov,” oznámil
predseda klubu Racing Club Záho
rák V. Blusk. Aj napriek veľkej snahe
sa usporiadateľom nepodarilo nájsť
adekvátny okruh, ktorý by vyhovoval
kvalitou asfaltu a nebol by súčasťou
plánovaných obchádzok. Organizá
tori však určite neplánujú motocyk
lové preteky nadobro zrušiť. Už teraz
sa tešia na rok 2016, kedy sa uskutoč
nia jubilejné, dvadsiate preteky v his
tórii.			
-naty-

Akcia sa konala pod záštitou pri
mátora mesta Juraja Říhu a okrem
Malaciek „míľovali“ aj v ďalších 52
mestách na Slovensku, v Čechách,
Srbsku, Anglicku a Írsku. Míľa pre

Nádražná
kompletne
uzatvorená!

Od pondelka 11. mája je Nádraž
ná ulica v časti od autobusovej
stanice po Radlinského ulicu uza
tvorená pre všetku dopravu. Na
autobusovú stanicu sa vozidlom
dostanete po vyznačenej ob
chádzkovej trase, avšak bez mož
nosti parkovania. Autobusy Slo
vak Lines budú jazdiť po Jilemnic
kého ulici ako doteraz. Na výjazd
zo stanice budú používať Ulicu
Š. Čulena. Pre zlepšenie obsluž
nosti bude dočasne obojsmerná
Nádražná ul. od autobusovej sta
nice po Ul. gen. M. R. Štefánika.

podujatia,“ dodala štatutárna zá
stupkyňa Vánku.
Tohtoročná Míľa pre mamu sa
niesla v duchu hesla Každá mama
má právo vychovávať svoje dieťa
v mieri. „Motto podujatia Priložme
ruku k mieru sme poňali doslovne.
Deti si mohli odtlačiť rúčku na plátno,
kde zahniezdila naša holubica mie
ru,“ uviedla ďalej A. Slezáková.
Tvorivé dielničky MC Vánku, ma
ľovanie na tvár, hrady na skákanie,
trampolína, líčenie mamičiek alebo
Trvalkáči s montessori aktivitami z
OZ Trvalka spestrili tento deň kaž
dému bez rozdielu veku. Organizá
tori ďakujú všetkým, ktorí priložili
ruku k dielu, aby sa mohlo toto po
dujatie uskutočniť.

mamu sa stáva čoraz populárnej
ším podujatím. Stúpajúce čísla
účastníkov hovoria za všetko. Ten
to rok sa vo všetkých krajinách zú
častnilo až 28 213 registrovaných
účastníkov. V Malackách takto svia
tok všetkých mamičiek oslávilo 556
ľudí.
Moderátorom malackej Míle bol
obľúbený šašo Pepele, ktorý deti
zabával svojimi súťažami a hrami.
V úvode deti pobavilo aj bábkové
divadielko Mirky Čáneckej hrou
Môj dedo je čerešňa. Po ňom vystú
pila detská tanečná skupina Lagú
na z Lehníc s niekoľkými tanečnými
číslami.
Po šestnástej hodine sa na štart
„míľovania“ postavila štatutárna
zástupkyňa Anna Slezáková spolu
s krstnou mamou Vánku Andy Tim
kovou a viceprimátorom Malaciek

Milanom Ondrovičom. Prestrih
nutím pásky sa spustil smerom ku
kaštieľu míľový pochod.

Obnova prác
v kaštieli

Mesto uspelo Pozývame
s projektom
na Deň múzeí

Pozastavené práce v rámci re
konštrukcie komínov a strechy Ma
lackého kaštieľa budú pokračovať.
Vedeniu mesta sa po náročných ro
kovaniach podarilo uzatvoriť dôle
žitú dohodu s dodávate
ľom prác.
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„Po krásnej prechádzke parkom
nás na pódiu vítali deti z CVČ, ktoré
pripravili milý program,“ prezradila
nám A. Slezáková. Záver malackej
Míle patril tombole, v ktorej bolo
možné vyhrať až 46 cien od rôz
nych spoločností. „Niektorým šťastie
prialo a odniesli si viac ako len jednu
cenu. Ale všetci tí, ktorí prešli míľu, do
stali rôzne iné darčeky od sponzorov

Malacky uspeli vo výbere projek
tov na rozšírenie kapacít materských
škôl, ktorý vyhlásilo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Predložili sme zámer nadstavby pa
vilónu škôlky na Bernolá
kovej ulici.
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Text: N. Slobodová/A. Slezáková
Foto: S. Osuský

Múzeum Michala Tillnera v Ma
lackách si v roku 2015 pripomína
40. výročie svojho založenia. Práve
tomuto jubileu sa jeho pracovníci
rozhodli venovať tohtoročný Deň
múzeí, ktorý sa bude ko
nať 15. mája.

8

Viac na
strane

Plánovaný Memoriál Arnolda
Gašpara, 20. Medzinárodné
cestné preteky historických
motocyklov, ktorý sa mal konať
v nedeľu 30. augusta v Malackách, sa, žiaľ, neuskutoční.

Podujatie Míľa pre mamu, ktoré je oslavou Dňa matiek, sa
v Malackách uskutočnilo už po
deviatykrát. V našom meste ho
každoročne organizuje Materské centrum Vánok a inak to
nebolo ani tento rok.

Viac na
strane

Preteky
motocyklov
sa tento rok
neuskutočnia

Míľa pre mamu v duchu hesla
Priložme ruku k mieru

Viac na
strane

v 2. obvode bude v piatok 15. 5.
Ulice: Ľ. Zúbka, Partizánska, Radlin
ského, Zámocká, Na brehu, J. Kollára,
1. mája, Pribinova, Břeclavská, Brnian
ska, M. Rázusa, Kukučínova, Poľná, J.
Kubinu, M. Olšovského, Sládkovičo
va, Záhorácka, Mlynská, Družstevná,
Hviezdoslavova, M. Benku, V. Gajdo
ša, Veľkomoravská, Kozia, Vendelína
J. Kučeru, Cesta mládeže, Slovenská,
M. Nešpora, J. Hollého, J. Kalinčiaka,
F. Kostku, Mierové námestie.
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Deň detí

Vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra
Mestské zastupiteľstvo v Malackách v súlade s § 18a ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra mesta Malacky, ktorá sa uskutoční v rámci mi
moriadne zvolaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo veľkej zasa
dačke MsÚ v Malackách 2. júna 2015.
Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Malacky:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Výhodou je
• vysokoškolské vzdelanie,
• prax v kontrolnej činnosti minimálne 5 rokov,
• prax v účtovníctve a rozpočtovníctve.
Náležitosti písomnej prihlášky:
• osobné údaje – titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlis
ko a kontaktné údaje na uchádzača,
• informácia o podnikaní alebo výkone inej zárobkovej činnosti uchádza
ča a členstvo v riadiacich alebo dozorných orgánoch právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
• súhlas uchádzača so spracovaním a zverejnením osobných údajov na
účely voľby hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
• štruktúrovaný životopis,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• čestné vyhlásenie, že uchádzač nebol pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená,
• overená fotokópia dokladu o vzdelaní.
Termín doručenia a miesto podávania prihlášok:
Najneskôr do 19. mája 2015 vrátane na adresu Mestský úrad Malacky,
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Prihlášku treba doručiť v zalepenej
obálke s nápisom NEOTVÁRAŤ – VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA.
Spôsob a výkon voľby hlavného kontrolóra:
Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky sa uskutoční v súlade s ustano
vením § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne
skorších predpisov a § 41 až 43 Rokovacieho poriadku MsZ a komisií MsZ.

Prenájom kontajnera/ bufetu
na letnom kúpalisku
v Malackách

AD HOC Malacky podľa VZN č. 2/2012 o prenájme pozemkov, nebyto
vých priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky ponú
ka na prenájom na letnú sezónu 2015 kontajner/bufet na letnom kúpalis
ku v Malackách za účelom občerstvenia.
V žiadosti je nutné uviesť cenovú ponuku na dobu prenájmu, t. j. na
letnú sezónu 2015 (od 12. 6. do 1. 9.). Minimálna ponúkaná cena
je 1200 €. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne spotrebu
elektrickej energie a vody.
Žiadosť o prenájom zašlite alebo odovzdajte v zalepenej obálke s po
známkou Neotvárať na uvedenú adresu do 15. 5. 2015.
Bližšie informácie:
AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky
Tel.: 034/772 32 02, 0907/79 33 99
e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk
AD HOC Malacky

Oznámenie
o pozemnom
postreku

pesticídom

Lesy Slovenskej republiky, štát
ny podnik, odštepný závod Šaštín,
oznamuje, že v dňoch 12.–17. mája
2015 vykoná pozemný postrek les
ných porastov pesticídom Karate
Zeon 5 CS proti chrústovi obyčaj
nému, chrústovi pagaštanovému
a podkôrnemu hmyzu v katastrál
nom území vašej obce. Porasty ošet
rené postrekom budú označené in
formačnou tabuľou.
Lesy SR, š. p. OZ Šaštín

Prerušenie
distribúcie
elektriny

Spoločnosť Západoslovenská
distribučná, a. s., oznamuje, že
z dôvodu vykonávania plánova
ných prác na zariadeniach distri
bučnej sústavy budú v pondelok 25. mája od 8.00 h do 11.00
h bez dodávky elektriny odber
né miesta: 1. mája č. 9, 11, 11/
OP, 13, 15, 25, 27, 29; Na brehu č. 2, 2/BL, 2/OP; Kláštorné
nám. Č. 1/OP, 3, 4, 4/BL, 4/OP,
4/VE; Mierové nám. č. 1, 5, 7, 9,
9/VP, 15, 17, 21, 23; Sasinkova
č. 3, 7, 7/OP, 9; Zámocká č. 1

v novom
šate

Vedenie mesta sa rozhodlo, že
Deň detskej radosti, ktorý sa
každoročne organizoval v prie
storoch letného kúpaliska, po
dlhých rokoch zmení miesto
i celý koncept podujatia. Darček v podobe tejto obľúbenej
akcie, ktorý dostávajú všetky
deti od mesta zadarmo, usporiadajú aj mestské organizácie
– CVČ, MCK, ZUŠ, MŠ v spolupráci s AMK VETERÁN Malacky.

Mesto vybuduje

na Juhu
parkovisko

Na sociálnej sieti facebook sa rozpútala debata okolo parkovacích
miest, ktoré nie sú súčasťou realizácie projektov na sídlisku Juh. Na
mieste, kde by podľa Južanov malo byť parkovisko, sú aktuálne vysadené nové stromčeky. Vedenie mesta má ale v úmysle v tejto lokalite
parkovisko dobudovať. Tieto zásahy sa však musia udiať v réžii mesta, mimo eurofondových projektov. Výsadba zelene v rámci projektu
sa preto už teraz realizuje samostatne. Mesto sa dohodlo s dodávateľom, že predmetnú plochu na parkovisko obíde a bude riešená takisto samostatne, aby sa neohrozili termíny dané ministerstvom.

„Počas riadenia projektov musíme
často operatívne rozhodovať o riešení
vznikajúcich problémov. Zmeny pro
jektov však nie sú v tomto čase mož
né. Najväčší problém je, že nám zá
kon zväzuje ruky pri dodatkoch zmlúv
s dodávateľmi a ministerstvo nechce
pri eurofondových projektoch pre
platiť výdavky,“ vysvetľuje primátor
mesta J. Říha. Ide teda o to, že pro
jekty, na ktoré sme dostali peniaze,
nie je možné meniť ani upravovať.
Od plánovania projektov, ktoré sa
v súčasnosti v Malackách realizujú,

navyše ubehol už nejaký čas. Preto
je možné, že si situácia v daných lo
kalitách vyžiada ďalší zásah mesta.
„Výdavky spojené s dobudovaním
parkoviska a chodníkov budeme fi
nancovať z rozpočtu mesta. Pôjde to
síce na úkor iných pripravovaných
vecí, považujem to však v danej chví
li za správne. Počas jednej realizácie
dofinancujeme aj ďalšie úpravy, ktoré
neboli v projektoch,“ prisľúbil primá
tor.
Text: N. Slobodová
Foto: -oúržp- (ilustr.)

Záhradkári, ošetrenie

čerešní a višní je aktuálne!
Zväz záhradkárov OV Pomoravie
so sídlom v Malackách upozorňu
je záhradkárov na ošetrenie polo
skorých a neskorých odrôd čerešní
a višní proti vrtivke čerešňovej, kto
rá spôsobuje červivosť plodov. Ter
mín chemického postreku sa urču
je aj podľa začiatku kvitnutia bazy
čiernej, asi tri dni po začiatku kvit
nutia.

Používajú sa prípravky:
• Decis EW 50 s ochrannou do
bou 7 dní
• Decis Protech s ochrannou do
bou 28 dní

•C
 alypso 480 SC a Mospilan 20
SP s ochrannou dobou 14 dní
Uvedené prípravky možno kom
binovať s listovou výživou a so
zmáčadlom. Na signalizáciu nále
tu i na odchyt vrtivky čerešňovej,
a teda aj na obmedzenie potreby
chemického postreku, sa používajú
žlté sférické lapače, ktoré je treba
vyvesiť do korún stromov.
Opakujeme, že sa ošetrujú len
poloskoré a neskoré odrody čereš
ní, a pripomíname dodržanie hygie
nickej ochrannej doby pred zberom
plodov podľa použitého pesticídu.
A. Kunštek

Hlavnou a najväčšou zmenou je
miesto konania. Tento raz sa akcia
s novým názvom Deň detí a Veterán rallye uskutoční priamo v centre
mesta pri Inkubátore a Spoločen
skom dome MCK.
Hviezdoslavova ulica bude uza
tvorená po Ul. F. Kostku. Po Berno
lákovej ulici nebude možný prejazd
na Hviezdoslavovu ulicu. Tribúna
a hlavný program budú situované
na trávnatej ploche pred Inkubáto
rom. Hlavné parkovisko na Miero
vom námestí bude taktiež uzatvo
rené.
V programe vystúpi Dychová
hudba Malačané, Divadlo Žihadlo
s predstavením Cirkus Pepele, deti
z centra voľného času sa predvedú
so svojím pestrým tanečno-hudob
ným programom. Aktivitami pre deti
sa zapoja aj žiaci rôznych odborov
Základnej umeleckej školy v Malac
kách. Deťom i rodičom chvíľky sprí
jemnia speváci Matej Fischer, Gabika
Peťková a Zuzana Pucherová Aleno
vá. Pri príležitosti 20. výročia Veterán
rallye zavítajú do Malaciek aj histo
rické vozidlá. Deti a ich rodičia si bu
dú môcť prezrieť asi 150 veteránov,
ktoré po približne hodinke a pol
slávnostne vyštartujú do ďalšieho
mesta.
Okrem toho budú pre deti pripra
vené mnohé súťaže, atrakcie na ská
kanie, maľovanie na tvár, vytváranie
rozprávkového sveta, kolobežkova
nie, maľovanie na chodníky, výtvar
né dielničky a veľa ďalších aktivít.
Svoje brány otvorí aj MŠ Bernolá
kova, kde sa deti budú môcť taktiež
zahrať.
Text, foto: N. Slobodová
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Vedenie mesta
sa dohodlo

s dodávateľom

na obnovení prác
v kaštieli

Pozastavené práce v rámci rekonštrukcie komínov a strechy Malackého kaštieľa budú pokračovať. Vedeniu mesta sa po náročných rokovaniach podarilo uzatvoriť dôležitú dohodu s dodávateľom prác.
Pracovníci zhotoviteľskej firmy prerušili práce ešte v decembri minulého roka z dôvodu potreby dofinancovania prác navyše, ktoré boli
vzhľadom na reálny stav kaštieľa nutné.

Práce na Štúrovej pokračujú
V tomto období sa na sídlisku Juh okrem revitalizácie a obnovy verejných priestranstiev rekonštruujú aj budovy materskej školy na Štúrovej
ulici. Od marca, kedy sa začalo pracovať na projektoch, sa celkový vzhľad sídliska už podstatne
zmenil. Zaujímalo nás, na čom sa aktuálne pracuje
v rámci rekonštrukcie škôlky.

by,“ uviedol M. Farkaš. Okrem rekonštrukcie a prestavby
objektov materskej školy so zateplením je do projektu
zahrnutá aj revitalizácia herných prvkov a plôch pre deti
a tiež rekonštrukcia chodníkov. Projekt dokončia v júli
tohto roka.
Text: N. Slobodová, foto: -oúržp-

„Na hlavnej budove škôlky pracovníci dokončujú mu
rárske práce v interiéri. Na celej budove sú vymenené okná
a zhotoviteľ pokračuje v zatepľovaní fasády,“ hovorí pro
jektový manažér Matej Farkaš. Pokračujú aj práce na hos
podárskej budove, ktorá bude v rámci projektu nadsta
vená. „V uplynulých dňoch pracovníci zhotoviteľskej firmy
vybetónovali základy budúceho schodiska a prístavby. Na
streche tiež realizujú prípravu pre konštrukciu nadstav

„Pri nástupe do funkcie som prevzal
kaštieľ s prerušenými prácami. Mesto
dobehli podcenené prípravy rekon
štrukcie v minulosti, preto ma teší, že
sme po zložitých rokovaniach dosiahli
dohodu. Síce sme museli urobiť vzá
jomné ústupky, ale boli potrebné, ak
sme chceli predísť hroziacemu zasta
veniu diela či súdnym sporom,“ hovorí
primátor mesta Juraj Říha. Predme
tom dohody medzi mestom a zho
toviteľom je zmena jednotlivých
etáp rekonštrukcie kaštieľa. Firma
bude pokračovať s rekonštrukciou
strechy na severnom a východnom
krídle kaštieľa. Práce na západnom
a južnom krídle zhotoviteľ ukončí
a protokolárne odovzdá mestu, kto

ré v najbližšom období zabezpečí
projektovú dokumentáciu zodpove
dajúcu skutočnému stavu strechy.
Mesto tiež vyhlási nové verejné ob
starávanie na dodávateľa, ktorý zre
konštruuje západné a južné krídlo.
„Musíme upraviť projektovú doku
mentáciu, čím sa trochu zbrzdia naše
plány s kaštieľom, ale prvoradé je pre
mňa odovzdať Malačanom staticky
bezpečnú strechu a nádvorie,“ ho
vorí primátor. V uplynulých dňoch
už mesto zabezpečilo odstránenie
dvoch komínov, ktorých technický
stav bol taký zlý, že hrozilo ich zrúte
nie a poškodenie kaštieľa.
Text: N. Slobodová
Foto: archív mestských médií

Mesto uspelo
s projektom
rekonštrukcie škôlky
Malacky uspeli vo výbere projektov na rozšírenie kapacít
materských škôl, ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR.

Uzatvorenie nadjazdu
zatiaľ posunuté
Rekonštrukcia nadjazdu v centre Malaciek sa z technických
príčin nezačala realizovať od
pondelka 11. mája, ako sme
vám avizovali.

Nadjazd je teda aktuálne pre
jazdný bez obmedzení. Regionál

ne cesty Bratislava určia náhradný
termín začatia prác. Podľa našich
informácií to nebude skôr ako 25.
mája. Je ale možné, že tento termín
sa ešte oddiali. O presnom dátume,
kedy most uzatvoria, vás budeme
informovať.
-red-

„Predložili sme zámer nadstavby
jedného pavilónu škôlky na Berno
lákovej ulici v centre mesta, ktorý si
vyžaduje aj celkovú rekonštrukciu,“
objasnil primátor mesta Juraj Říha.
Ministerstvo Malackám schválilo
dotáciu 58 tisíc eur, z ktorých chce
mesto rozšíriť škôlku o ďalšiu triedu.
„Schválená dotácia nám pomô
že naplniť cieľ, aby sme stabilizovali
počet miest v materskej škole. Chce
me totiž udržať trend prijímania detí
mladších ako tri roky a zároveň si vy
tvoriť pre budúcnosť dostatočné re

zervy v priestoroch. Všetky naše kroky
vedú k tomu, aby sme boli dostatočne
kapacitne pripravení a mohli sa uchá
dzať o obnovenie detských jaslí,“ ho
vorí Juraj Říha.
V ďalšej fáze mesto vypracu
je projektovú dokumentáciu a vy
berie dodávateľa, ktorý zrealizuje
nadstavbu. „Po upresnení nákladov
sa rozhodneme, do akého rozsahu
zrekonštruujeme aj interiér súčasné
ho pavilónu škôlky. Zatiaľ presadzu
jem, aby sa urobila pri tejto príležitosti
kompletná rekonštrukcia,“ povedal
primátor Malaciek. Vedenie mesta
sa okrem toho intenzívne zaoberá
aj podnetmi Rady školy, ktorá upo
zorňuje na zlý stav budov malackej
materskej školy.
N. Slobodová
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Naučme sa učiť –
nové občianske združenie
Začiatkom roka 2015 vzniklo v Malackách nové občianske združenie, ktoré pomáha
deťom správne sa učiť. Špe
ciálne výchovno-vzdelávacie
a poradenské centrum pre de
ti a mládež Naučme sa učiť je
oficiálny názov tejto organizá
cie, ktorá sídli v Inkubátore na
štvrtom poschodí.

„Naše centrum vykoná
va poradenstvo pre deti,
mládež, rodiny, škôlky, ško
ly, vykonáva nápravu prob
lémov, terapeutické služby

nielen pre deti so zdravotným zne
výhodnením, ale aj pre bežných žia
kov s ťažkosťami v učení, správaní,
pozornosti, pre žiakov školsky ne
prospievajúcich a podobne,“ hovo
rí predsedníčka združenia Ľubica
Sedláková. Špeciálne sa venujú aj
deťom s odloženou školskou do
chádzkou.
S deťmi pracuje špeciál
ny pedagóg, ktorý sa im
môže venovať v hodinách,
ktoré si stanovia rodičia. Or
ganizácia preto garantuje
individuálny prístup k de
ťom. V letných mesiacoch

organizuje združenie dve aktivity –
Letnú školu predškoláka a Letnú
školu školáka.
„Hlavným cieľom Letnej školy
predškoláka je pripraviť deti na ply
nulý prechod z materskej školy do

základnej školy. Druhý program je
pripravený pre školákov, na plynulý
a bezproblémový prechod do vyš
šieho ročníka,“ vysvetľuje Ľubica
Sedláková.
O ďalších možnostiach a pro
gramoch, ktoré OZ poskytuje, sa
môžete informovať na e-mailovej
adrese naucmesaucit@gmail.com,
tel. čísle 0914 11 88 56 alebo pria
mo v Inkubátore.
Text, foto: N. Slobodová
(ilustračná snímka)

Uzávierka súťaže je 18. mája.

Malackého
brko 2015:

Posledná
možnosť
zapojiť sa!
Primátor Juraj Říha vyhlásil
súťaž literárnej tvorivosti s názvom Malacké brko, do ktorej
sa môžu zapojiť mládežníci
z Malaciek od 15 do 20 rokov.
V rámci prózy je nutné pridržia
vať sa témy Povolanie snov. Tí, ktorí
chcú tvoriť poetické diela, by sa mali
venovať Večnej téme.
Súťažné práce posielajte do 18.
mája na adresu brko@malacky.sk
v štyroch vytlačených origináloch
s označením MALACKÉ BRKO na ad
resu
Mesto Malacky,
Radlinského 2751/1,
901 01 Malacky.
Práce je nutné poslať elektronic
ky i poštou (prípadne doručiť osob
ne do MsÚ – oddelenie marketin
gu). Bližšie informácie i prihlášku
do súťaže nájdete na webovej strán
ke mesta www.malacky.sk (Občan
– Vzdelávanie – Súťaže).
Text: -natyFoto: -otano-

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
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Čo uvoľní stuhnutý krk
a pomôže proti bolesti?
Pravidelne ma bolí chrbát, resp.
najviac asi krk vzadu a ramená. Krk
mávam úplne stuhnutý, neviem otá
čať hlavu, cítim pálivú až bodavú bo
lesť ako po špendlíkoch. Zvykne ma
bolieť hlava, oči. Viem, že je to daň
za prácu s počítačom a sedavé za
mestnanie, toto však neovplyvním.
Preto som začal celkom intenzívne
športovať, najmä bicykel a posilňov
ňa, pridal som aj plávanie a občas
masáž, ale veľmi to nepomáha. Ne
chcem sa napchávať liekmi, ale nie
kedy je to neznesiteľné.
Martin

Odpovedá MUDr. Helena Lesayová, primárka Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia, Nemocnica Malacky
Bolesti chrbta patria medzi tzv.
civilizačné ochorenia, stretlo sa
s nimi viac ako 80 % ľudí aspoň je
denkrát v živote. Sú dokonca čas
tejšie ako bolesti hlavy. Pravdou
je, že za ne skutočne môžu v troch
štvrtinách naše nesprávne návy
ky pri práci či v bežnom živote. Iba

za jednu štvrtinu bolestí chrbta
môžu reálne ochorenia chrbtice.
Za tie ostatné si môžeme sami. Vy
sedávaním za počítačom trpí pre
dovšetkým krčná chrbtica. Tá patrí
k najpohyblivejším častiam chrbti
ce a bez jej správneho fungovania
by sme boli naozaj značne limito
vaní. Príznaky, ktoré máte aj vy,
teda stuhnutý krk a bodavú bolesť,
sú dôsledkom zlého držania tela,
konkrétne hlavy a ramien. Treba si
však dať pozor na to, keď sa boles
ti chrbta objavujú u mladých ľudí,
a to hlavne vtedy, keď sa vyskytujú
v noci alebo v pokoji. Vtedy môžu
signalizovať vážnejší problém a tu
je na mieste absolvovať vyšetrenie
u odborníka.
U vás, pán Martin, zrejme ide
o následok neustáleho sedenia za
počítačom. Určite však nič nepod
ceňujte a zájdite k lekárovi, ktorý vás
dôkladne vyšetrí. Robíte veľmi dob
re, že ste do vášho života zaradili
pohyb, plávanie i masáže. Toto všet
ko môže chrbtici a svalom okolo
nej pomôcť trošku sa zregenerovať,
uvoľniť a následne aj spevniť.

Plávanie je všeobecne optimálny
šport na precvičenie veľkej skupiny
svalov, rovnako vám môže pomôcť
aj beh na lyžiach. Dávajte si však
pozor na športy, ktoré chrbticu
príliš alebo jednostranne zaťažujú,
napríklad squash. Dôležité je
pravidelné špor
tovanie, občasné
nadmerné zaťaženie môže problé
my zhoršiť alebo vyvolať.
Sedeniu za počítačom
sa zrejme nevyhnete,
zadovážte si však vhodnú sto
ličku, hlavne si ju správne nastav
te. Nech je vyššia, určite musí mať
opierky na ruky, nohy by mali
byť v kolenách ohnuté v uhle
90–110 stupňov. Sadnite si na celú
plochu sedadla, chrbát si oprite,
ideálne aj hlavu. Odporúčam strie
dať sedenie na stoličke so sedením
na fitlopte alebo špeciálnom PC se
dáku. Dôležité je aj to, ako sa uložíte
pri oddychu, dbajte na stredne tvr
dý matrac a tiež na to, aby ste si hla
vu nedávali na príliš veľký vankúš.
Spanie úplne bez vankúša však tiež
nie je ideálne.

Osobitou kapitolou
sú masáže
Masáž nie je len nadštandard
či príjemné rozmaznávanie tela.
Správne vykonaná masáž má lie
čebné účinky a môže bolesti chrbta
naozaj zmierniť, ba dokonca až úpl
ne odstrániť, hlavne, ak ju absolvu
jete pravidelne. V našej Nemocnici
Malacky ponúka Fyziatricko-reha
bilitačné oddelenie širokú škálu ta
kýchto rehabilitačných a liečebných
procedúr. Už spomínaná masáž
chrbta priaznivo ovplyvňuje svalo
vé napätie a bolesť, prekrvenie kože
a svalov, nervový systém a psychiku.
Ponúkame aj
Školu zdravého chrbta,
kde klientov naučíme správne
chrbát zaťažovať pri bežných den
ných aktivitách, ako sú sed, stoj,
vstávanie, líhanie alebo dvíhanie
bremien. Klientom ponúkame aj
preventívny program, ktorý je za
meraný na zlepšenie kvality života
a pracovnej výkonnosti a je zmesou
rôznych procedúr, ktoré zaťažova
nej chrbtici pomôžu.
-pr-
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NAJVÄCŠÍ
SVET
ZABAVY
OD 15. MÁJA

ZADARMO
až do 1. júna

www.borymall.sk

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

PODLAHY
DO DIELNÍ,
SKLADOV,
GARÁŽÍ ...
www.epox.sk
0948 60 66 06

Z programu MCK
Štvrtok 14. mája o 17.00 h
Na pôrode záleží
Babinec s Ivanou Kučerovou,
MCK – galéria, Záhorácka
1919, 1. poschodie – vstup
voľný
Sobota 16. mája o 18.00 h
E. Kischon: Romeo a Júlia...
po tridsiatich rokoch
Divadelné predstavenie
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DNH, réžia: Vlado Zetek, MCK
– Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3 – vstupné
4€
Nedeľa 17. mája o 17.00 h
Divadlo Babena:
O čom stromy rozprávajú
Rozprávková nedeľa s tvori
vou dielňou, MCK – Kultúrní
domeček (kino), Hviezdosla
vova 3, vstupné 3 €

Pondelok 25. mája o 19.00 h
Divadlo na hambálku
E. Kischon: Romeo a Júlia...
po tridsiatich rokoch
Divadelné predstavenie, réžia:
Vlado Zetek, MCK – Kultúrní
domeček (kino), Hviezdosla
vova 3, vstupné 4 €

Streda 27. mája o 18.00 h
Himaláje 2014
Beseda s Milošom Kucháre

kom na cestovateľskú tému
spojená s premietaním foto
grafií.Klub cestovateľov – OZ
ZENIT,MCK – galéria, Záhorác
ka 1919, 1. posch. – vstup voľný
Piatok 29. mája o 18.30 h
Arteterapia pre dospelých
s Andreou Záhradníkovou
Krajčírovou, MCK – tvorivý
ateliér, Záhorácka 1919, 1. po
schodie – vstupné dobrovoľné

Nedeľa 31. mája o 16.00 h
PASUS
Herci Štúdia mladých DNH sa
popasovali s tvorbou Ľubo
míra Feldeka, Jána Navrátila,
Dušana Dušeka a vlastnou in
venciou a prinášajú päť pre
miér v piatom mesiaci roku
2015. MCK – Kultúrní dome
ček (kino), Hviezdoslavova 3
– vstup voľný

Podrobnejšie informácie nájdete na www.mckmalacky.sk

D
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15. ročník
Prvomájových
Malaciek
Už pätnásty rok sme sa spolu zišli na
podujatí Prvomájové Malacky, ktoré
pripravuje mesto Malacky v spolupráci
s mestským centrom kultúry. Z predoš
lých ročníkov vieme, že je skvelé, ak túto
akciu podporí aj počasie a návštevníci si
môžu vychutnať bezstarostný slnečný
deň v prírode. Tento rok sme však muse
li mať po ruke dáždniky, pretože obloha
bola väčšinu času zatiahnutá a popoludní
a navečer niekoľkokrát spŕchlo.
Na vystúpeniach najväčších ťahákov poduja
tia – skupiny Peter Bič Projekt a rapera Strapa –
sa diváci bez dáždnikov či pršiplášťov už neza
obišli. Organizátori zaobstarali k hlavnému pó

diu stan, v ktorom sa účastníci akcie mohli skryť
pred dažďom. Záujem o koncerty bol ale väčší
ako kapacita stanu. Tento fakt je iste poučením
pre organizátorov do budúcich ročníkov. My
sme však radi, že sa v Malackách našlo mnoho
nadšencov, ktorým dážď neprekážal a prišli sa
zabaviť. Program bol koncipovaný tak, aby sa
zabavili všetky vekové kategórie: vyznávači
alternatívnejších hudobných štýlov, ale aj ko
mercie, milovníci športu, rodiny s deťmi, staršia
i stredná generácia a tiež tínedžeri. Vaše návrhy,
ako podujatie vylepšiť, nám píšte na facebooko
vý profil malacky.sk.
Atmosféru podujatia zachytenú na fotogra
fiách vám ponúkame v našej galérii.

Text: N. Slobodová, foto: N. Slobodová, S. Osuský

Program Prvomájových
Malaciek bol koncipovaný
tak, aby sa zabavili
všetky vekové kategórie.
Počet návštevníkov
aj napriek tohtoročnému
nestálemu počasiu dokázal,
že Prvomájové Malacky
patria k najobľúbenejším
podujatiam mesta.

PRVOMÁJOVÉ MALACKY – FOTOREPORTÁŽ

7

8

SPEKTRUM

9/2015

Múzeum Michala Tillnera má už 40 rokov

Pozývame vás na Deň múzeí
Múzeum Michala Tillnera
v Malackách si v roku 2015
pripomína 40. výročie svojho založenia. Práve tomuto jubileu sa jeho pracovníci
rozhodli venovať Deň múzeí
2015, ktorý sa bude konať
v piatok 15. mája.

Míľa pre mamu
má spokojné
účastníčky

Medzi záľuby
akademického
maliara Michala
Tillnera patrilo
zbieranie staro
žitností – ľudo
vých predmetov
bežnej, každo

Účasťou na podujatí Míľa pre mamu vyjadrili mamičky i oteckovia
vďaku všetkým mamám za ich obetavú a láskavú prácu pri výchove a starostlivosti o vlastné ratolesti. Centrálnym organizátorom
podujatia Míľa pre mamu je už od roku 2004 Únia materských centier. Nás zaujímalo, ako sa podujatie páčilo mamičkám, ktoré „míľovali“ v Malackách.

Miroslava Kunšteková (vpravo)
O Míli pre mamu som sa dozvedela
už minulý rok od známej. Moja dcéra
bola však ešte veľmi malá. Tento rok
som videla leták v MC Vánok, a tak som
si povedala, že pôjdem, a neľutujem!
Moja dcérka má niečo cez dva roky
a podujatie sme si vychutnali obe. Do
konca si tento deň užívalo aj dieťatko,
ktoré sa nám narodí čochvíľa. Kopalo
ostošesť. Takže sa podľa mňa tiež te
šilo. Zaujal nás program a aj možnosť
popri ňom tráviť čas v prírode. Z tohto
skvelého miesta sa mnohým deťom
nechcelo ani odísť. Organizátorom ďa
kujeme za pekný deň.
dennej potreby z juhozápadného
Slovenska, ktoré pod vplyvom mo
dernizácie slovenských domácností

pomaly strácali svoju funkciu a stá
vali sa iba dekoratívnymi predmet
mi. Takto vznikla veľká zbierka petro

lejových lámp, ručných mlynčekov,
žehličiek, keramiky, hrncov či dre
veného náradia. Tillner ju celú daro
val v roku 1975, krátko pred svojou
smrťou, mestu Malacky, ktoré z nej
zriadilo múzeum. To pôvodne sídli
lo v priestoroch historického mlyna.
Od roku 2006 sa nachádza v Mest
skom centre kultúry na Záhoráckej
ulici.
Program blížiaceho sa Dňa múzeí
sa začne 15. mája otvorením a voľ
ným vstupom do Múzea Michala
Tillnera. O 11.00 h a 15.00 h môže
te využiť možnosť bezplatne ab
solvovať exkurziu so sprievodcom
v kryptách pod františkánskym kos
tolom. Medzi 15.00 h a 17.00 h budú
svoje výrobky a pracovné postupy
pre
zentovať umeleckí remeselní
ci – Klub paličkovanej čipky pri CVČ
Malacky, patchwork, pletenie z pa
piera, umelecké drotárstvo, výroba
keramiky a maľovanie na hodváb.
Program pokračuje o 17.00 h bese
dou s bývalými a súčasnými pracov
níkmi, priateľmi a podporovateľmi
múzea o jeho histórii, súčasnosti
a víziách do budúcnosti, po ktorej
budú o 19.00 h nasledovať obľúbe
né Potulky večernými Malackami
(od Froncovho mlyna ku kryptám).
Zakončenie slávnostného dňa sa
uskutoční opäť v priestoroch múzea.
Pôjde o výstavu Svetlo Tillnerových
lámp. Počas celého dňa sa budú
uskutočňovať aj prezentácie o živote
a diele Michala Tillnera.
Všetci ste srdečne pozvaní!
Text, foto: MCK Malacky

Zázraky z odpadu 2015

Ľubica Glajšeková
O tomto podujatí venovanom ma
mičkám som sa dozvedela z plagátu
v meste a tiež z facebooku. Medzitým
mi ho pripomenulo aj veľa kamarátok,
ktoré sem chceli s detičkami ísť. Na Míli
pre mamu som sa zúčastnila druhý
krát a užila som si perfektnú atmo
sféru, bohatý program pre detičky aj

dospelých. Zo začiatku sme mali síce
obavu, či to celé vyjde, keďže sa za
tiahlo a trochu popršalo, ale nakoniec
všetko dopadlo výborne. Synčekovi sa
páčilo hlavne bábkové divadielko, ská
kacie hrady, ale aj dobroty, čo ponúka
li v stánkoch. Už sa tešíme na budúci
rok.
Text: -naty-, foto: -otano-, MK, ĽG

VÝSLEDKY:
I. kategória
MŠ Rakárenská, Malacky, 4. trieda
– Kohút; MŠ Záhorská Ves – Rybník;
MŠ Kollárova, Malacky – Misa s ja
blkami
II. kategória
Emma Illá, ZŠ Dérera, Malacky –
Peňaženka na drobné; Laura Polako
vičová, Soňa Fajtáková, ZŠ Štúrova,
Malacky – Pltníci; ŠKD Malé Leváre
–Košíky s kvetmi; Kristínka Veselá, ZŠ
Štúrova, Malacky – Košík na kozmeti
ku
III. kategória
Michal Zeman, ZŠ Záhorská Ves Váha
Ďakujeme všetkým pedagógom
a žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže,
a tiež všetkým členom poroty.
		

Text, foto: CVČ
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Uctili si pamiatku dvoch
významných osobností
Zástupcovia Dobrovoľného hasičského zboru v Malackách a zá
stupcovia Zväzu vyslúžilých vojakov Malacky si uctili v pondelok
4. mája pamiatku svätého Floriána, patróna hasičov, a tiež velikána
slovenských dejín Milana Rastislava Štefánika.

4. mája si pripomíname výročia
smrti týchto dvoch osobností, kto
ré spája aj vojenská profesia. Svätý
Florián pôsobil ako dôstojník v rím
skom vojsku. Milan Rastislav Šte
fánik bol vedec, diplomat, štátnik
a vojak. Svätého Floriána umučili
pre kresťanskú vieru jeho prenasle

Máš doma orieška?
Vyhraj preňho
granule do bruška!

Oblastná
výstava
orieškov
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Prezentácia

regiónu
Záhoria

Trenčianske výstavisko pripravi
lo 15. a 16. mája 4. ročník výstavy
cestovného ruchu regiónov Region
Tour Expo. Podtitul výstavy Spo
znajte čaro blízkych regiónov na
povedá, že podujatie sa sústredí na
cestovný ruch najmä na Slovensku,
v Českej republike a v tomto roku už
aj v Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine.
Návštevníkom výstava ponúka mož
nosť urobiť si prieskum, ako a kde
možno čo najpríjemnejšie stráviť voľ
ný čas a dovolenku. Zároveň im chce
ukázať, koľko krásy je v blízkych re
giónoch a čo všetko im môžu ponúk
nuť. Región Záhoria a naše mesto
budú na tomto veľtrhu prezentovať
aj pracovníci Turisticko - informačnej
kancelárie mesta Malacky.
-TIK-

MALACKÁ MATRIKA
od 27. 4. do 11. 5. 2015

Si žiakom základnej, strednej ško
ly alebo gymnázia a máš doma psí
ka? Ak áno, neváhaj a príď nám svoj
ho domáceho miláčika ukázať na
výstavu orieškov 16. mája na lúke
Pri mlyne.
Výstavu organizuje CVČ Malacky
v spolupráci so Signum Laudis.
Psík môže byť akejkoľvek rasy bez
preukazu pôvodu. Podmienkou je,
aby bol zaočkovaný. Štartovné je 1 €.

dovatelia 4. mája 304, čo je už 1711
rokov. A práve 4. mája 1919, pred
96 rokmi, prišlo k tragickému úmr
tiu M. R. Štefánika pri jeho návrate
do vlasti. Štvrtého mája má navyše
meniny Florián.
Pomník svätému Floriánovi vysta
vali Malačania už v roku 1777. Jeho
celková rekonštrukcia sa uskutočni
la v roku 2002. Pomník M. R. Štefáni
ka postavili obyvatelia mesta v roku
1944. V období komunistickej totali
ty pomník tajne zničili. V roku 2006
prišlo k jeho obnoveniu. Slávnostne
ho odhalili 30. apríla 2006.
V rovnaký deň vzdali hold a úctu
M. R. Štefánikovi aj malackí skauti,
ktorých zbor nesie práve jeho meno.

Text, foto: -cvč-

Týždeň

modrého

gombíka

Text: F. Šimoník (upravené)
Foto: S. Osuský, P. Blažíček

V týždni od pondelka 18. mája
do nedele 24. mája sa uskutoční už jedenásty ročník verejnej
zbierky s názvom Týždeň modrého gombíka 2015. Ide o pravidelnú celonárodnú zbierku
v uliciach slovenských miest
zameranú na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových
krajinách. Tohtoročná zbierka
sa bude niesť v duchu hesla
Deti deťom, aby sme poukázali na dôležitosť vedenia našich
detí k empatii, súcitu a vôli pomáhať slabším a tým, čo pomoc
potrebujú.

„Keďže 25. apríla postihlo Nepál
tragické zemetrasenie, rozhodli sme
sa okamžite zareagovať na situáciu,
ktorá vznikla v krajine, a preto prevaž
nú časť výťažku zo zbierky pošleme na
pomoc deťom z Nepálu,“ prezentujú
organizátori. Vykonaním zbierky sú
poverení dobrovoľníci UNICEF, cen
trá voľného času, informačné centrá
mladých, mládežnícke parlamenty
miest či samotné školy za pomoci
žiakov a ďalších dobrovoľníkov.
Prispieť bude možné do poklad
ničiek UNICEF alebo kedykoľvek po
čas roka prostredníctvom stránky
www.unicef.sk/modr ygombik.
Zbierka je povolená Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky pod čís
lom SVS-OVVS3-2015/013349.
-ts-

Vítame medzi nami
Tamara Slobodová, *17. 4.
Povedali si áno
Matej Moravčík a Zuza
na Králová, Michal Hržič a Monika
Planková
Nie sú medzi nami
Mária Osuská, Malacky,
*1929; Milan Kupec, Ma
lacky, *1930; Ing. Franti
šek Hurban, Gajary, *1949; Pavel
Nemeček, Malacky, *1929; Au
gustín Tančibok, Malacky, *1949;
Vlasta Heráková, Lozorno, *1952;
Viliam Eliáš, Malacky, *1947; Karel
Papík, Malacky, *1928; Július Ran
dýsek, Kuchyňa, *1961

SPOMIENKY
Už nevidíš slnko, krásny deň,
na cintoríne snívaš svoj sen.
Už niet návratu ani nádeje,
len cesta k hrobu nás k Tebe zavedie.
Odišiel si tíško spať, zaplakal každý,
kto Ťa mal rád.
1. mája sme si
pripomenuli ne
dožitých 72 ro
kov náš
ho dra
hého manžela,
otecka, svokra,
dedka a pradedka Eduarda Kuru.
S úctou spomínajú manželka Mária
a dcéry Marta, Marika a Danka s ro
dinami, vnúčence a pravnúčence.
Záujemcovia o predaj vecí na burze
odovzdajú označené veci spolu s formulárom v materskom centre
v dňoch od 18. do 20. mája – v pondelok od 10.00 h do 12.00 h – v uto
rok od 10.00 h do 12.00 h + poobede od 16.00 h do 18.00 h – v stredu
od 10.00 h do 12.00 h + poobede od 16.00 h do 18.00 h.
Súčasne treba odovzdať aj elektronickú verziu formulára.
Súbor treba priniesť so sebou na USB kľúči alebo zaslať na e-mailovú
adresu vanok.malacky@gmail.com. Na burzu prijímajú detské oble
čenie a obuv všetkých detských veľkostí + hračky a potreby pre deti,
mamičky a tehuľky. Bližšie informácie vám poskytnú členky vo Vánku
alebo na tel. čísle 0948 50 09 18.

č. 10 vyjde 27. mája

neprijíma inzeráty od
nebankových subjektov
poskytujúcich pôžičky.

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci bolesť zostáva
a tiché spomínanie.
1. mája sme si pripomenuli 7. vý
ročie úmrtia na
šej drahej Ľubky
Šefčíkovej z Ma
laciek. Spomína
matka, brat s rodi
nou a celá ostaná
rodina.
Zakladateľka Malackej hudobnej
jari, Jozefka Brantálová, by sa
dožila 1. mája 100 rokov. S láskou
a úctou si spomínajú dcéry s rodi
nami a známi.

1. mája by sa naša
mamička, stará
a prastará mama
Jozefka Brantá
lová dožila 100 ro
kov. S vďačnosťou
spomínajú dcéry
s rodinami. Mami, vďaka Ti za Tvoju
lásku.
2. mája uplynulo 40
rokov, čo nás opus
til náš milovaný
otec, dedo a prade
do Alojz Kovárik.
S úctou a večnou
spomienkou spo
mínajú dcéra Anna a syn Pavol s ro
dinami. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Dotĺklo srdce Tvoje unavené,
zhasol oka svit, nech Ti,
drahá mamička,
za všetko srdečná vďaka.
10. mája uplynul
1 mesiac, kedy
nás navždy opus
tila naša drahá
maminka a ba
bička Mária Hrúzová z Malaciek.
S láskou na Teba spomíname. Sy
novia, dcéry, vnúčatá a ostatná
rodina.
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Hasiči a záchranári

otvárajú dvere

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách
pozýva pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 19. mája od 8.30 h
do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

Hasiči pre vás pripravili od 9.00 h
praktické ukážky zásahovej činnosti:
• hasenie vodou a penou,
• vyslobodzovanie raneného za po
moci hydraulického náradia,
• poskytnutie prvej pomoci,
• transport raneného sanitkou,
• ukážkovú činnosť odboru kynoló
gie a hipológie Prezídia PZ,
• ukážku výcviku hasičov v zariadení
simulujúcom podmienky požiaru
v uzavretom priestore.

Aktivity pre účastníkov:
• preťahovanie lanom,
• ukážky prvej pomoci,
• hod šiškou na cieľ,
•p
 rehliadka hasičskej zásahovej
techniky.
Tešíme sa na spoločné stretnutie
a prajeme vám pekné zážitky.
-tsFoto: S. Osuský

Súťaž Saltare Orbis opäť roztancovala Malacky
Už ôsmy rok po sebe sa športová hala Malina v Malackách zaplnila tanečníkmi rôznych vekových kategórií, ktorí merali cestu z rozličných
kútov Slovenska. V sobotu 9. mája sa tu uskutočnila tanečná súťaž
Saltare Orbis 2015, ktorú každoročne organizuje miestne tanečné
štúdio Saltatrix.

rotcov, ktorí sa v hodnotení strieda
li v závislosti od tanečnej kategórie.
Absolventi VŠMÚ a vychytení street
dancoví tanečníci bodovali imidž,
techniku i celkový dojem. Ocenenia
si z Malaciek odnášali súbory z Bra
tislavy, Senice, Púchova, Nových
Zámkov či Starej Turej. Cena primá
tora mesta Malacky, ktorú odovzdal
zástupca primátora Milan Ondrovič,
putovala na východ Slovenska –
do Michaloviec. Odniesol si ju súbor
zo SZUŠ Talent-UM.
Text, foto: N. Slobodová

Tábory
CVČ
v Malackách:

Počas celého dňa sa na tanečnom
parkete, ktorým sa stala palubovka
športovej haly, striedali deti, junio
ri i mládež. Spolu odtancovali 195
choreografií v štýloch scénika, disco,

show, open a hip-hop. Dovedna Ma
lacky navštívilo 41 súborov a do pub
lika prišlo tanečníkov povzbudiť viac
ako 600 divákov. Tanečné výkony
hodnotilo osem erudovaných po

pozvánka

1. turnus (6.–10. 7.)
Každý deň iná zábava
• jazda na koni – Gajary, návšteva
letiska – Kuchyňa, kúpanie, burza
hračiek a kníh, celodenný výlet –
Veľké Leváre

Memoriál
Petra Patscha

už 23. mája
Už po piaty raz organizuje občianske združenie ZENIT SK
v spolupráci s SCK Záhorák
Malacky a s podporou mesta
Malacky a BSK cyklomaratón
venovaný pamiatke Petra Patscha.

Podmienky sú rovnaké ako po
minulé roky. Účastníci by mali zdolať
trasu kopírujúcu hranicu Bratislav
ského kraja v dĺžke približne 220 km
za 13,5 hodiny.
Trasa:
1. etapa – z Malaciek smerom
na Gajary, Malé Leváre, Závod, Stu
dienku, Plavecký Mikuláš, Sološnicu,
2. etapa – prechod cez Malé Kar
paty do Dolan, na Budmerice, Senec,
Hamuliakovo,
3. etapa – po dunajskej hrádzi do
Bratislavy a ďalej na Devín, Záhorskú
Ves a Malacky.

Jednodňové podujatia
1. 7.
Varím, varíš, varíme (malí kuchári)
2. 7.
Výlet do prírody
3. 7.
Hráme sa na bábkové divadlo

V rámci podujatia sa nehodnotia
dosiahnuté časy, ale dojazd. Kto prí
de do cieľa, ktorý bude pred športo
vou halou Malina, získa symbolický
náramok na chutnú večeru. Musí
však doraziť do 20.30 h.
Pre poskytnutie mentálnej či
technickej podpory v čase núdze
sa väčšinou jazdí v skupinách. Pre
prípad vážnejších zdravotných či
technických problémov je pripra
vené sprievodné vozidlo. Stretnutie
účastníkov je naplánované na sobo
tu 23. mája o 6.30 h pred športovou
halou Malina.
Štart 5. ročníka Memoriálu
Petra Patscha je o 7.00 h.
Prihlásiť sa môžete na t. č.
0905 38 92 68 alebo na
mercmilan@stonline.sk
R. Vacula

2. turnus (13.–17. 7.)
Do vody a pohody
• výlet na Železnú studničku, kúpa
nie, kaštieľ Dolná Krupá – výlet, zá
bavné súťaže

Skrášlili
šikminu mosta
V sobotu 9. mája sa v Malackách
uskutočnila súťaž s názvom Graffiti
jam, na ktorej participovalo mesto,
CVČ i MsP. Súťažiaci skrášlili šikmi
nu nadjazdu pri ŠH Malina i most
né piliere. Deti, ktoré sa zúčastnili,
boli poučené, že striekanie sprejmi
je zatiaľ v Malackách dovolené len
v tento deň a len na tomto mieste.
„Piliere, na ktoré deti maľovali, prejdú

v blízkej dobe rekonštrukciou, preto
sa tu mohli naplno vyblázniť. Na šik
mine mosta však grafity zostanú,“
povedal preventista MsP Malacky
V. Kunák. A zároveň dodal: „Centrum
voľného času pripravuje trvalú legál
nu plochu, kde si budú môcť záujem
covia sprejerstvo vyskúšať kedykoľ
vek.“
Text: -naty-, foto: R. Trnka

3. turnus (20.–24. 7.)
Týždeň s loptou
• futbalové dopoludňajšie trénin
gy, plaváreň, výlet na farmu, výlet
do Bratislavy, záverečný futbalový
turnaj
4. turnus (27.–31. 7.)
Letná fantázia
• celodenný výlet na Devín, plaváreň
Malina, táborové hry a súťaže, výlet
na salaš, tvorenie v prírode
Záväzné prihlášky treba odovzdať
v CVČ do 15. 6. 2015, príp. do napl
nenia tábora. Kapacita na jeden tur
nus je max. 20 detí.
Informácie:
tel. č. 034/772 22 28
www.cvcmalacky.sk
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Zlatý začiatok

čatá hrdo obhája svoje umiestnenia
už v máji v Prahe.

Týždeň po bratislavskom semifi
nále čakala mažoretky Ella ďalšia sú
ťaž - Merci Pohár v Záhorskej Vsi. Tu si
dievčatá vytancovali jedenkrát zlato,
dvakrát striebro a trikrát bronz. Prvé
miesto obsadilo trio baton kadet
(Eliška, Alicka, Natálka). Striebro zís
kalo duo poms kadet (Julka a Timea)
a sólo baton senior Kristína Horecká.
Na bronzovej priečke skončili mini
formácie poms kadet - Google a Co
cacola (senior), taktiež sólistka v ka
tegórii poms kadet Saška Galovičová.
Ani tieto dva víkendy súťaží po
sebe Ellám nestačili a ďalší víkend
vyrazili do Sobotišťa. Tu sa predstavili
kadetky s choreografiou Škaredé ká
čatko, ktoré v konkurencii ôsmich tí
mov suverénne vyhrali zlato. Rozdiel
medzi ich prvým miestom a druhým
bol 7,5 boda, čo je v mažoretkovom
športe viac ako dosť. Bežne rozhodu
jú len pol body. Zlato vyhrala sólistka
Saška a seniorky s ich miniformáciou.
Na 3. mieste skončilo duo poms ka
det (Timea a Julka) a v konkurencii so
seniorkami sa na 3. mieste umiestnila
miniformácia mix kadet s choreogra
fiou s názvom Exotica.
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Mažoretky Ella sú hrdé, že v rámci
týchto troch únavných víkendov sa
im podarilo získať toľko umiestnení.
Okrem toho nabrali aj množstvo no
vých skúseností.
Malacké mažoretky ste mohli vi
dieť počas posledných dní aj na nie
koľkých vystúpeniach. 30. apríla sa
zúčastnili stavania mája na sídlisku
Juh a tiež v Kostolišti. Nechýbali ani
na Prvomájových Malackách 2015,
kde tak ako každý rok otvorili celý
program. Ani po tomto mažoretko
vom maratóne vystúpení a súťaží
dievčatá nebudú oddychovať. Budú
makať na sústredení v Moravskom
Svätom Jáne, kde sa budú pripravo
vať na blížiace sa majstrovstvá Slo
venska v Sabinove.
V mene celého súboru ďakujeme
maminkám a oteckom mažoretiek
za pomoc pri prípravách a za neo
písateľnú atmosféru, ktorú vytvára
jú na každej jednej súťaži. Rovnako
ďakujeme Martine Danihelovej a tré
nerkám Danke Bukovskej a Kristínke
Horeckej.
Text: K. Horecká
Foto: S. Osuský, K. Horecká

sezóny

pre mažoretky
ELLA

Mažoretky ELLA majú za sebou náročný mesiac plný súťaží a vystúpení. Už od septembra trávili dlhé hodiny v priestoroch spoločenského
domu v Kostolišti, aby teraz mohli bojovať a porovnávať svoje výkony
so súperkami na súťažiach. Za tri víkendy stihli na troch súťažiach získať sedemkrát zlato, trikrát striebro a sedemkrát bronz.

Prvou súťažou bolo semifinále
MIA dance festivalu 2015, ktoré sa
konalo v sobotu 11. apríla v brati
slavskom VKP. O postup do finále,
ktoré sa uskutoční tak ako minulý
rok v pražskej Lucerne, prišli malacké
mažoretky zabojovať s jedenástimi
choreografiami, z ktorých 9 postúpi
lo do májového finále. Dievčatá si do
mov priniesli trikrát zlato, jedenkrát
striebro a dvakrát bronz. Zlaté oce
nenia vybojovali kadetky s veľkou

formáciou baton s choreografiou
Škaredé káčatko. Seniorky vyhrali
s ich miniformáciou s choreografiou
Cocacola a sólistka Kristína Horecká
v kategórii senior. Striebro si vytanco
vala Danielka Ružičková za svoje sólo
s názvom Rock. Bronzové priečky
patrili Eliške Bačovej, Alicke Blažkovej
a Natálke Šibalíkovej za ich trio ba
ton – Fireball a tiež duu poms kadet
– Hello Kitty v zložení Julka Baťková
a Timea Morávková. Dúfame, že diev

Atléti úspešní na viacerých frontoch
Štadión profesora Gleska na bratislavskej Mladej garde privítal
29. apríla dorastencov v prvom kole oblastnej súťaže v atletike. Z Malačanov pútal najväčšiu pozornosť zaslúžene ešte len žiak Marcel Žilavý z AC Malacky.

Marcel sa nedávno vrátil z medzi
národných pretekov v tureckej Konyi,
kde sa blysol najmä famóznymi pre
kážkami na 100 metrov. V medziná
rodnej konkurencii dobehol druhý
za 13,55 s, čo je výkon, aký vlani
na Slovensku nezabehol žiadny žiak.
V stredu v Bratislave testoval doras
teneckú trať 110 m prekážok, kde sú
prekážky vyššie a medzery medzi
nimi dlhšie. V minimálnej konku
rencii vyhral a zapísal si svoj úvodný
osobný rekord na tejto trati 15,19 s.
Jasne vyhral i obe hladké šprintérske
dištancie, stovku za skvelých 11,54
s a dvesto metrov za 23,94 s. Doras
tenka Kristína Martinusová si vý
razne vylepšila osobné maximum
v skoku do diaľky, keď najdlhší skok
za 535 cm poistila ešte aj skokom
za 530 cm v poslednej sérii. Premié

rovo si vyskúšala kladivo malacká
vrhačka Karolína Smreková, kto

rá hneď uchmatla aj bronz za hod
28,50 m. V kontrolných vložených
pretekoch si trate 200 a 400 m zvolil
bežec v kategórii mužov Jakub Valachovič (AC Malacky).

V Sološnici vítali jar behom
V Sološnici sa koncom apríla
uskutočnil 5. ročník Jarného behu
okolo Sološnice, ktorý organizuje
tamojšie Reedukačné centrum So
lošnica. Na preteky tradične prichá
dzajú súťažiť ostatné zariadenia ta
kéhoto druhu z okolia, ale tento rok
štartoval v Sološnici aj slovenský
šampión. Tým bol žiak ZŠ Záhorác
ka a člen AC Malacky Marek Havlík,
halový majster Slovenska medzi žiak
mi na 800 m. Okamžite bol aj favo
ritom behu žiakov základných škôl
v Sološnici, ktorý meral 1680 m. Trať
skutočne zvládol za rýchlych 5:30
min. a jasne ovládol beh, ktorý kom
binoval kros i cestný beh. V kategórii
dorastencov sa darilo bývalému at
létovi AC Malacky Tomášovi Forgá-

čovi, ktorý reprezentoval domáce RC
Sološnica. Dvojnásobnú trať 3360 m
prebehol za 12:28 min. V minulosti sa
Tomáš v žiackej kategórii umiestnil
na štvrtom mieste slovenských tabu
liek, a tak sa dalo povedať, že aj tieto
preteky mali v réžii tí, ktorí sa ozaj at
letike venovali. V oboch kategóriách
a na oboch tratiach štartovalo do
vedna 41 pretekárov.
Kopiar s osobným rekordom
Druhého mája sa v Trnave usku
točnilo prvé kolo súťaže dorasten
cov a mladších žiakov západného
Slovenska. V dorasteneckej kategórii
najviac zaujal svojím osobným re
kordom Jakub Kopiar z AC Malacky,
ktorý v Trnave štartoval mimo bodo
vania, keďže Malacky spadajú pod
bratislavskú atletickú oblasť. S veľ
kým súperom Marekom Jankovičom
z Trnavy držal krok aj v druhom kole
v behu na 800 m a v závere sa vypol
k veľkému finišu, ktorým získal čas
2:08 min.

Medzi šampiónmi stredoškolákov aj zástupcovia Malaciek
Pod názvom Gaudeamus igitur
sa 6. mája uskutočnili stredoškolské
M SR v atletike. Do Malaciek putuje
niekoľko medailí. Šprintérske duo AC
Malacky Boris Pribil a Michal Mecháček reprezentovalo svoju SŠ sv.
F. Assiského. Mecháček v behu na
200 metrov vydoloval bronz za čas
22,91 s so silnou podporou vetra
a Pribil sa musel uspokojiť so štvr
tým miestom na 400 m (52,71 s).
Darilo sa aj malackým dievčatám.
Susanna Chlepková sa dočkala
striebornej medaily na 100 metrov
za čas 12,61 s so silným vetrom
v chrbte. Druhé miesto patrilo v dis
ku študentke Gymnázia Malacky Karolíne Smrekovej za pokus s hodno
tou 30,71 m. Zaujímavosťou boli šta
fetové súboje. V nich štyria pretekári
reprezentovali ten kraj, do ktorého
patrí aj ich škola. Za Bratislavský kraj
nastúpili dvaja Malačania, Mecháček
a Pribil, spoločne s dvoma Bratislav
čanmi a vyhrali túto disciplínu.
Text: TK AC
Foto: R. Pažitný
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Malacká školská
hádzaná
dominuje kraju

V poradí už 43.
ročník Behu oslo
bodenia v Malackách sprevádzalo
pekné počasie.
Usporiadateľmi
boli už tradične
mesto Malacky,
Strojár, AC, CVČ
a AD HOC Malac
ky. Zároveň sa
podujatie uskutočnilo pod záš
titou Komisie pre
vzdelávanie, mládež a šport pri
mestskom zastupiteľstve.

Na konci apríla sa v športovej hale v Malackách konali Majstrovstvá
Bratislavského kraja v hádzanej základných škôl. Tieto turnaje organizuje už druhým rokom CVČ Malacky.

43. Beh oslobodenia
Celkovo štartovalo 236 pretekárov, čo bolo podstatne
viac ako v predchádzajúcom ročníku. Išlo najmä o účast
níkov z Malaciek, žiakov základných škôl. Najväčšia účasť
na tomto behu bola v roku 1992, keď sa zúčastnilo až
364 bežcov, a najslabším bol ročník 2011, keď pretekalo
len 82 účastníkov.

Víťazi jednotlivých kategórií:
1.–2. ročník – Nikolas Salay zo ZŠ Štúrova, Tamara
Klempová zo SŠ sv. F. Assiského; 3.–4. ročník mal u chlap
cov dvoch víťazov – Michala Bartoška zo ZŠ Dr. J. Dére
ra a Tobiasa Adama Vachálka zo ZŠ Závod, za dievčatá
vyhrala Sára Bilkovičová zo ZŠ Dr. Dérera; 5.–7. ročník
– Štefan Rajoš zo ZŠ Záhorácka a Zuzana Švejdová zo
ZŠ Borský Sv. Jur; 8.–9. ročník – Jakub Kopiar a Petra
Studeničová, obaja zo ZŠ Závod; dorastenci – Tomáš
Forgáč z RC Sološnica. Dorastenky nebežali. Víťazmi
v kategóriách dospelých boli Ján Matúš z AK Junior Holíč
u mužov a u žien zvíťazila domáca Petra Pazderová.
Prví traja v každej kategórii získali okrem diplomov
aj vecné ceny, ktoré im odovzdávala prednostka MsÚ
Ľ. Čikošová a tiež zástupcovia organizátorov podujatia.
Usporiadatelia odmenili i najmladšiu účastníčku La
ru Puškáčovú z Malaciek (ročník 2011) a najstaršieho
účastníka Jána Ortha zo Zohoru (ročník 1963). Po tretí
krát boli malými pozornosťami ocenené i rodiny, ktoré
sa zapojili do behu.
Zúčastnení žiaci bojovali už deviatykrát o Pohár Cen
tra voľného času v Malackách. V tomto ročníku bodovalo
celkovo deväť škôl. Prvé miesto získala ZŠ Štúrova, druhá
skončila ZŠ Závod a tretie miesto získala ZŠ Dr. J. Dérera.
Pohár víťaznej škole odovzdala riaditeľka CVČ A. Šuri
nová.
Obetavým organizátorom, ale aj členom DHZ, ktorí
pomáhali usporiadateľsky zabezpečovať trať v Zámoc
kom parku, patrí poďakovanie.

Text, foto:
ZŠ Štúrova (upr.)

Novinka: ženský

bezkontaktný box

Bratia Ali a Róbert Reisenauerovci sa rozhodli, že do Malaciek okrem
vychovávania nádejných boxerov či trénovania tae-bo prinesú aj novinku určenú zvlášť nežnému pohlaviu. Sľubujú výborné odreagovanie, vyformovanie postavy, ale aj redukciu hmotnosti.

„Bezkontaktný box znamená, že
dievčatá a ženy, ktoré sa rozhodnú
venovať sa tomuto športu, absolvujú
všetky možné tréningové metódy ako
súťažní boxeri okrem sparingov, teda
tréningových bojov,“ hovorí R. Reise
nauer. Do tréningového procesu sú

góriou súťaže. Jakub získal výborné
3. miesto výkonom 492,5 kg (drep
180 kg – tlak na lavičke 112,5 kg –
mŕtvy ťah 200 kg) a Martin výkonom
367,5 kg (drep 125 kg – tlak na lavič
ke 87,5 kg – mŕtvy ťah 155 kg) skončil
na 8. mieste. Výsledky našich prete
károv sú o to hodnotnejšie, že v kon
kurencii s podpornými dresmi súťa
žili bez týchto pomôcok. Táto súťaž
bola akási príprava na ďalšie podu
jatie, na Slovenský pohár v silovom
trojboji a tlaku na lavičke RAW, ktorý
sa bude konať 16. mája v Žiline.
Ďakujeme našim pretekárom za
reprezentáciu a poďakovanie patrí aj
všetkým sponzorom a podporovate
ľom tohto športu.
Text, foto: D. Krajčír

-naty-

Kulturisti na M SR

Janka Ifková reprezentovala v ka
tegórii junioriek a súčtom disciplín
232,5 kg (drep 87,5 kg – tlak na lavič
ke 45 kg – mŕtvy ťah 100 kg) získala
1. miesto. Jakub Štubňa a Martin
Sedláček súťažili v kategórii doras
tencov do 83 kg. Táto kategória bola
zároveň aj najviac obsadenou kate

strov Bratislavského kraja a vybojo
vali si tak právo reprezentovať svoju
školu, okres Malacky i Bratislavský
kraj na školských majstrovstvách
Slovenska. Tie sa uskutočnia 19. a 20.
mája v Michalovciach (dievčatá) a 2.
a 3. júna v Prievidzi (chlapci). Držíme
palce!

zaraďované behy, vytrvalostné ská
kanie na švihadlách a cez prekážky,
nácviky úderov s činkami, nácviky
úderov vo dvojici, posilňovacie cvi
čenia s činkami, vlastným telom, me
dicinbalmi, gumenými expandermi,
box na mechy, lapy, podušky, boxer
ské hrušky, punchingbally. Nechý
bajú ani kruhové tréningy a rôzne
iné boxerské tréningové metódy.
Okrem fyzicky náročného cviče
nia sľubuje tréner R. Reisenauer aj
výsledky: „Tento typ boxu je určený
pre ženy a dievčatá na úpravu hmot
nosti a zvýšenie fyzickej kondície. Tré
ning boxu je najvšestrannejší a najú
činnejší tréning vôbec, pretože zapája
do činnosti kardiovaskulárny systém
a všetky svalové partie naraz.“
„Opäť je tu nová výzva a nová tré
ningová metóda pre nežné pohlavie.
Neváhajte a príďte si dokázať, že tré
ning boxu zvládnete aj vy,“ vyzýva
R. Reisenauer.
Box pre ženy s Robom Reisenaue
rom sa koná vždy v utorok o a vo
štvrtok o 19.30 h v telocvični Boxing
clubu BC RTJ na Ul. 1. mája (vedľa
gymnázia).

Text: A. Pašteka (upravené redakciou)
Foto: S. Osuský

V sobotu 2. mája sa v Sabinove
konali Majstrovstvá Slovenska
v silovom trojboji dorastencov
a juniorov. Kulturistický oddiel
TJ Strojár Malacky vyslal 5-člennú výpravu tvorenú trénermi
Dávidom Krajčírom a Jakubom
Vilímkom a pretekármi Jankou
Ifkovou, Jakubom Štub
ňom
a Martinom Sedláčkom.

Turnaja sa mohli zúčastniť len ví
ťazi obvodných kôl z ôsmich obvo
dov Bratislavského kraja. Okres Ma
lacky reprezentovali dievčatá zo ZŠ
Štúrova a chlapci zo ZŠ Dr. J. Dérera,
ktorí vyhrali tunajšie obvodné kolo.
O tom, že reprezentovali výbor
ne, svedčia i výsledky. Obe družstvá
– dievčenské i chlapčenské – nepre
hrali ani jeden zápas, získali titul maj
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