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ÚVODNÍK

Keď niekam zavíta prezident republiky, 
je to vždy veľká udalosť. Jednu takú sme 
zažili v pondelok, keď nás navštívil Andrej 
Kiska. Prišiel síce s  miernym meškaním, 
ale hneď po privítaní  primátorom mes-
ta a deťmi z folklórneho súboru Macejko 
zamieril k  občanom, ktorí naňho čaka-
li pred budovou mestského úradu. Aj po-
čas rokovania s vedením mesta bol veľmi 
spontánny  a pred odchodom z Malaciek 
si ešte našiel čas na krátky rozhovor s ľuď-
mi s mentálnym postihnutím zo zariade-
nia Vstúpte. A hoci u nás pobudol relatív-
ne krátky čas, môžeme si hrdo povedať: 
naše mesto už navštívili všetci doterajší 
slovenskí prezidenti: k Michalovi Kováčovi, 
Rudolfovi Schusterovi a Ivanovi Gašparo-
vičovi pribudol aj Andrej Kiska. Vďaka, milí 
Malačania, za srdečnosť, s ktorou ste ho 
privítali, a takto pozitívne ste prezentovali 
naše mesto.  Ľubica Pilzová

Prezident 

V  pondelok 5. októbra sme 
v  Malackách privítali preziden-
ta Slovenskej republiky Andre-
ja Kisku. Naše mesto si zvolil 
ako jednu zo zastávok počas 
pracovného výjazdu do regió-
nu Záhorie. Okrem Malaciek 
navštívil Stupavu, priemyselný 
park v Lozorne a Skalicu. 

Jesenný zvoz 
objemného 
odpadu

Nádražná prejazdná Vynovená škôlka na Štúrovej opäť ožila
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Prezident SR v Malackách

Hlúčiky dospelých i  detí, zvýše-
ný počet policajtov, neobvyklý ruch 
v budove mestského úradu – už na 
prvý pohľad bolo jasné, že sa v Ma-
lackách niečo deje. Krátko po 11. 
hodine pristála na parkovisku pred 
úradom limuzína s  prezidentskou 

štandardou. Keď z  nej vystúpil pre-
zident, ozval sa potlesk a vzápätí sa 
takmer v každej ruke ocitol fotoapa-
rát alebo mobil.  

Andrej Kiska sa pozdravil s pracov-
níkmi mestského úradu a v sprievode 
hostiteľa, primátora Malaciek Juraja 
Říhu, vošiel do rokovacej miestnosti 
na rozhovor s vedením mesta i okre-
su. Juraj Říha: „Veľmi si vážim, že pán 
prezident v  rámci svojej prvej pracov-
nej návštevy Záhoria prišiel aj do Ma-
laciek. Zároveň som privítal možnosť 
oboznámiť ho so základnými témami, 
v  ktorých potrebujeme pomoc štátu.“ 
Primátor hovoril o  dvoch oblastiach 
strategického významu pre Malac-

ky: „Prezidentovi som predstavil našu 
iniciatívu na výstavbu diaľničnej križo-
vatky Rohožník – Malacky a  tiež som 
ponúkol priestory kaštieľa na reprezen-
tatívne účely štátu.“ 

Prezident republiky sa zaujímal 
o možnosti zamestnania, ktoré naši 
obyvatelia majú, a  vyzdvihol nízku 
nezamestnanosť nášho regiónu. Po-

núkol tiež svoju pomocnú ruku vša-
de tam, kde to bude v  rámci jeho 
kompetencií možné. Vyjadril pre-
svedčenie, že sa do Malaciek ešte 
ako prezident vráti. V tejto súvislos-
ti mu primátor adresoval pozvanie 
na dlhšiu návštevu, aby bol časový 
priestor na prechádzku po meste 
a predstavenie jeho dominánt. 

Návštevu v  Malackách budú 
prezidentovi pripomínať dve kni-
hy – Malacky na starých fotografi-
ách a Malacky – dobré miesto pre ži-
vot a tiež soška anjela od výtvarníčky 
Evy Režnej. 

 
 Ľ. Pilzová

V októbri sa uskutoční zvoz ob-
jemného odpadu. 
•  Pre bytové domy v  pondelok 

12. októbra
•  Pre rodinné domy v pondelok 

19. októbra
Odpad možno vyložiť ku sto-

jiskám kontajnerov alebo na okraj 
cesty,  prípadne na iné vhodné a prí-
stupné miesto. Odpad vykladajte v 
nedeľu poobede alebo v pondelok 
ráno do 7.00 h, aby sa predišlo zne-
čisťovaniu verejných priestranstiev.

Vyložiť možno staré televízory, 
chladničky, sporáky, nábytok, kober-
ce, sanitárne zariadenia a pod. Ná-
bytok podľa možnosti rozoberte na 
dosky.

Zvoz sa netýka biologického 
odpadu zo záhrad!

Od štvrtka 1. októbra môžu vodiči prechádzať po Nádražnej ulici, ktorá 
bola pre rekonštrukciu od jari uzatvorená. Keďže ide v súčasnosti o veľ-
mi frekventovaný úsek, v križovatke s Radlinského ulicou boli dočasne 
umiestnené mobilné semafory. Po uliciach Radlinského - Pezinská vedie 
obchádzková trasa, ktorá nahrádza aktuálne rekonštruovaný nadjazd. 

Na Nádražnej sa rekonštruo-
val celý povrch vozovky a chodní-
kov. Zrevitalizovala sa kanalizácia, 
pribudli lavičky, prístrešky, smetné 
koše a stojany na bicykle.

Rekonštrukcia Nádražnej je súčas-
ťou obnovy autobusovej stanice, kto-
rej výsledkom je funkčný terminál in-
tegrovanej dopravy. Na nástupištiach 

je nový mobiliár (lavičky, prístrešky, 
smetné nádoby). Okrem doterajších 
parkovacích miest pozdĺž Nádraž-
nej pribudli nové miesta v podobe 
záchytného parkoviska pre cestujú-
cich, ktorí prestupujú na vlak či au-
tobus. Celú zónu terminá-
lu lemuje revitalizovaná  
a nová zeleň.

Vo štvrtok 1. októbra vkro-
čili malí škôlkari do vynove-
nej budovy elokovaného pra-
coviska MŠ na Štúrovej ulici 
prvýkrát. Kvôli kompletnej re-
konštrukcii areálu boli deti od 
jari umiestnené v ostatných 
elokovaných pracoviskách MŠ 
a dve triedy prichýlila aj Zá- 
kladná škola na Štúrovej. 

Primátor Malaciek Juraj Říha: 
„Rekonštrukciu Materskej školy na 
Štúrovej od začiatku sprevádza-

li komplikácie, najmä technického 
charakteru. Hlavnou príčinou bola 
podcenená príprava projektu, ktorý 
sme zdedili po predchádzajúcom ve-
dení mesta. Počas rekonštrukcie sa 
totiž objavili nezrovnalosti v dvoch 
základných dokumentoch - projek-
tovej dokumentácii a výkaze výmer. 
V istej fáze dokonca hrozilo zasta-
venie prác a museli sme hľadať ná-
hradné zdroje dofinancovania. Pod-
stúpili sme to však kvôli deťom, takže 
verím, že všetky nepríjemnosti sú už 
za nami.“

Nadstavbou jedného z paviló-
nov vznikla nová trieda pre 25 detí. 
Tento priestor otvoria o niečo ne-
skôr. Dôvodom je nevyhnutný sú-
hlas hygienikov o zaradení do siete 
škôl, ktorý sa udeľuje až po skon-
čení kolaudačného procesu. Jedna 
trieda predškolákov teda ešte na 
krátky čas zostáva v ZŠ Štúrova.
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V materskej škole v Malackách sú voľné tieto pracovné pozície:
učiteľ/učiteľka

mzdový účtovník/účtovníčka - personalista/personalistka

Pracovné miesto: učiteľ/ka materskej školy
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1. 11. 2015

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
•  úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v súlade s 

časťou I. v prílohe č. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v zne-
ní neskorších predpisov,

• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
•  písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača na účely vý-

berového konania.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 13. 10. 2015 na 
adresu: Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky. Uchádzači, ktorí spĺňajú 
všetky požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

Bližšie informácie o pracovnom mieste poskytneme na tel. č. 0907 86 44 32,
kontaktná osoba: Silvia Gabrielová, riaditeľka materskej školy.

Pracovné miesto: mzdový účtovník/ účtovníčka – personalista/personalistka
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1. 12. 2015

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
•  úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomic-

kého smeru,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• prax v požadovanom odbore,
• počítačové znalosti: Word, Excel, personálne a mzdové programy.

Zoznam požadovaných dokladov:
B žiadosť o prijatie do zamestnania,
B štruktúrovaný životopis,
B overené fotokópie o dosiahnutom vzdelaní,
B  písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača na účely vý-

berového konania.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 13. 10. 2015 na 
adresu: Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky. Uchádzači, ktorí spĺňajú 
všetky požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

Bližšie informácie o pracovnom mieste poskytneme na tel. č. 0907 86 44 32,                           
kontaktná osoba: Silvia Gabrielová, riaditeľka materskej školy.

Poslanci MsZ schválili zmenu v úhradách za sociálne služby poskytova-
né mestom Malacky. V súčasnosti mesto prispieva dôchodcom na obed 
poskytovaný Mestským centrom sociálnych služieb Malacky (MsCSS) 
každej fyzickej osobe - poberateľovi dôchodku rovnako, sumou 0,60 €. 
Po novom bude príspevok rozčlenený podľa príjmu každého stravníka 
do troch pásiem. 

Mesto bolo úspešné v rámci programu Úradu vlády Slovenskej republiky Podpora rozvoja športu na rok 2015 
a dostalo 40 tisíc eur na výstavbu multifunkčného ihriska. Ako bude nové ihrisko vyzerať, kedy začne slúžiť ve-
rejnosti a čo všetko sa zároveň zrekonštruuje – aj na to sme sa spýtali Mareka Gašpara z Útvaru strategického 
rozvoja MsÚ Malacky.  

Mesto mení príspevok 
dôchodcom na obedy 

Odstupňovanie príspevku podľa 
príjmu (namiesto doteraz plošne po-
skytovaného každému dôchodco-
vi) navrhla komisia pre sociálne veci 
a zdravotníctvo pri MsZ. 

Znamená to, že pre dôchodcov 
s  najnižšími príjmami sa príspevok 
mesta zvýši o 20 centov. Tí, ktorých prí-
jem je vyšší ako 600 eur mesačne, ne-
budú mať nárok na príspevok od mes-
ta a  budú za stravu platiť plnú sumu 
2,80 € (diabetici 3 €). 

 Riaditeľka MsCSS Melánia Dujsí-
ková: „Touto  zmenou budú finančné  
prostriedky mesta rozdelené adresnej-

šie a solidárnejšie. Zároveň je tu priestor 
pre tých, ktorí majú najnižšie príjmy a fi-
nančné možnosti im momentálne vôbec 
nedovoľujú stravovať sa v našej jedálni.“ 

Zmeny v úhradách za sociálne služ-
by poskytované mestom Malacky sú 
uvedené vo Všeobecne záväznom na-
riadení. Nové pravidlá začnú platiť 1. ja-
nuára 2016 a predpokladá sa, že služ-
by jedálne MsCSS budú dostupnejšie 
väčšiemu počtu dôchodcov s najnižší-
mi príjmami. Podmienkou pre získanie 
príspevku mesta je to, že dôchodca ne-
smie byť dlžníkom mesta. 

 -lubi-

Mesačný príjem
do 399,99 €
400 € – 499,99 €
500 € -  599,99 € 

Príspevok mesta Malacky na obed
0,80 €
0,60 €
0,40 €

Nové multifunkčné ihrisko 
a zrekonštruovaná tribúna 

Najskôr porovnajme súčasný stav 
s tým, čo by malo napokon v Zámoc-
kom parku vyrásť.
Doteraz ihrisko slúžilo iba hádzanárom. 
Má čiastočne poškodený asfaltový po-
vrch, odkiaľ sa po daždi musí prácne vy-
metať voda, okrem toho má zničené brá-
ny a pletivo. Nové multifunkčné ihrisko 
by malo osloviť nielen hádzanárov, ale 
aj volejbalistov, futbalistov a širokú špor-
tovú verejnosť. Svojím zložením a po-
vrchom (umelá tráva) bude športova-
nie plnohodnotnejšie, zdravšie (menšie 
otrasy pohybového systému), zábavnej-
šie a  predovšetkým odpadne trápenie 
so stojatou vodou po daždi.  Nové ihris-
ko bude mať po kratších stranách kva-
litné, nárazuvzdorné plastové mantinely 
(vysoké 90cm) so vstavanými futbalový-
mi bránami a záchytnou sieťou do výš-
ky 3 m. Hádzanárske brány a volejbalo-
vé stĺpy na sieť budú mobilné. Systém 
hracích čiar pre každý zo športov bude 
farebne odlíšený a technologicky zapra-
covaný do umelého trávnika. Mantinel 
po pozdĺžnej strane vytvorí 90 cm vyso-
ký železobetónový múrik obložený dre-
vom, ktorý bude aj oporným múrom (ke-
ďže sa za ním dosype zemina so zeleňou 
do výšky jestvujúceho terénu). Múrik 
bude zvonku lemovaný okrasným živým 
plotom, čo splní aj estetickú, aj bezpeč-
nostnú funkciu. Od tribúny po celej dĺž-
ke ihriska sa položí chodník z betónovej 
dlažby, ktorý vyplní priestor medzi hrani-
cou ihriska a tribúnou. 

Štátna dotácia je 40 tisíc eur; ako sa 
bude finančne podieľať mesto? 
Predpokladané celkové náklady na vy-
budovanie ihriska sú takmer 85 tisíc eur, 
to znamená, že mesto prispeje sumou 
okolo 45 tisíc eur. Okrem toho vo vlast-
nej réžii (cez spoločnosť Tekos) realizuje-
me búracie práce a vybudovanie opor-
ného múrika.

Projekt je už v procese verejného ob-
starávania. Ako vyzerá jeho harmo-
nogram?  
Výzvu na verejné obstarávanie sme zve-
rejnili 21. septembra a otváranie obálok 
bude vo štvrtok 8. októbra. Do 16 dní 
od vyhlásenia víťaza sa musí podpísať 
zmluva a môžu sa začať práce. Skonče-
nie výstavby predpokladáme v decem-
bri tohto roka. 

Malačania boli zvyknutí, že na há-
dzanárskom ihrisku sa mohli v zime 
korčuľovať.  Zostane táto možnosť aj 
naďalej? 

Tradícia zimného korčuľovania bude 
pokračovať. Povrch nového ihriska takú-
to možnosť nevylučuje - ubezpečil nás o 
tom výrobca umelého trávnika a majú s 
tým skúsenosti aj v iných mestách.

Mala by tu však nastať malá vizuál-
na zmena. Kontajner technológie chla-
denia, ktorý je teraz umiestnený v zele-
ni pri ihrisku, bude namiesto súčasného 
„plechového dizajnu“ obložený jedno-
duchým dreveným obkladom a   pre-
miestnený k boku budovy tribúny, čím 
ho esteticky „schováme“. 

Vedenie mesta sa rozhodlo, že sú-
bežne s multifunkčným ihriskom sa 
renovuje aj tribúna a  zázemie pre 
športovcov. 
Vonkajšia rekonštrukcia sa bude týkať 
fasádnych omietok, troch stupňovi-
tých schodov a drevených lavíc, podhľa-
dov, výmeny okien a vstupných dverí. Z 
opačnej časti budovy (zo strany teniso-
vých kurtov) vznikne chodník z betó-
novej dlažby s lavičkami, zrekonštruuje 
sa vstupné schodisko do budovy a vy-
konajú sa terénne úpravy s nasadením 
zelene. V interiéri budovy premiestnime 
niektoré priečky, aby sme praktickej-
šie využili vnútorné priestory. Pribudne 
nová podlahová krytina na chodbách, 
vymeníme sociálne zariadenia a vyma-
ľujeme všetky steny a  stropy. Rekon-
štrukciu tribúny, vnútorných priestorov 
a okolia bude financovať mesto z vlast-
ných zdrojov.

Za rozhovor ďakuje Ľ. Pilzová
Vizualizácia: Útvar strategického 

rozvoja MsÚ Malacky
Foto: M. Gašpar

Vizualizácia  
zrekonštruovanej 
tribúny

Aktuálny stav tribúny
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Lívia 
Škôlka je nádher-
ná. Aj ihrisko vy-
zerá teraz veľmi 
dobre. Predtým 
to bolo v katastro-

fálnom stave. Je to tu celé také pek-
né, farebné a  útulné. Konečne to tu 
nemá komunistický nádych.

Michal
Škôlka vrátane no-
vých hracích prv-
kov pre deti sa mi 
veľmi páči. Naša Bi-
bianka má tri roky 

a  dnes išla do škôlky vôbec po prvý 
raz. Tešíme sa, že práve do tejto novej.

Broňa
Škôlka je krásna. 
Všetko sa mi páči, 
ešte sa teším na 
záhradu, keď bude 
dokončená.

Ivan
Som prekvapený, 
že škôlka zvonku 
vyzerá veľmi dob-
re. Teraz som sa 
však dozvedel aj 

jedno negatívum. Riaditeľstvo škôl-
ky skrátilo čas, dokedy môžu byť deti 
v škôlke. Bývalo to do 17.00 h, ale te-
raz mi povedali, že dieťa musíme vy-
zdvihnúť najneskôr o 16.45 h. Pre 
ľudí, ktorí pracujú mimo Malaciek, to 
môže byť problém.

V súvislosti s predlžovaním termínu rekonštrukcie nadjazdu v Malackách požiadal predseda BSK Pavol  Frešo 
o možnosť vystúpenia počas rokovania mestského zastupiteľstva. Spolu s ním pred poslancov predstúpil aj Mi-
lan Valašik, riaditeľ spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, ktorá komunikáciu opravuje. 

Mestské zastupiteľstvo o rekonštrukcii 
diaľničného nadjazdu

Vynovená škôlka  
na Štúrovej opäť ožila
(dokončenie)

„Ešte raz chcem verejne poďakovať 
všetkým rodičom, pedagógom i  rade 
školy za trpezlivosť a podporu.  Moje po-
ďakovanie patrí aj ostatným pracovis-
kám materskej školy i vedeniu ZŠ Štú-
rova, kam prichýlili škôlkarov počas 
rekonštrukcie. Zároveň dávam všetkým 
Malačanom svoje slovo, že projekty, za 

ktoré zodpovedá súčasné vedenie mes-
ta, sú pripravované a manažované s naj-
väčšou zodpovednosťou, a tak to vždy 
bude aj v budúcnosti,“ vyhlásil J. Říha.

Materská škola Štúrova podstúpila 
kompletnú rekonštrukciu, ktorá bola 
spolu s nadstavbou spolufinancovaná 
z Operačného programu Bratislavský 
kraj s nákladmi viac ako 600 tisíc eur.

ANKETA
Rodičov detí, ktoré už nav- 
števujú vynovenú škôlku 
na Štúrovej, sme sa pýtali, 
ako sa im nová škôlka páči 
a  či sú s  jej vzhľadom spo-
kojní.

Na zmenu prevádzkového času 
sme sa pýtali riaditeľky MŠ S. Gabrielo-
vej. „Vo štvrtok 8. októbra budeme mať 
rodičovské združenie, kde chceme s  ro-

dičmi rozdiskutovať aj túto problemati-
ku,“ vyjadrila sa. 

Text: N. Jánošová/Ľ. Pilzová, 
foto: S. Osuský

Máte na svojom pozemku pekný, 
urastený strom – smrek alebo jedľu? 
Radi by ste ho darovali mestu na via-
nočnú výzdobu? Ak áno, ozvite sa Má-
rii Gajdárovej z Útvaru výstavby a život-
ného prostredia MsÚ Malacky na adrese  
maria.gajdarova@malacky.sk. 

V prípade, že výška a kvalita stromu 
bude zodpovedať kritériám, mesto ho 
na svoje náklady odvezie a inštaluje ako 
súčasť vianočnej výzdoby. Meno darcu 
zverejníme v mestských médiách. 
 Ďakujeme
 MsÚ 

Predseda BSK Pavol Frešo: „Most sa 
opravuje už druhýkrát za obdobie, čo som 
županom. Veľmi mi záleží, aby bol oprave-
ný kvalitne. V roku 2010 sa zistilo, že most je 
v  havarijnom stave, a  dokonca sme prišli 
na to, že bol skonštruovaný s veľkými chy-
bami. To znamená obdobie možno pred 
30 rokmi.“  Župana doplnil generálny ria-
diteľ Regionálnych ciest Milan Valašik: 
„Chápem nervozitu občanov Malaciek. 
Faktom však je, že technický stav mosta bol 
zlý. Tento most nebol nikdy dimenzovaný 
na také množstvo áut, aké tu chodí dnes.“ 

Primátor Malaciek Juraj Říha zdôraz-
nil želanie mať staticky bezpečný most, 
avšak opravený v  čo najkratšom mož-
nom čase. K  spôsobu komunikácie zo 
strany Regionálnych ciest má výhrady. 
„Ešte 30. júla som sa zúčastnil na kontrol-
nom dni. Zástupca dodávateľa ma vtedy 
informoval, že práce sa podľa harmono-
gramu skončia do 31. augusta tak, aby po-
čas septembra prebehla kolaudácia. Ná-
sledne 21. augusta sme na našu žiadosť 
dostali písomnú  informáciu, že sa objavila 
nepredvídaná chyba, a zároveň ubezpeče-
nie, že práce sa skončia počas septembra. 
Ak by sa nezačali šíriť šumy a ak by som ne-

zavolal riaditeľovi, obávam sa, že by sme 
informáciu o predĺžení nedostali ani pred 
30. septembrom,“ povedal J. Říha. 

Zástupca stavebného dozoru malac-
kých poslancov informoval, že priestor 
okolo nájazdovej dosky bolo treba otvo-
riť do hĺbky 4 metre. Podľa jeho slov je 
dnes už problém odstránený. Čaká sa na 
vytvrdnutie betónu, po ktorom sa osa-
dia armatúry a položí sa vozovka. „Keď 
sme otvárali mostný záver, zistili sme, že 
je tu problém, s ktorým sa nepočítalo. Tým 
problémom je nájazdová doska. Prvý va-
riant bol, aby sme to riešili hneď, keď máme 
stavbu otvorenú, aj keď to opravu predĺži. 
Alebo sme to mohli posunúť a trebárs na 
budúci rok most znovu na mesiac-dva 
uzavrieť,“ doplnil M. Valašik.  

Stavebné práce v  lete spomalili aj 
intenzívne horúčavy, počas ktorých sa 
museli pozastaviť betonárske práce, 
aby sa nezdeformoval povrch. Poslan-
ci MsZ však dostali ubezpečenie, že to 
nemalo vplyv na kvalitu ani technický 
stav opravy. 

M. Valašik: „Vo vyjadreniach, kedy 
skončíme, som opatrný. Dnes môžem po-
vedať, že sme stanovili termín v podstate 

do začiatku zimnej údržby, to znamená 
15. november. To je môj deadline na úplné 
ukončenie tejto stavby vrátane adminis-
tratívnych, inžinierskych a kolaudačných 
procesov.“ 

Primátor J. Říha upozornil, že uzavre-
tý nadjazd sťažuje život i dopravu v ce-
lom meste, poškodzuje komunikácie na 
obchádzkovej trase a komplikuje ďalšie 
projekty: „Napríklad prestavba Nádražnej 
ulice, ktorú sme počas uzávierky nemohli 
otvoriť. Zároveň je na to naviazaná rekon-
štrukcia železničného priecestia, pôvod-
ne naplánovaná na október. Okrem toho, 
každý z našich poslancov dostal od obča-
nov sťažnosti typu, že na stavbe pracujú 
dvaja ľudia. Keď prišla informácia o predĺ-
žení rekonštrukcie, obrátilo sa to proti nám, 
lebo nie všetci obyvatelia rozlišujú, kto je in-
vestorom. Myslím si, že tá komunikácia 
mala nastať oveľa skôr. Regionálne cesty 
mali Malačanov a vedenie mesta informo-
vať vopred a včas.“ 

Keďže uzávierka nadjazdu sa predl-
žuje, Juraj Říha znovu adresoval Železni-
ciam Slovenskej republiky žiadosť o do-
časné otvorenie železničného priecestia 
na Ulici Jána Kollára.  Ľ. Pilzová

Nádražná  
prejazdná
(dokončenie)

Na zákrute pred pekárňou pribudol 
nový záhon, ktorý vytvorilo mesto na 
vlastné náklady. Zasadené kvety a kríky 
zabránia autám v parkovaní na chodní-
ku. Zároveň je to ďalší krok k vytvoreniu 
krajšej tváre nášho mesta. 

Projekt rekonštrukcie Nádražnej ulice 
a autobusovej stanice bol spolufinanco-
vaný z Operačného programu Bratislav-
ský kraj.  

 Text: -naty/lup-, foto: -otano-

Chcete darovať vianočný strom? 
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Ochorenia chrbtice  
trápia aj deti

Nesprávne držanie tela  a bolesti chrbta nie sú u detí ničím ojedinelým. Môže za to sedavý spôsob života, ale 
aj nesprávne pohybové návyky. Ak sa tieto zdanlivo banálne ťažkosti neriešia, môžu prerásť do závažnejších 
problémov. Dieťa si tak po zvyšok života môže so sebou niesť stupňujúce sa zdravotné problémy či bolesti.  

Po 16 mesiacoch práce i zábavy predstavili gymnazisti výsledky projektu Školské multifunkčné centrum. Pozva-
ným hosťom predviedli konkrétne výstupy formou praktických workshopov. 

Niekedy nemusíte byť lekár, aby ste 
zistili, že s dieťaťom niečo nie je v po-
riadku. Ak sa sťažuje na bolesti chrbta 
alebo sa vám pri pohľade na jeho po-
stoj či sed niečo nepozdáva, nebojte sa 
požiadať odborníka o radu. Možno vás 
utvrdí v tom, že nejde o nič vážne a stav 
je len prechodný, no aspoň budete 
mať istotu, že ste nič nezanedbali. Po-
kiaľ však odhalí nejaký problém a na-
ordinuje liečbu, môžete vášmu dieťaťu 
ušetriť mnoho nepríjemností v ďalších 
rokoch jeho života. Medzi najčastejšie 
ochorenia chrbtice u detí patrí zakrive-
nie chrbtice, rovnako aj nedostatočné 
zakrivenie a skolióza.

Guľatý chrbát
U detí ide o najčastejší problém, keď-
že si prirodzene uvoľňujú plecia a tým 
postupne aj brušné svalstvo, čo spôso-
buje zakrivenie chrbtice. Problémom 

môžu byť aj ťažké školské tašky, ktoré 
ich svojou tiažou nútia mierne sa pred-
kloniť. Na guľatý chrbát pomáha posil-
ňovanie brušných svalov a  postupné 
vracanie sa do vzpriamenej polohy. 

Nedostatočné zakrivenie
Chrbtica nemusí byť len príliš zakrive-
ná, ale aj nedostatočne, a  to v  jej rôz-
nych častiach. „Zdravá chrbtica má via-
cero zakrivení – krčnú lordózu, hrudnú 
kyfózu, driekovú lordózu a krížovú kyfózu. 
Pokiaľ tieto zakrivenia chýbajú alebo sú 
nedostatočné, dieťa môže pociťovať bo-
lesti. V  takom prípade odporúčame cvi-
ky, ktoré je vhodné kombinovať s rehabi-
litáciami. Príčinou bolestí u detí môžu byť 
aj vrodené problémy, nezhubné alebo 
zhubné nádory v oblasti chrbtice či zápa-
lové ochorenia v dôsledku prechladnutia 
alebo prievanu. Akékoľvek podozrenie na 
zdravotný problém je potrebné konzulto-
vať s detským lekárom“, vysvetľuje MUDr. 
Marcel Kusin z detskej ortopedickej am-
bulancie Nemocnice Malacky.

Skolióza
Skolióza, čiže vychýlenie chrbtice do 
strán, sa u dieťaťa môže vyskytnúť na 
jednom, ale aj na dvoch miestach. To, 
či dieťa už skoliózou chrbtice trpí, sa dá 
pomerne ľahko odhaliť, keďže dieťa je 
vykrivené, ramená a bedrá má v rôznej 
výške. Do istej miery stoja za vznikom 
skoliózy vrodené problémy, no deti si 
ju často spôsobia aj nesprávnym drža-
ním tela a nesprávnym zaťažovaním.

„Ak je posun chrbtice príliš veľký a zo-
stane neliečený, v dospelosti môže chrb-
tica tlačiť na orgány a spôsobiť tak rôzne 
problémy. V počiatočnom štádiu detský 
pacient rehabilituje a  cvičí. Vhodná je 
tiež kúpeľná liečba. V pokročilejšom štá-
diu sa už dieťa pravdepodobne nevyhne 
noseniu korzetu počas celého dňa. Tou 
poslednou alternatívou je operácia, po-
čas ktorej sa popri chrbtici vedú implan-
táty a tie ju držia v správnej polohe,“ vy-
svetľuje MUDr. Marcel Kusin z  detskej 
ortopedickej ambulancie Nemocnice 
Malacky.

Posunutá platnička
Časté sedenie, obezita, neprirodzené 
vykrivenie chrbtice počas sedenia či le-
žania, nosenie ťažkých bremien, ale aj 
neprimeraná záťaž počas športu môžu 
mať za následok posunutú platničku 
nielen u dospelých, ale aj u detí. Pomá-
hajú rehabilitácie a cvičenia, v prípade 
nadváhy je vhodné zbaviť sa prebytoč-
ných kíl a odľahčiť tak chrbticu. Lekár 
môže dieťaťu predpísať aj lieky na zlep-
šenie hybnosti a  proti bolesti, no po-
kiaľ tlačí platnička na nerv, je potrebné 
podstúpiť operáciu.

„Rehabilitáciou a  pravidelným cvi-
čením v  spolupráci s  rodičmi je možné 
ochorenia chrbtice upraviť, resp. zlepšiť. 
Dôležitá je včasná diagnostika a zachy-
tenie problému už v  jeho začiatkoch“, 
konštatuje pani primárka z fyziatricko – 
rehabilitačného oddelenia MUDr. Hele-
na Lesayová.  PR

MUDr. Marcel Kusin

V gymnáziu predstavili  
úspešný projekt 

ZŠ Záhorácka chce 
spolupracovať  
so zahraničím

V  laboratóriu fyziky študenti uká-
zali experimenty zamerané na prí-
činy a  dôsledky klimatických zmien. 
Išlo napríklad o modely vzniku kys-
lých dažďov, skleníkového efektu či 
vzniku CO2 spaľovaním fosílnych pa-
lív. V laboratóriu chémie mohli hostia 
vidieť experimenty zamerané na skú-
manie vody: meranie pH alebo stano-
venie množstva rozpusteného kyslíka 
vo vode. Súčasťou konferencie bolo aj 
premietanie tematických filmov, pre-
zentácie ručne vyrobených mode-
lov (erózia pôdy, rozdiel v zadržiava-
ní vody klasickou a zelenou strechou)  
a  prednášky. V rámci projektu gymna-
zisti zrevitalizovali časť školského are-
álu a  vytvorili v  ňom arborétum. Tu 
môžu študenti nájsť miesto pre oddy-
ch, ale aj učenie v prírode. 

Odbornými garantmi projektu boli 
zamestnanci Stavebnej fakulty STU v 

Bratislave,  Národného poľnohospo-
dárskeho a potravinárskeho centra 
v  Rovinke, Slovenského hydrometeo-
rologického ústavu a  Centra vedecko-
-technických informácií. 

Projekt bol financovaný prostred-
níctvom Finančného mechanizmu EHP  
a zo štátneho rozpočtu SR v rámci pro-
jektu Prispôsobenie sa zmene klímy.
 Text, foto: N. Jánošová

Základná škola na Záhoráckej uli-
ci bude mať možno novú družobnú 
školu, a to priamo z Chorvátska. Na jej 
slávnostnom otvorení na ostrove Čio-
vo neďaleko Splitu sa nedávno zúčast-
nila aj riaditeľka ZŠ Záhorácka z Mala-
ciek Gabriela Emrichová.

„Nová, moderná základná škola 
v  Chorvátsku je  pre mňa inšpiráciou a 

motiváciou pre  ďalšiu prácu. Podľa slov 
pani riaditeľky Gordany Draganovej by 
mohli byť v budúcnosti v rámci cezhra-
ničnej spolupráce našou družobnou ško-
lou, čo by znamenalo veľký prínos pre 
našich žiakov a pedagógov. Ak bude 
táto spolupráca čo i len trochu mož-
ná, veľmi radi ju podporíme,“ uviedla  
G. Emrichová. -red/ts-

Projekt Cofely Eco  
školy v ZŠ Štúrova

Projekt s environmentálnou temati-
kou sa začal v 6. B v ZŠ Štúrova v pia-
tok 18. septembra prednáškou pracov-
níkov firmy Cofely, a. s. Cieľom projektu 
bolo pripraviť návrh výsadby zelene 
v areáli školy. Žiaci v týždni od 25. sep-
tembra do 2. októbra kreslili svoje ná-
vrhy, ako si predstavujú školský dvor. 
Medzitým sa boli pozrieť na kotolňu na 
sídlisku Juh. Tu im pracovníci firmy Co-
fely vysvetlili, ako kotolňa pracuje, po-
ukazovali im celé zariadenie, čo zaují-
malo predovšetkým chlapcov. Tí mali 
aj všetečné otázky. 

A  nastal deň D – 2. október. Žia-
ci už od rána usilovne pracovali. Naj-
prv urobili nástenku so svojimi vlast-
noručnými návrhmi. Potom spolu 
s pracovníkmi firmy Cofely sadili stro-
my – okrasnú hrušku, okrasné slivky, 
lipu a javor. Každý strom dostal meno 
a žiaci sľúbili, že sa o ne postarajú. Po 
skončení práce školu navštívili zá-
stupcovia mesta. Každá skupina detí 
predstavila svoj strom a  porozprávala 
o tom, ako ich vysadili.  

 Text, foto: Z. Oťapková
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Známemu hercovi udelia 
čestné občianstvo

Dom Svitania, n. o., v Jakubove pozýva na tradičný, šťastný 13. Deň otvo-
rených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 14. októbra od 9.00 do 17.00 h. 

V piatok 16. októbra udelia hercovi Alfrédovi Swanovi čestné občianstvo mesta Malacky. Slávnostný podvečer 
sa uskutoční v malackom kine o 16.  hodine. 

V rámci divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku otvorili v Galérii MCK v Malackách výstavu s názvom 
Shakespearove prechádzky v snoch.

Pri príležitosti 100. výročia na-
rodenia maliara Karla Nováka 
otvorilo Záhorské múzeum v Ska- 
lici výstavu jeho diel. 

Tvorba Karla Nováka v Záhorskom múzeu

Deň otvorených dverí  
vo Svitaní

Shakespeare v malackej galérii
utorok 13. 10. o 17.00 h
Stretnutie so Svetlanou Guzmanovou
CHOROBA JE VÝKRIK DUŠE
MCK – Záhorácka 1919
vstup voľný

piatok 16. 10. o 17.00 h
Vernisáž výstavy
JAKUB DUFEK, VIKTÓRIA PASTOROVÁ: DVA POHĽADY
MCK – galéria, Záhorácka 1919
vstup voľný

sobota 17. 10. a nedeľa 18. 10.
PRVÝ ZÁHORÁCKY OKTÓBERFEST
8 malých pivovarov, veľká domáca zabíjačka,15 hudobných vystúpení
Cesta pred ŠH Malina
Organizátor: Dvadsaťtrojka

nedeľa 18. 10. o 17.00 h
Rozprávková nedeľa spojená s tvorivou dielňou
DIVADLO ŽIHADLO: O SLIEPOČKE A KOHÚTIKOVI
MCK – Kultúrní domeček (kino), Hviezdoslavova  3
vstupné: 3 €

pondelok 19. 10. o 14.30 h
RODINA, CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ
Literárne pásmo so spisovateľkou Máriou Pomajbovou 
a poetkou Jozefínou Hrkotovovou-Hladkou
Literárna beseda v Čajovni – Zlatý vek

streda 21. 10. o 10.00 h
Otvorenie výstavy
STAŇ SA ANJELOM
Výstava spojená s benefičnou dražbou diel slovenských umelcov, ktorá vyvr-
cholí 3. benefičným koncertom 26. 11. 2015 v Kultúrním domečku
MCK – knižnica, Záhorácka 1919
vstup voľný

Z programu MCK  
vyberáme:

„Budeme radi, ak prídete i vy. Tak ako 
každý rok, aj tentoraz vám ukážeme našu 
činnosť a aktivity, ale aj starosti a radosti 

bežných dní. Tešíme sa na vás,“ pozývajú 
klienti a zamestnanci Domu Svitania.

 Text: -ts-, foto: archív redakcie

Karel Novák (1915 – 2006) pôsobil 
ako pedagóg na Morave i na Sloven-
sku (Skalica, Holíč, Senica). Kraj Záho-
ria a Myjavskej pahorkatiny ovplyvnil 
jeho umeleckú tvorbu i osobný život. 
V osvetovej práci sa venoval prednáš-

kovej činnosti, bol lektorom kresby 
a  maľby neprofesionálnych výtvarní-
kov, režisérom a scénografom ochot-
níckeho divadla v Hodoníne. 

Základom jeho prác bola kresba. 
Tvorbu zasvätil krajinomaľbe, maľ-
be figurálnej, portrétnej (veľa portré-
tov vychádza z ľudového žánru), tvor-
be zátiší a voľnej grafike. Jeho tvorbu 
ovplyvnili i  študijné cesty do zahra-
ničia (Taliansko, Nemecko, Bulharsko 

a  i.). Najväčšiu prevahu majú motívy 
z  rodného Slovácka, juhovýchodnej 
Moravy, Záhoria a okolia Myjavy. Maj-
strovstvo dosiahol najmä v  technike 
akvarelu. 

Výstavu môžete navštíviť do 30. 
októbra. Organizátormi podujatia sú 
Trnavský samosprávny kraj, Záhorské 
múzeum v  Skalici a Záhorská galéria 
Jána Mudrocha v Senici.

 -ts/red-

Umelec v súčasnosti žije v Bratisla-
ve, do Malaciek ho však ťahajú spo-
mienky na detstvo prežité práve v na-

šom meste, ale aj priateľstvá. Udelenie 
čestného občianstva schválilo v  júni 
tohto roka mestské zastupiteľstvo na 

návrh komisie pre kultúru a cestovný 
ruch. 

Alfréd Swan pochádza z anglickej 
rodiny, ktorej členovia mali na starosti 
pálfiovské kone. Bol dlhoročným čle-
nom činohry Novej scény v Bratislave. 
Na svojom konte má desiatky divadel-
ných, filmových a televíznych postáv.
Najviac ho preslávila postava Martina 
Benku vo filme Zastretý farebný svet 
(1978).  

Alfréd Swan sa aktívne zapája do 
kultúrneho života v Malackách. Podie-
ľa sa na príprave mladých hercov a reci-
tátorov, ako člen poroty sa zúčastňuje 
recitačných súťaží mládeže, navštevu-
je divadelné predstavenia a iné kul-
túrne podujatia v meste. Spolupracu-
je s Múzeom Michala Tillnera, aktívne 
podporuje dokumentáciu, digitalizáciu 
a výskum malackej histórie. Je jedným 
z krstných otcov malackého ochot-
níckeho Divadla na hambálku. V roku 
2014 sa podieľal na tvorbe knihy Deji-
ny športu v Malackách. 

Udeľovanie čestného občianstva 
mesta Malacky Alfrédovi Swanovi je 
voľne prístupné pre verejnosť.

 Text: -naty/lup-, foto: -naty-

Výstava venuje pozornosť javisko-
vej interpretácii Shakespearových ro-
mancí v slovenských profesionálnych 
divadlách. Pozostáva z fotografií, ale 
aj scénických a kostýmových návr-
hov, výtvarných plagátov k inscenáci-
ám a zvukových efektov. Návštevníci 
si môžu pozrieť stvárnenie Shakespe-
arových postáv, ktorými autor prepojil 
prirodzené s nadprirodzeným, reálne 
s ireálnym, svet ľudí so svetom snov. 
Expozíciu pripravila Viera Burešová z  
Divadelného ústavu v Bratislave.

Výstava je otvorená denne do 11. 
októbra, počas pracovných dní v čase 
od 9.00 do 17.00 h, cez víkendy od 
14.00 do 17.00 h.

 Text: -mck-, foto: M. Macejka
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Príbeh nášho mesta v knižnej podobe 

Keď bol zasadený strom...

S Mirom Konečným  
o budúcnosti cyklistiky v Malackách
„Predstavte si, že sa bude môcť o Malackách hovoriť ako o modernom 
meste, kde sa podarilo zmenšiť dopravné zápchy vďaka bicyklom.“

O možnostiach cyklistov v Malackách a o projekte Malacky na kolo sme sa porozprávali s jedným z jeho iniciá-
torov Miroslavom Konečným. V profesionálnom živote sa venuje riadeniu inovácií a medzinárodnej spolupráci 
firiem, vedeckých tímov a verejných inštitúcií. Okrem toho je 15 rokov členom OZ Malacké pohľady a aktuálne 
sa angažuje v iniciatíve Malacky na kolo.

Prečo propagujete cyklistiku? 
Hovorí sa, že kto sa raz naučí bicyklo-
vať, už to nezabudne. Otázka ale je, koľ-
ko ľudí tieto zručnosti využíva namiesto 
toho, aby nechali občas auto doma. Bi-
cykel je najefektívnejším dopravným 
prostriedkom z hľadiska spotreby ener-
gie – lepší ako chôdza, lepší ako MHD, 
niekoľkonásobne lepší ako auto. Kto jaz-
dí na bicykli, robí niečo pre svoje zdra-
vie, zlepšuje si kondíciu a má aj lepšiu 
náladu. 

Ako vznikla iniciatíva Malacky na kolo? 
Malacky na kolo vzniklo v lete 2015 vďa-
ka aktivite Mária Balaščíka, ktorý navr-
hol prvé stretnutia a dal veci do pohy-
bu. K zakladajúcim členom patrí aj naše 
OZ Malacké pohľady, kde sme už dlh-
šie uvažovali, čo by sa dalo spraviť pre 
cyklistov v meste. Pri vzniku stáli aj cyk-
lokluby Amateur Cyclo Club Malacky, 
SCK Záhorák Malacky, cyklistický oddiel 
Strojár Malacky a tiež niekoľko aktívnych 
cyklistov. Spojili sme sa veľmi rýchlo. 

Čo je vaším cieľom? 
Naším cieľom je rozvoj cyklodopravy 
v Malackách. Chceme byť pracovnou 
skupinou, ktorá bude sama navrhovať 
aktivity a podporovať užitočné záme-
ry vedenia mesta. My nie sme doprav-

ní inžinieri ani urbanisti. Sme užívatelia, 
ktorí poznajú Malacky zo sedla bicykla, a 
práve preto vidia veci z inej perspektívy.  
V posledných rokoch sa pre cyklodopra-
vu urobilo veľmi málo, preto sa nemô-
žeme čudovať, že sa ľudia boja jazdiť na 
bicykloch alebo pustiť svoje deti na uli-
cu bez dozoru. Toto by sme radi zmenili. 

Aké sú možnosti mestskej cyklodo-
pravy? 
Bicykel je výborný dopravný prostrie-
dok pre stredné vzdialenosti – ak máte 
ísť niekam 15 minút pešo alebo 10 mi-
nút autom v zápche, tak radšej choďte 5 
minút na bicykli. Samozrejme, ak sa mô-
žete prepraviť bez strachu o svoj život a 
máte kde bicykel bezpečne zaparkovať. 
Cyklistika je teraz všade. Peter Sagan má 
zrejme tiež zásluhu na tom, že pohľad 
Slovákov na cyklistiku sa mení. Bicyk-
el však nie je iba pre športovcov alebo 
mladých ľudí, ale pre všetkých – pozrite 
sa, koľko starších ľudí jazdí každý deň o 
siedmej ráno na omšu. Ide aj o ich bez-
pečnosť. 

Prečo sú Malacky vhodné na cyklo-
dopravu? 
Práve pre svoje danosti – sme mestom 
ideálnej veľkosti, kde prejsť z okrajových 
štvrtí, ako sú Juh, Rádek, Dolný koniec 

alebo Padzelek do centra (železničná 
stanica, úrady, školy, športoviská, kostol) 
trvá peši okolo 20 minút. Na bicykli túto 
vzdialenosť prekonáte za menej ako po-
lovicu času. Malacky sú rovinaté a mladé 
mesto, ako som nedávno počul, až po-
lovica obyvateľov má do 35 rokov. Tak 
prečo sa ich toľko vozí z jednej ulice na 
druhú autami? 

Ako by ste chceli presvedčiť moto-
ristov, aby vymenili svoje auto za 
bicykel? 
Cyklodoprava je prospešná aj pre mo-
toristov. Čím viac ľudí bude používať bi-
cykel, tým menej bude áut na cestách 
a aj autá sa tak budú pohybovať ply-
nulejšie. Iste sú situácie, keď je auto vý-
hodnejšie - pri preprave veľkého náku-
pu, troch detí alebo ak cestujete mimo 
mesta. Nie každý však musí všade jazdiť 
autom – je to o zvyku. Nepáči sa mi uva-
žovanie, že keď niekto ide na bicykli na 
úrad, asi nemá na auto. Poznám boha-
tých a úspešných ľudí, ktorí radi využijú 
bicykel, keď môžu. 

Je na cestách dosť miesta pre cyklis-
tov aj motoristov? 
Určite áno, existujú príklady miest, kde 
tieto dva svety spolu dobre nažívajú. 
Ak dokážu mestá s úzkymi historickými 

ulicami alebo niekoľkonásobne väčšou 
dopravou nájsť spôsob, musí to ísť aj v 
Malackách. Jednou z našich priorít je, 
aby sa pri každej rekonštrukcii a projek-
te uvažovalo, ako pomôcť cyklistom. Či 
už cyklocestou, vyhradeným pruhom, 
značením alebo inak. Aby sa na nich 
nezabudlo, ako keď sa plánoval projekt 
Nádražnej ulice. 
Aké aktivity robíte? 
Máme za sebou úspešnú spoločnú cyk-
lojazdu a ďalšie aktivity na jesennej Ma-
lackej šošovici. Snažíme sa o sebe dať 
vedieť Malačanom a zapojiť ich. Aktu-
álne sa venujeme zberu podnetov v an-
kete, ktorú môžu ľudia nájsť na stránke 
www.malackepohlady.sk alebo v  cyk-
loobchodoch v meste. Keďže všetci 
túto aktivitu robíme vo voľnom čase, 
naše možnosti sú menšie, ale robíme to 
s nadšením.

Čo ďalej plánujete? 
Radi by sme začali spolupracovať s ve-
dením mesta, aby mala cyklodopra-
va svoje miesto v projektoch, rozpočte 
na rok 2016 aj mestských podujatiach. 

Predstavte si, že by sa o Malackách ho-
vorilo ako o dobrom príklade moderné-
ho mesta, kde sa podarilo zmenšiť do-
pravné zápchy vďaka bicyklom. Existuje 
veľa možností, ako posunúť veci dopre-
du, a my sme pripravení prispieť svojou 
troškou. 

Môžu sa do aktivít zapojiť aj občania 
mesta, aj keď nie sú súčasťou klubov, 
ktoré združujete? 
Áno, budeme radi za všetky názory, 
podnety alebo pomoc cyklistov bez 
ohľadu na to, či sú v kluboch alebo nie. 
Záujem prejavujú aj iné združenia alebo 
jednotlivci - aktuálne prostredníctvom 
už spomínanej ankety alebo skupiny 
Malacky na kolo na Facebooku. A plá-
nujeme pripraviť aj ďalšie podujatie pre 
občanov, aby sa mohli zapojiť osobne. 

Ako vidíte budúcnosť cyklodopravy 
v Malackách? 
Som optimista, takže pozitívnejšie ako 
jej minulosť! 

Zhovárala sa: N. Jánošová
Foto: G. Peťková

Viete, kedy bol prvýkrát v dejinách použitý názov Malaczka? Kto opísal Záhorákov ako „bodrých, pracovitých a šetr-
ných, ale aj udatných“?  Prečo muselo byť koryto Maliny skryté pod betón? Čo zobrazujú dve veže a múr na súčas-
nom erbe mesta? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej knihe Martina Macejku Malacky v dejinách. 

V malackej Galérii Mestského centra 
kultúry ju predstavil sám autor za exce-
lentného klavírneho sprievodu Martina 
Johanesa a gitary Vlada Handla. „Záme-
rom knihy je v skratke oboznámiť verejnosť 
s dejinami Malaciek. Určená je pre záujem-
cov o históriu a predovšetkým pre školákov. 
Išlo mi o to, aby som nepísal príliš vyčerpá-
vajúco a nezaťažoval čitateľov množstvom 
faktov, ale chcel som podať naše dejiny ako 
príbeh,“ hovorí Martin Macejka. 

K vzniku knihy veľkou mierou prispe-
li Stano Bellan, Vladimír Šíp, Elena Grma-
nová, Barbora Macejková, Peter Blažíček 

a Pavol Vrablec. Je rozdelená do niekoľ-
kých kapitol, zoradených chronologic-
ky – od praveku po súčasnosť.  Okrem 
toho tu nájdeme aj časti Prírodné pome-
ry Záhoria, Záhorie a Záhoráci či Legendy 
o Malackách. Martin Macejka: „Knihu som 
sa rozhodol napísať na základe množstva 
rozhovorov a diskusií s priateľmi a známy-
mi. Vznikala približne rok a materiály na ňu 
som zbieral aj popri inej pracovnej činnos-
ti. Vlastný text mal približne 120 strán, tak-
že som sa ho rozhodol „prevzdušniť“ foto-
grafiami, obrázkami a dobovými citátmi.“ 
Práve tieto grafické prvky, spolu s  kva-

litným papierom, dávajú knihe veľmi 
peknú a príjemnú tvár. Absolútnym bo-
nusom je časová os, ktorá uvádza, čo sa 
v tom-ktorom roku stalo v našom meste, 
na území Slovenska a vo svete. Tak naprí-
klad: keď v roku 1884 navštívil Malacky ci-
sár František Jozef I., hlavou pálfiovského 
veľkostatku bol Mikuláš XIII. Pálfi, v Brati-
slave začala fungovať mestská telefónna 
sieť a na svete bol prvý automobil. M. Ma-
cejka: „Na prvý pohľad je to možno zvlášt-
ne, ale najťažšie sa mi spracúvali udalosti 
po roku 1989, hoci si ich ako dieťa pamä-
tám. Ale ako historikovi sú mi známe a blíz-
ke skôr staršie dejiny.“ 

Martin Macejka je vyštudovaným 
historikom a dejinám Malaciek sa venu-
je takmer 10 rokov. Jeho najobľúbenej-
šími malackými osobnosťami sú Pálfiov-
ci a františkáni, predovšetkým zakladateľ 
kláštora Pavol IV. a Mansvét Olšovský. Au-
tor už teraz vie, čo bude nasledovať. Ke-
ďže kniha Malacky v dejinách je určená 
okrem laickej verejnosti predovšetkým 
pedagógom a starším žiakom, tá najbliž-
šia by mala hravou formou podať dejiny 
Malaciek deťom. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

(úvod do knihy Malacky v dejinách)
Keď bol zasadený strom, ktorého kmeň sa neskôr stal časťou krovu malackého 

zámku, od moháčskej bitky neuplynulo až tak veľa času. Malacky práve získali trho-
vé právo, mali erb, stavali farský kostol a Pálfiovci ešte neboli významným rodom. Ze-
mepán Balassa, ktorý podporoval stavbu kostola, nechal previezť telo svojho otca z 
Viedne do kostola v Sološnici. Bolo to niekedy v posledných desaťročiach 16. storočia. 
Rez z trámu, určeného kvôli hnilobe na výmenu, je ako kalendár. V jeho letokruhoch 
môžeme takmer presne ukázať na miesto, ktoré prirastalo súčasne s tou-ktorou de-
jinnou udalosťou.

V Malackách sa našlo aj staršie drevo, tvoriace stredovekú studňu. Strom na ňu bol 
zoťatý o sto rokov skôr, ako sa narodil sv. Metod, teda približne pred 1300 rokmi. Stud-
ňu našli nedávno pri kopaní vodovodu. Po preskúmaní odborníkmi môžeme podľa ná-
lezov konštatovať, že už v tých časoch sa v Malackách nielen pilo, ale aj dorábalo víno.

Staršia ako táto studňa je v Malackách snáď už len Malina. Potok, ktorý ako srd-
cová tepna prechádzal mestom a ktorý pred niekoľkými desaťročiami zavreli vtedaj-
ší otcovia mesta pod zem. Napriek všetkému bude tiecť, aj keď my tu už nebudeme.

Možno nedokážeme napraviť všetko, čo by sme chceli, ale knihy o našej histórii slú-
žia i na to, aby sme nezabudli a dali veci do poriadku, keď nadíde pravý čas.

 M. Macejka
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Odišiel si  potichúčky, 
bez slova a  bez roz-
lúčky. 
So žiaľom v srdci sme 
si 3. októbra pripome-
nuli nedožité 82. na-
rodeniny nášho mi-

lovaného otca, dedka Imricha Hrúza 
z Malaciek. S láskou v srdci a úctou spo-
mínajú synovia a dcéry s rodinami.

Naraz prestalo Tvoje 
srdce biť a nám zosta-
li len spomienky a od-
kaz jediný, chýbaš nám 
v kruhu rodiny. 
20. septembra sme si 
pripomenuli nedožité 

70. narodeniny nášho milovaného man-
žela, otecka, dedka, svokra Ivana Matúš-
ka z Malaciek. S láskou a úctou spomína 
manželka Viktorie, synovia, dcéry, vnú-
čatá, zaťovia. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku spolu s nami. 

Ťažko je opísať bolesť a smútok, keď si nás 
navždy opustila. Už piaty rok, Janinka 

naša, snívaš svoj več-
ný sen, v spomienkach 
sme pri Tebe každučký 
deň. 
4. októbra  uplynulo 
už päť rokov, keď nás 
navždy opustila Jan-

ka Purdeková, rod. Partlová.
S láskou v srdci spomína manžel Imrich 
s rodinou Purdekovou, brat Ladislav s ro-
dinou a všetci tí, ktorí ju bližšie poznali. 
Prosím, venujme Janke tichú spomienku. 

29. septembra sme 
si pripomenuli smut-
né 10. výročie úmrtia 
našej drahej manžel-
ky, mamičky, babič-
ky Dagmar Halahi-
jovej, rod. Ďurišovej. 

S láskou a veľkým smútkom v srdci spo-
mína manžel Ondrej, syn Andrej s vnu-
kom Nathanom, syn Radovan so Simo-
nou a vnukom Jakubkom.

Kto ju poznal, ten pozná našu veľkú bolesť, 
ten vie, čo sme v nej stratili.

Keby sa tak dal vrátiť 
čas, dotknúť sa jej dla-
ňou a počuť jej hlas.
Už sa však nevráti, 
čo čas vzal, ostali len 
spomienky a  v  srd-
ci žiaľ.

4. októbra sme si pripomenuli 5. vý-
ročie, kedy od nás navždy odišla naša 
milovaná dcérka Janka Purdeková - 
Partlová. S  láskou a  bolesťou v  srdci 
spomínajú rodičia, sestra Zdenka a brat 
Ladík s rodinami a ostatná rodina. Kto 
ste Janku poznali a mali radi, spomínaj-
te spolu s nami.

Kto ho poznal, spo-
menie si, kto ho mal 
rád, nezabudne. Žiješ 
v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.
8. októbra si pripo-
míname 12. výro-

čie úmrtia nášho drahého manžela, 
otca a  dedka Jozefa Báchora. S  lás-
kou a úctou spomína manželka a deti 
s rodinami.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

More lásky si so se-
bou vzal, hory boles-
ti zanechal, prázdno 
je tam, kde znel Tvoj 
hlas, spomienky na 
predobré srdce zosta-
li v nás.

4. októbra sme si pripomenuli 3. výro-
čie úmrtia, kedy od  nás bez rozlúčky 
odišiel náš drahý manžel, otec, dedko 
 Ladislav Matúšek.
S láskou spomína manželka a deti s ro-
dinami.

4. októbra sme si pri-
pomenuli nedoži-
tých 93 rokov na-
šej drahej Františky 
Gašparovej z  Mala-
ciek. S úctou a láskou 
stále spomína sestra 

Irenka, vnuci Roman a Vlado. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomienku.

SPOMIENKY

• Predáme jednoizbový podkrovný byt 
v centre Malaciek (Malé námestie). Bliž-
šie informácie na tel. č. 0908 88 34 55. 
• Predám nové klietky na chov prepelíc, 
činčíl, zajacov a kuriatok, pasce na líšky  
a kuny, liahne na vajíčka a odchovne. 
Tel.: 0907 181 800, www.123nakup.eu

MALACKÁ MATRIKA OD  7. 9. 
DO  21. 9. 2015

Povedali si áno
František Ducho a Renáta Len-

čová, Marek Benda a Katarína Ďurico-
vá, Martin Stašek a Monika Ozábalová

Vítame medzi nami
Teodor Studenič, *11. 9., Ma-

lacky; Matias Matúšek, *14. 9., Malacky

Nie sú medzi nami
Karol Hlavenka, Veľké Levá-

re, *1932; Margita Blažková, Malacky, 
*1938; Michal Rusňák, Borský Svätý 
Jur, *1928; Mária Soboličová, Jakubov, 
*1954; Milan Greif, Malacky, *1935; 
Otília Kuklovská, Malacky, *1938; Da-
niela Richterová, Malacky, *1949; Jo-
zef Skácal, Veľké Leváre,*1950; Mária 
Hurbanová, Malacky, *1950; Jaroslav 
Polák, Malacky, *1952

Jabĺčkové hodovanie na Rakárenskej 

Kvapka krvi                            
SČK Miestny spolok Malacky po-
zýva na odber krvi, ktorý sa usku-
toční 21. októbra v  čase od 8.00 
do 11.00 h v  priestoroch Gymná-
zia Malacky, Ul. 1. mája. Na odber si 
prineste občiansky preukaz, kartu 
poistenca, preukaz darcu.
Info: www.nts.sk – darcovstvo krvi.
Záujemcovia, hláste sa na t. č.: 
0949 12 33 62 alebo na klaudiakov@
centrum.sk.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

BLAHOŽELANIA

Všetko najlepšie 
ku krásnemu jubi-
leu 80 rokov Tajke 
Jolanke Klímovej 
želajú dcéra a syn 
s rodinami. Veľa 
zdravia a šťastia 

praje aj ostatná rodina a priatelia.

Veľa zdravia a spo-
kojnosti pani Her-
míne Labudovej, 
ktorá 30. septem-
bra oslávila 95. na-
rodeniny,  zo srdca 
želajú syn a  dcéra 

s rodinami.

7. októbra sa do-
žila 80 rokov pani 
Jolana Klímová. 
Prajeme Ti šťastie, 
prajeme Ti zdravie, 
nech Ti naša láska 
nikdy nezhrdza-

vie. Zo srdca želajú súrodenci s rodi-
nami.

V stredu 30. septembra sa v MŠ Ra-
kárenská uskutočnila akcia s názvom Ja-
bĺčkové hodovanie na Rakárenskej, kto-
ré spojili s vítaním jesene. Zamestnanci 
materskej školy pripravili rôzne výrobky 
- od sušených jabĺčok až po bylinky, kto-
ré si sami vypestovali vo svojej záhradke 
v materskej škole. Program pre deti oko-
renil aj šašo Pepele.

Rodičia sa mohli posilniť výborným 
gulášom, detičky sa zohriali pri hrách či 
teplom čajíku s koláčikmi. „Naša prvá ak-
cia v tomto školskom roku sa veľmi vyda-
rila. Detičky aj rodičia odchádzali s úsme-
vom na tvári, a to je to, čo nás ženie vpred 
a teší,“ hovoria učiteľky z Rakárenskej.

Veľké ďakujeme patrí všetkým, ktorí 
sa zapojili a pomáhali!

Text: MŠ  Rakárenská, 
foto: archív redakcie

Malacky bez bariér: 
Zelená tvorivosti

8. ročník Malaciek bez bariér 
– podujatia, ktoré pravidelne or-
ganizuje nezisková organizácia 
Vstúpte, sa v tomto roku uskutoč-
nili výnimočne dvakrát. 23. sep-
tembra sme v  Zámockom par-
ku dali opäť zelenú tvorivosti.  
Deti z miestnych materských škôl  
a prvého stupňa základných škôl  
s radosťou plnili úlohy kreatív-
nych dielní na tému remesiel. Do 
akcie sa zapojilo vyše päťdesiat 
dobrovoľníkov – k  študentom 
oboch malackých gymnázií sa pri-
dali sa aj žiaci zo ZŠ Dr. J. Dérera. 

Malacky bez bariér pomáhajú 
odbúravať sociálne bariéry medzi 
ľuďmi s mentálnym postihnutím 
a zdravými. Ich cieľom je ukázať 
širšej verejnosti, že aj ľudia s hen-
dikepom sú talentovaní, komuni-

katívni, spoločenskí a dokážu sa 
podieľať pod vedením asisten-
tov a dobrovoľníkov na organi-
zácii podujatia, ktoré zážitkovou 
formou prezentuje ich zručnos-
ti. Dôležitou súčasťou je podpora 
myšlienky dobrovoľníctva a pria-
teľstva. Podujatie aj v  tomto roku 
podporil Nadačný fond Telekom 
pri Nadácii Pontis. 

Text: L. Vidanová, foto: S. Osuský

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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V sobotu 26. septembra sa uskutočnilo v Komárne po-
sledné, 4. kolo Majstrovstiev Slovenska vo vodnom mo-
torizme mládeže. Malačania sa ani tentoraz nestratili.

JUDO-club TJ Strojár Malacky zorganizoval 26. septembra v ŠH Malina  
10. ročník Memoriálu Jakuba Habudu a 11. ročník Veľkej ceny Malaciek.

ŠK Žolík pozýva všetkých fanúšikov a  futbalových priaznivcov na najbližšie 
domáce súťažné zápasy, ktoré sa odohrajú na ihrisku v Zámockom parku. 
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Vodní motoristi  opäť víťazili

Turnaj v jude žiakov a žiačok

Pozvánka na futbalové zápasy ŠK Žolík

II. liga starší dorast ZsFZ 
10. 10. 10.00 h ŠK Žolík - FK Slovan Levice
II. liga mladší dorast ZsFZ 
10. 10. 12.30 h ŠK Žolík - FK Slovan Levice

II. liga starší žiaci BFZ 
18. 10. 10.00 h  ŠK Žolík – ŠK Šenkvice
II. liga mladší žiaci BFZ
18. 10. 12.00 h  ŠK Žolík - ŠK Šenkvice

I. trieda starší žiaci  „B“ BFZ
17. 10. 10.30 h  ŠK Žolík - FK Rohožník
Prípravka A2 BFZ 
17. 10. 09.30 h  FC Malacky - MŠK Iskra Petržalka
Prípravka B2 BFZ
17. 10. 09.30 h  ŠK Žolík - MŠK Iskra Petržalka
Prípravka C SCORPIONS LIGA
10. 10. 10.00 h  ŠK Žolík - SFC Kalinkovo
17. 10. 15.00 h  ŠK Žolík - OFK Dunajská Lužná 

Počasie na Malackej desiatke akoby bolo zakliate. 32. ročník tohto populárneho behu organizátori presunuli 
z novembra na september. I tak sa však nevyhli dažďu, ktorý sprevádzal bežcov až do cieľa. 

Malacká desiatka mala spokojných 
účastníkov

Podujatie je súčasťou Moravsko-
-slovenského bežeckého pohára a 
Pohára Grand Prix Záhoria. Aj vďa-
ka tomu do Malaciek zavítalo via-
cero bežcov nielen z  blízkeho, ale aj 
zo vzdialenejšieho okolia. Na štart sa 
postavila aj pani Ludmila Foltýtová 
(51 r.) z českých Ratíškovic, ktorá bola 
so svojím výkonom (čas 52.46) spo-
kojná. „Veľmi dobre sa mi bežalo, orga-
nizátori vytvorili výbornú trať v prostre-
dí parku,“ vyhlásila v cieli. „Nevyšlo síce 
počasie, ale pre mňa to bolo určite lep-
šie ako 37 stupňov, ktoré som okúsila na 
posledných pretekoch,“ dodala bežky-
ňa. Spolu s ňou sa tento rok rozhodlo 
súťažiť ďalších 108 pretekárov. Senio-
ri - muži nad 70 rokov -  odbehli skrá-
tenú, 6-kilometrovú trasu. Čerstvý se-

demdesiatnik pán Michal Janota zo 
Skalice nám prezradil, že denne behá-
va približne takúto 6-kilometrovú tra-
su, aby si udržal svoju kondíciu. 

Trať Malackej desiatky si pochva-
ľoval aj bežec z Bratislavy Martin Žigo 
(26 r.). „Veľmi oceňujem malackú šo-
tolinovú trať. Povrch bol úplne suchý 
a mäkký. Okrem toho, trať merala pres-
ne 10 kilometrov. Na niektorých prete-
koch sa stáva, že má trať aj o sto či dve-
sto metrov viac. Toto bola však presná 
desiatka,“ povedal spokojne mladík. 

V rámci podujatia sa uskutočnili 
aj detské preteky Malacký kilometer, 
ktoré sú súčasťou Detského bežecké-
ho pohára. Tie kompletne zabezpe-
čilo Centrum voľného času v Malac-
kách. Súťažiť sa tento rok rozhodlo 

112 detí. Dĺžka tratí bola prispôsobe-
ná veku súťažiacich. V kategórii ben-
jamínkovia bežali už aj drobci naro-
dení v rokoch 2012 a 2013.

Hlavným usporiadateľom Malac-
kej desiatky je komisia pre vzdeláva-
nie, mládež a šport MsZ, spoluorga-
nizátormi sú centrum voľného času, 
AD HOC, Dobrovoľný hasičský zbor, 
Slovenský  zväz telesne postihnu-
tých  (Klub zdravotne postihnutých 
detí a mládeže), AC Malacky a ďalší. 

Organizátori ďakujú partnerom, 
ktorí finančne alebo materiálne pod-
porili tento ročník Malackej desiat-
ky a Malackého kilometra: HSF, ER 
WOOD, ESKO, SWAN. 

 Text, foto: N. Jánošová

V atletickom klube AC Malacky  rastie talent, aký sme na Slovensku už 
dlho nemali.  Volá sa Marcel Žilavý a je držiteľom niekoľkých sloven-
ských rekordov v kategórii žiakov. Študuje v Gymnáziu sv. F. Assiského  
v Malackách, kde mu vychádzajú v ústrety. Trénuje na ZŠ Záhorácka, 
ktorá má výborné podmienky na šport, a býva v „liahni“ atletických ta-
lentov – v Závode.

Marcel Žilavý – majster  
Slovenska aj rekordér

Marcel sa v poslednom období teší 
z výbornej formy. Na nedávnych Maj-
strovstvách SR družstiev starších žiakov 
v Bratislave prekonal slovenský rekord 
v  behu na 100 metrov cez prekážky. 
Doterajší rekord vydržal 25 rokov! Ten 
súčasný má hodnotu 13,46 s. 

O  týždeň neskôr sa zúčastnil na 
Majstrovstvách SR žiakov – jednotliv-
cov v  Dubnici nad Váhom, kde chcel 
prekonať aj rekord v kráľovskej disciplí-
ne v atletike žiakov - behu na 60 m. Aj 
tento cieľ sa mu podarilo splniť, odte-
raz je držiteľom skvelého času 7,06 se-
kundy.  Marcel je veľmi všestranný at-
lét, čo potvrdil aj víťazstvom v skoku do 
diaľky, navyše s výborným výkonom 
660 cm. V ten istý deň ako finále behu 
na 60 metrov a skoku do diaľky stihol 
aj rozbehy a  semifinále na 100 met-
rov prekážok. Na druhý deň sa posta-
vil na štart finále 100 m prekážok, kde 
chcel prekonať svoj týždeň starý rekord 
z Bratislavy. Už v rozbehu zabehol čas 
13,36 s a vo finále dokonca 13,15 s, žiaľ, 

v oboch behoch fúkal do chrbta vietor 
s rýchlosťou nad 2m/s, takže tieto vý-
kony nemohli byť uznané za sloven-
ské rekordy. Tri tituly majstra Slovenska 
a zlaté medaily mu však právom patria. 

O  štvrtú zlatú medailu pre Malac-
ky sa na týchto majstrovstvách posta-
ral Marek Havlík v behu na 800 metrov, 
kde dosiahol výborný výkon 2:04,16. 
Marek je žiakom športovej triedy v ZŠ 
Záhorácka a veľkým talentom na stred-
né trate. Spolu s Marcelom Žilavým sa 
postarali o  štyri zlaté medaily, čo AC 
Malacky vynieslo na celkové 3. miesto 
v hodnotení klubov. 

 Text: V. Handl, foto: fb MŽ

Malackí Sparťania v spolupráci s Drahomírom Malíškom a stolnotenisovým 
klubom MSK Malacky zorganizovali v sobotu 26. septembra neoficiálne maj-
strovstvá v stolnom tenise, na ktoré sa prihlásilo 74 hráčov z celého Slovenska.

Neoficiálne majstrovstvá 
v stolnom tenise

Turnaj sa podľa slov organizátorov 
veľmi vydaril, o čom svedčí poďakova-
nie od väčšiny hráčov. „To nám dáva isto-
tu, že sa oplatí investovať čas aj financie do 
športu, v našom prípade do stolného teni-
su,“ hovorí R. Raffaseder. Napriek veľkej 
konkurencii Malacky zožali  aj úspech.  
V celkovom hodnotení  sa umiestnil Šte-
fan Sopóci  na 8. mieste a dokonca získal 
ocenenie pre najlepšieho hráča nad 60 

rokov. Ostatní hráči z malackého oddie-
lu tiež bojovali a určite nesklamali. „Chcel 
by som poďakovať všetkým našim hrá-
čom, MSK Malacky, nášmu kamarátovi 
Drahošovi z Horných Orešian a sponzoro-
vi, firme Profi TT,  za pomoc pri organizácii. 
Už teraz sa tešíme na ďalšie majstrovstvá 
tohto úžasného športu.,“ uzavrel R. Raffa-
seder.  

 Text: -red/R. Raffaseder-
V kategórii mladších pretekárov zvíťazil najmladší z rodiny 

vodných motoristov Jungovcov - Šimon Jung zo SJ Sport Ma-
lacky. Získal 927 bodov. Na druhom mieste skončil ďalší Mala-
čan Kristián Viktorín jazdiaci v drese Komárna so ziskom 825 
bodov. Tretí bol Lukáš Paulovič, ktorý získal 694 bodov. Oliver 
Šíra z OVM Malacky bol tentoraz až štvrtý a získal 625 bodo-
v.V kategórii starších patrilo prvenstvo Richardovi Pajpachovi 
z OVM Malacky, ktorý získal 1025 bodov. 

 Text: A. Pašteka, foto: E. Jung „Na tohtoročnej súťaži sme privítali 
226 pretekárov vo veku od 6 do 15 rokov 
z 28 klubov zo Slovenska, Čiech a z Veľkej 
Británie,“ uviedol J. Kunštek. 

Turnaj otvorili svojím vystúpením 
malacké mažoretky ELLA. „Súťažiaci 
z Malaciek nám predviedli krásne zápasy, 
no keďže konkurencia bola veľká a vždy 
vyhráva iba jeden, nie všetkým sa, žiaľ, po-
darilo získať medailové miesto. Naši malí 
pretekári, ktorí boli na súťaži prvýkrát, si 
však viedli veľmi dobre,“ hovorí J. Kunštek.
Malačania vysúťažili tieto miesta:

1. miesto: Denisa Cabadajová
2. miesto: Tamarka Rovná, Matúš Nehyba
3. miesto: Martin Bartošek, Michal Bar-
tošek, Simon Stašo, Šimon Martiš, 
Ostatným sa síce nepodarilo získať 
medailu, ale ich umiestnenie si zaslú-
ži zmienku: 
4. miesto: Agátka Herdová, Lenka Marti-
šová, Robert Kiripolský
5. miesto: Bibiana Binčíková, Michal Ne-
hyba, Tamara Binčíková
JUDO-club TJ Strojár Malacky ďakuje 
všetkým podporovateľom! -ts-


