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ÚVODNÍK

Každý hlas je
dôležitý

Historické
potulky
Malackami
Malacky sa i tento rok zapoja do podujatí v rámci Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu, ktorý oficiálne pripadá
na 21. február. Pri tejto príležitosti pripravili pracovníci Mestského
centra kultúry Malacky - Múzea
Michala Tillnera a turisticko-informačnej kancelárie zaujímavú ponuku pre obyvateľov a návštevníkov Malaciek.
Pre všetkých, ktorých zaujíma
história a pamätihodnosti mesta, sú v sobotu 20. februára od
14.00 h pripravené Historické
potulky Malackami s možnosťou
bezplatnej návštevy krýpt, galérie, Múzea M. Tillnera, synagógy
a kaštieľa. Podujatie sa začne pred
farským kostolom Najsvätejšej
Trojice na „dolnom konci“.
-mck-

Odkaz pre starostu už aj v Malackách
Mesto Malacky je od 1. februára súčasťou portálu Odkaz pre starostu, cez ktorý môžu obyvatelia rýchlo
a jednoducho nahlásiť svoje podnety. Malacky zároveň skončili doterajšiu spoluprácu so City Monitor.
Podnety sa dajú posielať cez internetovú stránku www.odkazprestarostu.sk, prípadne prostredníctvom
mobilnej aplikácie priamo z mobilného telefónu s operačným systémom Android, iOS alebo Windows
Phone. Podnet by sa mal týkať verejného priestoru a musí obsahovať názov, stručný opis, ulicu a fotografiu. Vulgarizmy a osobné útoky voči konkrétnym ľuďom sú neprípustné.

Podnet od občana sa najskôr dostane do centrály Odkazu pre starostu, k administrátorovi určenému pre
kontakt s Malackami. Skontroluje, či
podnet zodpovedá podmienkam (či
neobsahuje vulgarizmy alebo osobné obvinenia), zverejní ho na webo-

vej stránke www.odkazprestarostu.
sk a pošle kontaktnej osobe na Mestskom úrade Malacky. Tá určí zodpovednosť konkrétneho útvaru MsÚ za
riešenie podnetu. Občan by mal do
14 dní dostať odpoveď, čo sa s problémom bude robiť. Ak samosprá-

va neodpovie, podnet na webovej
stránke dostane výrazné označenie
NERIEŠENÝ. Celá komunikácia samosprávy s občanom je zverejnená. Primátor Malaciek Juraj Říha: „Portál Odkaz pre starostu považujeme za veľmi
jednoduchý a ústretový pre užívateľov.

Okrem toho ideme takpovediac s kožou na trh, keďže všetky odpovede našich zamestnancov budú zverejnené.
Považujeme to za vyšší stupeň verejnej
kontroly.“
Malacky sú v poradí 100. samosprávou, ktorá sa pripája k Odkazu pre starostu. „Toto sympatické číslo je možno
aj znamením, že začíname v pravý čas.
Teším sa na novú formu komunikácie
s Malačanmi a verím, že aj týmto spôsobom spolu zlepšíme tvár
nášho mesta a život v ňom,“
hovorí J. Říha.
Viac na
strane

Titulok úvodníka vo vás zrejme evokuje blížiace sa voľby, avšak
tentoraz bude reč o inom druhu
hlasov. V týchto dňoch štartujeme
spoluprácu s projektom Odkaz pre
starostu. Jeho podstatou je komunikácia občanov so samosprávou,
pričom občan musí dostať odpoveď
v stanovenej dobe a navyše, celá
komunikácia je verejná. Prvý podnet z Odkazu pre starostu už máme
vyriešený – išlo o opakovanú nelegálnu reklamu v podobe ručne vyrobených tabuliek pozapichovaných do trávnika na Pezinskej ulici.
Tabuľky sú momentálne odstránené. Opäť sme sa presvedčili, že stačí naozaj málo: mať otvorené oči
a slušne upozorniť na problém.
Každý jeden hlas, každý jeden podnet je pre nás dôležitý.
O vaše hlasy sa uchádzame aj
v projekte detského ihriska Žihadielko. Malacky sa v hlasovaní stabilne držia na 4. priečke, avšak potrebovali by sme byť aspoň druhí.
Verím, že sa nám to spoločnými silami ešte podarí do konca februára dohnať. Ďakujeme preto za vaše
hlasy v Odkaze pre starostu aj pre
ihrisko Žihadielko. 
Ľ. Pilzová

Hlasujme za nové detské ihrisko!

Malacky majú možnosť získať nové detské ihrisko. Nevyhnutná je však pomoc nás všetkých, našich príbuzných, susedov, priateľov a známych. Ihrisko postaví spoločnosť Lidl Slovenská republika v 10 mestách, ktoré získajú najviac hlasov v internetovom hlasovaní. O 10 ihrísk sa uchádza takmer
100 lokalít z celého Slovenska. My veríme, že budeme medzi víťaznými! Ak by sa to Malackám podarilo, nové detské ihrisko vyrastie namiesto starého vo vnútrobloku blízko Mestského centra kultúry na Záhoráckej ulici.

POSTUP PRI HLASOVANÍ:
1. zadajte www.zihadielko.lidl.sk alebo www.zihadielko.sk,
2. kliknite na možnosť Hlasuj,
3. 
do vyhľadávacieho riadku zadajte
Malacky,
4. 
pri prvom hlasovaní treba vyplniť
registračné údaje (mailová adresa,
meno, priezvisko, súhlas s pravidlami a spracovaním osobných údajov),
5. na zadanú mailovú adresu vám príde
potvrdenie registrácie, po ktorom už
môžete hlasovať.

PRAVIDLÁ HLASOVANIA
Internetové hlasovanie sa začalo vo štvrtok 21. januára a potrvá do 29. februára.
Každý registrovaný účastník bude
môcť raz za 24 hodín zahlasovať.
Jeden hlas navyše môže každý
deň získať, ak na stránke zvládne jednoduchú online hru.
SÚŤAŽIACE MESTÁ
96 súťažiacich miest je rozdelených
podľa počtu obyvateľov do 5 kategórií, pričom ihriská dostanú prvé

dve mestá z každej kategórie. Malacky sú v kategórii miest od 15 000
do 20 999 obyvateľov. Priebežné poradie sa zverejňuje a aktualizuje na
stránke www.zihadielko.sk. Víťazi
budú známi najneskôr 14. marca.
IHRISKO
Každé ihrisko Žihadielko je určené
pre deti od 2 do 12 rokov. Má rozmery 16 x 20 m a je na ňom osem herných prvkov. Zaujímavé je rozdelenie na dve zóny, ktoré odlíšia hracie

prvky podľa veku detí (2 – 6 rokov a 6
– 12 rokov). Na ihrisku sú dva hrady,
pieskovisko, kolotoč a hojdačky. Prostredie dotvoria veselé farby hracích
prvkov a motívy s podobizňami Včielky Maje a jej kamarátov. Súčasťou ihriska sú aj lavičky a stojan na bicykle.
ZVÍŤAZÍ 10 MIEST, KTORÉ BUDÚ
MAŤ NAJVIAC HLASOV. ZABOJUJME PRETO SPOLOČNE! ĎAKUJEME
ZA VŠETKY VAŠE HLASY.

-red-
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Výzva na odstránenie porastov
Západoslovenská distribučná, a. s., (ZSDIS) vyzýva
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len
vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.
s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov,
ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky
vedení distribučnej sústavy.
Orezy drevín v ochrannom pásme elektrických sietí
a prevádzok je možné vykonávať celoročne do Ø 5cm;
nad Ø 5cm každoročne v období od 1. apríla do 30. septembra.
Výruby drevín v ochrannom pásme z dôvodu bezpečnej prevádzky elektrických sietí je možné vykonávať v termíne od 1. októbra do 31. marca. Pred vykonaním výrubu
je potrebné túto skutočnosť oznámiť orgánu ochrany prírody – okresnému úradu – odboru starostlivosti o životné
prostredie. Orgán ochrany prírody je povinný do 15 pracovných dní od doručenia oznámenia vydať stanovisko
o povolení, obmedzení alebo zákaze výrubu.
V období hniezdenia chránených druhov živočíchov
sa výrub a orez drevín nevykonáva.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je
v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov treba požiadať v lehote minimálne 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na
ZSDIS, a. s., u príslušného špecialistu správy sietí podľa obce.
UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení, pod vonkajším nízkonapäťovým vedením a v jeho blízkosti:
Upozorňujeme vás na povinnosť udržiavať stromy
a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné
udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky prerastú
nad výšku 3 m, je potrebné z vašej strany zabezpečiť
ich orezanie, resp. vyrezanie. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku, zo zákona
č. 251/2012 Z. z. v platnom znení. 

-spracované podľa informácií ZSDIS-

Oznam pre žiadateľov o nájomné byty
Oznamujeme žiadateľom o nájomné byty na Ul. Pri Maline v Malackách, ktorí boli na základe vyhodnotenia žiadosti zaradení do
evidencie, aby podľa § 3 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 9/2011 o nakladaní
s nájomnými bytmi vo vlastníctve
mesta Malacky v úplnom zne-

ní (ďalej len „nariadenie“) aktualizovali svoju žiadosť o nájomný byt
a do 30. apríla 2016 doplnili potvrdenie o čistom mesačnom priemernom príjme každej posudzovanej osoby za rok 2015.
V prípade, že došlo k zmene
v osobných údajoch (napr. stav, trvalý pobyt, narodenie dieťaťa a pod.),

Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom
mieste na útvare výstavby a životného prostredia.
Názov pracovnej pozície:

samostatný odborný referent životného
prostredia
Rámcová náplň práce:
zabezpečenie úloh a povinností mesta v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny a správy zelene
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na
dobu neurčitú, plný pracovný úväzok
Termín nástupu: podľa dohody
Kvalifikačné predpoklady:
• VŠ vzdelanie druhého stupňa v oblasti životného prostredia
Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Malackách
vyhlasuje voľné pracovné miesto:

učiteľ/ka literárno – dramatického odboru
zástup počas materskej dovolenky
Predpokladaný deň nástupu do práce: 2. máj 2016
Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
• kvalifikačné predpoklady v súlade s časťou X. 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 znení
neskorších predpisov – požadované vzdelanie: vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• prax v požadovanom odbore výhodou.

zmenu uveďte v dotazníku (dotazník je na webstránke mesta Malacky).
V opačnom prípade bude žiadosť
o nájomný byt podľa § 3 ods. 8 nariadenia vyradená z evidencie, o čom
bude žiadateľ písomne oboznámený do 30 dní od ukončenia lehoty na
doplnenie požadovaných dokladov.

MsÚ

Iné kritériá a požiadavky:
• prax v oblasti životného prostredia,
• občianska bezúhonnosť,
• znalosť legislatívy verejnej správy, samosprávy a legislatívy v oblasti životného prostredia,
• znalosť práce s PC,
• samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť vo výberovom konaní vrátane telefonického a e-mailového kontaktu,
• štruktúrovaný životopis,
• kópia dokladu o vzdelaní,
• súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
do 19. februára 2016 na adresu: Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov na výberové konanie:
• prihláška na výberové konanie (uviesť aj telefonický
kontakt),
• profesijný životopis,
• overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
•
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
uchádzača na účely výberového konania.
Požadované doklady je potrebné odoslať poštou
do 15. marca 2016 na adresu:
Lívia Spustová, DiS. art. – riaditeľka školy
Základná umelecká škola v Malackách
Záhorácka 1918
901 01 Malacky
034/772 22 86
alebo elektronicky:
kasova@zusmalacky.sk
Uchádzači, ktorí splnia podmienky na účasť na výberovom konaní, budú pozvaní na osobný pohovor do budovy školy na Záhoráckej ulici 1918 v Malackách.

Prenájom nebytových priestorov
v stolnotenisovej hale
AD HOC Malacky podľa VZN č. 2/2012 o prenájme pozemkov, nebytových
priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky ponúka na prenájom nebytové priestory v stolnotenisovej hale s rozlohou 17,04 m². V žiadosti
treba uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať, a cenovú
ponuku za 1 m²/rok. Minimálna ponúkaná cena za prenájom je 90,- €/ m²/rok.
Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne spotrebu elektrickej energie
a vody. Žiadosť o prenájom zašlite alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou Neotvárať na uvedenú adresu do 8. februára 2016.
AD HOC Malacky
Sasinkova 2
901 01 Malacky
Tel.: 034/772 32 02, 0907 793 399
e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

AD HOC Malacky

Prenájom priestorov bufetu v ŠH Malina
AD HOC Malacky podľa VZN č. 2/2012 o prenájme pozemkov, nebytových
priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky ponúka na prenájom priestory bufetu v ŠH Malina v Malackách s plochou 48 m². V žiadosti treba uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať, a cenovú
ponuku za 1 m²/rok. Minimálna ponúkaná cena za prenájom je 90,- €/ m²/rok.
Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne spotrebu elektrickej energie
a vody. Žiadosť o prenájom zašlite alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou Neotvárať na uvedenú adresu do 8. februára 2016.
AD HOC Malacky
Sasinkova 2
901 01 Malacky
Tel.: 034/772 32 02, 0907 793 399
e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

AD HOC Malacky

Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom
pracovnom mieste na útvare výstavby a životného prostredia.
Názov pracovnej pozície:

samostatný odborný referent výstavby a spoločného
stavebného úradu
Rámcová náplň práce:
• v ykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie,
• spravuje miestne a účelové komunikácie,
•p
 ripravuje dopravné štúdie, zabezpečuje inžiniering pri dopravne orientovaných investičných akciách mesta,
• rieši podnety a sťažnosti na úseku dopravy.
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, plný
pracovný úväzok
Termín nástupu: dohodou
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Iné kritériá a požiadavky:
• občianska bezúhonosť,
• prax v oblasti projektovania a riadenia dopravy výhodou,
•p
 rax na stavebnom úrade výhodou,
• odborná spôsobilosť zamestnanca stavebných úradov výhodou,
• z nalosť stavebného zákona, správneho zákona a zákona o pozemných komunikáciách výhodou,
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET, AutoCAD, MicroStation),
• samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť,
• vodičský preukaz skupiny B.
Zoznam požadovaných dokladov:
• ž iadosť o účasť na výberovom konaní vrátane telefonického a e-mailového
kontaktu,
• štruktúrovaný životopis,
• kópia dokladu o vzdelaní,
•p
 ísomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 8. februára
2016 na adresu: Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.
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Aj malackí
učitelia bojujú
za zlepšenie
podmienok

Odkaz pre starostu už aj v Malackách
Dokončenie zo strany 1
Prevádzkovateľom portálu je nezisková organizácia Inštitút pre dob-

re spravovanú spoločnosť (SGI). Ten
raz ročne zverejňuje rebríček úrovne
komunikácie samospráv s občanmi.
Malacky budú prvýkrát hodnotené

na budúci rok, keď sa bude hodnotiť rok 2016.
Podľa SGI sú najčastejšími podnetmi cesty, chodníky, dopravné

značenia, neporiadok na verejných
priestranstvách a znečistenie životného prostredia. 

Ľ. Pilzová

Do štrajku, ktorý vyhlásila Iniciatíva učiteľov Slovenska (ISU),
sa zapojili aj učitelia zo škôl v Malackách. Z tohto dôvodu sa v pondelok 25. januára a v utorok 26.
januára nevyučovalo v Základnej
škole Štúrova a v Centre voľného
času. Základná škola Dr. J. Dérera
vyriešila situáciu jednodňovým
riaditeľským voľnom pre deviatakov. Pedagógovia ZŠ na Záhoráckej, základnej umeleckej školy
ani materskej školy sa priamo na
štrajku nezúčastnili. Spojená škola sv. Františka Assiského sa pridala k výzve Združenia katolíckych
škôl Slovenska, ktoré štrajk nepodporilo.
Cieľom protestnej akcie nie
je iba zvýšenie platov učiteľov.
ISU má ďalšie dve zásadné požiadavky: zvýšiť rozpočet ministerstva školstva a novelizovať zákon
o pedagogických a odborných
zamestnancoch, predovšetkým
zmeniť systém kreditov.
V čase uzávierky tohto čísla
Malackého hlasu pracovali všetky
školy a školské zariadenia na území mesta v bežnom režime, pričom v štrajku individuálne zostáva niekoľko pedagógov.

-lubi-

Plochy na vylepovanie
volebných plagátov

Parkovanie
na chodníkoch
Väčšina podnetov, ktoré sme zatiaľ cez Odkaz pre starostu dostali,
súvisela s parkovaním v lokalite medzi ulicami Jánošíkova, Novomeského a Štúrova. Tento „trojuholník“ má
dlhodobé problémy s odstavenými
vozidlami, ktoré znepríjemňujú situáciu predovšetkým chodcom. Zákon
o cestnej premávke síce umožňuje
parkovať na chodníku, avšak iba za
podmienky, že vodič nechá priestor
pre chodcov široký 1,5 metra. Vzhľadom k šírke chodníka napr. na Mur-

gašovej či Kukorelliho (foto) však pozdĺžne parkovanie v tejto lokalite nie
je možné. Každý vodič, ktorý takto
parkuje, porušuje zákon o cestnej
premávke.
Príslušníci Mestskej polície Malacky v týchto dňoch vodičov upozorňujú na porušovanie predpisov. Od 11.
februára bude nezodpovedným majiteľom áut hroziť podľa zákona napomenutie, prípadne pokuta.
Text: -lubi-,
foto: odkazprestarostu.sk

Pre volebnú kampaň v súvislosti s voľbami do Národnej rady SR pripravilo mesto Malacky výlepové plochy, kam môžu kandidujúce politické subjekty umiestňovať svoje volebné plagáty. Ako výlepové plochy slúži
6 betónových skruží na týchto miestach:
• Na brehu, medzi OD Lidl a Billa
• Pribinova, pri AFK
• Sasinkova, pred ŠH Malina
• Bernolákova, pri potravinách Domky
• Duklianskych hrdinov, pri NsP
• Nádražná, pri lekárni
Podľa princípu spravodlivosti sú skruže rozdelené
na 23 plôch. Každá z nich je označená číslom od 1 do
23, pričom každej politickej strane prináleží plocha s takým číslom, aké si v decembri 2015 vyžrebovala pred
Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania
politických strán.
1 STRANA TIP
2 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
3 OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI (OĽANO –
NOVA)
4 DEMOKRATI SLOVENSKA – ĽUDO KANÍK
5 ŠANCA
6 SME RODINA – BORIS KOLLÁR
7 STRANA ZELENÝCH SLOVENSKA
8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
9 MAĎARSKÁ KRESŤANSKODEMOKRATICKÁ ALIANCIA

– MAGYAR KERESZTÉNYDEMOKRATA SZÖVETSÉG
10 VZDOR – STRANA PRÁCE
11 MOST – HÍD
12 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
13 ODVAHA – VEĽKÁ NÁRODNÁ A PRORUSKÁ KOALÍCIA
14 KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA
15 SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA
– DEMOKRATICKÁ STRANA
16 SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA
17 KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE
18 SLOVENSKÁ OBČIANSKA KOALÍCIA
19 KOTLEBA – ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO
20 SIEŤ
21 STRANA MAĎARSKEJ KOMUNITY – MAGYAR KÖZÖSSÉG PÁRTJA
22 PRIAMA DEMOKRACIA
23 SLOBODA A SOLIDARITA
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005
o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň zo
strany mesta Malacky vylepovanie volebných plagátov
na iných mestských plochách nie je dovolené a zakladá
dôvod na vyvodenie sankcií voči porušovateľovi.
Zároveň žiadame ostatné subjekty, organizácie
a združenia, aby v tomto čase nevylepovali svoje materiály na spomínané betónové skruže. Ďakujeme za porozumenie. 
Ľ. Pilzová
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Bečkovi chlapci
krstili CD
Malacká dychová kapela Bečkovi chlapci pokrstila v utorok 19. januára
v priestoroch kina svoje prvé CD a DVD. Zoskupenie spolu pôsobí rok
a pol a v súčasnosti je nováčikom v obľúbenej TV Šláger.
Na krst spojený s koncertom hudobníci pozvali aj speváčku Oľgu Baričičovú, ktorá je už v tejto brandži
ostrieľaná a diváci ju poznajú práve
zo spomínanej hudobnej televízie.
Sprievodné slovo patrilo ďalšiemu interpretovi dychovej hudby Karolovi
Hegnerovi.
Koncert trval dve hodiny a prišlo si
ho vychutnať približne 180 hostí. Na
podujatí vládla príjemná rodinná atmosféra. Ujsť si ho nenechal ani primátor Malaciek Juraj Říha. A o tom,
že stál naozaj za to, svedčia reakcie
Malačanov na facebooku. „Koncert
v Malackách spojený s krstom CD hod-

notím na jednotku. Super atmosféra,
super publikum, milí hostia, super horúco. Gratulujem a prajem veľa úspechov, veľa koncertov, veľa fanúšikov,“
napísala Dana. Andrea vychválila
koncert ešte viac: „Boli ste perfektní,
super zážitok, dobre sa vás nielen počúva, ale aj na vás pozerá, super uvoľnená atmosféra, veľmi vám to pristane.
Váš výkon sa slovami ani nedá opísať.
Ste NAJ NAJ NAJ.“
Zoskupenie Bečkovi chlapci tvorí
štvorica hudobníkov: František Bečka, Maroš Fonc, Michal Hýll a Jakub
Král.
 Text: N. Jánošová, foto: O. Hozák

Páter Gabriel Koch
vystavuje v knižnici MCK
Mestské centrum kultúry pozýva
na výstavu fotografií pátra Gabriela
Kocha CR, školského kaplána Spojenej školy sv. Františka Assiského
v Malackách. Fotografie zachytávajú lyrický pohľad na prírodu Malých

Karpát. Výstavu v knižnici MCK na
Záhoráckej ulici môžete navštíviť od
pondelka do piatka v čase od 10.00
do 18.00 h alebo v sobotu od 9.00
do 12.00 h do 26. februára.

Text: -mck-, foto: archív GK
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O aktivitách
Centra voľného
času
Centrum voľného času v Malackách ponúka deťom aj dospelým širokú
škálu voľnočasových aktivít. Okrem toho jeho pracovníci vymýšľajú stále
nové a nové podujatia a s radosťou sa podieľajú aj na organizovaní mestských akcií. O tom, na čo sa deti môžu tešiť v najbližšom období, sme sa
porozprávali s riaditeľkou CVČ Alžbetou Šurinovou.
Program Centra voľného času je naozaj bohatý. Aktuálne máte za sebou
napríklad okresné kolo recitačnej
súťaže Šaliansky Maťko či tradičný
Cvečkokarneval. Priblížme si, čo vás
čaká v najbližších týždňoch.
Po prázdninovom detskom divadielku nás čakajú olympiády pre školy
z celého okresu ako sú geografická, dejepisná a biologická, tradične na Valentína pripravujeme veľký šachový turnaj, kde prichádzajú
šachisti z celého regiónu. Tu bojujú
okrem cien aj o veľké medovníkové
srdcia a potom celý týždeň vyplníme programom na jarné prázdniny.
To je program na február a všetky informácie na ďalšie mesiace sú na našej webovej stránke. V týchto dňoch
ju však celú meníme, preto prosíme
všetkých o trochu trpezlivosti.

kých športových akciách. Teraz nás
čaká 7. ročník turnaja v ľadovom hokeji základných a stredných škôl, čo sú
tri turnaje: O pohár primátora mesta
a O pohár CVČ. V minulosti sa na ňom
zúčastnil ako hosť aj Jozef Golonka
a so svojou hokejovou akadémiou aj
dnešný reprezentačný tréner Zdeno
Cíger.
Naše CVČ taktiež spolupracuje na
vyhlásení najlepšieho športovca mesta a na podujatiach Beh oslobodenia, Športové hry malackej mládeže,
Malacká desiatka, Malacký kilometer
a na mnohých ďalších športových akciách. Tak ako aj minulý rok budeme
spoluorganizovať Deň detí v meste
a zúčastníme sa na Malackej šošovici. V jesennom termíne to spájame
s otvorením školského roka a čaká nás
mnoho, mnoho ďalších akcií.

Na ktorých mestských podujatiach
budete tento rok spolupracovať
a akým spôsobom?
Veľmi úzko spolupracujeme s mestom a najmä s Komisiou pre vzdelávanie, mládež a šport na takmer všet-

V uplynulých dňoch sa celé Centrum
voľného času v Malackách zapojilo do
štrajku učiteľov. Aké ohlasy ste dostali od rodičov? Podporili vás v štrajku?
Problémy školstva sú asi mnohým
chronicky známe, a keďže sa veci

vôbec nehýbu správnym smerom,
rozhodli sme sa pripojiť k výzve na
štrajk. A to preto, lebo nám úprimne záleží na deťoch. Sme vďační rodičom, že chápu náš protest, a nezaznamenali sme ani jednu negatívnu
reakciu. Rodičia aj v e-mailoch vyjadrovali solidaritu. Momentálne
činnosť CVČ pokračuje v pravidelnom režime, hoci jeden zamestnanec pokračuje v štrajku.
Blížia sa jarné prázdniny (22. – 26. 2.).
Aký program pripravilo CVČ pre školákov?
Na jarné prázdniny pripravujeme
5 dní naplnených rôznymi činnosťami
- z každého rožka troška. Navštívime
remeselné dielne v ÚĽUV-e, kreatívne
tvorenie v Slovenskej národnej galérii,
deti pocestujú s Tomášom virtuálne po
svete, budú plávať, pôjdu do kina a podobne. Pre starších pripravujeme novinku, a to muzicírovanie. Každý môže

skúsiť svoje možnosti pod vedením
skúseného lektora. A úplnou novinkou, ktorú chceme skúsiť realizovať po
celý rok, je internet pre každého, kde
sa naučia, ako si vytvoriť vlastnú webovú stránku, ako si na nej zarobiť nejaké eurá, ako bezpečne komunikovať
a veľa ďalších užitočných rád. Lektorom
bude odborník na programovanie.
Iste už dnes pracujete na tom, aby
sa deti nenudili ani v predveľkonočnom období. Chystáte niečo špeciálne
k Veľkej noci?
K Veľkej noci ako vždy pripravujeme
tvorivé dielničky a zábavné hľadanie
vajíčok.
Pre školy chystáme - a už sme
v niektorých oblastiach začali minulý
rok skúšobne - netradičné hodiny výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy,
netradičné športy na telesnej výchove a zaujímavé programovanie na informatike. Deti prídu k nám a my im

pripravíme napr. prácu s hlinou, glazovanie, vypaľovanie a možno, ak
budú zruční, môžu skúsiť aj hrnčiarsky
kruh. V ďalšej hre dostane každý svoj
hudobný nástroj a skúsia jednoduché skladbičky. Veľmi sa na to tešíme
a možno pridáme aj iné predmety.
Ročne zorganizujeme asi 100 súťaží pre celý okres Malacky, zapojíme asi
10 tisíc ľudí do našich príležitostných
akcií a máme okolo 500 pravidelných
členov na krúžkoch. Ponuka je bohatá
a pestrá, ale veľmi radi prijmeme každý
dobrý nápad, ponuku aj kritiku. Chceme ísť stále dopredu, a to nás najviac
teší, lebo sme službou pre verejnosť.

Za rozhovor ďakuje N. Jánošová.

Foto: S. Osuský
Kontaktné údaje
Sídlo: M. Rázusa 30, 901 01 Malacky
tel. č.: 034/772 22 28
e-mail: riaditelka@cvcmalacky.sk
web: www.cvcmalacky.sk

Okresné kolo Šalianskeho Maťka
Jednou z pravidelných aktivít CVČ je karneval, ktorý sa uskutočnil 29. januára.

Jarné prázdniny v Cvečku
Centrum voľného času v Malackách pripravuje pre školákov počas jarných prázdnin (22. 2. – 26. 2. 2016) TÝŽDEŇ CELODENNÝCH PODUJATÍ.
Deti sa môžu prihlásiť na jeden alebo viac dní. Aktivity sa budú konať
v čase od 8.00 do 15.30 h.
Pondelok 22. 2. Športovo-cestopisný deň
Plaváreň Malina, cestovanie s Tomášom. Prineste si plavky.
Utorok 23. 2. Detské mestečko povolaní
Bory Mall - celodenný výlet

Piatok 26. 2. Slovenská národná
galéria v Bratislave
Kreatívne tvorenie v SNG - celodenný výlet
Poplatok za 1 deň: 10 € (pedagogický dozor, vstupné, cestovné, materiálne zabezpečenie, obed)

Streda 24. 2. Plaváreň Malina, filmové predstavenie v kine
Prineste si plavky.

Upozornenie pre rodičov:
Do Bratislavy cestujeme vlakom. Deti
budú potrebovať preukaz na bezplatné cestovanie, ktorý môžete vybaviť
v pokladnici ZSSK. Dieťa, ktoré nebude mať tento preukaz, zaplatí individuálne za cestovný lístok 1,84 €.

Štvrtok 25. 2. Remeselné dielne
v ÚĽUV-e Bratislava
Ústredie ľudovej umeleckej výroby celodenný výlet

Záväzné prihlášky s poplatkom treba
odovzdať v CVČ do 15. 2. 2016. Kapacita na jednotlivé podujatia je max.
20 detí. 
Foto: -cvč-

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera
Hronského je súťaž v prednese slovenských povestí, ktorá vznikla v Šali.
Do okresného kola 23. ročníka postúpilo 29 súťažiacich z okresu Malacky. Svoje sily si zmerali vo štvrtok

28. januára v priestoroch centra voľného času. Z troch kategórií vzišli
traja víťazi, ktorí postupujú do krajského kola. Všetky tri postupujúce
dievčatá sú z malackých škôl. Prvú
kategóriu pre najmladších školákov

vyhrala Simona Sedláková, v druhej,
staršej kategórii zažiarila Karolína
Králová (na fotografii) a v tretej, najstaršej kategórii zvíťazila Ema Antičová. Recitátorkám želáme veľa šťastia v ďalšom kole. Text, foto: -naty-
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Majte oči na stopkách a chráňte
svoj zrak aj v zime

Špičkový
tím!

Tu som
správne!

Ako sa hovorí, slnko dokáže byť niekedy poriadne klamlivé. To platí
nielen, keď je ešte zubaté a hreje len naoko, ale aj počas zimných mesiacov, kedy je UV žiarenie rovnako nebezpečné ako v lete. Aby sme
predišli viacerým vážnym ochoreniam zraku, mali by sme svoje oči
chrániť neustále.
Aj keď je v zime slnečných lúčov menej, UV žiarenie nevymizne. Škodlivé ultrafialové lúče prenikajú nielen zo slnka,
časť sa odráža aj od zemského povrchu.
Oči sú vystavené silnému odrazu najmä
počas zimných športov na zasnežených
zjazdovkách. Slnečné okuliare by preto
mali patriť do základnej výbavy každého zodpovedného lyžiara.
„V zime a v lete sme vystavení silnejšiemu slnečnému žiareniu ako na jar a na
jeseň. V zime by sme sa mali preto riadiť
podobnými pravidlami ochrany zraku
ako v lete. Dôležité je nosiť kvalitné slnečné okuliare, pretože slnečné okuliare s nižším UV filtrom môžu škodiť viac, akoby ste
na očiach nemali žiadne okuliare,“ radí

MUDr. Anna Beláčková z Očného centra
Nemocnice Malacky.
Pri dlhšom pobyte na snehu bez
dostatočnej ochrany môže vzniknúť
zápal očnej rohovky, tzv. snežná slepota. Medzi hlavné príznaky tohto
ochorenia patria zapálené, opuchnuté oči a bolestivý pocit cudzieho telesa
v oku. Ide o špecifickú formu popáleniny, kedy sa oči samovoľne zatvárajú, slzia a viečka sú kŕčovito zovreté. Na istý
čas postihnutý nedokáže vôbec pozerať. Problémy zväčša odznejú do pár
hodín, maximálne do troch dní, napriek tomu treba vyhľadať lekára. „Človek postihnutý solárnym zápalom dokáže náhle stratiť orientáciu, preto ho nikdy

Distribútor

pre oblasť Malacky a okolie

nenechávame samého. Uložíme ho do
tmavšej alebo úplne zatemnenej miestnosti, zmiernime mu tým bolesť očí. Môžeme mu pomôcť aj očnými kvapkami
alebo gélom s panthenolom, analgetikami a vhodný je chladný obklad na viečka,“ odporúča MUDr. Beláčková.
V zimných mesiacoch by sme nemali podceňovať ani vietor, mráz
či dlhodobý pobyt vo vykúrených
miestnostiach, ktoré vysúšajú oči
a dráždia ich natoľko, až môže dôjsť
k syndrómu suchého oka. Pri prvých
príznakoch je rozumné zájsť do lekárne a kúpiť si umelé slzy určené na liečbu suchého oka. Pokiaľ problém pretrváva, treba navštíviť očného lekára.
„Syndróm suchého oka je v dnešnej
dobe jedným z najčastejších ochorení.
Neliečené suché oko môže vážne poškodiť zrak, preto by určite nemalo ostať
nediagnostikované či neadekvátne liečené,“ upozorňuje očná lekárka. Pretože nie je možné v zime vylúčiť vplyv
rôznych faktorov na naše oči, mali by
sme sa snažiť ich vplyv aspoň minimalizovať zdravým životným štýlom
a ochranou.
PR

Sme viac než len medzinárodne úspešná obchodná spoločnosť:
Sme zamestnávateľom, u ktorého sa z kolegov vytvára jeden veľký tím,
kde sa zo zamestnania stáva stabilné pracovné miesto a kde práca
prináša ľuďom ozajstnú spokojnosť. Ponúkame Vám rôzne možnosti,
ako úspešne odštartovať Vašu kariéru. Čaká na Vás atraktívne finančné
ohodnotenie, férové zásady vedenia a priateľskí kolegovia.
Vaše úlohy:
Vašou úlohou bude pravidelné doručovanie našich reklamných novín
do poštových schránok.
Váš profil:
• Študent nad 16 r., dôchodca, invalidný dôchodca, rodič
na rodičovskej dovolenke, nezamestnaný, alebo zamestnaný
• Záujem o privyrábanie si v našej spoločnosti
Zašlite nám svoju adresu s telefónnym číslom a ak budete vybratý,
budeme Vás kontaktovať. Ostatných záujemcov si ponecháme
v databáze ako možných náhradníkov.
Nejde o hlavný pracovný pomer!
Váš kontakt:
distribucia.tip@kaufland.sk
Tel.: 02/ 49 590 259, 02/ 49 590 248
Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
Oddelenie distribúcie
Trnavská cesta 41/A
831 04 Bratislava
Staňte sa súčasťou nášho tímu!
www.kaufland.sk/zamestnavatel
Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Škôlkari v mestskom úrade
Naše mesto Malacky – tak sa volá
projekt, v rámci ktorého sa deti z materskej školy učia o našom meste.
Hravou a zrozumiteľnou formou spoznávajú našu históriu i symboly mesta a mnohé miesta aj navštevujú.
Deti zo všetkých elokovaných pracovísk postupne videli krypty, Zámoc-

ký park a kaštieľ. V mestskom úrade
sme s fotoaparátom zastihli skupinu
detí z pracoviska na Ulici Jána Kollára
v sprievode učiteliek Natálie Waschekovej a Barbory Jagelkovej. Priamo vo
svojej pracovni ich prijal primátor Juraj Říha, ktorý im vysvetlil prácu úradu
a ukázal, kde rokujú poslanci mestské-

ho zastupiteľstva. „Deti sú veľmi šikovné, poznali odpovede na všetky moje
otázky. Aj mňa sa veľa pýtali, napríklad
kde budeme stavať nové ihriská. Najväčší záujem však mali o primátorskú
reťaz, ktorá im pripomínala medailu,“
povedal J. Říha.

Text: -lubi-, foto: -naty-

Divadlo Malá scéna
privítalo našich drobcov
Deti z elokovaného pracoviska
MŠ Rakárenská navštívili v závere januára divadlo Malá scéna v Bratislave, kde si pozreli divadelné predstavenie s názvom
Myška nie je líška.
Okrem toho, že deti videli krásne, profesionálne spracované divadlo
priamo v jeho kultúrnych priestoroch, cestou v autobuse ich očarili dominanty nášho hlavného mesta ako
rieka Dunaj, Bratislavský hrad a iné
historické budovy. Tento program dokonale zapadol do ich témy týždňa:
Slovensko - moja vlasť.
V tomto školskom roku čakajú na
deti z Rakárenskej aj ďalšie aktivity.
Vo februári sa môžu tešiť na lyžiarsky
kurz, korčuľovanie či karneval. V marci ich čaká Vítanie jari – vyhadzovanie
Moreny na Devíne, detské divadelné

predstavenie v Štátnom bábkovom
divadle v Bratislave, Veľkonočný bazár
– tvorivá dielňa s rodičmi. Pred sebou
majú teda pestrý program, už teraz sa
vraj tešia na nové zážitky.
Text: J. Reginová (upravené),
foto: MŠ Rakárenská

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Vstupácky ples sa uskutočnil už piaty raz

SPOMIENKY

Spontánne a šťastné plesajúce spoločenstvo – tak možno nazvať tých, ktorí prijali pozvanie neziskovej organizácie Vstúpte a zúčastnili sa na 5. ročníku reprezentačného benefičného plesu. Uskutočnil sa 29. januára v Kultúrnom dome vo Veľkých Levároch.
„Pre našich klientov je to vždy jeden
z najkrajších momentov v roku. Na ples sa
chystajú aj niekoľko týždňov a dlhé týždne
po ňom ešte rozprávajú o zážitkoch z parketu, žrebovania tomboly, fotenia,“ hovoria vo Vstúpte, zariadení sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím
v Malackách.
Ples má za svoju históriu mnoho
priaznivcov. Tí, ktorí prídu raz okúsiť jeho
atmosféru, si hneď rezervujú miesto na
nasledujúci rok. Veľké poďakovanie
patrí aj tým, ktorí ples akýmkoľvek spôsobom podporia. „Obec Veľké Leváre
nám poskytne sálu za symbolický prenájom, kuchárky zo Spojenej škole sv. F. Assiského v Malackách vždy pripravia chutné jedlo, množstvo sponzorov venuje ceny
do tomboly, vojenské lesy a majetky nám
v tomto roku darovali divinu na popolnočný guláš, kapela zahrá za symbolickú
cenu a, ak sa k tomu pridajú šikovní dobrovoľníci a obsluha, tak je radosť takýto
ples organizovať,“ tešia sa „vstupáci“.
Vstúpte, n. o., oslavuje v tomto roku
už desiaty rok svojej činnosti. Bez podpory, ktorú cíti zo svojho okolia, by to
vôbec nešlo. Aktuálne organizácia oslovuje kampaňou darcov dvoch percent
z daní. Pre neziskovku sú mimoriadne
dôležité pevné vzťahy s firmami etab-

5. februára uplynie 9 rokov od
úmrtia mojej milovanej matky
Jozefíny Bučekovej. S láskou
a úctou spomína syn Štefan.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

V tomto roku mala veľký úspech fotostena. Klienti sa pri nej odfotili symbolicky s tabuľkou, na ktorej svietila suma 923,50 € - ide o výťažok z tomboly, ktorý Vstúpte venovala spoločnosť Schnellecke Slovakia. Ak
k tejto sume pripočítame výťažok zo „vstupáckeho“ benefičného plesu, v organizácii sa tak nazbierala
pekná čiastka na zlepšenie podmienok pre činnosť rehabilitačného strediska a chránenej dielne.
lovanými v našom regióne. Ukážkovým
príkladom je naštartovaná spoluprá-

ca so spoločnosťou Schnellecke Slovakia. Ak sa chcete pridať, kontaktujte

nás na: vstupte@gmail.com či t. č.
0907 79 05 14. 
Text, foto: Vstúpte

FEBRÁROVÍ JUBILANTI
80 Mária Hurbanová, Štefánia Janečková, Anna Kamenistá, Robert Krajčír, Rudolf Kurel, Mária
Kurová, Jolana Maxianová, Anna
Mrázová, Anna Vachunová, Matej
Vrablec
85 Antónia Boreková, Valéria Chrupková, Júlia Juríková, Otília Kováčová
91 Irma Šifelová

MALACKÁ MATRIKA
do 1. 2. 2016
Narodenia:
Samuel Pavle, *1. 1. ; Nina
Vinceková, *8. 1.; Simona Michálková *26. 12.; Peter Fiala *21. 1.

10. výročie pádu vojenského lietadla
V utorok 19. januára uplynulo 10
rokov od tragédie, keď pri návrate
z misie v Kosove zahynulo 42 slovenských vojakov. Vojenské dopravné lietadlo AN-24, patriace samostatnej
dopravnej letke v Kuchyni, sa vtedy
krátko pred pristátím zrútilo v lesoch
nad maďarskou obcou Hejce. Medzi obeťami tejto najväčšej tragédie

ozbrojených síl v dejinách SR bolo aj
osem príslušníkov Vojenského útvaru Kuchyňa: pplk. Miroslav Novák, kpt.
Tomáš Žipaj, kpt. Norbert Kumančík,
kpt. Róbert Soľava, npor. Ján Hejduk,
práp. Ondrej Keszi, nrtm. Karol Malatin
a čat. Bronislava Gregorovičová.
Za účasti vedenia Vojenského
útvaru Kuchyňa, príbuzných a kolegov

obetí, predstaviteľov samospráv, štátnej správy a vojenského ordinariátu sa
20. januára pri pamätníku tragédie
v areáli letiska Kuchyňa konala pietna spomienka. Primátor Malaciek Juraj Říha položil veniec za naše mesto
a všetkých jeho obyvateľov.


Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

V láske sme žili, radi sme sa mali.
Prišla chvíľa, keď sa Tvoje očká
navždy zatvorili.
7. februára si pripomíname
nedožitých 77 rokov
Marcelky Dávidovej
z Malaciek. S láskou spomína
manžel Emil a celá rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Úmrtia:
Jozef Hlaváč, Malacky,
*1946; Štefan Chamraz, Kuchyňa,
*1936; Anna Šelcová, Malacky,
*1927; Ján Burcl, Gajary, *1941;
Milan Petráš, Malacky, *1943; Milan Juriga, Malacky, *1944; Jozef
Valent, Lozorno, *1931; Jozef Teťák, Zohor, *1928; Ján Komorník,
Malacky, *1921; prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc., *1939; Marta
Džubinová, Plavecké Podhradie,
*1955
INZERCIA
• Kúpim stavebný pozemok alebo starý dom v Malackách. T. č. 0908 10 96 02

8. februára si pripomíname
1. výročie úmrtia našej drahej mamičky, babičky Márie Knéblovej
z Gajár. S láskou a úctou spomína
celá rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

4. februára si pripomíname
1. výročie, čo nás navždy opustil
RNDr. Pavel Zaťovič. S úctou
a láskou spomína manželka a deti
s rodinami.
POĎAKOVANIE PO POHREBE

Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym, ktorí 22. januára na
poslednej ceste odprevadili nášho
drahého zosnulého
Milana Petráša.
Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
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Malackí boxeri súťažili
na Morave
Poslednú januárovú sobotu sa v Kroměříži konala medzinárodná súťaž
Juhomoravskej ligy boxu, na ktorej nechýbali ani zástupcovia Malaciek.
BC RTJ reprezentovali traja boxeri a jedna boxerka.

Hádzanársky turnaj
ZORNO CUP 2016

Boxerka Silvia Klubníková, ktorá prvýkrát štartovala za BC RTJ, zdolala
v kategórii do 69 kg súperku z K.O. Brno
Alenu Navrátilovú v pomere 3:0 na body.
Silvia zvíťazila vďaka bojovnosti a nátlakovej hre. Zasahovala ju len čistými priamymi údermi. V tomto prípade išlo o debutový zápas oboch boxeriek.
Mladší dorastenec v kategórii do 71
kg Marian Ružička (BC RTJ) porazil súpera z Dukly Olomouc Petra Řezníčka 3:0
na body. Súpera zasahoval pravým direktom na hlavu a často mu prechádzali
aj háky v boji na blízku vzdialenosť či pri
lanách. Útočný box a rozmýšľanie počas
zápasu mu prinieslo zaslúžené víťazstvo.
Mladší dorastenec v kategórii do 61
kg Manuel Šomorjai (BC RTJ) prehral
0:3 na body s favorizovaným boxerom
z Muay Thai Brno, Michalom Weinbren-

nerom. Ľahké víťazstvo to ale iste nebolo. Manuel so svojím súperom viedol
veľmi vyrovnané stretnutie, čo ocenili aj
diváci a tréneri z Moravy, ktorí nešetrili
slovami chvály na adresu boxera BC RTJ
Malacky. Víťazstvo Weinbrennera bolo
však zaslúžené.
Starší dorastenec v kategórii do 71 kg
Adam Janto (BC RTJ) prehral 3:0 na
body s húževnatým súperom M. Vilímkom z Brennener Brno. Adamovho súpera v prvom kole počítali po sérii úderov na telo. Od druhého kola sa však
začal objavovať Adamov kondičný deficit a dochádzali mu sily. Toto bola voda
na mlyn pre boxera z Brna, ktorý bol
o čosi lepšie kondične pripravený. Adam
bol po spŕške úderov v závere tretieho
kola tiež počítaný a prehral.

A. Reisenauer

V piatok 29. januára sa začal trojdňový hádzanársky turnaj ZORNO CUP, o ktorom môžeme povedať, že sa stal tradičným kvalitným turnajom, pretože práve tento rok sa písal už jeho 3. ročník.
Do Stupavy a Malaciek zavítal jeden maďarský klub, 9 českých klubov
a 9 slovenských klubov vrátane domácich. Súťažilo sa v troch vekových
kategóriách - mladší žiaci, starší žiaci a mladší dorastenci. Priaznivci hádzanej videli spolu 94 zápasov rozdelených do troch hál - v školskej hale
v Stupave, v mestskej hale v Stupave
a v hale Malina v Malackách. Priama
konfrontácia výborných mládežníckych družstiev zo spomenutých krajín priviedla do hľadísk množstvo fanúšikov hádzanej. A že sa bolo na čo
pozerať! Po zápasoch v základných
skupinách A a B v každej kategórii
prišiel na rad systém play-off o konečné umiestnenie.
V školskej hale, kde hrali mladší žiaci, vytvorili fanúšikovia a rodičia Tatrana Prešov skvelú atmosféru,
podporenú bubnovaním a skandovaním. Bolo ich zreteľne počuť aj v zápase proti domácim, ktorých jasne
prevýšili v hľadisku a, žiaľ, i na palubovke. Najdôležitejšie však je, aby sa
zúčastneným tímom ukázali možnosti, ktoré sa dajú dosahovať i v tejto kategórii.
V mestskej hale sa úroveň kvality hry posunula zase o niečo vyššie.
Chlapci ponúkli divákom množstvo
pekných akcií, individuálnych zručností a spontánnych radostí z čiastkových úspechov, po ktorých nechýbali prejavy emócií. Ale na škodu
domácich, ani tu naši chalani príliš
veľa vody nenamútili. Dôvodom však
môže byť ročník ich narodenia, pretože takmer všetci budú hrať túto kategóriu aj o rok. V skupinovej fáze sa
veľmi dobre predviedlo družstvo HK
Topoľčany.
Lahôdky však ponúkla hala Malina
v Malackách!
Skupinová fáza priniesla spojenému
družstvu Stupavy a Malaciek patrič-

nú dávku šťastia, keď len s dvomi získanými bodmi v troch zápasoch, ale
lepším skóre zo vzájomných zápasov
postúpili do semifinále proti víťazovi skupiny A, Slavoju Trebišov. Býva
trénerským zvykom v tejto kategórii, že vždy v polčase príde k výmene
brankárov. Tak to bolo i teraz. V prvom polčase semifinálového duelu
bol v bránke Paťo Papaj, ktorý exceloval. Za svoj chrbát pustil len päť striel
a výsledok bol 6:5. Kolegovi v bránke
Jurajovi Rybárovi to v druhom polčase až tak nešlo a tréner Paťa do
brány za takmer beznádejného stavu (9:13) poslal opäť. Chalani nič nevzdali a začala sa dráma, ako sa patrí.
Štyri sekundy pred koncom za stavu
14:15 bola v náš prospech odpískaná sedmička a tú v tejto napätej situácii nekompromisne premenil Dano
Polák, čím poslal zápas do sedmičkového rozstrelu. Chalani sa pochytali okolo ramien, akoby hrali posledný zápas v živote. Jeden sa však držal
stranou a koncentroval sa na svoj výkon. Bol to Paťo Papaj, ktorý v rozstrele chytil tri zo šiestich sedmičiek
a poslal náš tím do finále turnaja proti výborne hrajúcej Dukle Praha. Avšak počas noci zo soboty na nedeľu
nášmu tímu zápas s Trebišovom kontumovali a poslali nás do boja o tretie
miesto, ktoré chlapci nakoniec vybojovali. Kto však videl tento zápas, tak
musel športovo uznať, že bol ABSOLÚTNOU ozdobou tohto podujatia.
Čo priniesol ZORNO CUP 2016?
Výborné súboje vo všetkých vekových
kategóriách vo všetkých troch halách.
Súboje na palubovkách, súboje v hľadiskách, množstvo emócií, radosti,
smútku, ale i frustrácie. Toto všetko
je však šport. V tom je jeho krása. Nesmieme zabudnúť ani na organizačnú
stránku turnaja, s ktorou boli spokojní
všetci hostia, či už zo Slovenska alebo

z Čiech. Kvalita turnaja stúpa a z tohto
trendu sa môžeme všetci tešiť.
Veľké poďakovanie patrí všetkým partnerom a sponzorom tohto
podujatia!
Konečné poradie v kategórii
mladších žiakov:
1. Dukla Praha
2. Handball Club Zubří
3. Tatran Prešov
4. SK Velká Bystřice
5. HK Topoľčany
6. SK Noxwel Sečovce
7. TJ STM Olomouc
8. Tatran Litovel
9. TJ Sokol Úvaly
10. Strojár Malacky
11. HC Tatran Stupava A
12. HC Tatran Stupava B
13. TJ Sokol Sokolnice
Konečné poradie v kategórii starších žiakov:
1. Tatran Prešov
2. HK Topoľčany
3. Dukla Praha
4. Handball Club Zubří
5. TJ Sokol Úvaly
6. SK Velká Bystřice
7. Sokol Cífer
8. Sokol Újezd u Brna
9. Budaörs Handball Club
10. HC Slovan Modra
11. Strojár Malacky
12. HC Tatran Stupava
Konečné poradie v kategórii mladších dorastencov:
1. Dukla Praha
2. Slavoj Trebišov
3. HC Tatran Stupava, Strojár Malacky
4. HK Kúpele Bojnice
5. Tatran Litovel
6. SK Noxwel Sečovce
7. Budaörs Handball Club
8. HC Zlín

Text, foto: D. Jančár

V Malackách 1. mája 2009. Stretli sa tu bývalí boxeri rôznych generácií. Zľava Ali Reisenauer so synom v náručí – Ali boxoval od roku 1973 v Malackách
(základy ho učil aj Milan Juriga) a v rokoch 1980 - 1984 boxoval súťažne za
Dubnicu nad Váhom; Jozef Esterle - boxoval za HG Malacky od roku 1942,
Milan Juriga - boxoval za Sokol Malacky v rokoch 1953-1964.

Opustila nás významná postava
malackého boxu
V pondelok 25. januára sme dali
posledné zbohom Milanovi Jurigovi. Milan bol celý život telom
i dušou zapáleným športovcom.
Patrí medzi ľudí, bez ktorých by
sme si nevedeli predstaviť históriu malackého boxu. Medzi povrazmi pôsobil ako aktívny boxer
v rokoch 1953 až 1964. Pozitívny
vzťah k tomuto športu dokazoval aj vo funkcii asistenta trénera
po boku Aliho Reisenauera staršieho v rokoch 1971 až 1976.
Ani po ukončení aktívnej činnosti nechýbal pri dianí okolo malackého

boxu. Veľakrát pomáhal pri organizovaní boxerských podujatí v našom meste, či už to boli majstrovské zápasy, organizovanie turnajov v letnom ringu,
na ktorého budovaní sa aktívne podieľal, alebo pri montáži a demontáži ringu v športovej hale. Keď prakticky nepomáhal, tak určite nechýbal v hľadisku.
Box bol kus jeho života.
Už Ťa pri ringu, Milan, nestretneme,
už sa s Tebou o výkone mladých v ringu neporozprávame, ale určite si pri
každom boxerskom podujatí na Teba
spomenieme. Česť Tvojej pamiatke.
 Text: A. Pašteka, foto: archív A. R.

Milan Juriga (vľavo)
ako asistent trénera
Aliho Reisenauera st.,
ktorý sekundoval Jozefovi Blažovi v zápase
s Novým Mestom nad
Váhom v roku 1973.
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