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3. mája podvečer sa v SD MCK usku-
točnilo slávnostné vyhodnotenie 1. 
ročníka výtvarnej súťaže pre deti a 
mládež Malaciek, ktorú pre školský 
rok 2005/2006 vyhlásilo mesto Ma-
lacky zastúpené primátorom RNDr. 
Jozefom Ondrejkom. 

Cieľom  súťaže  bolo  upevniť  záujem 
mladej  generácie  o  svoje  mesto,  jeho 
históriu i súčasnosť a o mnohotvárnosť 
každodenného života. Do súťaže sa za
pojilo  202  prác  v  štyroch  kategóriách, 
spomedzi  ktorých  bolo  ocenených 
osemnásť. 

Mgr. Milan Hruboš, predseda hodno
tiacej  komisie,  zhodnotil: „Mali  sme  to 
veľmi  ťažké.  Najradšej  by  sme  ocenili 
väčšinu prihlásených, no  regule súťaže 
nepustili. Museli sme rozhodnúť. Medzi 
technikami prevládala tempera, akvarel 
a  kolorovaná  kresba,  našli  sa  i  práce 

Pozývame vás na májové zasadnu-
tie mestského zastupiteľstva, ktoré 
sa uskutoční vo štvrtok 18. mája 
o 14.00 h vo veľkej zasadačke Mest-
ského úradu na Radlinského ulici. 

Prerokované budú aj tieto body: 
• návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 12/2005  
o prenájme nebytových priestorov,
• návrh záverečného účtu Mesta Ma
lacky za rok 2005,
•  správa hlavného kontrolóra k záve
rečnému účtu Mesta Malacky za  rok 
2005 a o vykonanej kontrole v CVČ,
• správa o prenájme nebytových pries
torov Mesta Malacky, 
•  informácie o rekonštrukcii Záhorác
kej ul., 
• správa o pripravenosti mesta na par
lamentné voľby 2006, 
• správa o zámene pozemkov na Mie
rovom námestí so SBD a i.  
Všetci ste srdečne vítaní.  

11. mája sa o 16.00 h uskutoční mi-
moriadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva s cieľom prerokovať 
návrh na schválenie bezodplatného 
prevodu pozemkov z Ministerstva 
obrany SR.
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Ako si spomínate na obdobie v ro-
koch 1999 – 2000, keď ste dirigovali ma-
lacký chrámový zbor?

Bolo to obdobie zoznamovania s milý
mi ľuďmi, ktorí s radosťou spievajú v chrá
me na Božiu česť a slávu. V tomto čase som 
sa snažil a oni mi pomohli preniknúť k star

ším  zdrojom  histórie  zborového  spevu 
v Malackách. Páčila sa mi ich ochota k spo
lupráci,  radostná  obeta,  odvaha  poznať 
neznáme  (Námestovo,  Liesek).  Nie  je  to 
krásne mať rovnakú krvnú skupinu – lásku 
k zborovému spevu?

– Vaše aktivity v oblasti mládežníc-
keho zborového spevu na Slovensku sú 
pojmom. Slovenská kultúrna verejnosť 
vás pozná aj ako originálneho moderá-
tora koncertov SZSU, ktorý oslavuje už 
85. výročie svojho vzniku. Môžete nám 
priblížiť činnosť telesa, v ktorom pôso-
bíte od roku 1965?

Národný mužský zbor – SZSU je špičko
vé teleso s celoslovenskou pôsobnosťou. 

Láska k zborovému
spevu v kvete

– Moje srdce má osemnásť, ale na tvári to nevidno, – hovorí. Je hudobným sa-
moukom bez špeciálneho hudobného vzdelania, no chrámovej hudbe a vokál-
nemu spevu sa venuje už desaťročia. Hudobne sa rozvinul v  Mužskom národ-
nom zbore, kde dodnes pôsobí ako vedúci chóru druhého tenoru, moderátor, 
manažér. V roku 2001 založil na  Gymnáziu v Šaštíne mužský zbor – nikde na 
Slovensku taký zbor nemali. Predtým dirigoval i Malačanov, lúčil sa s nimi ne-
rád, lebo tu stretol vzácnych ľudí. Trnavčan žijúci v Bratislave. Mgr. Ján Schultz. 

Pokračovanie na 5. strane

Dočkal sa! Po viac ako päťdesiatich rokoch sa na piedestál, z ktorého bola v jednu za-
hmlenú noc pred Prvým májom v 50. rokoch minulého storočia násilne odstránená, 
vrátila socha velikána slovenských dejín generála Milana Rastislava Štefánika. Sym-
bolicky 30. apríla, pár dní pred 62. výročím jej odhalenia – 7. mája 1944, sa toto dielo 
sochára V. Ihrického – zrekonštruované doc. Jurajom Gavulom – vrátilo na čestné 
miesto do centra Malaciek. 
Spomienkovej akcie sa zúčastnili predstavitelia samosprávy, zástupcovia spolkov nesú-
cich meno generála, ostatní pozvaní i občania mesta. Vzácnym hosťom bola priama prí-
buzná velikána jeho praneter Tamara Dudášová, rod. Štefániková, ktorá na stretnutí 
povedala: „Vzdávam veľkú úctu vám Malačanom, lebo ste dokázali niečo, čo Bratislave 
chýba. Odviedli ste kus veľkej práce. Dúfam, že trvalý odkaz môjho predka – Veriť, milo-
vať, pracovať! – bude vzorom aj pre budúce generácie. Bola to osobnosť veľkých rozme-
rov, ktorá za svoj krátky 39-ročný život stihla to, čo by iné nestihli ani za štyri životy.“
Podujatie bolo súčasťou osláv osemstoročnice Malaciek.                -lucy-, foto: S. Osuský

V nedeľu 30. apríla ráno Malačania 
zo Stupavskej ulice (smer na Plavec-
ký Štvrtok) primátora mesta RNDr. 
Jozefa Ondrejku informovali, že do 
ich pivníc, záhrad, zriedkavejšie aj 
domov vyrazila spodná voda a cel-
kom ich zaplavila. Vodný živel tak 
zákerne zospodu zasiahol asi 16 do-
mov. 

Primátor  sa  osobne  presvedčil,  že 
cez tzv. Balážov potok pretekalo obrovské 
množstvo  vody,  ktorá  presakovala  aj  na 

viacerých miestach pri železničnom násy
pe  na  úseku  dlhom  zhruba  300  m  po 
oboch stranách trate. 

Neďaleký rybník pri Továrenskej ceste 
bol  na  prvý  pohľad  plný  len  spolovice 
a okolité  lesy zalievala stojatá voda. Spo
medzi deviatich tzv. Marhečkových rybní
kov  niektoré  boli  celkom  prázdne.  Voda 
zrejme nestačila vsakovať do pôdy, po vý
datných  dažďoch  vyrazila  zospodu  a  za
skočila tak obyvateľov rodinných domče
kov v okrajovej časti mesta. O 13.00 h sa 

 Útočili aj spodné vody

Pokračovanie na �. strane

Pokračovanie na �. strane

Komu 
neprekáža
voda?

Ak nám to júl a august nepokazia, bude 
tento rok pekná zima. Sarkastická poznám-
ka na adresu tohtoročného počasia obletela 
prostredníctvom internetu celé Slovensko  
a zakotvila v nejednej e-mailovej schránke. 
V záplave nevyžiadaných správ, reťazových 
listov typu „ak list neodošleš do hodiny, čaká 
ťa úplná pohroma“ i mimoriadne dôležitých 
dokumentov pôsobila ako svieža jarná las-
tovička s hrubým pleteným šálom okolo kr-
ku. 

Nechýbalo veľa a v marci mohli byť Ma-
lacky pod vodou. Chýbalo málo a v apríli 
sme sa takmer topili nanovo. Nechýbalo nič 
okrem bezoblačnej oblohy a Prvý máj bol 
v našom meste o týždeň neskôr. Voda, voda 
a voda. Toľkokrát vyprosovaná, preklínaná, 
vylievaná, cedená, recyklovaná... Vie potešiť 
po dlhých týždňoch sucha, povzbudiť po na-
máhavom dni i potrápiť po daždi, ktorému 
niet konca. Neprekáža však streche synagó-
gy, ktorá sa – pyšne dvíhajúc renovované ko-
puly – dostala aj na výkresy víťazov Malackej 
palety. Neprekáža ani platanom v Zámoc-
kom parku a letničkám v predzáhradkách.  
A neprekáža ani Štefánikovi, ktorý po päťde-
siatich rokoch opäť z majestátnej výšky sle-
duje naše kroky. Voda v akejkoľvek podobe 
neprekáža tomu, kto si nenechá zbytočne 
pokaziť svoj deň.

IVANA POTOčňáKOVá

ÚVODNíK POZVáNKA

Malacky očami 
výtvarných talentov

Barbora Kmecová zo ZUŠ – držiteľka ceny primátora mesta – stvárnila malacké dominanty s ústrednou synagógou, ktoré v nej  
evokujú slogan mesta – Malacky – dobré miesto pre život. Dielo pod rukami mladej výtvarníčky ožilo za necelý mesiac. Namaľovala  
ho svojou obľúbenou technikou – akvarelovým pastelom. 

Za generálom 
M. R. Štefánikom
Tak ťa tu túžobne čakali
deň po dni,
kedy už doletíš,
syn slovenskej hrudy.

Tak ťa tu túžobne čakali 
deň po dni,
kedy už pozdravíš
kraj i ľud svoj rodný.

Ááách! To všetko chceli!
Dnes len srdce bolí,
trúchli pri spomienkach
na Vajnorskom poli.

Text piesne, ktorú spievali pri slávnosti 
osádzania sochy M. R. Štefánika v r. 1944. 
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Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 15. mája na ad-

resu redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, 
budete mať šancu získať kalendár mesta. 
Tak neváhajte a zapojte sa! Ak chceme  
písať o tom, o čom chcete čítať, musíme 
poznať váš názor. Tak vystrihnite kupón 
a napíšte naň, čo vás zaujalo. V minulom 
čísle to boli najmä príspevky Na jar tre-
ba dobiť batérie, Dočkala sa rekon-
štrukcie, Generál Štefánik sa vracia, 
Plot slobody a iné. 

Spomedzi všetkých sme vyžrebovali 
Máriu Bartalskú z Jánošíkovej ulice  
z Malaciek.            -red-
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Mesto Malacky
oznamuje

JEDNOU VETOU

ZAUJALO VÁS

Čistota sa týka 
aj podnikateľov

Jarné upratovanie po zime je aktuál
na téma. A čo majitelia budov, na nich sa 
to nevzťahuje? Bývame v Malackách vy
še  roka.  Do  obchodu  Billa  som  chodila 
ulicou  Na  brehu.  Keď  začali  stavať  LIDL 
musela  som  chodiť  po  Sasinkovej  ulici. 
Všimla som si smetisko v záhradke pred 
budovou  Sasinkova  71. Toľko  sa  písalo 
o vyrúbaných stromoch kúsok ďalej. Ale 
že  na  uvedenom  smetisku  sú  ihličnany 
a tá špina pod nimi nemrzí nikoho? Ale
bo  sa  kompetentní  pozerajú  na  druhú 

stranu. Za ten rok neboli schody ani raz 
zametené. A tak to vraj vyzerá aj vo vnút
ri na schodisku. A na budove je toľko fi
remných  tabúľ.  No  tie  už  zmizli.  Píšem 
tento postreh zamýšľajúc sa nad tým, či 
sa môže takéto smetisko v strede mesta 
tolerovať. Mrzí ma to. 

JúLiA LimANOVSkÁ, malacky

O kultúre cestovania
Žijeme na prahu 21.  storočia a človek 

očakáva  za  poskytnuté  služby,  ktoré  si 
riadne  zaplatí,  aj  adekvátnu  úroveň.  Žiaľ, 
čas v Malackách na železničnej či autobu
sovej stanici akoby sa zastavil už pred nie

koľkými  desaťročiami.  Neviem,  či  pánov, 
ktorí  sedia  na  kompetentných  miestach, 
tento stav nejako nezaujíma. Veď ide o kul
túru  cestovania,  ale  predovšetkým  bez
pečnosť cestujúcich. V porovnaní s  inými 
mestami Malacky v tomto smere význam
ne zaostávajú. Hovoriť o ostrovných nástu
pištiach, zastrešení nástupného priestoru 
autobusovej stanice akoby bolo utópiou. 
Najviac ma však mrzí, ale aj tisícky Malača
nov a cestujúcich z okolitých dedín, že sa 
o tejto problematike vôbec nehovorí. Príď
te sa pozrieť, kompetentní, ako to vyzerá 
v priestoroch obidvoch staníc v čase ran
nej a poobedňajšej špičky!!!

malačan

Mesto Malacky podľa § 4 ods. 1 zákona 
NR  SR  č.  596/2003  Z.  z.  o  štátnej  správe 
v školstve a školskej samospráve a o zme
ne a doplnení niektorých zákonov a podľa 
§ 5 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v zne
ní neskorších predpisov vyhlasuje 

výberové 
konanie 
na obsadenie funkcie
riADiTEľ ZÁkLADNEJ škOLy, 
Záhorácka 95, 901 01 malacky

Požadované kvalifikačné 
predpoklady:
•  odborná  a  pedagogická  spôsobi

losť požadovaná podľa Vyhlášky Minis
terstva školstva SR č. 41/1996 Z. z. o od
bornej a  pedagogickej spôsobilosti pe
dagogických  pracovníkov  v  znení  ne
skorších predpisov 

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• absolvovanie prvej kvalifikačnej skúš

ky alebo jej náhrady 

 Ďalšie požiadavky:
• občianska bezúhonnosť
•  znalosť  súvisiacej  legislatívy  (právne 

normy  z  oblasti  školstva  –  riadenie,  hos
podárenie,  kompetencie  škôl,  výchovno 
vzdelávací proces a pod.) 

•  organizačné  a  komunikačné  schop
nosti

• základná znalosť problematiky riade
nia a ekonomiky

• riadiace skúsenosti vítané 
• znalosť cudzieho jazyka vítaná

Požadované doklady 
na výberové konanie:
• prihláška na výberové konanie
• overené fotokópie dokladov o vzdela

ní
• štruktúrovaný životopis
•  odpis  registra  trestov  nie  starší  ako  

3 mesiace
• vlastný návrh koncepcie rozvoja školy 
• písomný súhlas uchádzača so spracú

vaním jeho osobných údajov na účely vý
berového konania 

Prihlášku do výberového konania s po
žadovanými dokladmi je potrebné doručiť 
do 1. júna 2006 na adresu: Mesto Malac
ky, sekretariát prednostu MsÚ, Radlinské
ho ul. 2751/1, 901 01 Malacky s označením 
„Výberové konanie – riaditeľ Zš Záho-
rácka”  a v  ľavom  hornom  rohu „Neotvá
rať”. 

Termín  a  miesto  výberového  konania 
budú uchádzačom, ktorí splnili podmien
ky na účasť na výberovom konaní, ozná
mené najmenej 7 dní pred  jeho uskutoč
nením.

V Malackách 2. 5. 2006
rNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta

VySyPANÉ Z OBÁLky

SPRAVODAJSTVO

V sobotu 18. marca o 11.20 h zaznamenala hliadka mestskej polície, že na Bernoláko
vej ul. v blízkosti centra mesta (Inkubátor Malacky, sídlisko Domky) je na chodníku zapar
kované osobné motorové vozidlo. Podľa spôsobu parkovania vozidla policajti usúdili, 
že  išlo o podozrenie z priestupku (porušenie ustanovenia § 24, odst. 1, písm. zo Z. č. 
315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách – vodič nesmie zastaviť a stáť 
na chodníku, kde by motocykel, motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo boli prekážkou 
plynulému pohybu chodcov; to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri 
minúty a ktoré neohrozí a  neobmedzí chodcov – a porušenie ustanovenia § 52, ods.1, 
toho istého zákona. Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať, 
ak dopravnou značkou nie  je určené  inak). Vzhľadom na okolnosti bol skutok vyrieše
ný blokovou pokutou vo výške 100 Sk.

Spôsob parkovania predmetného vozidla na chodníku je  zadokumentovaný (pozri 
fotografiu). Ak si ju Malačianka (jej reakciu sme uverejnili v minulom čísle – pozn. red.) 
pozorne pozrie, môže sama posúdiť, či parkovala „len dvomi kolesami na chodníku” a ta
kisto, či  jej auto bolo zaparkované spôsobom, že by skutočne „zavadzalo    len človeku, 
ktorý by musel mať aspoň 150 kíl a viac”.          JÁN FABO, zástupca náčelníka msP 

rEAkCiA – TrÁPi VÁS

• Problém s parkovaním pred Nemocnicou 
na Ul. duklianskych hrdinov nabral 18. apríla 
jasné  kontúry  riešenia  –  mesto  uzatvorilo 
dohodu o vytvorení odstavnej plochy s do
dávateľom stavebných prác na rekonštruk
cii Zámockého parku, spoločnosťou HANT 
BA, a. s. Pred nemocnicou tak nájde miesto 
ďalších viac ako štyridsať áut.
• V MsÚ v Malackách 19. apríla zasadal Klub 
starostov Malackého okresu. Hlavným záve
rom zasadnutia bol výber delegátov nastá
vajúceho XVI. snemu ZMOSu, ktorý sa us
kutoční v dňoch 17. – 18. mája v Bratislave.
• 24.  apríla  navštívili  primátora  Jozefa  On
drejku  zástupkyne  Svitania,  ZPMP:  Eliška 
Klenová,  odstupujúca  štatutárka,  a  jej  ná
stupkyňa Iveta Hlavenková.
• V ten istý deň prijal primátor mesta zástup
cov petičného výboru, ktorí žiadajú o rekon
štrukciu Továrenskej ulice v Malackách. Petí
ciu zaregistrovala hlavná kontrolórka mesta 
Ing. Ľubica Čikošová a odstúpila ju na rieše
nie oddeleniu územného rozvoja a dopravy 
MsÚ. 
• V  Pezinku  sa  25.  apríla  stretli  primátori 
miest Malacky, Senec a Pezinok, aby zvolili 
spoločný postup pri riešení nepriaznivej si
tuácie, ktorá hrozí v oblasti financovania re
gionálneho rozvoja Bratislavského kraja zo 
zdrojov EÚ v ďalšom programovacom ob
dobí rokov 2007 – 2013.
• V Bratislave zasadala Rada Združenia miest 
a obcí Slovenska, členom ktorej je aj RNDr. 
Jozef  Ondrejka.  Súčasťou  uznesení  zo  za
sadnutia rady je aj návrh riešenia financova
nia projektov na území Bratislavského kraja 
v ďalšom programovacom období.
• 28. apríla sa uskutočnil kontrolný deň na 
stavbách, ktoré realizuje mesto: rekonštruk
cii čistiarne odpadových vôd a Zámockého 
parku i opravách miestnych komunikácií po 
zimných  výtlkoch.  Primátor  Ondrejka  sa 
stretol  s  R.  Veselkom  zo  spoločnosti  Ne
mocničná, a. s., v súvislosti  s  riešením par
kovania v areáli nemocnice i  mimo neho.
• Veľká porada primátora mesta s vedúcimi 
oddelení  MsÚ  a  riaditeľmi  príspevkových 
organizácií sa konala 2. mája.
• 3. mája zložili sľub zapisovatelia a členovia 
okrskových  volebných  komisií,  ktorí  budú 
zabezpečovať 17.  júna parlamentné voľby 
na území mesta.                  -ipo- 

SkALiCA – V kráľovskom meste sa 20. apríla uskutočnil XVi. snem Združenia 
miest a obcí záhorskej oblasti. Primátori a starostovia zo svojich radov vybrali 
pätnásť delegátov nastávajúceho snemu ZmOS-u, ktorý sa uskutoční v dňoch 
17. a 18. mája v Bratislave.

Starostovia a primátori sa stretli na XVI. sneme ZOZO

Málo financií pre školstvo,
vysoké ceny nočného prúdu

Vo voľbách štatutárnych orgánov účastníci snemu potvrdili na poste predsedu ZOZO 
malackého primátora Jozefa Ondrejku.

Za Malacký okres na snem pocestu
jú:  RNDr.  Jozef  Ondrejka  (člen  Rady 
ZMOS),  Margita  Fischerová  (Plavecký 
Štvrtok), Štefan Kudlička (Veľké Leváre), 
Mária Hirtová (Sološnica), Peter Tydlitát 
(Gajary) a Ján Želipský (Rohožník).

Jednou  z  tém,  ktorými  sa  zaoberali 
účastníci snemu z okresov Malacky, Se
nica a Skalica, bolo financovanie regio
nálneho  školstva.  Na  otázky  starostov 
odpovedala  Dana  Mikulová,  štátna  ta

jomníčka Ministerstva školstva SR, a Ja
roslav  Mrva  zo  Združenia  miest  a  obcí 
Slovenska. Účastníci snemu sa v disku
sii venovali aj vysokým nedoplatkom za 
spotrebu  elektrickej  energie,  ktoré  pri 
vyúčtovaní zaskočili nejednu samosprá
vu. Vyhodnotením  dopadu  neúmerné
ho  zvýšenia  nočného  prúdu  na  záhor
ské obce sa bude zaoberať Úrad pre re
guláciu sieťových odvetví.

Text, foto: iVANA POTOčňÁkOVÁ

mestský úrad malacky, oddelenie životného prostredia opätovne informuje 
občanov, že v niektorých častiach mesta sa ešte stále uskutočňuje prelepovanie 
novými nálepkami  (mesto malacky) podľa platného Všeobecne záväzného na-
riadenia mesta malacky o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady č. 9/2005, § 38, ods. 1

Počet vývozov pre fyzické osoby podľa § 36, ods. 2 písm. a) 
sa stanovuje takto:
a) 1 osoba – 110, 120 l, vývoz 12 x za rok (žltá okrúhla nálepka)
b) 2 – 3 osoby – 110, 120 l nádoba, vývoz 26 x za rok (zelená okrúhla nálepka)
c) 4 – 7 osôb – 110, 120 l nádoba, vývoz 52 x za rok (červená okrúhla nálepka)
d) 8 viac osôb – 240 l nádoba, vývoz 52 x za rok (červená hranatá nálepka)

ods. 2
V prípade požiadavky fyzickej osoby – občana o vyššiu frekvenciu vývozu a veľ

kosť nádoby, ako je určené v bode 1, žiadateľ doplatí poplatok do výšky zodpoveda
júcej minimálnemu počtu osôb prislúchajúcemu danej požiadavke.

Zmenu vývozu si občan môže vybaviť na mestskom úrade v klientskej kancelárii. 
Občan, ktorý chce iný druh vývozu, musí si so sebou priniesť zostávajúcu nálepku, 
ktorú si z nádoby odstráni (napr. žiletkou). Táto môže byť aj poškodená. Po vyplnení 
tlačiva na iný druh vývozu a doplatení rozdielu mu bude nálepka vymenená. Túto si 
potom nalepí na svoju odpadovú nádobu.                  OŽP msú

DO POZOrNOSTi

Okresný  výbor  Dobrovoľnej  po
žiarnej ochrany v Malackách vás po
zýva  na  súťaž  hry  Plameň,  ktorá  sa 
uskutoční v sobotu 13. mája o 9.00 h 
na  ihrisku  Záchrannej  brigády  Ha
sičského a záchranného zboru v Ma
lackách, vstup z Pezinskej ulice.

Organizačný výbor súťaže hry Plameň

Ďakujeme  všetkým,  ktorí  sa  zapojili 
do  kampane  Čisté  Malacky,  obča
nom, organizáciám a malackým ško
lám.  Ich  iniciatíva môže byť motivá
ciou pre tých, ktorí sa zatiaľ  jarného 
skrášľovania  mesta  nestihli  zúčast
niť.  Urobme  spoločne  Malacky  kraj
šími! mesto malacky

Spoločnosť TNS SK, s. r. o., zaoberajú-
ca sa prieskumom trhu a verejnej 
mienky hľADá ANKETáROV. Bližšie 
informácie: 0�/5� 49 70 80 kl.1�0, 
www.tns-global.sk/kariera/anketar
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zhotovené  náročnejšou  grafikou  či  ke
ramika. Najčastejšími námetmi boli ma
lacké dominanty, u mladších žiakov vý
javy z detských hier.“ 

Ako  poznamenal  primátor  Jozef  On
drejka,  išlo najmä o mnohorakosť pohľa
dov. „Svet nie  je  len taký, ako ho vnímam 
ja. Každý ho vidí iným spôsobom. Svoj po
hľad sa snažili súťažiaci preniesť aj do obra
zov. Z každého bolo cítiť niečo iné,“ pove
dal. 

Podujatie sponzorsky podporilo: 
Papiernictvo  ŠKOPEK,  kníhkupectvo 

ĽUBICA a distribučná agentúra VALKO.
          Text, foto: LUCIA VIDANOVá

stretol krízový štáb, kde sa zvažovali kon
krétne kroky a rozdeľovali úlohy. 

Mesto Malacky  ihneď  informovalo Vo
jenské lesy a majetky SR, v ktorých katastri 
sa rybníky nachádzajú, a vyzvalo ich prijať 

opatrenia, ktoré by zabezpečili, že rybníky 
zadržia  väčšie  množstvo  vody.  Pokusy 
o  nadviazanie  kontaktu  s  predstaviteľmi 
ŽSR boli podľa zástupcu primátora  Ing. J. 
Bullu  zúfalé.  „Chceli  sme  ŽSR  požiadať 
o  prehĺbenie  zaneseného  priepustu,  cez 

ktorú  pod  traťou  preteká  Balážov  potok, 
aby  ním  z  lesov  a  záhrad  mohlo  odtekať 
viac vody. Nebolo s kým hovoriť,“ vysvetľo
val situáciu ako zo zlého filmu. Po mnohých 
márnych  pokusoch  mesto  dostalo  aspoň 
prísľub,  že  vlaky  pri  prechode  kritickým 
miestom spomalia rýchlosť a ŽSR vyšlú na 
miesto  hliadku,  ktorá  situáciu  zhodnotí. 
Oznam putoval aj na riaditeľstvo Povodia 
Moravy, ktoré však v tom čase už riešilo zá
važné problémy najmä na Rudave. 

Keďže na druhý deň ráno bola situácia 
nezmenená a nič nenaznačovalo, že ŽSR 
by sa chystali niečo podniknúť, mesto po
žiadalo Povodie Moravy o zapožičanie tzv, 
kráčajúceho bagra, ktorý sa môže pohy
bovať aj v bahne a presiaknutom teréne. 
Technika a operatívne nasadení pracovní
ci  tak  začali  prečisťovať  kanál  vyhĺbený 
ešte  v  roku  1999,  keď  bol  tento  koniec 
Malaciek  podobným  spôsobom  zatope
ný. Len čo s úpravami terénu skončili, vo
da očividne začala klesať. Možno by teda 
situácia nemusela byť až taká nepríjemná, 
keby  k  nej  obyvatelia  zaplavených  častí 
neprispeli aj  sami. Kanál, ktorý má slúžiť 
na odvádzanie vody, bol  totiž nielen za
rastený  burinou,  ale  najmä  zahádzaný 
smeťami,  ktoré  nadobudli  rozmery  čier
nej skládky odpadu. 

Text, foto: TATIANA BÚBELOVá

Dokončenie z �. strany

Dokončenie z �. strany

 Útočili aj spodné vody

Lepšie parkovanie pred nemocnicou 
V ostatnom čísle Malackého hlasu sme písali o nedostatku parkovacích miest pred 

malackou nemocnicou. Toho času bola na tomto kritickom mieste vytvorená odstavná 
plocha, kde môže byť odstavených 47 motorových vozidiel. 

LUCIA VIDANOVá, foto: M. Šišolák, T. Búbelová, J. Valachovič

Malacky očami výtvarných talentov
Rozhodovať o víťazoch nebolo jednoduché. Originálne práce hodnotili skúsení výtvarní pedagógovia a aktívne činní výtvarníci – prvý 
sprava Mgr. Milan Hruboš s Mgr. Tatianou Filovou, v pozadí Libuška Čtveráková. 

Výherná listina
CENA PRIMáTORA MESTA MALACKy – Barbora Kmecová, ZUŠ
I. kategória – materské školy:
HLAVNÁ CENA – kolektívna práca triedy SLNIEČKA, MŠ Hviezdoslavova
Lucia Kurová; Lenka Baťková; Anna Kurtíková; Jozef Jakubec 

II. kategória – žiaci 1. – 4. ročníka
HLAVNÁ CENA – Miroslava Matúšková, ZŠ Štúrova
Gabriel Serbák, ZUŠ; Samuel Richard Tóth, ZUŠ; Róbert Pribiš, ZŠ Štúrova; Erika 
Hrabovská, ZŠ Štúrova

III. kategória – žiaci 5. – 9. ročníka
HLAVNÁ CENA – Naďa Hrnková, ZŠ Dr. J. Dérera
Tomáš Velšmid, ZUŠ; Michaela Makytová, ZŠ Dr. J. Dérera; Pavol Klíma, Špeciálna ZŠ; 
Dorotka Balúchová, ZUŠ; Magdaléna Kimličková, Alexandra Benkovičová, ZŠ M. Ol
šovského
IV. kategória – študenti strednej školy

Tomáš Osuský, ZUŠ
Na  úspechu  celej  súťaže  sa  nemalou  mierou  podieľali  pedagógovia,  ktorí 

deti viedli pri tvorbe súťažných prác. Ocenení boli: Gabriela Šulová – Materská 
škola, elokované triedy na Hviezdoslavovej ul., Mgr. Anna Nesnadná, ZŠ Štúro
va, Mgr. Silvia Adamczaková, ZŠ Štúrova, Mgr. Magdaléna Červenová, ZŠ Dr. J. 
Dérera a Mgr. Vlasta Peltznerová, ZŠ M. Olšovského. 

Pracovný ruch na cestách 
neutícha

Rekonštrukcia Ul. 1. mája pokračuje
Rekonštrukčné práce sú v plnom prúde. V čase uzávierky pracovali vodári na oprave 

prípojok  aj  vodovodu.  Kompletne  vymenená  bude  aj  dažďová  kanalizácia  a  zrekon
štruovaná ulica zažiari novým osvetlením. Kvôli predĺženiu práce vodárov  je už dnes 
zrejmé,  že  termín  ukončenia  prác  19.  máj  sa  nepodarí  dodržať.  Očakávaný  je  časový  
posun. Po ukončení rekonštrukčných prác na Ul. 1. mája sa pracovné skupiny presunú  
na Záhorácku ulicu, ktorú čaká stavebný ruch tiež. 

Výtlky z ciest miznú
Viac ako 1500 m2 výtlkov napočítali po 

zime na mestských komunikáciách. Pote
šujúcou  správou  je,  že  začiatkom  mája 
zmizli  z  Nádražnej  ulice,  Ul.  Ľ.  Zúbka  aj 
frekventovanej časti Zámockej ulice od sy
nagógy. Práce sa konali aj na Továrenskej, 
Hviezdoslavovej, Čulenovej a Partizánskej 
ulici. Motoristi  sa  tak môžu tešiť na „bez
bolestný“ prejazd mestom.  
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V piatok 28. apríla sa pod záštitou 
Komisie školstva a športových čin-
ností pri MsZ konal v Mestskom cen-
tre kultúry 1. ročník vyhlásenia naj-
lepších športovcov a kolektívov 
mesta za rok 2005. Na pleciach čle-
nov komisie ležala celá príprava 
a usporiadanie slávnostného gala-
večera.

Samotný  galavečer  moderovala 
členka komisie Janka Pagáčová a spes

trilo  ho  vystúpenie  tanečnej  skupiny 
Saltatrix  a  mladej  konzervatoristky  Ka
taríny Danihelovej. 

Nominácie  na  ocenených  posielali 
športové kluby, ktoré boli písomne po
žiadané o ich návrhy a zdôvodnenie no
minácie. Na základe nominácií a dosia
hnutých  športových  výsledkov  jednot
livých  športovcov  členovia  komisie 
a zástupcovia mesta tajným hlasovaním 
určili nasledujúcich najlepších športov
cov mesta  za rok 2005:

Výsledky čitateľskej ankety
Súbežne bežala v dvojtýždenníku Malacký hlas súťaž o najobľúbenejšieho športovca a kolektív mesta roku 2005. čitatelia 
určili týchto víťazov: najobľúbenejší športovec mesta za rok 2005: Patrik Lapin – tenis (TJ Strojár Malacky)  
a najobľúbenejší kolektív mesta za rok 2005: Karatisti TJ Strojár Malacky

Víťazi obdržali poháre s venovaním od kaviarne CAFE 23. Taktiež boli po skončení galavečera vyžrebovaní desiati čitatelia Malac
kého hlasu, ktorí sa zapojili do ankety a ktorí sú ocenení vecnými cenami od sponzorov ankety.

Patria k nim: Renáta Beňová,  Rohožník 391/3 (cenu venovala fy Cyklo S Malacky – svetlo na bicykel); Vladimír Spusta, Mierové 
námestie 2419/18, Malacky (cenu venovala fy AŠport, p. Vaniš – ruksak zn. Legea); Daniela Muziková, Ľ. Fullu 1641/6, Malacky 
(cenu venovala kaviareň Cafe 23 – poukážka na občerstvenie v hodnote 500 Sk); Viera Lapinová, Záhorácka 39, Malacky (cenu ve
novalo Papiernictvo Škopek Malacky – sada školských potrieb); Marta Ferenčáková, Jakubov 268 (cenu venovala fa. AŠport p. 
Vaniš – šiltovka); Ing. Ferdinand Vrablec, Veľkomoravská 45, Malacky (cenu venoval AD HOC Malacky – permanentka do plavárne 
Malina na 10 vstupov); Ján Izakovič, Zámocká ul., Malacky (cenu venovala fy Cyklo S Malacky – cyklistické rukavice zn. Shimano); 
ľubica Glulcová, L. Novomeského 26, Malacky (cenu venovalo Cafe bowling Malacky – poukážka v hodnote 600 Sk na bowling); 
Magdaléna Sakárová, Štúrova 1544/10, Malacky (cenu venovalo Papiernictvo Škopek Malacky – sada školských potrieb); Jakub 
Valachovič, Bernolákova 28, Malacky (cenu venoval AD HOC Malacky – permanentka do plavárne Malina na 10 vstupov).                       

Výhercovia si môžu ceny osobne vyzdvihnúť v MsÚ v redakcii Malackého hlasu, 3. poschodie, č. d. 407.

Najlepší športovci roka 2005
KATEGóRIA MLáDEŽ:
Simona Lazarčíková  –  stolný  tenis  (MŠK 
Malacky)
Dávid Michálek – džudo ( TJ Strojár Malac
ky )
Dávid Klíma – box (BC RTJ Malacky )
Alexandra Štuková – atletika (AC Malacky)
Aneta Hollá – atletika (AC Malacky)

KATEGóRIA DOSPELí:
Peter Haľko – futsal (1. SFC Nafta Malacky)
Ing. Stanislav Haramia – športová streľba 
(ŠSK Malacky)
Ing. Miloš Kuchárek – turistika (IAMES )
Ing. Emil Jung – vodný motorizmus (VO
MO Malacky)
Denis Tangelmayer – kulturistika (TJ Stro
jár Malacky)

KATEGóRIA KOLEKTíV:
Stolní tenisti MŠK Malacky – muži
Hádzanári TJ Strojár Malacky – muži
Volejbalistky TJ Strojár Malacky – ženy

Najlepší športovci a kolektívy mesta obdr
žali poháre a diplomy. Na záver si úspešní 
športovci  symbolicky pripili  šampanským 
na ďalšie športové úspechy a reprezentáciu 
mesta Malacky a vyslovili prianie založenia 
tradície  každoročného  vyhlasovania  naj
lepších športovcov mesta. Taktiež vyslovili 
poďakovanie  členom  komisie  školstva 
a  športových  činností  (Mgr.  Drahomíra 
Lörincziová, PaedDr. Janka Pagáčová, Ma
rie Jurdáková, Vladimír Mihočko, Mgr. Bra
nislav  Orth,  Konečný,  Mgr.  Dušan  Šuster, 
Mgr. Anton Pašteka, Ing. František Hlavatý) 
za myšlienku a organizáciu podujatia.

 -fh-

KATEGóRIA MLáDEŽ
Aneta Hollá (atletika)
•  reprezentantka SR v kategórii dorast na 800 m 
•  držiteľka slovenského halového rekordu v štafetách junioriek na 4 x 400 m
•  majsterka SR v atletike v kategórii junioriek, dorasteniek aj žien na 800 m
Dávid Klíma (box)
•  majster SR medzi žiakmi v hmotnostnej kategórii do 44 kg
•  víťaz medzinárodných pretekov v Nemecku a Maďarsku
•  koncom roka 2005 bol zaradený do širšieho výberu reprezentantov SR
Alexandra Štuková (atletika)
•  reprezentantka SR v kategórii dorasteniek na 400 a 800m 
•  držiteľka slovenského halového rekordu v štafetách junioriek na 4 x 400 m
•   majsterka SR v kategórii žiačok na 300 a 600 m, v kategórii dorasteniek na 400 m 

a v kategórii žiačok na 800 m (M SR základných škôl)
•   držiteľka slovenského halového rekordu v behu na 150 a 300 m v kategórii žia

čok
Simona Lazarčíková (stolný tenis)
•  reprezentantka SR v kategórii kadetky
•  6. hráčka európskeho rebríčka 2005
•  vicemajsterka SR v dvojhre i štvorhre
•   členka družstva, ktoré získalo 1. miesto na MSR družstiev v kategórii  starších 

žiačok
Dávid Michálek (džudo)
•  reprezentant SR v džude
•   zaknihoval deväť víťazstiev na rôznych zápasoch (5 na medzinárodných turna

joch), a 5 krát bol druhý

KATEGóRIA DOSPELí 
Peter Haľko (futsal)
•  bývalý hráč 1. FSC Malacky (účastník 1. ligy SR vo futsale)
•  reprezentant SR, odohral 6 zápasov a strelil 3 góly
•  druhý najlepší strelec 1. FSC v sezóne 2004/2005 (31 gólov)
Ing. Stanislav Haramia (streľba)
•  víťaz slovenskej ligy
•  majster SR v streľbe s veľkorážnou puškou s puškohľadom, kateg. Štandard
•  víťaz českej ligy
•  vicemajster ČR v streľbe veľkorážnou puškou – mechanické mieridlá 
•   trojnásobný víťaz a  jedenkrát  tretí na streleckom závode Ostreľovačská puška   

v Poříčanoch
•   bronzový na M SR v streľbe s veľkorážnou pištoľou – plášťové strelivo – disciplína 

OPEN
Ing. Miloš Kuchárek (horolezectvo)
•   v rámci júnovej expedície Ekvádor 2005 pokoril sopku Imbabura (4621 m n. m.), 

Corazón (4786 m n. m.), najvyššiu činnú sopku sveta Cotopaxi – (5897 m n. m.),  
najvyššiu horu Ekvádoru – sopku Chimborazo  (6310 m n. m.)  i najvyššiu horu 
Mexika, tretiu najvyššiu horu Severnej Ameriky, sopku Pico de Orizaba (5700 m  
n. m.)

•   v októbri 2005 ocenený Slovenským vysokohorským a turistickým spolkom oce
nením Zlatý výkonostný okruh – kvóta 4000 za výstupy na svetové vrcholy vyš
šie ako 4000 m.

Emil Jung (vodný motorizmus)
•  4. miesto na majstrovstvách Európy
•  raz prvý, dva razy druhý a raz štvrtý na medzinárodných pretekoch
•  3. miesto v súťaži o Putovný pohár bez rozdielu kubatúr
•  2. miesto na Castrol Cup 2005
•  2. miesto v Slovenskom pohári
•  druhý na M SR vo vytrvalostných pretekoch i v rýchlostných pretekoch
Denis Tangelmayer (kulturistika)
•  majster SR juniorov v hmotnostnej kategórii 82,5 kg
•  vicemajster SR medzi mužmi v silovom trojboji

KATEGóRIA ŠPORTOVýCH KOLEKTíVOV
Muži: družstvo TJ Strojár v hádzanej
•  víťazi 1. slovenskej ligy
•   aktuálne hrajú baráž o postup do najvyššej súťaže (v čase uzávierky MH malo 

mužstvo 4 body za dve víťazstvá, do konca sezóny odohrajú ešte tri barážové 
stretnutia).

Ženy: družstvo TJ Strojár vo volejbale
•   v premiérovom účinkovaní v najvyššej slovenskej súťaži postúpili hneď do play

off. V ňom vypadli s neskorším víťazom – Senicou.
Družstvo mladších žiakov mestského stolnotenisového klubu
Zloženie: Samuel Novota a Andrej Slováčik
•  majstri Slovenska

ANKETA MALACKÉHO HLASU – NAJSyMPATICKEJŠí 
ŠPORTOVEC A ŠPORTOVý KOLEKTíV:
Športovec: Patrik Lapin (tenis)
•   finále dvojhry na turnaji triedy B a osemfinále dvojhry na turnaji triedy A v kate

górii starších žiakov
•  štvrťfinále štvorhry na halovom turnaji triedy B
•   v slovenskom rebríčku figuruje medzi staršími žiakmi na 52. mieste, medzi muž

mi na 414. mieste
•   víťaz Malackého rebríčka 2005
Športový kolektív: oddiel karate TJ Strojár Malacky
•  s 18 členmi patrí k najmenším oddielom Strojára
•   pravidelne sa zúčastňuje celoštátnych pretekov, športovci získavajú popredné 

umiestnenia a niektorí boli povolaní do širšieho výberu pre reprezentáciu SR.

Dolný rad sprava: Ing. Stanislav Haramia, Ing. Miloš Kuchárek, Emil Jung, Alexandra Štuková, Aneta Hollá, Simona Lazarčíková, Dávid 
Michálek a Dávid Klíma. 
Horný rad sprava: zástupcovia mužstva TJ Strojár v hádzanej Milan Mikulčák, Ing. Tomáš Stachovič, René Ofčarovič, Ing. Šimková za 
družstvo TJ Strojár vo volejbale, Samuel Novota a Andrej Slováčik za stolný tenis, Bc. Štefan Polák z oddielu karate TJ Strojár Malacky, 
Peter Haľko st., Patrik Lapin a Denis Tangelmayer. 

Malý džudista Dávid Michálek má pred sebou sľubnú športovú kariéru. Ako najmladší 
cenu iste nepreberal poslednýkrát. Cenu mu odovzdáva predsedníčka komisie školstva 
a športových činností Drahomíra Lörincziová.

Profily víťazov
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Neurologická 
ambulancia

MUDr. Silvia Mehešová

Ordinačné hodiny

Po ndelok  8.00 – 15.00
Utorok  8.00 – 15.00
Streda  10.00 – 17.00
Štvrtok  8.00 – 15.00
Piatok  8.00 – 15.00

Telefón do ambulancie

034/ 772 29 65, kl. 369

Oftalmologická 
ambulancia

MUDr. Tatiana Alakšová

Ordinačné hodiny

Po ndelok  8.00 – 15.00
Streda  8.00 – 15.00

Telefón do ambulancie

034/ 772 29 65, kl. 299

Stretávame sa  raz mesačne  (zvyčajne Pia 
–  Ne)  na  rôznych  miestach  a pri  rôznych 
príležitostiach.  Sídlom  zboru  je  jeho  do
mov v Trenčianskych Tepliciach. Bol vybu
dovaný v roku 1933 zásluhou Jána Geryka.  
Koncertné aktivity doma  i v zahraničí us
kutočňujeme na základe rozsiahleho kme
ňového repertoáru. Sú to vystúpenia pre 
mládež v školách, koncerty spojené s vý
znamnými  národnými  udalosťami  a,  sa
mozrejme, aj v chrámoch. 

Umelecké  renomé  zboru  je  nerozluč
ne späté s jeho dirigentom. Docent Štefan 
Sedlický je v poradí už šiestym dirigentom 
od založenia. Pod  jeho vedením zbor na
hral už dva CD záznamy – Hoj, zem drahá 
a Korunovácie. Bude možné si ich zakúpiť 
po koncerte v Malackách.

Tento zbor vystúpi pri príležitosti 
osláv osemstoročnice Malaciek v nede-
ľu 21. mája o 10.00 h po skončení svätej 
omše vo farskom chráme v našom mes-
te. Na čo sa môžu poslucháči tešiť?

Na  majestát  mužského  zboru  a  jeho 
akademické  interpretácie  od  slovenskej 
klasiky až po súčasné premiéry.

LUCIA VIDANOVá
Viac o SZSU na www.szsu.szm.sk

Láska k zborovému spevu v kvete

Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) je celonárodné vokálne teleso so 
sídlom v Domove SZSU v Trenčianskych Tepliciach. Zakladajúcim dirigentom 
SZSU bola významná slovenská hudobná osobnosť – prof. Miloš Ruppeldt, kto-
rý dirigoval zbor v rokoch �92� – �94�. Zriaďovateľom tohto špičkového ama-
térskeho mužského speváckeho zboru je Ministerstvo školstva SR. V repertoári 
SZSU v súčasnosti nechýbajú skladby popredných slovenských skladateľov, ale 
ani starých majstrov vokálnej hudby (Lasso, Palestrina, de Vittoria, Gallus-han-
dl, Smetana, Bella, Moyzes, Trnavský, Suchoň, Cikker, Burlas, Zemanovský, hru-
šovský, Zeljenka a i.). Domáce i zahraničné kritiky vyzdvihujú vyspelú spevác-
ku kultúru SZSU, jeho plnosť zvuku, čistotu intonácie, precítený prejav, ale aj 
spoločenský šarm a srdečnosť kolektívu.

Dokončenie z �. strany

Kalendár podujatí v meste Malacky 

14. máj o 15.00 h –  Deň matiek, MCK, org. MŠ
18. máj o 14.00 h –  Stretneme sa pri muzike, MCK Záhorácka ul., ukončenie Akadé

mie III. veku
21. máj o 10.00 h –  koncert Národného mužského speváckeho zboru slovenských 

spisovateľov, františkánsky kostol
21. máj o 16.00 h –  Rozprávková nedeľa, divadlo Piki: Kamoš Obor, SD MCK
23. máj o 19.00 h –  Mystery Of The Dance,  veľkolepá  írska  tanečná  show  súboru 

Merlin, v ktorej ožíva príbeh starej keltskej legendy o láske človeka 
a víly, kino Záhoran

24. máj o 8.30 h, 10 .00 h, 11.30 h, Mystery Of The Dance, veľkolepá  írska tanečná 
show súboru Merlin pre ZŠ, v ktorej ožíva príbeh starej keltskej le
gendy o láske človeka a víly, kino Záhoran 

27. máj o 19.00 h –  M. Gavran: Všetko o ženách, SD MCK
30. máj o 13.00 h –  Šachový turnaj pri príležitosti MDD, MCK Záhorácka
19. – 20. 5., DNH na cestách – A. Prochazka: S tvojou dcérou nikdy 

Kino Záhoran MCK
11. – 12. mája o 18.00 h –  Nezvratný osud 3
13. – 14. mája o 18.00 h –  Hitch: Liek pre moderného muža
18. – 19. mája o 18.00 h –  Ako sa krotia krokodíly
20. – 21. mája o 18.00 h –  Hovorí sa...
25. – 26. mája o 18.00 h –  Tiger a sneh
27. – 28. mája o 16.00 h –  Doba ľadová 2

Filmový klub MCK 
17. máj o 20.00 h –  Rok ďábla
24. máj o 20.00 h –  Lesní chodci
31. máj o 20.00 h –  Mňága happy end 

Výstavy 
od 5. 5. Od Tatier k Dunaju, výstava fotografií A. Jirouška, vstup voľný 
otvorené: Po – Pia: 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h, So – Ne: 14.00 – 17.00 h 
Múzeum Michala Tillnera, vstupné dospelí – 20 Sk, deti, dôchodcovia – 10 Sk
otvorené: Po – Pia: 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h, So – Ne: 14.00 – 17.00 h 
Krypty pod františkánskym kostolom NPPM
otvorené od 16. mája Ut – Pia: 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h, So – Ne: 14.00 – 17.00 h
Premeny Malaciek, výstava fotografií, stála expozícia

Knižnica otvorená: Po – Pia: 10.00 – 18.00 h, So: 10.00 – 13.00 h

Kontakt MCK: 034/772 21 55, 034/772 25 37, 
 Kontakt MsÚ: 034/7966122, media@malacky.sk

MáJ 2006

Koncert domáceho zmiešaného speváckeho zboru Vox Humana 23. apríla zakončil tohtoročnú Malackú hudobnú jar. Na fotografii 
v popredí zľava dirigentka Ing. Gabriela Peťková, Mgr. art. Róbert Kohútek – korepetítor, a sólistka Katarína Danihelová. Zbor v ro-
koch 1999 – 2001 pracoval pod vedením Mgr. Jána Schultza.

MH 06 F4



MALACKÝ HLAS  9/2006�

K  otázke  erbu  mesta,    ktorého  históriu 
vzniku obsahovala predchádzajúca krížovka, 
sa úzko viaže aj otázka vzniku názvu nášho 
mesta.  Historik  františkánskej  rehole  doktor 
(tajnička č. 1)  sa  opieral  o  ľudovú  históriu 
a  videl  súvis  názvu  mesta  Malacky  s  ma
ďarským slovom „malacka“, čo znamená pra
siatko. V okolí bolo množstvo diviakov a s ni
mi súvisiace poľovačky uhorských grófov boli 
na dennom poriadku. Vznikol tu preto lovec
ký zámok a pri ňom osada, ktorej názov mal 
byť pôvodom dnešného názvu mesta. Profe
sor Július Trebišovský však túto verziu pova
žoval za nie príliš dokázanú. Je tu aj druhá te
ória, ktorá odvodzuje názov mesta od sloven
ského slova (tajnička č. 2), pretože na pôde 
dnešných Malaciek boli rozsiahle močariská 
–  raj  pre  diviakov.  Neskôr  možno  vzniklo 
z  tohto  názvu  dnešné  pomenovanie  mesta 
Malacky.  Táto  súvislosť  pomenovania  by  sa 
napokon  mohla  hľadať  aj  medzi  vtedajším 
názvom  obce  „Moluchka“  a  medzi  starším 
názvom potoka, ktorý pretekal územím Ma

laciek a ktorý sa podľa najstarších listín uvá
dza ako (tajnička č. 3).  Ide o potok Malina. 
Dnes sa objavujú tiež teórie, že názov mesta 
pochádza z pojmu (tajnička č. 4), teda náz
vu miesta, kde sa mlátilo obilie. Že by práve tu 
mal korene náš známy „Macek“, ktorý išiel do 
Malaciek mlátiť šošovičku? Pôvod názvu Ma
laciek zostáva teda otvorený.

VODOROVNE – A tajnička č. 2;  jeden 
z  autoopravárov;  oznámenie  B akciová  
spoločnosť v Malackách;  jestvujete; mesto 
v Nemecku; pracuj; bola o „Forsajtovcoch“  
C na akom mieste; čistiaci prostriedok; ob
chodný  veľkopodnik;  severské  zviera;  sú
časť zimného odevu; D amerícium;  tajnič
ka č. 1; tebe E nie hore; jednotka hmotnosti; 
dlhá samohláska; vydal (nevestu) po česky; 
vápencové pohorie F prvé a posledné pís
meno abecedy; kríženec jedno a dvojhrbej 
ťavy; nerozkazoval vojakom; domácke me
no Ivana; skratka slovenskej meny G tajnič
ka č. 4; malá Jana; zbavujú špiny.

ZVISLE – 1 stavebná hmota 2 spoluhlás
ky v slove LEGODOM; Odevné závody Luče
nec 3 plošné miery; produkt z oviec 4 po
jem duše u starých Egypťanov; mesto v zá
padných  Čechách;  iniciály  mien  umelcov 
Horvátha, Hryca (herci) a Majerníka (maliar) 
5 ypsilon; vesmír; rada klubov 6 ktorá oso
ba; nie dovnútra; samohláska v slove BYT 7 
MPZ Rakúska a Španielska; naplnenej 8 časť 
potrubia; čistiaci prášok 9 nekonzervovalo 

dymom – obrátene 10 znečistené ovzdušie; 
lesný dravec 11 plošná miera; odovzdávajú 
skúsenosti 12 vlhči; zajal básnicky; mäkká 
spoluhláska 13 kyslík; bodol po česky; rím
ska dvojka 14 závodná stráž; lebo (dôrazne); 
krajská vojenská správa 15 patriaci nám; ro
zdrvené obilie 16 strom s krásnym voňavým 
bielym kvetom; možno 17 tajnička č. 3. 

Pripravil: JUDr. Marián POLAKOVIČ

Ak nám do 15. mája pošlete správne vy
lúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným 
kupónom,  budete  mať  šancu  súťažiť  o  re
klamné predmety mesta.

KUPÓN

9

Len jeden čitateľ sa napriek nesprávne
mu rasteru ku krížovke vynašiel a správ
ne vylúštil tajničku – 1. Vševlad Gajdoš, 
2. Mláky, 3. Maliska, 4. Mlacky.  Bol  
to  Karol Horváth  z  Partizánskej  ulice  
v  Malackách,  ktorý  vyhráva  reklamné 
predmety mesta. 

Ospravedlňujeme sa všetkým lúštite-
ľom krížovky za uverejnenie nespráv-
neho rastra, čo im znemožnilo zapojiť 
sa do súťaže. 

redakcia a –pj–

MALACKÝ
HLAS

SERVIS ČITATEĽOM

KRížOVKA

v supermarkete

TÝžDEŇ OD 15. DO 21. 5. 2006
Venus, slnečnicový olej 5 l za 159 Sk • Ra
jo, polotučné mlieko 1 l za 17,90 Sk • Flo
ra light, rastlinný tuk, 400 g za 35,90 Sk
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Náš TIP NA NáKUP

Oslaďte si život s HVIEZDOU!
MH 06 B3

CUKRáREŇ HVIEZDA 
Ul. 1. mája 87, 901 01 Malacky
Otvorené denne od 9.00 do 19.30 h. 

V roku 2006 je ten správny čas, aby 
sme načreli do svojich vedomostí 
o histórii mesta. V rubrike Kto je to? 
budeme uverejňovať indície o vý
znamnej osobnosti. Spoznáte ju?

Narodil sa 25. mája 1895 vo Viedni, kde 
boli jeho rodičia na robotách. Detstvo pre
žil u deda v Malackách. Vo výtvarnej tvor
be čerpal prevažne z inšpirácií slovenskou 
krajinou, aj keď svoju prvú polovicu života 
strávil  v  zahraničí. V  neskoršom  veku  ho 
opantala  zberateľská  vášeň.  Zaslúžil  sa 
o vybudovanie muzeálnej expozície v mú
zeu v Malackách – v bývalom Froncovom 
mlyne z 18. storočia.  Jemu venoval svoju 
zbierku ľudového umenia, ktorú tvorilo ti
síc  kusov  keramiky  západoslovenskej  fa
jansy,  drevené  úžitkové  predmety,  mlyn
čeky, žehličky a obdivuhodné petrolejové 

lampy. Slávnostného otvorenia sa však ne
dožil, umrel o tri mesiace skôr – 18. februá
ra 1975 v Bratislave.

Ak  viete,  ktorej  osobnosti  medailónik 
údajov patrí, napíšte do15. mája jej meno 
a máte možnosť súťažiť o dve vstupenky 

na  nové  predstave
nie Divadla na ham
bálku Vietor v koru
nách sasafrasu. 
V minulom čísle sme 
predstavili  Mansvé
ta Olšovského  (na 
fotografii).  Vstupen
ky vyhráva...... 

Oslava prírody 
v CVeČku

Mesiac apríl sa niesol v znamení pre
búdzajúcej sa prírody ako mesiac le
sov, ktorý v sebe zahŕňa i Deň Zeme. 
Na prírodu sa  za meralo i malacké 
CVeČko, ktoré v poslednom období 
zorganizovalo okrem okresných sú
ťaží a olympiád i niekoľko pekných 
vlastných podujatí.

Koncom  marca  to  boli  tvorivé  dielne 
pod názvom Jarné variácie, ktoré sa usku
točnili v troch častiach. Deti zo ŠK pri ZŠ na 
Záhoráckej ul., zo ŠK pri ŠZŠ a rodičia s deť
mi si na nich vytvárali pestrofarebné kviet
ky a zvieratká.

22. 4. je vyhlásený ako Deň Zeme. Tra
dične k tomuto dňu organizuje CVeČko vý
tvarnú súťaž so zameraním na ochranu prí
rody. Deti zo ZŠ a ŠKD zobrazili svoje pred
stavy o čistej prírode prostredníctvom vý
tvarných  prác.  Mladí  umelci  postupovali 
podľa vopred určených kritérií. Kvalitu a vý
tvarný prejav ocenil i predseda poroty Mgr. 
Hruboš.

23.  4.  CVeČko  uskutočnilo  podujatie 
pre  rodičov s deťmi Čistý les, ktoré bolo  
na  Stanici  mladých  prírodovedcov.  Tu  
sme mohli  prírodu obdivovať v plnej krá
se. Deti sa zúčastnili stopárskej  hry, v kto
rej si precvičli postreh, vedomosti  i pohy
bové  schopnosti.  Veľkú  radosť  prinieslo 
i opekanie a športové hry v prírode. 

               cvc

Výstava nemeckých ovčiakov
Kynologický klub nemeckého ovčiaka Rohožník a Kynologický klub Záhorák usporia

dali v sobotu 22. apríla Oblastnú výstavu nemeckých ovčiakov. Vo výcvikovom areáli na 
Ul. J. Kráľa bolo od ranných hodín rušno. Slávnostné otvorenie nezmeškal ani primátor 
mesta J. Ondrejka a prihovoril  sa zúčastneným kynológom i hosťom. Plno súťažných 
psov a ich psovodov zaplnilo priľahlú trávnatú plochu a našli sa aj psí návštevníci iných 
plemien – vraj aby si privykali na psiu spoločnosť. Súťažiacich krásavcov oceňovali dvaja 
rozhodcovia – jeden slovenský a druhý nemecký. To preto, lebo plemeno pochádza z Ne
mecka a ak ocenenie vydá rozhodca z krajiny pôvodu plemena,  jeho váha primerane 
narastá. A prítomní  favoriti veru neboli nijakí začiatočníci. Na ocenených čakali krásne 
trofeje a najmä radosť z úspechu.            tabu

Ďalšie zo stretnutí ZELOSu je 13. mája 
o 15.00 h v Malackách v chráme Nepo
škvrneného počatia Panny Márie. 

Hlavným hosťom bude misionár Michal 
Zamkovský a Spoločenstvo chvál Calvary 
s pomocou Podolínca, ktoré povedie chvá
ly.  Prednáškou  na  mariánsku  tému  Duch 
Svätý a Panna Mária chce Michal Zamkov
ský vyzdvihnúť pôsobenie Ducha svätého 
v Panne Márii a poukázať na prototyp že
ny,  ktorá  dokáže  meniť  prostredie  a  cez 
ktorú môže Boh obnovovať svet okolo nás. 
Záver stretnutia ZELOSu bude patriť svä
tej omši a adorácii s modlitbou za uzdra
venie.  Všetky  informácie  o  plánovaných 
stretnutiach, svedectvá a veľa iných zaují
mavostí môžete nájsť aj na webovej strán
ke www.zeloszahorie.info. 

CVČ Malacky organizovalo okresnú 
súťaž v umeleckom prednese poézie 
a prózy Zúbkove pramene (52. roč
ník Hviezdoslavovho Kubína). 

Recitátori  svojím repertoárom a  inter
pretáciou mali možnosť hlbšie spoznať lite
rárne hodnoty a zoznámiť s nimi i širšiu ve
rejnosť. Postupová prehliadka recitátorov 
sa začala obvodnými kolami v Závode, Stu
pave a v Malackách. Vybrať najlepších reci
tátorov z 26 škôl okresu nebolo jednodu
ché. Do vyššieho kola mohol postúpiť len 
víťaz z každej kategórie. Okresné kolo sa 
konalo 21. apríla v MCK.  

Súťažilo sa v troch kategóriách v poézii 
a    próze.  Odborná  porota  v  zložení  Mgr.  
Sadileková, PaedDr. Janka Pagáčová a Mgr. 
Alžbeta Šurinová rozhodla takto:

I. kat. – POÉZIA: 1. R. Vrbinčíková, ZŠ 
Lozorno; 2. V. Radičová, ZŠ Rohožník; 3. M. 
Rusnáková, ZŠ M. Olšovského; 

I. kat. – PRÓZA: 1. N. J. Levická, ZŠ Dr. J. 
Dérera, Malacky; 2. M. Školek, ZŠ P. Podhra
die; 3. N. Doková, ZŠ Zohor; 

II. kat. – POÉZIA:  1.  P.  Lichoňová,  ZŠ 
Zohor; J. Laceková, ZUŠ Malacky; 3. N. Pal
kovičová, ZŠ Závod; 

II. kat. – PRÓZA: 1. M. Huková, ZŠ Veľké 
Leváre; 2. K. Reifová, MCK Malacky; 3. K. Po
láková, ZŠ Sološnica; 

Čestné uznanie: K. Dojčánová, ZŠ Ku
chyňa; 

III. kat. – POÉZIA: 1. B. Kmecová, Gym
názium Malacky; 2. H. Sýkorová, ZŠ Sološ
nica; 3. Kristína Foltýnová, ZŠ Stupava; 

III. kat. – PRÓZA: 1. M. Mercellová, ZŠ 
Olšovského;  2.  Z.  Jurkovičová,  ZŠ  Závod;  
3. H. Piačková, ZŠ Stupava;

Čestné uznanie: M. Kubicsko, ZŠ Stu
pava. 

Text, foto:  CVeČko

KTO JE TO?

KUPÓN
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Zúbkove pramene

POZVáNKA

Oblohou
Oblohou ako jazerom tisíc 
labutí pláva.
Tam hore si, Pane, ty a ja 
bielou šatkou mávam.
Vzdávam sa, Pane, ničoty,
radosť chcem cítiť v tele,
chcem počuť biť srdce blížneho,
tvoja láska nech celým svetom znie.
Oblohou ako jazerom 
tisíc labutí pláva,
len tvoja láska bezodná 
sa pre nás vzorom  stáva.
Vzdávame sa bez boja?
Nie! Len čudný sen nás zmára.
Láska nech v nás prebýva,
len v tme človek hlúposti stvára.
Oblohou ako jazerom 
tisíc labutí pláva.
Pane, tak rada som, že nielen ja 
bielou šatkou mávam.
Bez tvojej lásky, Pane, smútok dušu čmára,
chceme už len tvoj nápoj piť,
nech náš život správnu vôňu máva.
Oblohou ako jazerom tisíc labutí pláva,
ja srdce i dušu, Pane, mám
a z lásky k tebe sa vyznávam.

ANNA BEŇKOVá

Country mlyn 2006 je už 9. ročník s kaž
doročne rastúcou návštevnosťou, čo orga
nizátorov teší, ale aj zaväzuje zvyšovať kva
litu. Vaše návrhy a pripomienky posielajte 
na: countrymlyn@countrymlyn.sk.

PROGRAM FESTIVALU 
COUNTRY MLYN 2006
23. jún, piatok 
17.00  h  –  otvorenie,  17.10  h  –  JADA, 

18.00 h – JUMPING DRUMS, 19.00 h – BO
KOMARA, 20.40 h – Honza NEDVĚD, 22.00 
h – PEHA, 24.00 h – DOCKERS .

Po  skončení  hlavného  programu  sa 
návštevníci môžu zabávať na country bále, 
ktorý bude až do svitania.

24. jún, sobota 
10.00 h – 14.00 h – amatérska súťaž Pó

dium nádejí, 14.30 h – Kalumet, 15.45 h – 

LPS, 17.00 h – Noc a Deň, 18.00 h – Wabi 
Daněk a Miloš Dvořáček, 19.30 h – Marie 
Rottrová, Zdenek Vréštal so skupinou Ne
řez, 21.00 h – Janek Ledecký, 22.50 h – Ran
gers, 24.00 h – BUKASOVÝ MASÍV, 

Po skončení hlavného programu dosta
nú  príležitosť  postaviť  sa  na  pódium  sa
motní  návštevníci  v  programe  Gitarová 
dvorana. Takže, kto to na gitare „umí“, na 
festival ju treba zobrať so sebou! 

Viac  info na www.countrymlyn.sk ale
bo vo vysielaní rádia HEY, rádia G3.

POZOR! 
Organizátori  festivalu  vyhlasujú  akciu 

na predpredaj vstupeniek: od 10. 5. do 1. 
6.  sa  budú  predávať  vstupenky  (perma
nentky na festival country mlyn 2006  len 
za 200 Sk).  Akcia  platí  len  na  vstupenky 
kupované na Kamennom mlyne – recep
cia hotela Rozália.       

Country mlyn je 
ako víno, čím starší,
tým lepší

Hovorí sa, že dobré víno je harmónia chuti, vône, farby. Práve taký dobrý 
hudobný festival nie je len skupina dobrých účinkujúcich (väčšinu z nich si 
konieckoncov môžete pozrieť aj na iných podujatiach), ale dobrý festival 
má svoju atmosféru, ktorú dotvára práca moderátorov, perfektný zvukár, 
fungujúci občerstvovací servis, pocit bezpečnosti, sprievodné programy až 
po úsmev organizátorov.

v supermarkete

TÝžDEŇ OD 4. DO 18. 5. 2006
Kuracie  pečienky,  1  kg  za  36,90  Sk  • 
Ariel, prací prášok, 4,5 kg za 299,00 Sk • 
Tekovská tehla, syr, 1 kg za 149 Sk

MH 06 B4

Náš TIP NA NáKUP

PRE OBJEKT V MALACKáCH PRIJ
MEME PRACOVNíKOV DO STRáž
NEJ SLUžBY. 
Podmienka: preukaz odb. spôsobilosti, 
bezúhonnosť. Kontakt: 0905/54 78 32, 
0905/54 63 94, 0908/94 67 55.
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Mám básničku 
na jazýčku

„Básnička je kľúčik zlatý,
ňou sa srdce otvára.
Básničkou sa krása kráse,
srdce srdcu privráva.“

Táto báseň bola mottom recitačnej pre
hliadky Mám básničku na jazýčku, ktorá sa 
konala 18. 4. v elokovaných triedach MŠ na 
Hviezdoslavovej ulici. Zúčastnili  sa na nej 
deti z materských škôl okresu Malacky. Za
recitovali nám vtipné a pútavé básne z pe
ra slovenských spisovateľov. Vypočuli sme 
si básne o prírode, o zvieratkách i o mamič
kách. Deti nás svojimi milými vystúpeniami 
zaviedli do zázračného sveta detskej poé
zie,  krásnej  hry  so  slovom,  ktorá  dokáže 
očariť dušu. Za to im, ale aj ich pani učiteľ
kám, ďakujeme. 

        Gabriela Šulová

reCePT PaNi voZároveJ

Krupicový nákyp
SPoTreba: 200 g krupice, 40 g masla, 80 
g práškového cukru, 10 g hrozienok, 20 
g masla na vymastenie nádoby, 1 l mlie
ka, 2 vajcia, voda, soľ, citrónová kôra

PoSTuP: Do vriaceho mlieka s vodou pri
sypeme za stáleho miešania krupicu, soľ 
a povaríme na kašu. Maslo vymiešame 
s cukrom, žĺtkami a postrúhanou citróno
vou kôrou, pridáme vychladnutú kašu, 
umyté hrozienka a z bielkov ušľahaný tu
hý sneh. Všetko zľahka premiešame, dá
me do vymastenej nádoby a upečieme. 
Podávame s kompótom.

Zabáva NáS PáN baKlÍK

Vyprávjá pri pivje Luboš kamarádom:
– Ked si vypijem, na druhý den nejdem 

do roboty. Budem sa na to moset vykaš
lat!

– Na pijatiku?
– Coby na robotu!
• • •
Luboša poščípaua osa na velice intim

ném mísce. Velice trpí, Anka s ním friško 
uteká k doktorovi a vyprávja mu: 

– Pane doktore, tú bolest mu zeberte, 
ale tá velikost nech mu zostane.

• • •
Bjetka priscihne nemocného Francka, 

jak pije rum:
– Co to má znamenat?! Ty nevíš, že ti 

doktor predpísau sérum!
– No vidzíš a ja sem první část teho su

ova moseu preslechnút.
• • •
– Tato, povjedz mi, je idiot fták?
– Né, Ferinku, žádny fták. To je celkom 

obyčajný čovjek, tak jak já alebo ty.
• • •
Francek sa sťažuje kamarádovi Norovi 

na svoje dzífča:
– Očúvaj, ona furt tvrdzí, že sem mizer

ný milenec. Ale jak to može ziscit za tých 
pjet sekúnd?

• • •
V autobuse sa muadík tuačí na slečnu. 

Tá sa otočí a pýta sa: 
– Tak co ode mňa scete, muadý muž? 
– Nic.
– Tak proč potom neuvolníte místo ne

komu druhému?
• • •
– Proč sú Záhoráci na druhém mísce 

v picí piva?
– Lebo pivo zdražeuo.

alebo

okénko jak biuo, 
jak je...  a jak bude

Prvý máj pri kaštíli
Za naších muadých rokú tež sa Prvý 

máj oslavovau v zámku na úce pri kaštíli. 
Už den predtým tam biuo rušno. Stav
jaua sa tribúna, zatúkali sa kolíčky, de mj
eu každý podnik stanovište. Aj šátre na 
občerstvjení sa moseli prichystat. Najvíc 
ich mjeua Jednota, Zdroj a Reštaurácie. 
Na Prvého mája už ráno o šestej hodzine 
biu budíček. Kapele vyhrávali jedna prez 
druhú. Veru nedauo to nikomu spat. Kaž
dý, muadý alebo starý, sa chystau na os
lavy. Autobuse zvážali ludzí z okolitých 
dzedzin. Moseli sa aj více rázu otočit, aby 
ich šeckých pobrali, aby sa každý moheu 
zúčastnit osláv. Každý podnik dáuau svo
jim zamestnancom lístek na pečenku ale
bo guláš, kerí si pred prúvodem v šátri vy
zdvihli. Šecky vlaky aj autobuse premá
vali ceuý den zadarmo. Tak nekerí si poro
bili aj rodinné návštevy. Ked už bili šeci na 
svojích stanovišťách, tribúna zaplnená, 
tak sa začau krátky prejav. Po temto pre
javje začau prúvod. Najprv išli školáci, 
potom podniky. Každý mjeu svúj trans
parent, heslá a kroje. Naposledy išli na 
motorkách a omašlovaných koňoch. Išuo 
sa cez bíu bránu, pri zeline a cez štreku na 
námjescí a potom pri pošte a Jursových 
rybníčku spátky do zámku, ale tam už ne
došli šeci. Nekerí ostali v mjesce, lebo aj 
tam biuo stánku aj muziky dost. V zámku 
tež biuo ceuý den veseuo. Potom neskúr 
už biua tribúna pred Tatrú a zraz biu na 
Ul. 1. mája. Oslavy Prvého mája sa nám 
lúbili, lebo sme bili muadý a plný života. 
Fčil sme už enem starí.

Mária oSuSKá, 77-ročná, Malacky

Máriu osuskú,  podobne  ako  každého, 
kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, 
odmeníme poukážkou na nákup v pre
dajniach billa.

Od 27. 3. do 30. 4. 2006 
Jana Siváková a Róbert Brenner; Ing. Ve
ronika Kúbeková a Ing. Mário Longauer; 
Mária Murínová a Marcel Kaňka; Bc. Iva
na  Alenová  a  Vladimír  Uhrinec;  Marta 
Juricová a Juraj Abel; Mgr. Eva Čermáko
vá a PharmDr. Mgr. Rastislav Pullmann; 
Miriam  Kainová  a  Ing.  Juraj  Ferenčák; 
Martina Maňuchová a Peter Pavlík; PhDr. 
Lucia Poláková a Mgr. Martin Vidan; Pet
ra Dubajová a Pavel Bognár.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Máj 2006:
80  –  Florentína  Jurkovičová; 
Anna Karovičová; Oktávia Ma

lá; Anna Maňúchová; Anna Rojkovičo
vá; Rudolf Štefanovič; 85 – Margita Ber
nátová;  90  –  Margita  Gschillová;  91  – 
Anna Balážová; Emília Celderová; 92 – 
Ján  Lorencovič;  93  –  Anna  Lipková; 
Anna Löbbová; 95 – Mária Šelbická

POVEDALI SI ÁNO:

Od 27. 3. do 30. 4. 2006:
valéria Kožuchová,  1923,  Ma

lacky; Mária bednáriková, 1923, Kos
tolište; Mária rybárová, 1915, Zohor; 
PhDr. Jozef ušiak, 1937, Borský Sv. Jur; 
Terézia Tomanová,  1928,  Závod; 
MuDr. Jozef Kimlička, 1932, Láb; Mgr. 
Mária Trnková, 1940, Malacky; Jozefa 
vrabčeková, 1935, Malacky; ivan Gal-
ba,  1946,  Gajary;  rozina Zechelová, 
1921,  Plavecké  Podhradie;  Ján Ďuriš, 
1949,  Malacky;  Miroslav Konečník, 
1951,  Lakšárska  Nová  Ves;  Jozef Do-
biaš,  1938,  Borský  Svätý  Jur;  libuša 
Strážnická, 1933, Sekule; Jolana Mrá-
zová,  1940,  Malacky;  radek beneš, 
1976, Lakšárska Nová Ves; Cyril Fekete, 
1925, Zohor;  anna Kožuchová, 1931, 
Rohožník;  Štefánia bulková,  1919, 
Borský Mikuláš; Ján bilka, 1927, Malac
ky;  emília ledníková,  1920,  Lozorno; 
Jozef okruhlica, 1936, Malacky; Miro-
slav Slezák,  1949,  Zohor;  Ferdinand 
Zajíc, 1946, Moravský Svätý Ján; Milan 
Karovič, 1932, Lozorno; Pavla Balóová, 
1934,  Rohožník;  Valentin  Čižmarik, 
1969, Veľké Leváre; Emil Jurkovič, 1936, 
Malacky; Emília Hágrová, 1923, Malac
ky; Mária Palkovičová, 1945, Závod
aNNaMária HorváTHová, matrikárka

†
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PÍSaNé NaŠú rečú

SPoločeNSKá KroNiKa

11.  mája  si  pripomí
name  nedožitých  80 
rokov  a  zároveň  20. 
výročie úmrtia nášho 
drahého otca 
aNToNa 
TaNčiboKa. 

Láska k tebe a pekné spomienky nám 
navždy  ostali. Tí,  ktorí  ste  ho  poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 

Spomínajú syn Marián, Ľubomír 
a dcéra Jarmila s rodinami

Nech šťastím prekvitá 
tvoja ďalšia cesta ži
votom.
Nech úsmev a radosť  
neuvädnú na tvojej  
tvári.

Nech sa ti vždy dobre darí vo všetkom pri 
pevnom zdraví.
Všetko najlepšie k 95. narodeninám na
šej drahej mamičke Márii ŠelbiCKeJ 
z Malaciek praje dcéra Mária, syn Jaros
lav a vnučka Jarka. 

blaHoŽelaNie

ako Záhorákovi a historikovi ne-
mohla môjmu záujmu uniknúť naj-
staršia listina vzťahujúca sa na Záho-
rie. a zvlášť v tomto roku, keď vďaka 
nej niektoré obce slávia 800. výročie 
svojej prvej písomnej zmienky – Pla-
vecký Štvrtok, láb, Jablonové... 
K oslavám sa pridali aj Malacky. Sú 
však známe pochybnosti niektorých 
historikov, či Malacky existovali už 
v r. 1206. aké sú teda názory a aká je 
skutočnosť?

Uhorského kráľa Ondreja  II.  (vládol v r. 
1205 – 1235) charakterizovalo hojné roz
dávanie kráľovských pozemkov. Tak obda
roval v r. 1206 aj grófa Alexandra dedinou 
Plavecký  Štvrtok,  pričom  vydal  listinu 
s opisom hraníc jej chotára, kde sa spomí
najú susedné obce. Jedenkrát je tu uvede
ný „potok, ktorý sa nazýva Malinský potok“ 
a dvakrát „miesto (v latinskom origináli lo
cus),  ktoré  sa  nazýva  Malinský  potok“. 
A práve výraz locus vyvoláva rôznosť inter
pretácií pri riešení otázky osídlenosti či ne
osídlenosti. 

Podľa  názoru  prof.  Branislava  Varsika 
(†1994) Malacky v r. 1206 ešte neexistovali 
(Zo slovenského stredoveku, 1972)  a vyvi
nuli sa až neskoršie. Autori Kapitol z dejín 
Malaciek  II.  o  zmienke  o  Malackách  v  r. 
1206 nepíšu jednoznačne. Vladimír Šíp (str. 
15)  opierajúc  sa  o  názor  prof.  Richarda 
Marsinu  konštatuje,  že  „zo  spomínanej 
zmienky  nemožno  jednoznačne  usudzo
vať  na  trvalé  osídlenie  v  priestore  dneš
ných  Malaciek,  no  je  to  veľmi  pravdepo
dobné.“ Teda listina z r. 1206 hovorí o širšej 
lokalite Malaciek a priamo Malacky sa spo
mínajú až v r. 1231. Spoluautor monogra
fie  Július V. Trebišovský  tiež  prvú  správu 
o Malackách dáva do r. 1231 (str. 154). Na
opak, prof. Vincent Sedlák je presvedčený, 
že „miesto  Malinský  potok“  v  listine  z  r. 

1206 sa vzťahuje na dnešné Malacky, čiže 
vtedy už existovali. Pretože, ak v 13. storočí 
malo  nejaké  miesto  svoj  názov,  muselo 
mať aj svojho majiteľa a ako také muselo 
byť aj osídlené. 

Ja som tiež zastával mienku o neexis
tencii Malaciek pred 800 rokmi. Toto moje 
presvedčenie vychádzalo z čítania uvede
nej listiny. Veď „miesto Malinský potok“ je 
len jedným z bodov opisu hraníc Plavecké
ho Štvrtka a to, že má svoje  pomenovanie, 
nehrá rolu v dokazovaní osídlenosti. Roz
hodujúci je výraz „miesto – locus“ a ten je 
príliš  všeobecný,  neoznačuje  osídlenosť 
ani neosídlenosť. Na označenie dediny sa 
síce začal od 13. storočia používať aj tento 
výraz,  no  bol  veľmi  zriedkavý.  Osídlené 
územia uvedená listina pomenúva jedno
značnejšími a zaužívanejšími výrazmi. 

V  takýchto  sporných  prípadoch  treba 
hľadať pomoc aj v iných prameňoch. A tú 
skutočne  nachádzame  –  v  archeologic
kých nálezoch. V Malackách poznáme po
zostatky sídlisk z 9. a z 11. až 12. storočia. 
Teda už vôbec nemusíme diskutovať o vý
klade jedného slovného spojenia, ktoré by 
malo  byť  hlavnou  informáciou  o  osídle
nosti Malaciek v r. 1206. Z hmotných pra
meňov  vieme,  že  existovali  v  12.  storočí; 
z písomných prameňov vieme, že existo
vali  v  r.  1231;  poznáme  všeobecnejšiu 
zmienku z r. 1206. Toto v históriografii po
stačuje na bezpečné tvrdenie, že Malacky 
kontinuitne  existovali  minimálne  od  11. 
storočia. Preto považovať rok 1206 za dá
tum najstaršej písomnej zmienky o Malac
kách je oprávnené.

Rok  2006  je  výrazným  jubileom.  Bolo 
by dobré, keby si to každý Malačan vnútor
ne uvedomil a urobil aspoň maličkosť pre 
pozitívnu  prezentáciu  svojho  mesta  širo
kému okoliu.

Mgr. Pavol vrableC

 Existovali Malacky 
 pred 800 rokmi?

1. MáJ  KeDySi

Prikladám overený a časom vyskú-
šaný recept na KoKoSKy, ktorých je 
na mise vždy málo.

SPoTreba: 4 bielky, 250 g jemného kryš
tálového cukru, 120 g strúhaného ko
kosu, 60 g preosiatej strúhanky

PoSTuP: Bielky vyšľaháme do peny, pridá
me cukor a šľaháme nad parou na tuhý 
sneh, odstavíme, pridáme kokos zmieša
ný so strúhankou. Na dobre vymastený 
plech robíme kopčeky a opečieme v dob
re vyhriatej trúbe do ružova. 

Dobrú chuť!

reCePT NaŠeJ čiTaTeĽKy

blaHoŽelaNie

SPoMieNKa

Predám 4i. byt  (priestranný, slnečný, pre
robený) na Juhu, platba v hotovosti alebo 
hypotékou.  Kontakt:  0905/29 73  05, 0910/ 
79 73 05 alebo po 20.00 h na t. č. 773 13 93

DrobNá iNZerCia

„... v dobrom i zlom, šťastí i nešťastí, zdraví 
i chorobe. In nomine Patris, et Filii, et Spiri-
tus Sancti. Dvadsiaty druhý apríl sa stal 
svadobným dňom pre redaktorku Malac-
kého hlasu Lucku Polákovú. Svoje áno po-
vedala dlhoročnému priateľovi Martinovi 
Vidanovi (na fotografii). O týždeň neskôr 
urobila zásadné životné rozhodnutie aj 
ďalšia pracovníčka MsÚ v Malackách Bar-
borka Tomková z referátu stavebného po-
riadku. Obom mladým párom želáme veľa 
šťastia a samé slnečné dni bez búrok na 
ceste životom.

Pracovníci KPK a Msú v Malackách
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Slovenský cykloklub 
Záhorák pozýva všet
kých priaznivcov bi
cykla na
 

4. ročník Národnej  
cyklistickej súťaže 
– okresné kolo 
v Malackách, 
ktorý sa uskutoční 20. mája na fut
balovom štadióne v Zámockom par
ku. 

Prezentácia  účastníkov  je  od  8.00  do 
9.00  h.  So  sebou  si,  prosím,  prineste 
preukaz  poistenca.  Cyklistické  prilby   
na súťaže zapožičiame.
Vyhlásenie výsledkov:  11.30 h 
Bližšie informácie na t. č. 0903/03 63 18, 
0903/20 85 12, 0915/71 35 13. 

Široké spektrum hudobných skupín 
a žánrov. Na svoje si prídu hiphope
ri, pankáči, vyznávači ska, crossove
ru, funku, progresívneho rocku, po
pu i jemných rockových balád. A keď 
sa všetci ľudia a všetky štýly spoja do 
jednej masy, vychutnávajúc leto, 
hudbu a pohodu – plynie z toho len 
jedno. Stretneme sa na Streetfeste 
Malacky 2006.

A.M.O. a predstavitelia tejto formácie 
Opak, Moe a Viktor Hazard sú headline-
rom  hip-hop  pódia.  Album  s  názvom 
Originál, na ktorom sa podieľali i viacerí 
známi  umelci  (Misha,  Mango  Molas  –  
kapela na Streetfeste 2005), vznikol v mi-
nulom roku. A.M.O. sú, podobne ako iní 
známi interpreti hip-hopu, povestní ne-
kompromisnými textami poukazujúcimi 
napríklad  na  neutešenú  úroveň  nášho 
hlavného mesta či potrebu byť sám se-
bou. 

Drvivá menšina – opäť 3  ľudia, ktorí 
podobne  ako  A.M.O.  vydali  v  minulom 
roku album Menej je niekedy viac. Chlap-
ci zo skupiny sa okrem iného aktívne an-
gažujú v boji proti  rasovej diskriminácii. 
Nielen hip-hopová komunita by si mala 
zábavu na vedľajšom pódiu patrične užiť. 

Minuloročné  vystúpenie  Zóny A  sa 
stretlo s veľkým ohlasom. Tento rok k nám 
zavíta  sesterská  (alebo  bratská?)  kapela 
Slobodná Európa. Odkedy  jej predstavi-
telia vydali svoj prvý album s názvom Pa-
káreň,  stali  sa  pevnou  súčasťou  sloven-
skej punk-rockovej  scény. Od roku 1995 
kapela  netvorila  a  nekoncertovala,  hu-
dobníkov zmorili osobné problémy spo-
jené  s  drogovou  závislosťou.  Avšak  rok 
2002 znamená druhú fázu tejto kapely na 
scéne. V  tomto  roku vydali  výberový al-
bum s názvom Bestofka a koncert v Malac-
kách je súčasťou tzv. Bestofka tour 2006. 

Zuzana Smatanová  je v mladom ve-
ku navýsosť populárnou speváčkou. Pop-

rockový  štýl,  nenápadne  pripomínajúci  
Alanis  Morissette,  bude  skôr  harmonic-
kým  pohladením  duše.  Zuzana  spieva 
v slovenčine i angličtine, je aktuálnou zla-
tou slávicou a držiteľkou platinovej plat-
ne za album Svet mi stúpil na nohu. 

Príjemný a melancholický hlas Katarí
ny Knechtovej zo skupiny Peha  je zrej-
me najväčším ťahákom hudobného prog-
ramu. Skupina získala 23. marca štyri naj-
vyššie  ocenenia  Akadémie  populárnej 
hudby Aurel 2005. Ku skupine roka, naj-
lepšej skladbe a najlepšiemu albumu pri-
dala osobný triumf i  líderka kapely. 

Ak už to má na Streetfeste niekto ozaj 
roztočiť, tak potom je to „brutálna zosta-
va“  skupiny  Para.  Zážitok  je  už  len  čítať 
ich webovú stránku. Skupina vznikla v ro-
ku  1995  a  okúsila  mnoho  hudobných 
žánrov – punk,  funky,  ska,  rock,  rap-roc-
kový crossover. 

Za  zmienku  stojí  i  rocková  kapela 
Smola a hrušky. Minulý rok im vyšiel al-

bum Na chate/ pankregeparty, ktorý ob-
sahuje i hit Matura. Krstným otcom albu-
mu sa stal minuloročný návštevník Street-
festu Robo Mikla. 

Druhýkrát  v  krátkom  čase  sa  u  nás 
predstaví Samo Tomeček, účastník prvej 
série súťaže Slovensko hľadá SuperStar. 

Vidiek – to je zmes príjemného prog-
resívneho  rocku,  ktorému  nechýba  pat-
ričná „šťava“ a energia na koncertoch sa 
dá krájať. Nenechajte si ujsť už legendár-
ne  skladby  ako Vidiečan  alebo  Fajčenie 
škodí  zdraviu.  Mimochodom,  všetci  čle-
novia kapely sú náruživí fajčiari.

Tomáš ( Yxo ) Dohňanský  privedie 
svoju  kapelu  HEX  na  Streetfest  aj  tento 
rok. Aktuálny prezident Akadémie popu-
lárnej hudby, ktorá udeľuje ceny Aurel, sa 
aktívne podieľa na organizácii podujatia 
Streetfest. Skupine prischla ešte v začiat-
koch prezývka „slovenský Cure“. 

JAKUB VALACHOVIČ

Dvojtýždenník vydáva Mesto Malacky •  Vedúca redaktorka Mgr. I. Potočňáková, redaktorka PhDr. L. Vidanová, jazyková úprava Mgr. E. Žilavá •  Redakčná uzávierka v pondelok – párny týždeň •  Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie rukopisov 
• Grafika a polygrafická príprava: Peter Jackanin – INAK • Tlač: Petit Press, a. s., Bratislava •  Adresa redakcie: Malacký hlas, MsÚ v Malackách, Radlinského ul. 2751/1, 901 01 Malacky, tel./fax: 034 796 61 73, 772 22 40, malackyhlas@malacky.sk, www.malackyhlas.sk •  Registrácia na OÚ v Malackách, č. Ma–3/99 

ŠPORT

MALACKÝ TENIS 
SENIORI 
ŠTARTUJÚ
Od  mája  štartuje  aj  súťaž  družstiev   
seniorov  (veková  kategória  35+).  Naj-
bližšie  stretnutie  seniori  odohrajú  na 
tenisových kurtoch TK Strojár Malacky 
v Zámockom parku 3. mája o 16.00 h 
proti  VŠK Ekonóm  Bratislava. Malača-
nia, príďte povzbudiť našich tenistov!

PAVOL GeLINGer, PAGe

POZVáNKA

  Rôznorodé tóny Streetfestu Malacky 2006

Kam 
za malackým 
tenisom
22. 4. – 23. 4. sa začala 1. kolom sú
ťaž družstiev v tenise, ktorú organi
zuje Bratislavský tenisový zväz. Väč
šina zápasov bola preložená kvôli 
nespôsobilému povrchu antuko
vých kurtov (dôsledok dlhej zimy). 
Z plánovaných zápasov sa predsa 
len odohralo 1. kolo v kategórii 
mladších žiačok, a to medzi diečata
mi TK Strojár Malacky a VTC Pezinok 
B na kurtoch v Pezinku.

Družstvo pod vedením Petra Beleša 
nastúpilo  v  zostave  Ivana  Trucová, 
Bianka Slovíková a Natália Belešová. Na 
hre dievčat sa prejavila ich tvrdá a sys-
tematická  práca  počas  prípravného 
obdobia a pre kvapujúco triumfovali.

Prehľad jednotlivých 
záPasov: 

Natália Belešová – Andrea Peige
rová – 1:6, 6:3, 2:6

Zápas plný dramatických zvratov 
trval viac ako 2 hodiny. Natália sa ne-
vzdávala ani za nepriaznivého stavu 
a jej výkon je prísľubom do ďalších zápa-
sov. Škoda len veľkého počtu dvojchýb, 
ktoré prakticky rozhodli o osude zápasu.

Bianka Slovíková – Soňa Horáko
vá – 6:0, 6:1

Bianka svojej súperke nedala žiadnu 
šancu a úplne ju „zmietla“ z kurtu najmä 
vďaka presnosti a tvrdosti úderov.

Ivana Trucová – Vivien Mezenská 
– 6:0, 6:1

Ivana hrala počas celého zápasu veľ-
mi koncentrovane s minimom chýb. Pre-
ukázala veľmi dobré fyzické dispozície 
a taktiež nedala svojej súperke žiadnu 
šancu.

Ivana Trucová, Bianka Slovíková 
– Soňa Horáková, eva Skovajsová – 
6:0, 6:0

O bezproblémovom víťazstve dievčat 
rozhodlo ich lepšie poňatie štvorhry 
a svoje súperky prevýšili vo všetkých čin-
nostiach.

Víťazstvo  nad  odvekým  rivalom  je 
pre  dievčatá  veľkým  povzbudením 
do ďalších bojov. Malacky majú zastú-
penie družstiev v šiestich vekových ka-
tegóriách  (mladšie  žiačky,  starší  žiaci, 
staršie  žiačky,  dorastenky,  muži,  seni-
ori), a tak prakticky každý víkend (seni-
ori v stredu popoludní) budú na našich 
kurtoch  v  Zámockom  parku  súťažné 
zápasy, v ktorých naše družstvá dopl-
nené  hráčkami  a  hráčmi  z  Bratislavy 
nemusia byť bez šancí na víťazstvo. 

MICHAL GeLINGer

EASTER EURO BASKET 
PRAHA 2006

POZVáNKA

Zverenkyne so svojím trénerom Mgr. Branislavom Orthom vpravo.  

22. apríla sa v Trnave uskutočnilo III. 
oblastné kolo Slovenskej ligy boxu 
skupiny západ. Zúčastnilo sa 58 bo
xerov z 12 oddielov, medzi nimi šty
ria borci z BC rTJ Malacky, ktorých 
do ringu sprevádzali tréneri Ali rei
senauer a Ján Brandejs. Tréneri mali 
k dispozícii dvoch kadetov – Dávida 
Klímu a Igora Bakana, a dvoch senio
rov – Juraja Kimličku a Dávida riš
ku. 

Ako prvý Malačan do ringu vstúpil Igor 
Bakan  v hmotnostnej  kategórii  do  54  kg 
proti boxerovi Dolinajovi z Trnavy. Igor bo-
xoval presvedčivo a už v prvom kole nie-
koľkokrát  tvrdo  zasiahol  súpera  pravým 
direktom. V druhom kole bol domáci bo-

xer dokonca počítaný a ringový rozhodca 
musel  prerušiť  stretnutie  pre  krvácanie 
z nosa Dolinaja. Igor nenechal nič na náho-
du  a  aj  v  treťom  kole  nedal  súperovi  vy-
dýchnuť,  čím  presvedčil  všetkých  bodo-
vých rozhodcov a vyhral 3:0 n. b. 

V kategórii kadetov svoje schopnos-
ti predviedol aj štvornásobný M SR Dá-
vid  Klíma. V  hmotnostnej  kategórii  do 
48 kg sa proti nemu postavil borec z BC 
Galanta Jozef Tavali. Dávid boxoval bez 
rešpektu a predviedol pekný technický 
box na dlhú vzdialenosť, čo spôsobova-
lo  súperovi  nemalé  problémy.  Náš  bo-
xer  využíval  svoje  dlhé  ruky,  súpera  si 
na  telo príliš nepúšťal a počas stretnu-
tia zasahoval súpera aj z ústupu pravým 
crossom  (úderom  ponad  rameno).  Dá-
vid  si  svojím  presvedčivým  výkonom 
zabezpečil ďalšie víťazstvo. Jeho skvelé 
schopnosti  ocenil  aj  bývalý  reprezen-
tačný tréner mužov Dušan Bučko. 

To, že si Záhoráci do Trnavy neprišli uro-

biť hanbu, potvrdil aj Juraj Kimlička v kate-
górii seniorov do 64 kg. Svojmu súperovi 
Petrekovi  z  Hlohovca  nedal  vydýchnuť 
a v prvom kole po tvrdej a rýchlej sérii úde-
rov  bol  dokonca  Jurajov  súper  počítaný. 
Juraj  Kimlička  je  bývalý  juniorský  repre-
zentant a účastník majstrovstiev sveta, ale 
aj napriek svojej ročnej prestávke predvá-
dzal skvelý výkon. Počas zápasu zasahoval 
súpera tvrdými údermi na hlavu i telo, no 
bolesť pravého zápästia obmedzovala  je-
ho  útoky,  ktoré  v  treťom  a  štvrtom  kole 
musel obmedziť len na prednú ruku. Šesť-
násobný M SR Juraj Kimlička zvíťazil na bo-
dy a pred M SR 2006, na ktoré sa pripravu-
je,  si  tak  mal  možnosť  otestovať  svoje 
schopnosti. 

Ako  posledný  z  Malačanov  vstúpil  do 

ringu Dávid Riška. Dávid trénuje šesť me-
siacov a za taký krátky čas urobil veľký po-
krok. Boxoval v kategórii seniorov do 64 kg 
a  stretol  sa  s  borcom  z  Hlohovca  Chalá-
nym. Bol  to Dávidov debut, no trénerom 
a ani svojmu otcovi, ktorý pricestoval spo-
lu  s  výpravou,  hanbu  neurobil.  Boxoval 
technicky, úvod zápasu patril nemu, chý-
bali mu však skúsenosti a ku koncu záve-
rečného  kola  aj  kondícia.  Stretnutie  bolo 
veľmi vyrovnané a Dávid napokon podľa-
hol svojmu súperovi 3:0 n. b. Spolu s výpra-
vou pricestovali aj  fanúšikovia malackého 
boxu Elo Menke so synom Marekom, otec 
Dávida Rišku, Miroslav, Andrej Šiška a Mi-
roslav Kanďár (člen výboru BC RTJ). V hľa-
disku sa dokonca objavil a povzbudzoval 
našich borcov aj Jozef Blažo, predseda BC 
RTJ Malacky. Chlapci svojimi výkonmi uro-
bili nášmu boxu opäť dobré meno a diváci 
sa na ich výkony môžu tešiť v letnom ringu 
Aliho Reisenauera už 24. júna.

Text, foto: JáN BrANDeJS

 Box v znamení úspechov

Volejbalové finále
12. – 14. mája sa v Malackách prvýkrát 

uskutoční  jeden  z  finálových  turnajov  M 
SR žiakov vo volejbale. Právo zúčastniť sa 
ho si vybojovalo 8 družstiev postupujúcich 
zo štyroch oblastí – medzi nimi aj žiaci do-
máceho Strojára, ktorí minulý rok ešte pod 
hlavičkou  ŠVK  Záhorácka  získali  na  M  SR 
bronzové medaily. Úspech sa pokúsia zo-
pakovať aj vďaka podpore domáceho pro-
stredia na jednom z dvoch finálových tur-
najov. Druhý turnaj sa uskutoční v júni na 
antukových  ihriskách v Mošovciach. Žiaci 
trénujú pod vedením Pavla Novotu a jeho 
asistenta Jozefa Schreibera. Tí majú v pa-
mäti majstrovský titul z roku 2000, keď za 
žiakov hrali dnešní extraligoví hráči Jane-
ček  a  Rehák.  Na  poslednom  prípravnom 
turnaji v Nitre, ktorý absolvovali Malačania 
bez zraneného najlepšieho hráča Petra Mi-
chaloviča, skončili na 5. mieste. Dúfajme, 
že na majstrovstvách nastúpia naši chlapci 
už v plnej sile. Káder družstva tvoria: Mi-
chalovič, Holka, Rybár, Körmendy, Ďurdík, 
Soják, Janík, Lízala, Mrázik, Lapin. Volejba-

Malackí basketbalisti a basketbalistky sa 
13. – 17. 4. zúčastnili na 9. medzinárodnom 
veľkonočnom  turnaji  Easter  Euro  Basket. 
Medzi 207 družstvami z 18 krajín sveta sú-
ťažili dve malacké – družstvo dievčat,  roč-
ník 94 a družstvo chlapcov, ročník 95. Diev-
čatá  v  zostave  –  Marcová,  sestry  Reifové, 
Moravčíková, Oreská, Schreiberová, Palko-
vičová, Spustová, Ferenčíková, Končeková 

– obsadili 8. miesto z 13 účastníkov. Chlapci 
v zložení – Fusek, Škoda, Izakovič, Michálek, 
sestry  Reifové,  Palkovičová,  Mízner,  Jursa, 
Virgovič,  Kubišta  –  získali  13.  miesto  z  15 
účastníkov. Ich trénerom je Mgr. P. Ondruš. 
Ďakujeme sponzorom, organizátorom, ro-
dičom, ktorí boli na turnaji (Reif, Oreský, L. 
Ivančík). Vedúci družstev: K. Ivančík. 

basket, foto: archív
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