
Zhotoviteľovi stavby odovzda
lo mesto stavenisko v  utorok 31. 
marca. Realizácia stavebných úprav 
sa začala v utorok 7. apríla. V tento 
deň pracovníci vytýčili stavbu a roz
miestnili prenosné dopravné zna
čenie.

V rámci prvých dvoch etáp re
alizácie projektu je od  8. apríla 
Nádražná ulica v  smere od  auto
busovej stanice po  Radlinského 
ulicu zjednosmernená. Z Nádraž
nej ulice je vylúčená doprava 
okrem autobusových liniek Slo
vak lines, vozidiel stavby a nevy
hnutnej dopravnej obsluhy v  tr
vaní osem týždňov. Za  tento čas 
bude kompletne zrekonštruovaný 
spomínaný úsek Nádražnej ulice 
v zmysle projektu. 

Obslužnosť zastávok autobuso
vých liniek Slovak lines zostáva za
chovaná. Stanovištia zastávok pri 
vlakovej stanici  smer Bratislava 
a  Senica sú dočasne premiestne

né na  pôvodné stanovištia ostat
ných smerov. Autobusy prichádzajú 
na  autobusovú stanicu cez Jilem
nického ulicu a  odchádzajú cez 
Ná dražnú ulicu smerom na  Radlin
ského ulicu.

Zaujímalo nás, aké usmernenie 
platí v  tomto prípade pre chodcov, 

keďže aj chodník na Nádražnej pre
chádza rekonštrukciou. 

Od  vlakovej a  autobusovej sta
nice po  trhovisko by sa mali chodci 
premiestňovať po  chodníku na  pra
vej strane v  smere na  Radlinské

ho ulicu. Od  trhoviska môžu využiť 
chodník na  ľavej strane vozovky,“ 
vysvetlil projektový manažér Matej 
Farkaš. „Samozrejme treba rešpek
tovať autobusy Slovak lines jazdiace 
od Nádražnej ulice. Zároveň žiadame 
všetkých vodičov, aby rešpektovali 
zákaz vjazdu na  Nádražnú,“ dodáva 
Matej Farkaš. Na autobusovú a vla
kovú stanicu sa autom dostanete 
po ulici Š. Čulena. 

Podrobnosti o  projekte nájdete 
na  www.malacky.sk (Mesto – Pro
jekty z  fondov EÚ – Prebiehajúce 
projekty)

• • •

Projekt  je spolufinancovaný 
Európskou úniou z  prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja. Investícia do  vašej bu
dúcnosti.

Text, foto: N. Slobodová

Nové Združenie 
darcov krvi

Vo februári MV SR zaregis trovalo 
OZ Združenie darcov krvi Ma lacky. 
Predsedom je M. Ftáč nik a  člen mi 
ďalší príslušníci malackej skautskej 
rodiny Ftáčnikovcov. Myšlienka or
ganizovaného darcovstva 
našla podporu vedenia 
malackej nemocnice.

V trojboji máme
majstra Slovenska

V  Častej na Majstrovstvách Slo
venska v  silovom trojboji sa darilo 
Štefanovi Hrebíkovi. Výkonmi 220 kg 
v drepe, 160 kg v tlaku, 220 kg v mŕt
vom ťahu s celkovým trojbojom 600 
kg zvíťazil a  stal sa maj
strom Slovenska v kategó
rii masters II na rok 2015.

Doprava bude 
obmedzená!

Malačanov čakajú v  tomto roku 
krušné chvíle. Naplánovaných je až 
päť veľkých rekonštrukcií a jedna vý
stavba, ktoré budú mať výrazný do
pad na dopravu v meste. Väčšina pro
jektov je financovaných 
z prostriedkov EÚ, a tak nie 
je možné termíny meniť. 3Vi
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 Nesmelá
 jar

Každý slnečný záblesk a vydarený 
deň nás udržiava v napätí a túžbe po 
stabilnejšom krajšom počasí. Tohto
ročná jar prichádza nesmelo, zdĺhavo 
a  my stále nie a  nie nadobro odložiť 
kabáty a dáždniky. No nič to. O to lep
šie si vychutnáme teplo, keď konečne 
príde. Veď už čoskoro na nás čakajú 
podujatia pod holým nebom – Ma
lacká šošovica a  Prvomájové Malac
ky. Bez slnečnej pohody si ich vieme 
len ťažko predstaviť. Program je na
chystaný, stánkari majú pripravené 
dobroty a  ručne zhotovené výrobky 
od výmyslu sveta. Okrem jedál a ná
pojov pulty zaplnia šperky, ori ginálne 
darčekové, okrasné i úžitkové pred
mety. Tieto naše lokálne festivaly po
hody, hudby a dobrej nálady sú záro
veň aj prehliadkou šikovnosti malac
kých rodákov a počas Prvomájových 
Malaciek aj hostí z  iných kútov Slo
venska. Často nás prekvapia a ukážu 
nám ľudí známych z iného prostredia 
v novom svetle. Už len aby nám prialo 
to  vrtkavé  počasie!

T. Búbelová

 Pozor na zmenu 
organizácie 
dopravy!

Tu sa pri  pôsobivom výhľade na 
sútok riek Moravy a  Dunaja rozprá
vali aj cykloturistické zážitky členov 
SCK Záhorák Malacky doplnené fo
tografiami z  výletov na  bicykloch. 
Symbolickým zavŕšením vydarené
ho podujatia bola zastávka pri obľú
benom cykloturistickom poludníku, 
bufete u  Starého bicykla v  Devín
skom Jazere, kde cyklistov okrem ob
čerstvenia čakal aj malý darček – ma
ľovaná cykloturistická mapa Záhoria.

Všetkých, ktorým tohoročná cyk  
loturistická premiéra nebola aj der
niérou, pozývajú cyklisti z  SCK Zá
horák Malacky v nedeľu 19. aprí la 
o  9.00 h pred malackú synagógu, 
kde odštartuje ďalší zo série jarných 
cyklovýletov. Tento raz sa vy dáme 
na potulky Moravskou cyklistic
kou cestou po  Slovensku, Rakús
ku a Južnej Morave, kde spolu ob
javíme sútok riek Moravy a  Dyje 

Projekt Rekonštrukcie Nádražnej ulice a  autobusového nádražia 
v Malackách, ktorý v súčasnosti naberá reálne kontúry, si vyžiadal 
zmenu organizácie dopravy. Na vlakovú či autobusovú stanicu sa 
tak nedostanete po bežnej trase, tak, ako ste boli zvyknutí.

Pokračovanie na 8. strane

Cykloturistické 
vítanie jari 
na Záhorí

Viac než štyri desiatky cyklistov z  Malaciek a  okolia odštartovali 
v nedeľu 12. apríla spred malackej synagógy, aby symbolickou cyk
lojazdou na  Devín otvorili v  poradí už 14. cykloturistickú sezónu 
na  Záhorí. V  sprievode cyklistov zo Slovenského cykloklubu (SCK) 
Záhorák Malacky odkrojili prvé jarné kilometre po Záhorskej cyklo
magistrále cez Vinohrádek a Zohor až k cieľu na Devíne. 

RÚVZ Bratislava vyzýva na vyko
nanie celoplošnej jarnej derati
zácie na území obcí BSK v období 
od 1. apríla do 15. mája:
Obce v  objektoch a  na verejných 
priestranstvách v správe alebo ma
jetku mesta; FO – podnikatelia 
a právnické osoby v ich alebo nimi 
spravovaných objektoch, kanalizač
ných a  kolektorových rozvodoch 
a areáloch určených na podnikanie 
a bývanie; FO – občania na pozem
koch a v objektoch využívaných na 
chov hosp. zvierat a v prípade zná
mok výskytu hlodavcov aj v pivnič
ných a prízemných priestoroch RD 
a objektov určených na bývanie.
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Na  sídlisku Juh sa v  súčasnosti  
realizujú dva projekty revitalizá cie  
verejných priestranstiev. Pri sa
motných prácach však narážajú 
pracov níci zhotoviteľa na  prekážky 
spojené s  parkovaním obyvateľov 
na miestach, kde sú plánované sta
vebné práce. Táto skutočnosť spo
maľuje realizáciu projektov. Preto 
žiadame obyvateľov, aby na  týchto 
miestach v čase od 7.00 do 17.00 h 
neparkovali.

Bližšie informácie o  projektoch 
a  miestach, kde sú stavebné práce 
naplánované, nájdete na  www.ma-
lacky.sk (Mesto – Projekty z fondov 
EÚ – Prebiehajúce projekty). 

Projekt je spolufinancovaný EU 
z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja. Investícia 
do vašej budúcnosti.

Text: -naty-, foto: OÚRŽP (ilustr.)

Podľa MVDr. M. Velebného predstavujú tú-
lavé mačky pre ľu dí ohrozenie. Hoci nie sú 
nebezpečné svojím správaním, môžu pre-
nášať besnotu, infekčné choroby alebo pa-
razity, najčastejšie škrkavky a pásomnice. 

Neuváženým prikrmovaním sa zvyšuje ich vý
skyt pri ľudských obyd liach, kde sú napríklad aj 
verejné pieskoviská a  detské ihriská. Tam je ich 
pobyt z dôvodu zdravotného ohrozenia detí ne
žiaduci. Riešením býva ošetrenie týchto túlavých 
zvierat – ich sterilizácia a  očkovanie. Náklady 
na tieto úkony sú v rozličných veterinárnych am
bulanciách rôzne. U nás sa za sterilizáciu platí 60 € 

a  za  základné očkovanie proti besnote 12,50 €. 
Kompletná vakcinácia však môže vyjsť aj na vyše 
20 €. Samosprávy zvyknú problém premnoženia 
mačiek riešiť v  spolupráci s  občianskymi zdru
ženiami, akými sú napr. Sloboda zvierat či Maj
me srdce. V Malackách je však dosť ľudí, ktorým 
na  zdraví túlavých mačiek záleží a  navštevujú 
s  nimi našu ambulanciu. Sterilizujeme a  očkuje
me ich asi dvakrát do mesiaca. Zaujímavým prí
kladom je kocúrik zo sídliska Domky, na ktorého 
sa skladá celý jeden vchod bytového domu. Je 
to už akoby ich kocúrik. Nielenže ho kŕmia, ale sa 
starajú aj o jeho zdravie. 

Text: -tabu-, foto: -msp-

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Mesto Malacky v súlade s ust. § 5  
zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. 
o vý kone práce vo verejnom zá-
ujme v znení neskorších predpi-
sov vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie pracovnej pozície 

vedúci 
oddelenia 
právneho
MsÚ Malacky
Miesto výkonu práce: 
Mestský úrad Malacky, 
Radlinského 2751/1, Malacky

Druh pracovného pomeru: 
hlavný pracovný pomer na  dobu 
neurčitú, plný pracovný úväzok 

Termín nástupu: podľa dohody

Rámcová náplň práce: 
Komplexná riadiaca a koordinačná 
činnosť v oblasti správy a hospodá
re nia s  majetkom mesta, právnej 
agendy a priestupkového konania, 
verejného obstarávania, správy by
tov a rozvoja bývania.

Kvalifikačné predpoklady:
•  vysokoškolské vzdelanie II. stup

ňa, právnická fakulta

Iné kritériá a požiadavky:
•  odborná prax minimálne 5 rokov, 

prax vo verejnej správe výhodou,
•  riadiaca prax minimálne 3 roky,
•  znalosť legislatívy verejnej správy 

a samosprávy, 
•  teoretická a  praktická orientácia 

v oblasti správneho, občianskeho, 
obchodného a  pracovného prá
va,

•  bezúhonnosť,
•  spôsobilosť na právne úkony v pl

nom rozsahu, zdravotná spôsobi
losť,

•  znalosti MS Office,
•  organizačné schopnosti, samo

statnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
•  vodičský preukaz skupiny B,
•  znalosť cudzieho jazyka výhodou.

Zoznam požadovaných 
dokladov: 
•  žiadosť o účasť na výberovom ko

naní,
•  výpis registra trestov nie starší ako 

3 mesiace,
•  podpísaný štruktúrovaný životo

pis vrátane kontaktných údajov,
•  overená kópia dokladu o vzdelaní,
•  čestné vyhlásenie o  spôsobilosti 

na právne úkony v plnom rozsahu 
a o zdravotnej spôsobilosti.

Dátum a miesto podania žiados-
ti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť s  priloženými požadova
nými dokladmi je potrebné doru
čiť v  zalepenej obálke s  označe
ním Výberové konanie – vedúci 
oddelenia právneho – neotvá-
rať najne skôr do  4. mája 2015 
do 12.00 h na adresu: 
Mestský úrad Malacky, Radlin-
ského 2751/1, 901 01 Malacky. 
Termín, miesto a  hodinu výbero
vého konania oznámi vyhlasova
teľ uchádzačom, ktorí splnili pod
mienky k  účasti na  výberovom 
konaní, písomne najmenej sedem 
dní pred jeho uskutočnením.

Bezpečný ženský dom v Bratisla
ve bude poskytovať dočasné úto
čisko nielen matkám s deťmi, ale aj 
samotným ženám, ktorým sa podarí 
ujsť od násilného partnera. 

„Bratislavský samosprávny kraj 
robí všetko pre to, aby Bezpečný žen
ský dom pomáhal už od  septembra. 
Vytvorí sa tam šesť rodinných miest 

v zmysle európskych štandardov. Boli 
by sme, samozrejme, najradšej, keby 
izby v  Bezpečnom ženskom dome 
ostali prázdne a  ženy by sa nemuse
li ukrývať pred násilníkmi. Teda keby 
problém domáceho násilia neexisto
val,“ vyjadril sa po odovzdaní stavby 
predseda BSK Pavol Frešo.

Už od septembra by mal v Brati

slave fungovať nový Bezpečný žen
ský dom, v  ktorom nájdu útočisko 
ženy a matky s deťmi, ktoré sa stali 
obeťami násilia. Bezpečný ženský 
dom im bude poskytovať komplex
né služby. Teda bývanie, sociálno
právne poradenstvo ako aj psycho
logickú pomoc. Tieto služby budú 
poskytované ambulantne v partner
skom zariadení OZ Brána do  života 
aj ženám, ktoré nebývajú v Bezpeč
nom ženskom dome, no majú záu
jem svoju ťažkú situáciu riešiť.
Bratislavský samosprávny kraj bu
dovu odovzdal zhotoviteľovi re

konštrukcie, ktorej termín ukonče
nia je júl 2015. Projekt Bezpečný 
žen ský dom realizuje Bratislavský  
samosprávny kraj v spolupráci s ob
čianskymi združeniami Domov 
Dúha a Brána do života. Nefinancu
júcim partnerom je nórske krízové 
centrum Glamdal Krisesenter IKS. 
Spoločný partnerský projekt je fi
nancovaný z  Nórskeho finančného 
mechanizmu a  štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky. Náklady na re
konštrukciu domu predstavujú pri
bližne 230-tisíc €.

-bsk-

Bratislavský samosprávny kraj ako jediný kraj, ktorý aktívne pracuje 
na skvalitňovaní služieb pre ženy zažívajúce domáce násilie, v stre-
du 8. apríla odovzdal objekt Bezpečného ženského domu zhotovi-
teľovi. V druhej polovici roka tak BSK otvorí Bezpečný ženský dom, 
v ktorom ženy nájdu bezpečie, pomoc a profesionalitu.

Túlavé mačky – čo na to veterinár

Fotografie 
psíkov sú
na webe

MsP Malacky každý mesiac od-
chytí množstvo túlajúcich sa psov. 
Aby ich majitelia rýchlejšie našli, 
zverejňuje fotografie odchytených 
psíkov na webovej stránke mesta. 
My sme si všimli, že v marci odchy-
tili policajti až 15 psov na  území 
Malaciek. Vo februá ri to bolo na-
príklad „len” 7 a v januári 11.

„Počet odchytených psov v  jednot
livých mesiacoch nemá pravidlá. Me
dzi jednotlivými mesiacmi sme nena
šli súvislosti,“ hovorí preventista MsP 
V. Kunák. Dalo by sa predpokladať, že 
najvyšší odchyt psov bude v januári, 
kedy sa po silvestrovskej noci a nad
mernom používaní pyrotechniky 
môže stať, že pes zo strachu utečie 
z  domáceho prostredia a  zatúla sa. 
Toto však v Malackách neplatí. „U nás 
v žiadnom sledovanom roku po Viano
ciach a Silvestri nebadať nárast odchy
tených psov,“ vysvetľuje ďalej preven
tista. 

Ako jedinú spozorovanú príčinu 
zvýšenej túlavosti psov uvádza V. Ku
nák obdobie, kedy bola v  platnosti 
povinnosť čipovať svojich miláčikov. 
Vtedy sa zvýšil počet odchytených 
psov. V októbri to bolo až 23 štvorno-
hých chlpáčov, čo bolo doposiaľ naj
viac. Išlo však o  jednorazovú záleži
tosť a nedá sa s určitosťou uviesť, že 
to bol jediný dôvod nárastu počtu 
odchytených psov v tomto období. 

Fotografie odchytených miláčikov 
nájdete na  www.ma lacky.sk v  sek
cii mestskej polície v zložke Odchyt 
psov. Zverejnené sú tu fotografie 
všetkých psíkov, ktorí boli v  Malac
kách odchytení od roku 2009. 

 N. Slobodová 

Žiadame o súčinnosť pri realizácii
 projektov na Juhu

 Boj proti domácemu  násiliu pokračuje

Záujemcovia si môžu predmetný majetok ob-
hliadnuť: 

na  Kukučínovej ulici v  areáli BVS v  pracovných 
dňoch od 9.00 h do 14.00 h, kontaktná osoba: Zuzana 
Danišíková, tel. č. 034/796 61 65.

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky 

osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označe
ním PREDAJ NA ZÁKLADE PONUKY (sklad) – NEOTVÁ

RAŤ na adresu: Mesto Malacky, Mestský úrad v Malac
kách, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky, podateľňa 
č. d. 110, v termíne do 9. mája 2015 do 12.00 h.

Hodnota predmetnej nehnuteľnosti: 
13 300 €
Záujemcovia môžu nahliadnuť do technickej do

kumentácie – znaleckého posudku v Mestskom úrade 
v Malackách, kancelária č. d. 403 v pracovných dňoch 
od 8.00 h do 9.00 h.

Mesto Malacky v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN 
mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta vyhlasuje ponuku na 

odpredaj nehnuteľného majetku mesta: 
stavba – sklad na Kukučínovej ulici 
v Malackách (bez pozemku).

http://www.malacky.sk
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Dokončenie z 3. strany

Malačanov čakajú v  tomto 
roku krušné chvíle. Napláno-
vaných je až päť veľkých re-
konštrukcií a  jedna výstavba, 
ktoré budú mať výrazný dopad 
na dopravnú situáciu v našom 
meste. Väčšina projektov je fi-
nancovaných z  prostriedkov 
Európskej únie, a  tak nie je 
možné termíny meniť. 

1. Uzávierka mostného 
objektu 503-022b

Nadjazd nad železnicou, ktorý 
je dôležitou spojkou pre vjazd i vý
jazd na diaľnicu, bude od 11. mája 
do  30. septembra kompletne uza
tvorený. Ide o  druhú etapu rekon
štrukcie, ktorá sa uskutočnila pre 
piatimi rokmi. V rámci prác bude ob
nažená nosná konštrukcia, položená 
nová hydroizolácia a nová vozovko
vá časť. Osadené bude aj zvodidlové 
zábradlie. Doprava bude počas ce-
lého trvania prác na  moste kom-
pletne vylúčená.

2. Rekonštrukcia plynovodov
Stupavská, M. R. Štefánika,
Nádražná

Rekonštrukcia plynovodu na  uli
ciach Stupavská, M. R. Štefánika 
a  Nádražná, ktorá sa uskutočňuje 
od  7. apríla do  15. októbra, je dl
hodobo plánovanou akciou SPP. Ide 
o výmenu plynovodov, ktorým kon

čí technologická životnosť. Väčšina 
týchto prác sa bude uskutočňovať 
mimo vozovky. 

3. Rekonštrukcia železničného 
priecestia medzi ulicami 
Radlinského a Pezinská

Pôvodne plánovaná rekonštruk
cia železničného priecestia medzi 
ulicami Radlinského a  Pezinská sa 
kvôli ďalším uzávierkam v  Malac
kách odložila na  október. Uvedené 
priecestie však musí prejsť úpravou 
práve preto, aby zvládlo veľký nápor 
dopravy. Tieto práce sa budú realizo
vať do  konca mája. Priecestie však 
zostáva prejazdné. V  októbri bude 
uzatvorené približne na 16 dní, po
čas ktorých sa budú opravovať vý
hybky a  tiež rušiť koľaj smerujúca 
do areálu Píly.

4. Rekonštrukcia Nádražnej ulice
a výstavba autobusového 
terminálu

Projekt rekonštrukcie autobuso
vej stanice sa začal realizovať 7. 
apríla a  ukončenie prác je naplá-
nované na 31. október. Táto akcia 
má niekoľko etáp, s ktorými sa spája
jú obmedzenia dopravy. V súčasnos
ti je Nádražná ulica zjednosmernená 
v  smere od  stanice na  Radlinského 
ulicu. Táto uzávierka potrvá osem 
týždňov. V ďalších etapách bude do
prava v tomto úseku zrejme riadená 
inak. O  ďalších zmenách vás bude

me informovať (viac v  úvodnom 
článku na strane 1).

5. Rekonštrukcia železničného
priecestia na Továrenskej ulici

Toto železničné priecestie je dô
ležitou spojkou pre tranzitnú dopra
vu smerujúcu z alebo do spoločnos
tí sídliacich na Továrenskej ulici. To sa 
podpísalo aj pod jeho súčasný stav, 

a tak je nutná oprava koľajových lo
žísk. Počas opráv od 3. apríla do 31. 
augusta je toto priecestie prejazdné 
len v jednom zúženom pruhu. 

6. Výstavba Zeleného mosta 
na 13. km diaľnice D2 
na úrovni Moravského Sv. Jána

Zelený most je projekt, ktorý rea
lizuje Národná diaľničná spoločnosť 

na  diaľnici D2. Most, ktorého vý
stavba sa realizuje od 7. apríla 2015 
do  1. marca 2016, poslúži na  pre
chod migrujúcej zveri a zároveň za
bráni prenikaniu zvierat na diaľnicu. 
V uvedenom úseku dochádza často 
k  dopravným nehodám zapríčine
ným zvieratami. Malačania pocítia 
najväčšie obmedzenie v rámci tretej 
etapy to ho projektu, ktorá sa usku
toční začiatkom júna. Vtedy bude 
doprava presmerovaná do  jedného 
jazdného pruhu s obojsmernou pre
mávkou. De sať týždňov bude dopra
va riadená v jednom jazdnom pruhu 
a   ďalších desať týždňov v  druhom 
jazdnom pruhu. 

Text: N. Slobodová
Foto: S. Osuský

Malacky čaká niekoľko uzávierok
 Doprava bude obmedzená!

Doprava bude počas celého trvania prác na moste kompletne vylúčená.

ružová – náhradné obchádzkové trasy
zelená – hlavné trasy vedúce cez mesto
zelená prerušovaná – plánovaná obchádzka
červená – plánované uzávierky
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Akciu vyburcovala 
silná emócia

K  vzniku združenia nás privied-
la osobná skúsenosť a  poznanie, 
aké ťažké je zohnať krv, dostatok 
krvi, keď vznikne náhla, akútna po-
treba. Išlo o  môjho brata Kamila, 
ktorý dlhodobo potreboval každý 
deň transfúziu a  jeho krvná skupi-
na je vzácna. Osobne sme oslovo-
vali priateľov a známych, z ktorých 
mnohí radi podali pomocnú ruku. 
Hľadali sme spôsob, ako okamžite 
zorganizovať odber krvi v  Malac-
kách. Bežne je takmer nemožné 
do tiahnuť niekde neplánovane 
mobilnú jednotku Národnej trans-
fúznej stanice (NTS), pretože najmä 
tá bratislavská je enormne vyťaže-
ná plánovanými odbermi. Keď som 

rozpovedal bratov príbeh, napriek 
vyťaženosti mi NTS v Bratislave po-
dala pomocnú ruku. Vďaka nej sa mi 
podarilo skontaktovať NTS v Trnave.

Prvý odber robila  NTS z Trnavy
V  Trnave zareagovali veľmi po-

zitívne a boli ochotní prísť na orga-
nizovaný odber krvi do  niekoľkých 
dní. Veľmi sme si ich prístup vážili 
a  s  malou dušičkou sme čakali, či 
nejakí ľudia na odber vôbec prídu, 
aby sa celá naša snaha neskonči-
la fiaskom. Skutočnosť však bola 
šokujúca. Darovať krv prišlo asi 60 
ľudí. Boli medzi nimi Kamilovi pria-
telia, spolužiaci, rodinní priatelia, 
známi, ale aj úplne neznámi, cudzí 
ľudia, cezpoľní, ktorých bratov prí-
beh oslovil cez médiá a  sociálne 

siete. K veľkému úspechu akcie ur-
čite prispeli aj mestské médiá, kto-
ré našu výzvu a  potrebu krvi pre 
Kamila medializovali. Pomohlo aj 
Mestské centrum kultúry v  Malac-
kách, ktoré nám na odbery poskytlo 
priestory galérie.

Darujme šancu na život
Naša mama pracovala na  tran-

fúziologickom oddelení v malackej 
nemocnici až do jeho zrušenia. Kaž-
dý týždeň tam chodievali darcovia 
krvi aj zo vzdialenejšieho  okolia 
a  vždy ich bolo dosť. Teraz sa mo-
bilné odbery krvi konajú sporadicky 
a stratili pravidelnosť či akýsi zmys-
luplný systém. Keďže sme na vlast-

nej koži pocítili, aké naliehavé a zú-
falé je, keď niekto veľmi potrebuje 
krv a musí o ňu prosiť, skrsla vo mne 
myšlienka opäť darcov krvi v malac-
kom regióne spojiť, vytvoriť ich da-
tabázu, komunikovať s  nimi, moti-
vovať ich a okrem pravidelných od-
berov ich oslovovať aj v prípadoch, 
keď vznikne náhla potreba niekto-
rej krvnej skupiny.

Nemocnica našu aktivitu 
privítala

Navštívil som vedenie malac-
kej nemocnice, ktoré prijalo našu 
aktivitu s  pochopením a  ochotne 
nám ponúklo spoluprácu pri od-
beroch krvi. Poskytli nám na  tento 
účel vhodné priestory zasadačky pri 
pracovisku magnetickej rezonancie 
a  podieľali sa aj na  propagácii ak-
cie. Som veľmi rád, že na  náš prvý 
spoločný odber prišlo do  malackej 
nemocnice viac ako 40 dobrovoľ-
ných darcov krvi, aj keď napokon 
z  rozličných príčin mohli zobrať 

krv len dvadsiatim štyrom. Pekným 
gestom spolupatričnosti bolo, že 
medzi nimi boli aj zamestnanci ne-
mocnice. 

Darcom chceme 
ponúknuť viac

Počas celého odberu sme sa sna-
žili vytvárať príjemnú atmosféru 
a myslím si, že sa nám to spolu s po-
zitívnym a láskavým prístupom per-
sonálu NTS podarilo. Jedným z na-
šich cieľov počas odberu je a bude, 
aby sa darcovia cítili príjemne. Chví-
le čakania na ober si mohli spríjem-
niť občerstvením, ktoré bolo pre 
nich k dispozícii. Do budúcnosti by 
sme radi pripravili aj drobné dar-
čeky ako malé poďakovanie za  ich 
veľké gesto ľudskosti. Zároveň sa 
chceme srdečne a s úctou poďako-
vať všetkým darcom, vedeniu Ne-
mocnice Malacky a  NTS Bratislava 
za podporu. 

Zhovárala sa: T. Búbelová
Foto: Nemocničná/ZDK Malacky

ZDRAVOTNÍCTVO / INZERCIA

Viac informácií:
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Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

 Nové Združenie 
darcov krvi 
 v Malackách 

Koncom februára tohto roka bolo na Ministerstve vnútra SR zare-
gistrované nové občianske združenie s názvom Združenie darcov 
krvi Malacky. Jeho predsedom je Martin Ftáčnik a členmi ďalší prí-
slušníci známej malackej skautskej rodiny Ftáčnikovcov. Myšlien-
ka organizovaného darcovstva vyplynula priamo zo života a našla 
podporovateľa aj vo vedení malackej nemocnice. Sľubná spoluprá-
ca už priniesla prvé ovocie. O motivácii a zámeroch hovorí predse-
da združenia Martin Ftáčnik.

Takéto srdce dal z vďačnosti vyrobiť Kamil Ftáčnik pre členov svojej rodiny a obe
tavých priateľov, ktorí mu počas jeho ochorenia najviac pomohli. Pre Ftáčnikovcov 
je aj symbolom vďačnosti všetkým ľuďom, ktorí sa darovaním vlastnej krvi roz
hodnú pomôcť iným. Preto ho používajú ako logo združenia.

Pozvánka na ďalší 
odber krvi

OZ Združenie darcov krvi Malacky bude v spolu práci s malackou ne-
mocnicou organizovať pravidelné odbery krvi. 

Najbližší termín bude 10. septembra. O presnom čase budeme in-
formovať v malackých médiách a na facebookovom profile Združenie 
darcov krvi Malacky, ale aj prostredníctvom plagátov, e-mailom či ese-
meskami. Všetci tí, ktorí sa chcú zapojiť už teraz, sa môžu prihlásiť na 
e-mailovej adrese 

darcakrvimalacky@gmail.com

Na prvom odbere v nemocnici daroval krv aj predseda Združenia darcov krvi Malacky Martin Ftáčnik. 



7/2015 5

Nikoleta Lamprechtová 
(21 rokov, v súťaži ma číslo 1)
Nikoleta vyštudovala obchod 

a  podnikanie v  cestovnom ruchu. 
Momentálne pracuje v  nábytkár
skej spoločnosti. Vo voľnom čase sa 
venuje práci kozmetičky. S  kamará
tom však rozbieha aj modelingovú 
agentúru. V   minulosti absolvovala 
viace ro módnych prehliadok, fotení 
či hostesingových akcií. Zahrala si 
dokonca v  seriáli Druhý dych a  zú
častnila sa aj módnej súťaže Nákup
né maniačky. 

„Mám za  sebou už  aj  zopár  súťa
ží krásy. Na  Miss Slnečných jazier sa 
mi podarilo vyhrať prvé miesto,“ pre

zradila tmavovlasá kráska. „Do  sú
ťaže som sa prihlásila sa ma. Vní
mam to ako príležitosť na  získanie 
nových skúseností. Vďaka skvelým 
or ganizátorkám verím, že zažijeme 
s  dievčatami veľa zábavy a  v  budúc
nosti budeme mať  na   čo  spomínať,“ 
uzavrela  Nikoleta.

Text: N. Slobodová
Foto: M. Petrík

SPEKTRUM / KULTÚRA

Dokončenie z 5. strany

Dni do  najbližšej jarnej Malac
kej šošovice ubiehajú ako voda 
a my už konečne vieme, koho pri
vítame na  prvej Šošovici v  tomto 
roku! Skôr než sa o  tom podelíme 
aj s  vami, by sme 
sa radi poďakovali 
všetkým, ktorí na
šli náš nový web, 
úspešne sa prekli
kali cez všetky zá
kutia nášho prihla
sovacieho formu
lára a ich prihláška 
docestovala až 
k nám. Teší nás váš 
úprimný záujem 
o  Malackú šošovi
cu a vaša podpora – bez nej by šlo 
všetko omnoho ťažšie!

Máme tiež veľkú radosť z  toho, 
že Malacká šošovica si po minulo
ročnom putovaní našla svoje stá
le miesto ako na  mape mesta, tak 
i medzi ďalšími mestskými poduja

tiami. A  budeme ešte radšej, ak si 
nájde svoje miesto i  vo vašich ka
lendároch a  prídete spolu s  nami 
pohodovo stráviť tretiu aprílovú 
sobotu. Dobré počasie sme už ob

jednali.
Prvá tohtoroč

ná Šošovica bude 
o  trochu väčšia 
než tie minulé – 
18. apríla môžete 
v  parku na  Kláš
tornom námestí 
očakávať vyše šty-
ridsať predajcov 
a, samozrejme, bo-
hatý sprievodný 
program, ako už 

na Malackej šošovici bý va zvykom. 
Nechajte sa prekvapiť! 

•
Viac informácií o  podujatí sa 

dočítate na  webstránke podujatia 
www.malackasosovica.sk.

-ts-, foto: -tabu-

Tri Malačianky 
v Miss Záhoria

Erika Čopová, Katarína Freundová a  Nikoleta Lamprechtová – to 
sú mená trojice dievčat z Malaciek, ktoré bojujú o titul Miss Záho-
ria 2015. Z päťdesiatky prihlásených dievčat vybrala porota finálo-
vú dvanástku a  Malacky v  nej majú hneď trojnásobné zastúpenie. 
Finalistky už absolvovali prvé fotenie a  natáčanie videí. Množstvo 
aktivít ich však ešte len čaká. My sme sa s dievčatami porozprávali 
a povyzvedali sme, čo od súťaže očakávajú a či majú s modelingom 
skúsenosti. Finálový večer, ktorý sa uskutoční 30. mája, odvysiela 
naživo TV Region. Aktuálne organizátori pripravujú internetové hla-
sovanie, do ktorého sa budete môcť už onedlho zapojiť.

V  poradí tretí koncert Malac-
kej hudobnej jari (MHJ) odznel 
v nedeľu 12. apríla netradične 
v  Športovej hale Malina. Go-
ralské hudobné zoskupenie 
známe pod názvom Kollárovci 
totiž svoje publikum dobre po-
zná a  vie, že akúkoľvek veľkú 
halu jeho fanúšikovia zaplnia. 

Inak to nebolo ani tentokrát. 
„Predali sme 300 lístkov a  keby sa 
sem zmestilo viac ľudí, predali by 
sme viac,“ povedal pán, ktorý za sto
líkom predával hudobné nosiče ob
ľúbenej kapely.

Tribúna bola zaplnená a hala bu
rácala nielen hudbou a  potleskom, 
ale aj spevom zo strany publika. 
K dobrej nálade prispeli okrem chyt
ľavých pesničiek aj iskričky v očiach 
hudobníkov, vtipné príhody a štekli

vé anekdoty z ich úst. Keď publikum 
spolu so spevákmi nôtilo aj refrény 
ich autorských piesní, ukázalo sa, že 
Šláger TV urobila svoje a kapelu na
ozaj preslávila. 

Celkom iný štýl a náladu do Ma
laciek prinesie ďalší koncert MHJ 20. 
apríla o  19.00 h, keď pred publi
kum v Kultúrním domečku predstú
pi humorne ladené jazzovoswingo
vé zoskupenie Funny Fellows a ich 
hosť Katka Hasprová.

Záverečný koncert Malackej hu
dobnej jari 2015 venujú 26. apríla 
o 16.00 h v Kultúrním domečku or
ganizátori klasickému baletu, aj keď 
len na  filmovom zázname. Labutie 
jazero P. I. Čajkovského, ktoré pria
mo pred očami divákov odtancuje 
Boľšoj balet, bude bezpochyby dôs
tojnou bodkou za tohtoročným 51. 
ročníkom MHJ a  uspokojí aj najná
ročnejších divákov.

•
Lístky na  jednotlivé koncerty si 

môžete zabezpečiť v  predpredaji 
v  kine a  v  MCK na  Záhoráckej ulici 
alebo na www.kinomalacky.sk.

Text, foto: T. Búbelová 

Katarína Freundová 
(21 rokov, v súťaži má číslo 9)
Katka vyštudovala Obchodnú 

aka démiu v  Senici a  v  súčasnosti 
pra cuje v  módnej spoločnosti ako 
asis tentka riaditeľa. Do súťaže ju pri
hlásil kamarát. „Bola to vlastne stáv
ka, prehrala som, a  tak som to išla 
skú siť,“ prezradila nám súťažiaca. Vo 
voľ nom čase sa venuje športovaniu, 
čítaniu kníh, vareniu a pečeniu. Od 
súťaže očakáva hlavne množstvo 
zá bavy. „Te ším sa, že spoznám veľa 
nových ľu dí,“ hovorí Katka. Blondín
ka má s  modelingom skúsenosti. 
Vidieť ste ju moh li v rôznych časopi
soch a  reklamách. Prehliadky zatiaľ 
absolvovala tri.

Erika Čopová 
(22 rokov, v súťaži má číslo 2)
Erika vyštudovala hotelierstvo 

a dnes pracuje ako barmanka a tiež 
v  butiku s  oblečením. Sa ma by 
podľa jej slov na  prihlásenie nena
zbierala odvahu. Kamarátka San
dra ju však prehovorila a  nakoniec 
sa veľmi teší, že je to tak, pretože 
spoznala milé a priateľské dievčatá. 
„Veľké skúsenos ti s  modelingom ne
mám. Bola som zatiaľ len na jednej 
prehliadke, ale pred fotoaparátom 
si zapó zujem rada,“ priznáva Erika. 
Predstaviť si však vie aj prácu za  
fotoaparátom, lebo samotné fote
nie je spolu so športovaním jej zá
ľubou.

Jarná 
Malacká šošovica
už čoskoro

 Kollárovci zaplnili športovú halu

http://www.malackasosovica.sk
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Mestské centrum kultúry ju po
zvalo na besedu, kde 7. apríla hos
ťom priblížila, aké dôležité je poznať 
číselnú energiu dátumu svojho na
rodenia, aký dôležitý je dátum váž
nych životných udalostí, a  ukázala, 
ako sa dátum narodenia podpísal 

na skutkoch známych osobností zo 
sveta kultúry či politiky.

Keďže svoje číselné vyjadrenie 
majú aj jednotlivé písmená abece
dy, tak je podľa nej možné správnou 
voľbou názvu spoločnosti ovplyvniť 
aj úspech či neúspech obchodných 
firiem. Prednášateľka a autorka via
cerých publikácií má množstvo kon
krétnych príkladov zo života, keď 
vďaka reči čísel pomohla ľuďom 
zmeniť ich osobnú nepohodu či ne
priaznivý chod udalostí. Keďže sa 
venuje aj ľudovému liečiteľstvu, jej 
nasledujúca prednáška v Malackách 
12. mája bude venovaná téme Jedlo 
ako jed, jedlo ako liek.

Text, foto: -tabu- 

SPEKTRUM / INZERCIA

Už sa k  nám nevrá-
tiš, už niet nádeje, 
len cestička k  Tvoj-
mu hrobu nás k Tebe 
zavedie. 
1. apríla sme si pri
pomenuli 1. výro

čie úmrtia nášho drahého manže
la, otca a  starého otca Jaroslava 
Halaja. S  úctou a  láskou spomína 
manželka, deti s rodinami a vnučka 
Melánia.

15. apríla sme si 
pri pomenuli 1. vý
ro čie, odkedy nás 
navždy opustil 
František Pollák. 
S  láskou spomína 
manželka, synovia, 

nevesty a  vnúčatá. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku.

15. apríla uplynuli 3 
roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
a  milovaná krstná 
mama, teta, sester
nica Mária Šelbic-
ká z Malaciek. S lás
kou a úctou spomíname.

Odišiel si od nás tíško ako sen, 
nepovedal si zbohom, už neprídem.
Len kyticu z lásky na hrob 
môžeme Ti dať, 
zapáliť sviečku a ticho spomínať.
20. apríla si pripo
míname 1. výročie 
úmrtia Róberta 
Kratochvíla.  S  lás
kou spomína man
želka, dcéra, vnuč
ka. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKY

MALACKÁ MATRIKA
Od 30. 3. dO 13. 4. 2015

Nie sú medzi nami
Anton Orešanský, Malac
ky, *1927; Eugen Juhas, 
Malacky, *1949; Magda

léna Kolandrová, Malacky, *1950; 
Viera Hricová, Malacky, *1962; Šte
fánia Poláková, Malacky, *1922; 
Oto Salay, Malacky, *1952; Alena 
Športeková, Malé Leváre, *1954; 
Mária Skalová, Gajary, *1923; 
Helena Klempová, Lakšárska Nová 
Ves, *1948; Vincent Hosťovecký, 
Malacky, *1937; Emília Ožvoldí
ková, Jakubov, *1949; Ján Gajda, 
Závod, *1962; Anna Rojkovičová, 
Malacky, *1926; Mária Hrúzová, 
Malacky, *1933; Mária Blažíčková, 
Sološnica, *1926; Anna Balíko
vá, Borský Svätý Jur, *1932; Otília 
Špellitzová, Malacky, *1925

Povedali si áno
Lukáš Walter a Michaela 

Funková

Krádeže
včelstiev

V poslednom období sú čo-
raz častejšie v  okrese Malacky 
i v susednom okrese Senica hlá-
sené krádeže včelstiev. Včelári 
preto prosia o pomoc:

 „Ak by ste videli, že sa 
neznáme, podozrivé 
osoby a autá zdržujú 
v blízkosti včelínov 
a včelníc, oznámte to, 
prosím, majiteľovi 
alebo po lícii. 
Ďakujeme za ochotu 
a nezištnú pomoc.”

ZO včelárov Veľké Leváre

Ďakujeme všetkým príbuzným a zná
mym, ktorí 2. apríla na poslednej ces
te odprevadili nášho drahého zosnu
lého Antona Orešanského. Zároveň 
ďakujeme za prejavy sústras ti a kve
tinové dary. 

Smútiaca rodina

Máš doma 
orieška?
 Vyhraj preňho
granule 
do bruška!

Mať psíka za  kamaráta, to sa 
veru všetkým ráta. Toto tu ešte 
nebolo! Nenechaj si ujsť príleži-
tosť byť pri tom! 

Si žiakom základnej, strednej 
ško ly alebo gymnázia a  máš doma 
psíka? Ak áno, neváhaj a  príď nám 
svoj ho domáceho miláčika ukázať  
na  výstavu „orieškov“ 16. mája na 
lú ke Pri mlyne. Psík môže byť akej
koľvek rasy bez preukazu pôvodu. 
Zaregistruj sa v  CVeČku na  Ul. 
M. Rázusa 30 do  24. apríla, tel. č. 
034/772 22 28. Štartovné je 1 €. Kaž
dý psík musí byť zaočkovaný.

Text: -cvč-, foto: -naty-

Blíži sa ďalšia 
zberateľská 
burza

Klub filatelistov ZSF 52–32, MCK, 
CVČ a  ZŠ Dr.  J. Dé rera v  Malackách 
pozývajú na zberateľskú burzu, kto
rá sa uskutoční 18. apríla od 8.00 h 
do 12.00 h v  ŠJ ZŠ Dr.  J. Dérera na  
Ul. gen. M. R. Štefánika 7.

Pôjde o stretnutie zberateľov všet
kých zberateľských odborov – znám
ky, mince, bankovky, pohľadnice, te
lefónne karty, kalendáriky, pivné su
veníry, starožitnosti, figúrky z kinder 
vajíčok, hokejové kartičky, odznaky 
a pod. Vstupné 0,50 €, mládež do 15 
rokov zdarma.              -ts- 

REgISTRUJTE SA

 Numerologička
o reči čísel

Svetlana guzmánová je známa numerologička a astrologička, ktorá 
Malacky navštívila už viackrát a  jej prednášky sú vždy lákavé pre 
tých, ktorí sa usilujú jej dlhoročné poznatky a rady prakticky využiť. 

RIAdKOVÁ INZERCIA
• Predám nivelačný prístroj v bez
chybnom stave. Cena dohodou. 

Kontakt: 0905 64 54 50
• Predám červených a fialovo-mod - 
ročiernoše dých karasov (veľkosť od 
8 do 15 cm). Výlov a trans port si po 
do hode zabezpečí odberateľ. Cena 
podľa veľkosti 2,50 až 3,50 €. 

Kontakt: 0905 64 54 50

Vstúpte, n.o. - zariadenie sociálnych služieb 
pre ľudí s mentálnym postihnutím v Malackách

farebnejsim  

Dakujeme!
v

v

Vaše  

robia         náš život

www.vstupte.org

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

MÁTE BOLESTI?
Zažívacie, kožné,

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

dIACOM
odhalí príčinu vášho problému

(mikroorganizmy, parazity, 
chemické látky).

Navrhneme vám terapiu 
novými účinnými 

biopreparátmi.
Odborné vyšetrenie v cene 15 € 

je vhodné aj pre deti.

Info: 0911 94 18 87
www.novaterapia.sk

Prednáška 
pre 
seniorov

Združenie zdravotne postihnu
tých Viktória v Malackách pri pra
vilo na piatok 17. apríla o 14.00 h 
prednášku s názvom Pôžičky od  
nebankových subjektov, práv-
na ochrana a  po domoví ob-
chodníci. Stretnutie sa uskutoční 
v  zasadačke MsÚ v  Malackách. 
Prednášať bude J. Halcin, riaditeľ 
odboru prevencie krimina lity Mi
nisterstva vnútra SR.    -ts-

Vaše dve 
percentá 
môžu 
pomôcť 
Vstúpte

Blíži sa koniec apríla a o pár dní 
vyprší možnosť venovať vaše 
dve percentá z  daní. Peniažky, 
ktoré by inak „prepadli štátu“, 
môžu pomôcť skvalitniť sociál-
ne služby, ktoré Vstúpte, n. o., 
v malackom regióne poskytuje. 
Stačí vyplniť vyhlásenie o pou-
kázaní sumy do výšky 2 % (3 %) 
zaplatenej dane z  príjmov FO 
a  doručiť ho spolu s  Potvrde-
ním o zaplatení dane na prísluš-
ný daňový úrad v mieste bydlis-
ka. Vyhlásenie si môžete stiah-
nuť aj z našej webovej stránky 
www.vstupte.org. 

Vstúpte, n. o., vznikla v roku 2008 
z komunitného centra, ktoré v roku 
2005 založili rodičia klientov s men
tálnym po stihnutím, členovia OZ Svi
tanie ZPMP v Malackách. Poskytuje 
sociálne služby pre ľudí s mentálnym  
a viacnásobným postihnutím pro
stredníctvom rehabilitačného stre
diska, podporovaného bývania, zá
kladného a špecializovaného pora
denstva a sprostredkovania osobnej 
asistencie. Tretí rok prevádzkuje chrá
nenú dielňu, ktorá zamestnáva 6 ľudí 
so zdravotným postihnutím. Vecičky 
s  Dušou – originálne ručne robené 
výrobky z našej dielne sú už mnohým 
známe aj vďaka našim prezentačným 
predajom napríklad na Malackej šo
šovici, ktorú spoluorganizujeme. 

Počas roka sa snažíme zapojiť do  
rôznych grantových výziev. Je to pre 
nás možnosť získať finančné pro
striedky na mnoho zaujímavých ak
tivít a činností potrebných pre našu 
prácu. V  tomto roku opäť môžeme 
zrealizovať Malacky bez bariér s  fi
nančnou podporou Nadácie Tele
kom, ktoré sa uskutočnia 23. júna, 
a koncom apríla sa chystáme na re
kondičný pobyt s  klientmi do Pla
veckého Podhradia vďaka projektu 
V  zdravom tele zdravý duch, kto
rý podporila ČSOB nadácia sumou 
3000 €. 

Veľmi si vážime každú jednu fi
nančnú či materiálnu podporu. Zo 
srdca ďakujeme všetkým, ktorí nám 
pomáhajú zasielaním dobrovoľných 
príspevkov na náš účet, ktorí zadá
vajú objednávky pre našu chránenú 
dielňu alebo nás podporujú doda
ním materiálov či účasťou na našich 
podujatiach. Akákoľvek pomoc nám 
pomáha kráčať ďalej. Bez nej by sme 
sa nezaobišli.

Finančné prostriedky sú vždy 
zodpovedne použité na zlepšovanie 
podmienok práce v  rehabilitačnom 
stredisku či chránenej dielni v našej 
neziskovej organizácii a putujú pria
mo pre potreby ľudí s  mentálnym 
po stihnutím. Ak by ste nám chceli 
po môcť aj vy, potešíme sa akejkoľ
vek pomoci – dobrovoľníckej, mate
riálnej či finančnej. Najbližšie to môže 
byť práve darovaním vašich dvoch 
percent z daní.

Zo srdca ďakujeme. 
Vstúpte, n. o. 
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a  spoznáme pamiatky panovnícke
ho rodu Lichtenštajnov v Pohansku 
pri Břeclavi.

Dĺžka trasy je asi 80 km, no na
priek tomu nie je náročná. „So za-

stávkami to zvládnu aj deti 
a  sviatoční cyklisti, ktorých 

medzi seba srdečne pozý-
vame,“ hovorí predseda 
klubu Marcel Bulla. Re
kreačná cykloturistika 

nie je náročná na  špe
ciálnu výbavu – účastní

kom stačí štandardný bicy
kel, prilba, fľaša s  vodou a  desiata.  
Občerstvenie si však môžu na za
stávkach aj kúpiť. „Pre istotu odporú-
čam pribaliť si pršiplášť, aj keď zopár 
kvapiek cykloturistom radosť z  jazdy 
prírodou na  dvoch kolesách určite  
nepokazí,“ radí predseda SCK Záho
rák. 

Text: -sck/tabu-, foto: -sck-
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V  piatok 27. marca sa konalo 
prestížne medzinárodné po du-
jatie GCF CHALLENGE : BACK  
IN THE FIGHT IV v  športovej 
hale PŘÍBRAM. Zúčastnili sa 
repre zentanti z  Česka, Poľ ska, 
Litvy a Slovenska.

Malacky zastúpili traja fighteri –  
Ja kub Reif, Norbert Kopin a Daniel Ši  
mek. Jakub prehral 1:2 na body. Zá
pas bol však veľmi vyrovnaný. Roz
hodcovia sa napokon priklonili na 
stranu zápasníka z usporiadateľské
ho klubu. Norbert nedal súperovi 
šancu a po 58 sekundách ho premo
hol TKO technikou GNP. Daniel zdolal 
súpera taktiež TKO technikou GNP 
po jednej minúte a 50 sekundách.

Ešte vo februári sa v Liptovskom 
Mikuláši v  OC RGB Liptov uskutoč
nilo medzinárodné podujatie FIGHT 
NIGHT : FDM vs. ostatní , kde sa usku
točnili zápasy podľa pravidiel K1, 
MMA a boxu. 

V  klietke sa predstavilo celkovo 
18 bojovníkov zo Slovenska a Čiech. 
Za  FD Malacky získali víťazné tituly 
Patrik Gálik a Peter Staviarsky v súbo
joch K1 a  Jakub Reif a Tomáš Dob
rocký v ultimátnych zápasoch MMA.

Oživením podujatia bol aj exhibič
ný zápas v boxe, v ktorom Mala čan 
David Michálek so svojím oponen
tom predviedli úctyhodný výkon. 
Pri blížili tak verejnosti tento tradičný 
kontaktný šport spolu s K1 a MMA.

Text, foto: M. Strelecký (upravené)

V sobotu 4. apríla malackí troj-
bojári neoddychovali. V  Častej 
sa totiž konali Majstrovstvá Slo-
venska v silovom trojboji a tam 
nemohli chýbať.

Reprezentovali nás štyria prete
kári a boli úspešní napriek tomu, že  
niektorí súťažili bez podporných dre
sov. Doobeda v  hmotnostnej kate
górii do 66 kg súťažil Daniel Kadlíček 
s  výkonmi 150 kg v  drepe, 92,5 kg 
v tlaku na lavičke a 190 kg v mŕtvom 
ťahu v  celkovom trojboji 432,5 kg, 
a to všetko bez podporných dresov. 
Obsadil krásne druhé miesto, keď ho 

porazil len M. Gombár, dlhoročný re
prezentant Slovenska, ktorý súťažil 
v podporných dresoch. 

V hmotnostnej kategórii do 83 kg 
nás reprezentoval úspešný reprezen
tant v  športovej kulturistike, ktorý 
sa tento rok vrátil k svojim trojbojár
skym koreňom, Jakub Vilímek. S pod
porou jeho priateľky Janky drepol 
bez dresu krásnych 230 kg, potlačil 
v drese 195 kg a v mŕtvom ťahu bez 
dresu zdvihol 210 kg a celkovým troj
bojom 635 kg obsadil 3. miesto. 

Poobede sme mali dve želiezka 
v  ohni. Lukáša Krajčíra v  kategórii  
mu ži do  105 kg a  Štefana Hrebíka 

v  kategórii masters nad 50 rokov 
v hmotnostnej kategórii do 105 kg.

Obaja boli vo svojich kategóriách 
suverénne najľahší, čo možno bola 
aj daň Lukáša Krajčíra, ktorý nezvlá
dol základnú váhu na  drepe 255 kg 
a zo súťaže vypadol. Naopak, Štefa
novi Hrebíkovi sa darilo a  výkonmi 
220 kg v drepe, 160 kg v tlaku, 220 kg  
v mŕtvom ťahu s celkovým trojbojom 
600 kg zvíťazil a stal sa majstrom Slo
venska v kategórii masters II na  rok 
2015. Všetkým pretekárom ďakuje
me za vzornú reprezentáciu oddielu 
TJ Strojár Malacky a mesta Malacky. 

Z. Krajčír

PRÍďTE NáS PoVZBudIť

FIGHT division Malacky: 

Víťazný začiatok 
sezóny

V trojboji máme aj 
 majstra Slovenska!

Futbalový klub ŠK Žolík Malacky 
pozýva všetkých na najbližšie sú-
ťažné zápasy BFZ do  Zámockého 
parku v Malackách.

III. liga Sd BFZ
18. 4. o 16.30 h
ŠK Žolík Malacky–FC Ružinov Brati
slava
III. liga Md BFZ
19. 4. o 11.00 h
ŠK Žolík Malacky–FK Stupava
II. liga SŽ BFZ
18. 4. o 10.00 h
ŠK Žolík Malacky–FC Rohožník
II. liga MŽ BFZ
18. 4. o 12.00 h
ŠK Žolík Malacky–FC Rohožník
MŽ MZV A
19. 4. o 11.00 h
ŠK Žolík Malacky „B“–OŠK Slovenský 
Grob 
Prípravka sk. A2 (PMA2) 
19. 4. o 9.30 h
ŠK Žolík Malacky–FA Bratislava
Prípravka sk. B2 (PMB2) 
19. 4. o 9.30 h
FC Malacky–FA Bratislava

V  kategórii starších žiakov bolo 
prihlásených 78 družstiev z celej Eu
rópy. V  základnej skupine odohrali 
Malačania päť zápasov:

IFK Skovde (Švédsko)–TJ Strojár 
Malacky 16:8; Eles Kézisuli (Maďar
sko)–TJ Strojár Malacky 14:10; HK 
Mesto Lovosice (Česko)–TJ Strojár 
Malacky 13:9; SC Magdeburg (Ne
mecko)–TJ Strojár Malacky 25:14; 
Novling IF (Dánsko)–TJ Strojár Ma
lacky 5:12

V  základnej skupine so silnými 
súpermi skončili hráči TJ Strojár Ma
lacky na  5. mieste. Postúpili do  B 
finále, kde sa hralo vyraďovacím 
systémom. A  to akoby naše druž
stvo prebralo. Počas ďalších dvoch 
dní vyhrali štyri zápasy a až vo finá
le prehrali na trestné hody s tímom 
z Čiech. Všetci hráči podali výborné 
výkony. 

OSG Fredersdorf (Nemecko)–TJ 
Strojár Malacky 9:18; Újezd u  Brna 

(ČR)–TJ Strojár Malacky 8:12; TJ Slo
van Modra–TJ Strojár Malacky 7:17

Semifinále B
Halmstad Handboll (Švédsko)–TJ 

Strojár Malacky 8:8 ( trestné hody 
2:4) 

Finále B
HK Mesto Lovosice (ČR)–TJ Strojár 

Malacky 10:10 (trestné hody 2:1)
Turnaja sa zúčastnili brankár Juraj 

Rybár, hráči Stani slav Začal, Samuel 
Filípek, Jakub Krajčír, Dávid Rybjan
ský, Milan Juriga,  Ján Janoštiak, Kris
tián Lisý, Michal Hrušč, Mário Prévaj, 
Lukáš Konečný, Matej Adamkovič, 
Michal Melich, Martin Jurík, tréne
ri Jozef Jurík a Michal Rybár, vedúci 
družstva Peter Filípek a ako sprievod 
Michal Rybár ml.

Ďakujeme všetkým hráčom a re
alizačnému tímu za prezentáciu ma
lackej mládežníckej hádzanej v  za
hraničí.

P. Filípek

 Hádzanári v Prahe
Počas veľkonočných sviatkov sa družstvo starších žiakov TJ Strojár 
Malacky zúčastnilo medzinárodného hádzanárskeho turnaja v Prahe. 

Cykloturistické vítanie
 jari na Záhorí

Stolnotenisový 
turnaj žiačok

dokončenie z 1. strany

V nedeľu 12. apríla usporiadal 
Mestský stolnotenisový klub 
Malacky štvrtý bodovací tur-
naj Slovenského pohára mlá-
deže v  stolnom tenise v  ka-
tegórii mladšie žiačky. Podu-
jatie sa uskutočnilo v stolnote-
nisovej hale v Malackách.

Celú nedeľu bojovalo 45 dievčat 
zo všetkých kútov Slovenska o cen
né body do  slovenského rebríčka. 

Na základe rebríčka sa neskôr skla
dajú reprezentačné družstvá. 

Medzi zúčastnenými nechýba
li ani Malačianky. Naše farby hájili 
Sára Bilkovičová, Gretka Ondrušová 
a Ema Biksadská. K veľmi vydarenej 
akcii a hladkému priebehu prispel aj 
hlavný rozhodca Jaro Freund. Stol
ných tenistov onedlho čaká náročný 
májový program. Budeme im držať 
päste.

V. Mihočko ml.
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